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Liity meihin!
TeleMir Consulting

TeleMir Consulting perustettiin tavoitteenaan olla erilainen myynti-
yhtiö. Syntyi visio perheestä, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä 
sekä työelämässä että henkilökohtaisella tasolla. Se on tavoite, johon 
pyrimme joka päivä. Olemme uskomattoman ylpeitä joukkueesta, 
jonka olemme onnistuneet kokoamaan. Osana TeleMiriä tarjoamme 

sisäistä valmennusta sekä menestyksekkään uran.

TeleMir yrityksenä luotiin tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia 
useammalle ihmiselle. Työntekijämme ovat liikkeellepaneva voimamme, 
tulevaisuutemme ja osa perhettämme. Meillä on noin 40 työntekijää 
neljässä maassa, haluamme nyt lisää. Visiomme on, että kumppanimme ja 
työntekijämme pääsevät huipulle työssään.

Oletko valmis uuteen haasteeseen elämässä? Pidätkö puhumisesta ihmisten 
kanssa? Haluatko kehittää ja oppia uusia taitoja, joita käytät loppuelämäsi?

Silloin etsimämme olet juuri SINÄ – ota seuraava askel urallasi kanssamme!

www.telemircc.com

Tartu tilaisuuteen, tule 
keskustelemaan kanssamme 
tai lähetä sähköpostia 
osoitteeseen 
jobb@telemircc.com
jo tänään!

JOULULAUTANEN kinkkua, laatikoita, silliä ja muita joulun herkkuja.

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

JOULUSHOW & ILLALLINEN
Tämä tapahtuma vietetään aidossa joulutunnelmassa. Kuuluisa Johnny G tarjoaa fantastisen 

esityksen yhdessä Melissa Carverin kanssa kaikenlaisten nostalgisten joululaulujen kera. Mariah 
Carey, Michael Buble ja monia muita, tervetuloa tähän unohtumattomaan iltaan!

Hinta sisältää maittavan jouluaterian ja vapaavalintaisen juoman.

 Vain

18€
sisältäen
 kaiken! 

PÄIVÄMÄÄRÄ: 15/12, 27/12      VARAA PAIKKASI NYT!

JOULUSHOW & ILLALLINEN

 Vain

TAPAAMISPAIKKA
Piipahda kuulemaan enemmän tapahtumistamme, sekä varaamaan paikkasi niille. 

esityksen yhdessä Melissa Carverin kanssa kaikenlaisten nostalgisten joululaulujen kera. Mariah 

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

TERVETULOA! 
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS RAVINTOLA KUKOSTA MA-PE, 11-15

+34 687 151 228 info@suomiretket.com

esityksen yhdessä Melissa Carverin kanssa kaikenlaisten nostalgisten joululaulujen kera. Mariah 

TERVETULOA! 

esityksen yhdessä Melissa Carverin kanssa kaikenlaisten nostalgisten joululaulujen kera. Mariah 

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.

esityksen yhdessä Melissa Carverin kanssa kaikenlaisten nostalgisten joululaulujen kera. Mariah 

esityksen yhdessä Melissa Carverin kanssa kaikenlaisten nostalgisten joululaulujen kera. Mariah 
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Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola � Puh. 952 666 239 

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

Sinun yrityksesi viesti tähän?

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

Lue netissä:

Seuraa meitä!! –    Síguenos!!

!!!!

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

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

GARANTÍA DE SOL

Aurinkosähköä koti in, 
asuntoyhteisöille ja yrityksiin

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

OTA YHTEYTTÄ GARANTÍA DE SOL

Ota energiakulusi hallintaan.
Aurinkopaneelien hankkiminen ei ole 

koskaan ollut helpompaa.

Saat räätälöidyn avaimet käteen 
-aurinkopaneeliratkaisun.

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

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

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

Robbie Williams viihdyttää 
kesällä Fuengirolassa
Ikoninen viihdetähti 
Robbie Williams 
esiintyy ensi kesänä 
Fuengirolassa. 
Paikkana on upea 
Marenostrum Sohai-
lin linnan kupeessa 
meren rannalla.

Teksti: Antti Pekkarinen  

Ensi kesäkuun esiintyminen 
on erityinen useammastakin 
syystä. Ensinnäkin, kyseessä 
on ensimmäinen kerta, kun 
Robbie Williams esiintyy 
Aurinkorannikolla. Lisäksi 
tulevan kesän keikka Ma-
renostrumissa on miehen 
ainoa koko Andalusiassa. 
Kiertueella juhlistetaan mie-
hen 25-vuotista soolouraa ja 
sen kunniaksi julkaistua ko-
koelma-albumia. Sekä levyn 
että kiertueen nimi on sopi-
vasti XXV.

Robbie Williams on yk-
si maailman eniten levyjä 
myyneistä tähdistä. Hä-
nen albumeitaan on myy-
ty maailmanlaajuisesti yli 
85 miljoonaa kappaletta. 
Lisäksi hän on rikkonut 
monenlaisia viihdealan 
maailmanennätyksiä. Yk-
si niistä on vuodelta 2006, 

jolloin yhden päivän aika-
na myytiin 1,6 miljoonaa 
lippua miehen julkistetul-
le kiertueelle.

Williamsin menestys al-

sena lahjakkuutena live-
esiintymisissään, hänen 
karismansa vangitsee ylei-
sön totaalisesti. Williams 
esittää keikoillaan monen-

laista musiikkia popista 
evergreeneihin.

Williams esiintyy Fuen-
girolan Marenostrumilla 
15.6.2023. Liput ovat nyt 

myynnissä, niitä voi hank-
kia ennakkoon osoitteesta. 
https://marenostrumfuen-
girola.com/eventos.

Pe 9.12.

Su 11.12.

Ke 14.12.

La 10.12.

Ti 13.12.

Ma 12.12.
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Let Me Entertain You, vetoaa Robbie Williams fuengirolalaisiin.

koi poikabändi Take That:n 
riveissä. Suurin suosio on 
koettanut kuitenkin soo-
louran aikana. Williamsia 
pidetään poikkeukselli-
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Pe 9.12.
Fuengirola, Kukko, Lauluyhtye 
Tríada: Kuulen joulun, joulu
konsertti – Maija Hapuoja, Seita 
Van Den Eeden, Leea Antila klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: 
ILVES – Tappara 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
La 10.12.
Fuengirola, Kukko, Kulttuuri
yhdistys Kalevan Taide ja Tapas, 
Raija Oranen kertoo kirjastaan Iso 
(Gösta Serlachius) klo 15, Vuoden 
viimeinen MANANA KLUBI: Coco, 
JaySax, Raappana & Kari Tapiiri 
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, klo 14 Liiga: 
ILVES – Jukurit, klo 16 ja klo 20 
MM futis
Fuengirola, Pub FiftySixty, The 
Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela, 
joulumyyjäiset salissa klo 1013
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco
show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM
liigakierros alk. klo 14, Jalkapallon 
MM puolivälierät alk. klo 16
Torremolinos Kymppipaikka, 
Teatteri Suomela: Albatrossi ja 
Heiskanen klo 18
Su 11.12.
Fuengirola, Kukko, Andalusian 
Swingband – Vuoden viimeiset 
jazzit, solisteina Liz Leila & 
Arttu Simonsuuri klo 18 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Bar Hima, MusaVisa 
tietokilpailu klo 16 
Fuengirola, Suomela, Fugesin
gersin Vauhti kiihtyy laulushow 
klo 18–20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Huuto
kauppakeisarin huutokaupan 
tuotteiden arviointi klo 11, 

Huutokauppa klo 12
Ma 12.12.
Fuengirola, Kukko, Woolbed
esittely ja wine tasting klo 17
Fuengirola, Bar Hima, 
Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, Golfkerhon 
pikkujoulut klo 1822
Fuengirola, Uusi Refla, 
Siipimaanantai alk. klo 12:30
Ti 13.12.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo 
klo 12, Juha Laitilan 
Pikkujoulushow – Nauraen ja 
laulaen kohti joulua klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive 
klubi: Ari Onnela & Vesa Uusitalo 
klo 20 
Fuengirola, Uusi Refla, SM
liigakierros klo 17.30, Jalkapallon 
MM välierä klo 20
Ke 14.12.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends: 
Pikkujoulumusiikkia 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, Jalkapallon 
MM välierä klo 20
To 15.12.
Fuengirola, Kukko,Woolbed
esittely, Joulushow ja illallinen, 
Johnny G ja Melissa Carver 
klo 17 
Fuengirola, Bar Hima, EHT: 
Suomi – Tsekki klo 17.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Muistatko Visa klo 17.30
Fuengirola, Suomela, Albatrossi 
ja Heiskanen teatteriesitys klo 
18–21
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
Málaga, Teatro Cervantes, The 
Queen Symphony – sinfoninen 
sävelteos Queenyhtyeen 
musiikista klo 20

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: 
menovinkit@fuengirola.fi  

Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. 
Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

Pe 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€)

Vuoden viimeiset jazzit, 
jouluista tunnelmaa 
solisteina Liz Leila & 
Arttu Simonsuuri

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

Ke 14.12. klo 19 (10€)
Seita & Friends
Pikkujoulumusiikkia

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

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.
SHOW & DINNER

Pientä laittoa jälkeen

Seita & Friendsin jälkeen

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

Lippuvaraukset: kukko.events@gmail.com

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

Karaokeklubi
keskiviikkoisin klo 21.30

Kukossa
tapahtuu!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Ajantasaiset  
Aurinkorannikon 

menovinkit  
viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/ 
menovinkit
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Lounasbuffet 10,90€ 
Take-away 11,00€/kg

Ma–La 12:30–16:00

KASVISRAVINTOLA

Calle Santa Isabel, 8, Los Boliches

952 58 60 31

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

VUODEN VIKA PELIREISSU
– TULE MUKAAN!

18.12. MALAGA – ALAVES 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

malagacffanclubfinland@gmail.com  +34 62 44 33 157

Avoinna

klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

18.50€/
21.50€

Grillipihvi
180g/250g

naudan
sisä�leestä

Aurinkorannikon tervehdys Teneriffalle

Menovinkit  MENOVINKIT 

Hellesäässä Suomelan teat-
terikuoro marssi kaupungin 
Plaza de Europalle kello 12 
alkaneeseen Suomi-juhlaan. 
Paikallisjuhlan järjestelyis-
tä vastasivat Club Finlandia 
de Tenerife ja Teneriffan suo-
malainen ev.lut. seurakun-
ta yhteistyössä kaupungin 
kulttuuritoimen ja johdon 
kanssa.

Päiväohjelmassa kuul-
tiin perinteiset tervehdyk-
set: Suomi-kerholta Maria 
Raute, kaupungilta kult-
tuuritoimenjohtaja Carolina 
Rodrigez Diaz ja kaupun-
ginjohtaja Marco Gonza-
les, kunniakonsulilta Juan 
Carlos Diaz Lorenzo. Suo-
men tasavallan presidentin 
tervehdyksen ulkosuomalai-

Teatteri Suomela toteutti kulttuuriteon osal-
listumalla Puerto de la Cruzissa Teneriffan 
ulkosuomalaisten itsenäisyyspäivän juhlaan 
sekä esittämällä Tuntematon sotilas -näy-
telmän. Se tavoitti yli 300 katsojaa Teatro 
Timanfayan tyylikkäässä salissa.

Teksti: Jussi-Mikko Kesti  Kuva: Raija Kurkola

sille luki Sirkka Kaartinen. 
Talvipappi Simo Juntunen 
puhui ja seurakunnan kuo-
roa johti talvikanttori Kaija 
Huhtanen. Tulkkina toimi 
Eija Lindahl.

Suomelan teatterin taitavat 
laulajat eivät vain marssineet 
juhlapaikalle, vaan esittivät 

rooliasuissaan otteita Tun-
tematon sotilas -esityksen 
lauluosuuksista, joista mie-
leenpainuvin aplodien pe-
rusteella oli Minun Suomeni.

Tilaisuudessa kunnioi-
tettiin myös Espanjan pe-
rustuslain päivää, Dia de la 
Constitucion. 
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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€

Raappana päättää Manana Klubin syyskauden

Andalusian Swingbandin 
vuoden viimeinen keikka

Örisevät joulumielellä

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

@Restaurant Kukko
@Simply Scandinavian

Ravintola avoinna
Ma–La klo 11–16 sekä 
tapahtumien yhteydessä.

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

Örisevien vuosi alkaa olla 
lopuillaan. Jäljellä on vielä 
yksi joulukonsertti, joka jär-
jestetään Nuriasolissa kes-
kiviikkona 14.12.

-Mennään aika perintei-
sillä joululauluilla. Aloite-
taan vähän hartaammin En 
etsi valtaa loistoa -pohjalta 

ja päädytään sitten kunnon 
ilotteluun, lopuksi lauletaan 
Feliz Navidad, kertoo kuo-
ron johtaja Kari Alajuuma.

Liput konserttiin maksa-
vat 10€ ja niitä saa ennak-
koon Nuriasolista. Myös 
tuntia ennen konsertin al-
kua lippuja saa ovelta.

Ensi maanantaina 12.12. klo 
17. sinulla on mahdollisuus 
tutustua viinien maailmaan. 
Kukon asiantuntija Hannu 
Lampinen johdattaa viinis-
tä kiinnostuneet ihmiset ja-
lon juoman saloihin hyvän 
aterian ohessa. Tämän illan 
jälkeen osaat varmasti kes-
kustella viineistä paremmin 
kuin ennen. Ja ennen kaik-
kea ilta on nautinnollinen.

Kaikki tämä maksaa 
vain 15€. Illan aikana tapaat 
Woolbedin uniasiantuntijat, 
jotka kertovat sinulle unen 
tärkeydessä. Samalla pääset 
tutustumaan korkeatasoi-

siin villaisiin vuodetuottei-
siin. Tilaisuus järjestetään 
ravintola Kukossa ja sinne 
vaaditaan ennakkoilmoit-
tautuminen. Voit ilmoit-
tautua sähköpostitse info@
suomiretket.com tai laitta-
malla whatsapp-viestin nu-
meroon +34 687 151 228.

Historian ensimmäinen 
Manana Klubi järjestettiin 
Kukossa viime toukokuus-
sa. Silloin esiintyjinä olivat 
Raappana ja Kari Tapiiri. Me-
nestys oli valtaisa. Noin 200 
ihmistä saatiin mahtumaan 
Kukon tiloihin, kun heitet-

tiin pöydät sivuun ja lähes 
koko tila oli yhtä valtavaa 
tanssilattiaa.

Raappana ja Kari Tapiiri 
tulevat myös nyt lauantai-
na, kun vietetään Manana 
Klubin syyskauden päät-
täjäisiä. Heidän lisäkseen 
lavalla nähdään muitakin 
esiintyjiä. Illan avaa upea 
Coco ja hänen jälkeensä 
nähdään JaySax, saksofo-
nilla hienosti elektronista 

tanssimusiikkia tulkitse-
va artisti. 

Ilta alkaa klo 20 ja en-
simmäinen esiintyjä kiipe-
ää lavalle heti alussa. Juhlat 
päättyvät klo 24, eli kan-
nattaa tulla heti kasilta, et-
tei menetä hienoja hetkiä. 
Liput maksavat 15€ ja niitä 
voi varata ennakkoon osoit-
teesta kukko.events@gmail.
com, tai lipun voi ostaa myös 
ovelta sikäli kun tilaa riittää.

Tulevana sunnuntaina 
(11.12.) Andalusian Swing-
band esiintyy viimeisen 
kerran tänä vuonna Kukon 
lavalla. Tällä kertaa loisteli-
aan jazzorkesterin solistiksi 
saapuu tummaääninen Liz 
Leila. Liz Leila ihastutti jazz 
-yleisöä jo aiemmin syksyl-
lä, hänen tunteikkaat tul-

kintansa menevät ihanasti 
ihon alle.

Toisena solistina sun-
nuntaina kuullaan parin 
kappaleen verran Arttu Si-
monsuurta. Hän on nuori 
mies, joka herätti positiivi-
sia reaktioita tulkinnoillaan 
Juice Leskisen kappaleista. 
Nyt hän näyttää, että taipuu 

se jazz rokkimieheltäkin.
Molemmat solisteista ovat 

joulumielellä, eli ainakin osa 
sunnuntain jazzeista on jou-
luklassikoita.

Varaa paikkasi vuoden 
viimeiseen jazz-iltaan laitta-
malla sähköpostia osoittee-
seen kukko.events@gmail.
com . Liput maksavat 20€.

Örisevät päättävät kautensa joulukonserttiin.

Rautalankaa ja kultaisia 60luvun muistoja.

– Tämä bändi syntyi vähän 
vahingossa. Kokosimme po-
rukkaa yhtä keikkaa varten 
ja nyt esiintymisiä on ollut jo 
useita, kertoo orkesterin rum-
pali Jari Moberg.

Ensi viikon perjantaina 
16.12. kuullaan jälleen iloista 
rautalankaa ja 60-luvun beat 
-musiikkia Kukossa. 

Kun rautalanka on pää-
osassa, kitara on pääasiallinen 
soolosoitin. Pekka Mutikainen 
käsittelee punaista Strato-
casteriaan pieteetillä. Laulu-
puolesta vastaa Pikkis Karen. 

Muut soittajat ovat Harri Nik-
kinen, Heikki Viinamäki ja jo 
mainittu Moberg.

Illan aikana on mahdol-
lista hankkia myös uusittu 
painos Sadoin sähkökitaroin 
-kirjasta, joka on suomalaisen 
rautalankamusiikin kattava 
historiikki. Jari Mobergin te-
kemän kirjan saa illalla eri-
koishintaan.

Liput maksavat ennak-
koon vain kympin, ne kan-
nattaa varata laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen  
kukko.events@gmail.com.

Rautalanka- ja 60´s -ilta

Liz Leila ja Arttu Simonsuuri ASB:n joulusolisteina sunnuntaina.

Raappana villitsi yleisön 
toukokuussa, niin hän tekee 
nyt lauantainakin.

Viiniä!

Hannu Lampinen johdattaa 
viininmaistelun saloihin 
maanantaina.

flamencotaiteilija La Zingara 
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Mijas Pueblon 
parkkiongelmaan 
haetaan ratkaisua 
maan alta
Mijas Pueblon kapeat kujat ovat olleet autolla liikku-
jien ja varsinkin pysäköintipaikkaa etsivien painajai-
sissa jo pitkään.

Paikalliset yrittäjät ovat vaatineet kaupungilta jo 
vuosikausia toimia tilanteen korjaamiseksi. Heidän 
mukaansa onneton parkkipaikkatilanne vaikuttaa jo 
selvästi ihmisten halukkuuteen tulla koko kylään, ja 
sitä myötä tietysti paikallisten yrittäjien toimeentuloon.

Osaltaan parannusta tilanteeseen toi Virgen de la 
Peña aukion pysäköintitalo, jossa auton voi pysäköi-
dä vuorokaudeksi yhdellä eurolla. Pysäköintipaikko-
ja tarvitaan kuitenkin edelleen lisää. 

Niinpä Mijasin kaupunki suunnittelee laajentavansa 
kyseistä pysäköintitaloa. Tarkoituksena on kasvattaa 
parkkitalon kapasiteettia 350 autopaikalla. Lisäpaikat 
on tarkoitus louhia maan alle.

Sateet piiskaavat 
Aurinkorannikkoa
Pitkään kaivatut sateet ovat saapuneet Aurinkoran-
nikolle. Luonto ja vesivarastot saavat kaivattua kos-
tuketta myös lähipäivinä.

Espanjan ilmatieteenlaitos AEMET (Agencia Esta-
tal de Meteorología) lupaa tämän viikon perjantaille 
kovia sateita koko Málagan provinssiin. Jopa niin ko-
via, että suureen osaan aluetta on annettu oranssi va-
roitus rankkasateiden vuoksi.

AEMET:n ennusteen mukaan perjantaina saadaan 
monin paikoin vettä 30 mm tunnissa. Vielä kovem-
pia lukemia ennustetaan Rondaan ja sen vuoristoon, 
missä tunnin sademäärä voi nousta jopa 80 mm:iin.

Lauantaista näyttäisi tulevan selkeämpi päivä, mut-
ta sunnuntaista alkuviikkoon on luvassa taas sateita. 
Vielä keskiviikkonakin sateen todennäköisyys tämän-
hetkisen ennusteen mukaan on yli 90%.

Sierra Nevadan 
laskettelukausi alkoi

Aurinkorannikon 
alpinistit iloitsevat 
varmasti siitä, että 
Sierra Nevadan las-
kettelukeskukses-
sa on saatu rinteet 
auki.

Vain parin tun-
nin päässä Au-
rinkorannikolta 

sijaitseva Sierra Nevada avasi ensimmäiset rinteensä 
laskettelijoille viime viikonloppuna. Keskus lähtee tä-
hän kauteen suurilla odotuksilla, sille toimien uusimi-
seen on sijoitettu yli 20 miljoonaa euroa.

Yksi keskeinen investointi on ollut uusi kuuden hen-
gen Emile Allais tuolihissi. Se on edeltäjäänsä verrattu-
na sekä suurempi että nopeampi. Se on lisäksi parempi 
myös käyttömukavuudeltaan ja energiatehokkuudel-
taan. Uusi hissi saatiin käyttöön jo avajaisviikonlop-
puna. Toinen samanlainen uusi hissi otetaan käyttöön 
lähipäivinä

Lisäksi lumetusjärjestelmään on satsattu. Tälle kau-
delle uusia laitteita on 105 kappaletta.

Keskus avasi kauden avaamalla Borreguilesin alu-
een rinteet. Käytössä on viisi hissiä ja 1,9 kilometriä 
rinteitä. Muiden alueiden lumettaminen jatkuu, ja ne 
saataneen auki lähipäivinä.

Espanjan tie jalkapallon 
maailmamestaruuskisois-
sa katkesi viime tiistaina 
neljännesvälieräottelussa 
Marokkoa vastaan. Tulos ei 
kelvannut maan jalkapal-
loliitolle, ja päävalmentaja 
Luis Enrique laitettiin pi-
halle.

Espanja aloitti turnauk-
sen tyrmäävästi, kun Costa 
Rica kaatui ensimmäisessä 
ottelussa maalein 7–0. Sen 
jälkeen trendi oli laskeva. 
Saksaa vastaan tuli vielä 1–1 
tasapeli, mutta alkulohkon 
viimeisessä ottelussa Espan-
ja hävisi Japanille 1–2.

Neljännesvälierässä vas-
taan asettui eteläinen naa-
purimaa Marokko, joka 
puolusti espanjalaiset nol-
lille. Jatkoajankin jälkeen 
taululla komeilivat 0–0 ta-

salukemat ja rangaistuspot-
kukilpailussa Espanja suli 
täysin. Kolme laukojaa eh-
ti kokeilemaan, eikä heistä 
kukaan saanut maalia. Ma-
rokko voitti rangaistuspot-
kukisan 3–0 ja eteni jatkoon, 
Espanjan kisat päättyivät sii-
hen.

Luis Enriquen pääval-
mentajapesti oli sovittu tä-
män vuoden loppuun asti. 
Mies itse oli ilmoittanut ha-
lukkuudestaan jatkaa teh-
tävässä. Karun putoamisen 
jälkeen Espanjan jalkapallo-
liitto kuitenkin ilmoitti, et-
tei Enriquen kanssa jatketa 
sopimusta.

• FUENGIROLAN JUNA-ASEMAN parannustyöt on 
vihdoin saatu valmiiksi. Aseman ylläpidosta vastaa-
va valtion rautatieyhtiö Renfe ilmoitti maanantaina, 
että muun muassa parempaan tavoitettavuuteen 
tähtäävät parannustyöt on saatu valmiiksi. Remon-
tin yhteydessä asemalle on asennettu kolme uutta 
hissiä ja rullaportaat on kunnostettu. Tarkoitukse-
na on että asema olisi täysin käytettävissä myös lii-
kuntarajoitteisille. Samalla rakennettiin myös uusi 
palvelupiste. Remonttiin meni rahaa noin 1,2 miljoo-
naa euroa. 

• POLIISI ON PIDÄTTÄNYT Esteponassa 26-vuotiaan 
miehen, jonka epäillään surmanneen äitinsä. Äiti  
oli saapunut edellisenä ilta Málagaan Hollannista. 
Hän oli kuullut, että hänen poikansa käyttäytyy  
oudosti ja väkivaltaisesti. Naisen poika oli majoittu-
neena ystävänsä asuntoon. Asunnon haltija saapui 
miesystävänsä kanssa asunnolle, jonka ovi oli au-
ki. He löysivät kuolleen 61-vuotiaan naisen. Uhrilla 
oli lukuisia lyöntien jättämiä jälkiä kehossaan ja jäl-
kiä kaulassa. Kiinniotettu mies odottaa nyt mielenti-
latutkimusta.

• POLIISI ON HAJOTTANUT marihuanaa Eurooppaan 
salakuljettaneen liigan, joka naamioi toimintansa hu-
manitaariseksi avuksi. Operaation yhteydessä tehtiin 
yhteensä 30 pidätystä, joista 11 Málagassa. Pidätetyt 
ovat Ukrainan, Saksan, Espanjan ja Marokon kansa-
laisia. Järjestö teeskenteli lähettävänsä humanitaa-
rista apua Ukrainaan. Ryhmällä oli salakuljetukseen 
pahvilaatikoita, joita käytetään avustuspaketeissa. 
Tarkoitus oli päästä näin huomaamattomasti rajojen 
yli. Poliisi pääsi järjestön jäljille, kun Fuengirolassa 
Ukrainan rekisterikilvistä olevasta pakettiautosta löy-
tyi 110 kg marihuanaa. 

• BARCELONAN POHJOISPUOLELLA Montcada i  
Reixac-Manresan asemalla sattui keskiviikkoaamuna  
junaonnettomuus. Onnettomuus syntyi kun toinen  
juna törmäsi aiemmin samalle raiteelle ohjatun junan 
perään. Onnettomuudessa loukkaantui noin 150  
ihmistä. Pääosin vammat olivat lieviä. Kolme henkilöä 
vietiin sairaalahoitoon, mutta heidänkään vamman-
sa eivät olleet vakavia. Montcada i Reixac-Manresan 
asema sijaitsee kymmenkunta kilometriä Barcelonas-
ta pohjoiseen.

Luis Enrique sai 
lähtöpassit Espanjan 
valmentajan penkiltä

Luis Enriquen huudot eivät 
kaiu enää maajoukkueen aiti

osta. (kuva: Wikimedia)

Seuraava kysymys: Miten paljon rahaa käytät joululahjoihin?

Kumpi sykähdyttää enemmän, 
Maamme laulu vai Finlandiahymni?

Maamme-laulu

27%

Finlandia-hymni 

73%
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– Olihan se erikoinen tilan-
ne. Tuon ”kriisikokouksen” 
jälkeen minua ryhdyttiin 
värväämään puheenjohta-
jaksi. Aluksi olin lähinnä 
hämmentynyt ajatuksesta, 
mutta muutaman päivän 
asiaa kypsyteltyäni päätin 
lähteä mukaan, kertoo vii-
me lauantaina Kymppipai-

kan puheenjohtajaksi valittu 
Sirpa Juote.

Yksi syy Juotteen pään 
kääntymiselle olivat Kymp-
pipaikkaan pyydetyt opis-
kelijaharjoittelijat kevääksi.

– Koin, että olisi erittäin 
epäoikeudenmukaista, jos 
harjoittelijat eivät pääsi-
sikään ulkomaanharjoitte-

Kymppipaikan toiminta jatkuu 
– uusi puheenjohtaja löytyi

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.

Pöytävaraukset:

kukko.events@gmail.com

Ville Witka 
luo joulu-

tunnelmaa 
pianolla

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

Muutama viikko sitten Torremolinosin 
suunnalta kuului kummia. Aurinkoranni-
kon vanhin suomalaisyhdistys ilmoitti koko 
toimintansa jatkon olevan vaakalaudalla. 
Vastuuhenkilöiksi toimintaa vetämään ei 
tuntunut löytyvän ketään.

luun, jota he varmasti ovat 
odottaneet pitkään.

Juote on vasta aloittanut 
tutustumisen Kymppipai-
kan puheenjohtajan tehtä-
viin ja koko yhdistyksen 
toimintaan.

– Vaikka en vielä ole ihan 
selvillä kokonaisuudesta, 
olen tulevaisuuden suhteen 
toiveikas. Olen saanut paljon 
positiivista palautetta ja vai-
kuttaa siltä, että yhdistyk-
sen jäsenet ovat palaamassa 
mukaan toimintaan. Ehkä 
tällainen kriisi ja siitä tie-
dottaminen toimi hyvänä 
herättäjänä.

Mikäli Kymppipaikka 
olisi ajautunut tilanteeseen, 
että toiminta olisi pitänyt 
lopettaa, se ei olisi ollut ko-
vin yksinkertaista. Yhdis-
tyksen säännöissä on tarkat 
pykälät asiasta ja omat 
ongelmansa olisi aiheut-
tanut myös yhdistyksen 
omaisuus. Kymppipaikka 
omistaa kiinteistön, jossa 
toimintaa harjoitetaan.

– Onneksi pystymme nyt 
jatkamaan toimintaa. Kiin-
teistöstä on jatkuvia kuluja, 
eli niiden kanssa olisimme 
olleet pulassa, jos toiminta 
olisi yhtäkkiä loppunut. Nyt 

Kymppipaikan uusi puheenjohtaja Sirpa Juote katsoo luottavaisena 
tulevaisuuteen.

Kymppipaikassa järjestettiin tiistaina tilaisuus, jossa suomalaisyhdistyk
sillä oli mahdollisuus tavata muiden muassa suurlähettiläs Sari Rautio 
ja Suomiseuran puheenjohtaja Markus Aaltonen.

Torrentupa 
myyntiin
Aurinkorannikon 
seurakunnan seura-
kuntaneuvosto on ko-
kouksessaan 8.12.2022 
päättänyt laittaa myyn-
tiin omistamansa Torre-
molinoksessa sijaitsevan 
Torrentuvan kiinteistön. 
Päätös perustuu kuluvan 
vuoden aikana esiin tul-
leeseen tietoon, että ny-
kyisellään tilat eivät 
täytä viranomaisvaa-
timuksia. Tilan saatta-
minen viranomaisten 
vaatimaan kuntoon ai-
heuttaisi mittavat ta-
loudelliset investoinnit. 
Aurinkorannikon seura-
kunnan muu toiminta 
jatkuu Torremolinok-
sessa entisellään, mm. 
jumalanpalveluksia jär-
jestetään talvikaudel-
la kerran kuukaudessa, 
diakonia- ja sosiaalityö-
tä tehdään pyydettäessä 
samoin kuin kirkollisia 
toimituksia. Tällä pää-
töksellä seurakunta-
neuvosto varautuu myös 
niihin mahdollisiin 
muutoksiin, joita siirty-
minen Merimieskirkon 
alaisuuteen 1.6.2023 tuo 
tullessaan.

saamme tuloja jäsenmaksui-
na ja muusta toiminnastam-
me.

Juote uskoo yhteistyön 
voimaan.

– Vaikka nyt näyttää-
kin siltä, että toiminta jat-
kuu, kriisi ei ole kokonaan 
ohi. Meidän on kehitettä-
vä toimintaamme niin, että 
myös jatkossa toimintaedel-
lytykset ovat olemassa. Yk-
si tällainen selkäranka on 
yhteistyön lisääminen Suo-

melan ja Benalmádenan 
suomalaisten, sekä muiden 
alueen suomalaisyhdistys-
ten kanssa. Yhdessä olemme 
varmasti vahvempia.

Uusi puheenjohtaja ha-
luaa toivottaa kaikki Torre-
molinosin vaikutuspiirissä 
olevat suomalaiset mukaan 
toimintaan.

– Kaikki mukaan kymp-
piin. Tehdään tästä yhdistys, 
joka palvelee kaikenikäisiä 
ihmisiä, Juote julistaa.
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Marokkolaiset juhlivat voittoa Espanjasta
Marokko kaatoi 
Espanjan jalkapallon 
MM-kilpailuissa tiis-
tai-iltana. Espanjan 
turnaus päättyi sii-
hen, Marokko jatkaa 
kahdeksan parhaan 
joukkoon.
Kuvat: Santtu Hyytinen

Neljännesvälieräottelu Es-
panjan ja Marokon välillä 
päättyi jatkoajankin jäl-
keen 0–0. Marokko voitti 
lopulta rangaistuspotkuilla 
maalein 3–0. Marokko pää-
see puolivälieriin ja Espan-
jan MM-turnaus päättyi 
tähän.

Kuten arvata saattaa, mo-
lemmissa jalkapallohul-
luissa kansoissa ottelu on 
herättänyt suuria tunteita, 
joskin varsin vastakkaisia. 
Aurinkorannikolla tilanteen 

teki mielenkiintoiseksi se, et-
tä alueella on erittäin suuri 
marokkolaisväestö.

Marokkolaiset juhlivat 
voittoa railakkaasti eri puo-
lilla Espanjaa. Myös Aurin-
korannikon kaupunkien 
kaduilla nähtiin karnevaa-
litunnelmissa juhlivia ma-
rokkolaisia. Juhliminen sujui 
suurelta osin rauhallisesti. 
Vélez-Málagassa Marokon ja 
Espanjan joukkueiden väli-
sille kannattajaryhmille syn-
tyi tappelu.

Fuengirolan kaduilla 
marokkolaistunnelmat oli-
vat riemukkaan riehakkaat, 
mutta tiettävästi yhteenot-
toja esimerkiksi espanja-
laiskannattajien kanssa ei 
syntynyt.

Espanjassa asuu viral-
listen tilastojen mukaan 
540.000 marokkolaista, 
heistä Andalusiassa 152.000. 
Pelkästään Málagan provins-
sissa on kirjoilla 33.000 ma-
rokkolaista.

KUKKO EVENTS AV/DE LOS BOLICHES 4, FUENGIROLA

+

+

LIPUT ENNAKKOON OSOITTEESTA
kukko.events@gmail.com tai ovelta.

VUODEN VIIMEINEN KLUBI
La 10.12.  

19:00  Ovet auki
20:00  COCO (ES)

20:45  JaySax
21:30  Kari Tapiiri
23:00  Raappana

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

15€ / 18€

Dj: @DjJnGle 
Host: @thewiidakko
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Hyvää itsenäisyyspäivää! 
Aurinkorannikon juhlaan 
osallistui runsaasti väkeä
Aurinkorannikon 
perinteinen itsenäi-
syyspäivän juhla vie-
tettiin Fuengirolan 
Palacio de la Pazissa 
iltapäivällä 6.12. Juh-
lapuhujana toimi 
suurlähettiläs Sari 
Rautio.

Teksti ja kuvat:  
Antti Pekkarinen

Juhlan järjestää vuosittain 
Aurinkorannikon suomalai-
syhteisöjen neuvottelukunta, 
tällä kertaa käytännön vas-
tuu oli kulttuuriyhdistys Ka-
levalla.

Kaleva palasi juhlan ohjel-
massa perinteiseen muottiin, 
eli musiikkia, nuorten ja las-
ten esityksiä sekä juhlapuhei-
ta. Juhlan teemaksi oli tänä 
vuonna valittu Nuori Suomi.

– Nuorella Suomella tar-
koitamme sitä, että Suomi 
panostaa nuoriin. Se että 
teemana ovat nuoret ei ole 

millään tapaa pois sotiemme 
veteraaneilta, päinvastoin, he 
loivat nykynuorille mahdol-
lisuuden kansainvälistymi-
seen, Kalevan puheenjohtaja 
Hannu Vuori sanoi terveh-
dyksessään.

Juhlapuheissa tuotiin esiin 
maailmanhuolia, päällim-
mäisenä Ukrainan sota. Suo-
men tilannetta talvisodassa 
verrattiin Ukrainan nykyti-
lanteeseen useaan otteeseen.

– Kuten Suomi 80 vuot-
ta sitten, uskon, että myös 
Ukraina nousee uuteen ku-
koistukseen ikävän sodan 
jälkeen, suurlähettiläs Rau-
tio sanoi.

Suomi-Seuran ja ulko-
suomalaisparlamentin ter - 
vehdyksen juhlaan toi Suo-
mi-Seuran puheenjohtaja 
Markus Aaltonen.

– Tämä juhla kuvastaa 
hyvin nykyistä Suomen it-
senäisyyttä. Täällä olevil-
la ihmisillä on vapaus asua 
kaukana kotimaastaan, mut-
ta myös oikeus palata kotiin, 
milloin sitä haluavat, Aalto-
nen sanoi.

Fuengirolan kaupungin 
tervehdyksen juhlaan toi 
pormestari Ana Mula. Kau-
punki oli hyvin edustettuna, 
sillä myös apulaispormestari 
Rodrigo Romero oli paikalla.

Klassista ja kevyttä

Kulttuuripuolella juhlan oh-
jelmassa oli paljon klassista 
musiikkia ja vastapainona 
lasten ja nuorten esityksiä, 
joissa kuultiin rappia ja rok-

kiakin.
Juhlan avasivat Markus 

Ollila (piano) ja tenori Aa-
po Korhonen esittämällä 
tunteikkaan ja taidokkaan 
version Finlandiasta. Muita 
esiintyjiä olivat Aurinkoran-
nikon kuoro sekä pianisti El-
sa Sorvari viulisti Alexandra 
Blejerun kanssa.

Suomalaisen koulun rok-
kibändi sai kansan taputta-
maan vauhdikkaalla Beggin’ 
-esityksellään. Lopullisesti 

juhlaväen sydämet sulatti 
Noora Karman Talent Schoo-
lin lapset hellyttävillä esi-
tyksillään.

Palacio de la Paz oli lähes 
täynnä. Vain joitain yksit-
täisiä paikkoja oli vapaana. 
Yleisö oli silmin nähden tyy-
tyväinen juhlan ohjelmaan. 
Ainoa nurinan aihe oli hie-
man epäselvä informaatio 
lippujen hinnasta. Sekin nu-
rina katosi juhlan korkeata-
soisen ohjelman aikana.

Juhlahuoneisto tuli lähes täyteen. Vain yksittäisiä paikkoja oli vapaana.
Lukion rokkibändin esityksessä 
oli vauhtia.

Fuengirolan kaupunki kunnioitti 
Suomen itsenäisyysjuhlaa kor
keimmalla tasolla. Premestari Ana 
Mula toi kaupungin tervehdyksen 
ja myös apulaispormestari Rodri
go Romero osallistui tilaisuuteen.

Hannu Vuori toi Kalevan tervehdyksen juhlaan.

Talent Schoolin lapset olivat hellyttäviä esityksissään.
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Koiran 
hyvä elämä
Koira eli kesykoira on harmaasuden kesy, jalostettu muoto, joka on 
ihmisen kesyttämisistä eläimistä vanhin. Koirasta on jo alkuaikoina 
tullut varoittavana vahtina tärkeä osa yhteisöä ja sen seuralaisena 
olo on vain kasvanut ajan mukana, palveluksien rinnalla.

Teksti ja kuvat: Vesa Uusi-Kilponen

 Koiran mukaantulo oman 
perheemme jäseneksi alkoi 
hammaslääkärin ilmoitus-
taululta, jossa valokuvan ke-
ra oli teksti ”Valle etsii kotia”.

Vuosien takaisena koiran-
omistajana jotenkin heti tuli 
tunne, että se oli tässä, vaik-
ka edesmenneen tanskan-
doggin jälkeen ajatus oli, 
ettei enää koiraa meidän 
huusholliin. Vaimo tietysti 
ilahtui ajatuksestani ja het-
ken kuluttua Camryn keula 
suuntautui Mijasin rinteil-
le, jossa pihalla juoksenteli 
puolen vuoden ikäisiä koi-
ran pentuja. Yksi niistä juok-
si suoraan autollemme, juuri 
tuo täpläkylkinen Valle. ”Sii-
näkö se oli” lauleli Arttu Vis-
karikin aikoinaan ja olihan 
se siinä.

Opettaminen

Aluksi hyvin arka koiram-
me oppi nopeasti tavoille ja 
nautti oppimisesta. Marke 
tunsi ja tiesi koiran opetta-
misesta suurin piirtein kai-
ken, niin ei tullut ongelmia. 
Perusasiat kuten luokse tu-
lo, taluttimessa kävely, pai-
kallaan olo ja istuminen 
kävivät kuin luonnostaan. 
Sirkustemppujen tekemis-
tä harjoitellaan vasta näi-
den jälkeen. Vallelle nekin 
olivat ”läpihuutojuttuja”. Jos 
koira käyttäytyy oudosti ei-
kä tottele isäntäänsä, on syy 
melkein poikkeuksetta siel-
lä taluttimen toisessa päässä. 

Ulkoilu

Ei kannata hankkia koi-
raa, jos kotona kinastellaan 
siitä, kuka lähtee ihmisen 
parhaan kaverin kanssa 

lenkille. Koira vaatii paljon 
ulkoilua, tietysti rodustakin 
riippuen. Metsästyskoiraa ei 
saisi sylikoiraksi hankkia, 
vaikka useat söpöjä ovatkin 
ja kokonsa puolesta siihen 
sopisivatkin. Koira kannat-
taa viedä erilaisiin olosuhtei-
siin, kaupungille, metsään, 
rannalle ja ihmisten sekä 
toisten koirien pariin.

Koirasta kannattaa opet-
taa sosiaalinen, koska sitä se 
on jo geeneiltäänkin.

Ruokailu
Ruoka on tärkeä asia koiral-
le. Säännölliset ruoka-ajat ja 
monipuolinen ravinto pitävät 
liikunnan ohella painon ku-
rissa. Pitää muistaa myös ve-
sikupin täyttäminen, vaikka 
lätäköistä juominen on koi-
ralle terveellisintä, tarpeel-
liset bakteerit tulevat sieltä. 
Puruluita on hyvä antaa ham-
paiden ja kaluamishimon ta-
kia. On myös tärkeää opettaa, 
ettei vierailta saa ottaa ruokaa 
kuin luvalla.

Laumaeläin!

Koiralle stressaavinta on yk-
sin jääminen. Koira pitää ot-
taa mukaan aina kun se on 
mahdollista, vaikka autoon 
odottamaan lyhyelle kauppa-
reissulle, tai ravintolaan lou-
naalle, mikäli se on sallittu. 
Aurinkorannikolla yleensä 
on, ainakin terassille. Näin 
koirasta saadaan opetettua 
fiksu karvakuono, josta tu-
lee kaikkien kaveri, niin kuin 
tuli Vallesta. Ei ole niin pien-

tä ulkona käyntiä, ettei voi 
koirakaveria mukaan ottaa. 
Koirien omat aidatut alueet 
kannattaa myös hyödyntää, 
siellä vapaana juosten saa ai-
dot kontaktit toisiin nelijal-
kaisiin.

Niks Naks

Koirilla lisääntymisvietti on 
melkoinen ja harkittavaksi 
tuleekin heti nuorena ”teini-
nä” jatketaanko sukua, vai 
ei? Helpommaksi se koiran 
elämä tulee jos suljetaan tä-
mä mahdollisuus. Eivät ne 
merkkaukset siitä vähene, 
mutta aggressiivisuus kyl-
läkin ja koira on silloin hel-
pommin hallittavissa. 

Matkustaminen

Matkustaminen hieman vai-
keutuu koiran omistajalle. 
Omalla autolla kulkemi-
nen on helpointa, kun vaan 
muistaa pakolliset tauot ja 
pienet kävelyt esimerkiksi 
auton tankkauksen yhtey-

dessä. Oma koppa tietysti 
eläimelle ja ruokien mukaan 
otto pehmolelujen lisäksi. Ro-
kotukset ja passi pitää tietys-
ti olla kunnossa kun maasta 
toiseen kuljetaan.

Lentämällä koira pitää 
laittaa ruumaan, jos ei pie-
nen koon takia sallita syliin. 
Rauhoittava tabu kannattaa 
antaa ruumaan joutuvalle. 
Mitään ongelmaa ei Vallelle 
ole koskaan ilmennyt Espan-
jan kymmenillä lennoilla. 
Iloinen jälleen tapaaminen 
laukkuhihnalla oli vakio.

Sijaiskoti

Tulee tilanteita kun tarvi-
taan tunneiksi, tai päiviksi 
lemmikille hoitopaikka. Pa-
ras silloin olisi vakio paikka 
jonka koira tuntee ennestään 
jo turvalliseksi. Valelle tämä-
kin oli tuttua, ”juu tuo tänne 
vaan” oli helpottava vastaus. 
Ruoka, peti ja pehmolelu mu-
kaan, niin kaikki on silloin 
hyvin. Vallen kohdalla ra-
joitin oli vain kissa! Vennon 

Markku, yksi Vallen pitäjis-
tä, sanoi odottavansa milloin 
Valle sanoo jotain Rauman 
Giälellä.

Koira tarhalta

Espanjassa on lukuisia koi-
ratarhoja, joissa hienot nelijal-
kaiset odottavat uuteen kotiin 
pääsyä. Koiratarhoihin tuo-
daan yleensä sekarotuisia 
löytökoiria, jotka ymmärtä-
vät ehkä enemmän elämän 
raadollisuutta ja siksi ne ovat-
kin hyvin kiitollisia kavereita, 
kun uuden kodin saavat. Koi-
ran hankintaa harkitsevien 
olisikin suositeltavaa tsekata 
tämä erinomainen mahdolli-
suus molempien kannalta. It-
se olemme tuonee muutamia 
koiria Suomeen juuri näiltä 
tarhoilta. Liikuttavaa oli näh-
dä näitä ”ensitreffejä” lento-
asemalla. 

Luopumisen vaikeus

On selvää, ettei mikään ole 
ikuista. Koira kun on elämän 
kaareltaan normaalisti ih-
misen vastaavaa paljon lyhy-
empi. Tämän vuoksi pitää jo 
hankintavaiheessa ottaa tä-
mä huomioon. Suru on suu-
ri, käy se kumminpäin vaan, 
todennäköisesti koira ensin. 
Eutanasiasta pohditaan ih-
misen kohdalla, oikein vai 
väärin? Koiran kohdalla ih-
misen pitää ottaa ”tuomarin” 
rooli, niin vaikea pesti kuin 
se onkin. Koiran kipukyn-
nys on suuri, ja se yrittää 
tsempata vielä viimeisillä-
kin hetkillä.

Koiran hyvään elämään ei 
kuulu puolisokeana, kuuro-
na ja hampaattomana yrit-
tää miellyttää isäntiään, 
vaan huoltajien pitää pys-
tyä toimimaan koiran par-
haaksi ajoissa. Koiran elinikä 
on normaalisti 3–13 vuotta.Torreblancan kummuilla on opetetun koiran hieno katsella maisemia.

Koiralla pitää olla johtaja, mitä se haluaa totella, palvella ja miellyttää, ilo on silloin molemminpuolista.

Valle lempireitillään vapaana luonnossa.

Valle oli tietysti myös lastenlasten suosikki.

Akukoiralle tuli hyvä elämä kun Kuosmaset bongasivat sen Murcian 
koiratarhalta. Matti vasemmalla.
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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 

Liikkumisen iloa kaikille

Ahdistukset, kolotukset,  
kiire ja muut olosuhteet 
saattavat helposti, jopa 
huomaamatta tulla esteik-
si terveelliselle liikunnan 
harrastamiselle. Kysyimme 
Personal Trainerina ja psyyk-
kisenä valmentajana toimi-
valta Riina Leppäkankaalta 
vinkkejä, miten erilaisissa ti-
lanteissa olevat voivat löytää 
itselleen sopivat tavat liikkua 
säännöllisesti.

Minkälaisia liikuntamah-
dollisuuksia Aurinkoran-
nikko tarjoaa niille jotka 
kärsivät astmasta tai 
muista hengitystievai-
voista?
Hengitystiesairauksista kär-
sivät voivat liikkua lähes 
samalla tavalla kuin kuka 
tahansa. Olisi hyvä harjoi-
tella sekä hapenottokykyä 
että lihaskuntoa. Esimerkik-
si pallopelit ovat hyviä lajeja 
hengitys- ja verenkiertoeli-

mistölle. Lisäksi voit läh-
teä vaikka sauvakävelylle 
aamuauringon noustessa 
ja toisena päivänä kunto-
salille parantamaan lihas-
kuntoa. Muista kuitenkin 
lämmitellä hyvin ennen lii-
kuntasuoritusta sekä ottaa 
taukoja suorituksen lomaan, 
tällä ehkäiset hengitystieoi-
reilua. Jos hengitystieoireet 
pahenevat siitepölykauden 
tai huonon ilmanlaadun ai-
kana niin kevennä tällöin lii-
kuntaa tai siirry sisätiloihin 
liikkumaan.

Entä jos on sydänvaivoja?
Sydänsairaan kannattaa 
aina liikkua rauhallisesti 
ja omaa kehoaan kuunnel-
len. Dynaamiset lajit ovat sy-
dänystävällisiä joissa lihas 
jännittyy ja rentoutuu vuo-

ron perään. Voit esimerkik-
si lähteä kävelylle katsellen 
kaunista merimaisemaa tai 
jos haluat nostattaa sykettä 
hieman enemmän niin mik-
sipä ei vuoristomaisemiin 
jolloin kävelystä tulee väis-
tämättäkin intervallityyp-
pistä. Erilaiset jumpat sekä 
tanssit sopivat myös sydän-
sairaille. Oletko jo kokeillut 
flamenco-tunteja tai vaikka-
pa parin kanssa salsaa?

Selkä, lonkat, polvet jne. 
Tuki- ja liikuntaelinon-
gelmat kiusaavat monia. 
Miten näiden kanssa voi 
nauttia Aurinkorannikon 
liikunta- ja ulkoilumahdol-
lisuuksista?
Tee sitä mikä sopii sinulle. Jo-
kainen on yksilö ja se mikä 
sopii toiselle ei välttämättä 
sovi toiselle. Aurinkoran-
nikolla pystyy liikkumaan 
vuoden ympäri ulkona, jo-
ten ihan jokaisen tulee tääl-
lä varmasti käveltyä paljon. 
Suurin osa kävelee kuiten-
kin pelkästään kovalla ka-
tukivetyksellä joten tämä 
voi pahentaa ennestään tu-
ki- ja liikuntaelinongelmista 

kärsivien oireita. Lihaskun-
toharjoittelusta hyötyvät 
ihan varmasti kaikki. Lihas-
kuntoa voi nostattaa salilla 
painojen kanssa tai omalla 
kehonpainolla tehden ulko-
na, käyttäen apuna tanko-
ja, korokkeita tai vaikkapa 
puistonpenkkejä. Lihaskun-
non merkitystä ei voi kos-
kaan korostaa liikaa.

Monen työikäisen elämä 
on hyvin kiireistä, mitä 
vinkkaisit heille jotta ai-
kaa löytyisi myös liikun-
nalle?
Aurinkorannikolla moni 
suomalainen tekee näyttö-
päätetyötä joten taukojump-
pa on yksi helpoimmista 
ratkaisuista istumisen ja 

staattisen asennon tauot-
tamiseen. Nouse ylös ja tee 
vaikka muutama kyykky 
sekä aukaise rintaa ja ku-
rottele sormilla ylöspäin. 
Tällä vilkastutat aineen-
vaihduntaa sekä herättelet 
itseäsi jaksamaan päivän 
loppuun. Lihaskuntohar-
joittelu ja erityisesti erilaiset 
vetoliikkeet ovat suositelta-
via ryhdinkohentajia kaikil-
le paljon istuville. Lisäksi 
lihakset kiristyvät helpos-
ti ja vaativat myös venytte-
lyä. Tähän sopisi esimerkiksi 
lempeä jooga tai vaikkapa 
venyttely rannalla nauttien 
samalla aaltojen rauhoitta-
vasta kohinasta. Kiireiseen 
elämänrytmiin ei auta muu 
kuin asioiden priorisointi. 

Siihen, minkä kokee itsel-
leen tärkeäksi löytyy aikaa.

Mitä suosittelet 
lapsiperheille, jotka 
haluavat nauttia 
liikunnasta yhdessä?
Lapsiperheille Aurinkoran-
nikolta löytyy paljon mah-
dollisuuksia liikkumiseen. 
On vesi- ja seikkailupuisto-
ja. Löytyy kivoja patikointi-
reittejä. Ei muuta kuin eväät 
mukaan ja reippailemaan 
luontoon. Rannalla voi pe-
lailla kaikenlaista ja keksiä 
vaikka mitä kivaa, vain mieli-
kuvitus on rajana. Kuntosalil-
le pääsevät perheen isommat 
lapset ja mikäs sen muka-
vampaa kuin viettää aikaa 
yhdessä kuntoa kohottaen.

Aurinkorannikko on tuhansien mahdolli-
suuksien aluetta liikunnan suhteen. Toisaalta, 
aivan kuten missä tahansa, myös täällä ihmi-
sillä on monia vaivoja tai muita asioita jotka 
saattavat työntää liikkumisen iloa taka-alalle.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Minna Tahvanainen

Lihaskuntoharjoittelusta 
hyötyvät ihan varmasti kaikki. 

Personal trainer Riina Leppäkangas tietää vinkit kaikenlaiseen liikkumiseen.



12 – Perjantai 9.12.2022

Annukka Salonen on viihtynyt Aurinkorannikolla pian kolme vuosi-
kymmentä. Niiden aikana tämä kulttuuria rakastava lady on nähnyt 
niin Aurinkorannikon kuin sen suomalaisyhteisönkin kasvavan ja 
kukoistavan.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sonja Lehmus

Hyvää oloa sekä ruumiille ett

– Ei minulla ollut minkään-
laista ajatusta koko Espanjaan, 
saati sitten Aurinkorannikol-
le muuttamisesta, sanoo An-
nukka Salonen suoraan, kun 
käymme läpi hänen ensikos-
ketustaan alueelle.

Tuo ensimmäinen kos-
ketus tapahtui vuoden 1993 
tammikuussa.

– Tulin tänne työkeikal-
le, pitämään viikon mittai-
sen hyvinvointikurssin, hän 
muistelee.

– Minun mielikuvissa-
ni Espanja oli paikka johon 
oli tehty Keihäsen pontik-
kamatkoja, eikä tämä siksi 
kiinnostanut minua edes lo-
makohteena, saati että olisin 
miettinyt muuttavani tänne, 
Salonen sanoo.

Vaan niin siinä kuitenkin 
kävi, että vielä saman vuo-
den syksyllä Salonen saapui 
kimpsuineen ja kampsui-
neen Fuengirolaan, eikä osoi-
tetta ole sen jälkeen takaisin 
Suomeen käännetty.

– Jo sen lyhyen ensivisiitin 
aikana tajusin, että ennakko-
käsitykseni Aurinkoranni-
kosta ja alueen suomalaisista 
oli ollut aivan väärä. Tutus-
tuin täällä aivan ihaniin 
ihmisiin ja ihastuin myös 
paikkaan. Kun elämänti-
lanteenikin sattui olemaan 
sellainen että se mahdollisti 
nopean muutoksen, päädyin 
muuttamaan vielä saman 
vuoden 1993 lokakuussa.

Sisar hento valkoinen

Aurinkorannikolla monet 
muistavat Annukka Salo-

laisia. Myös joitain jo en-
nestään Suomesta tuttuja 
ihmisiä. Niinpä kun saman 
vuoden syksyllä tarjoutui 
mahdollisuus muuttaa tän-
ne, tartuin siihen, Annukka 
Salonen kertoo.

– Pidin toki matkustele-
misesta, mutta ei minulla 
mitään niin sanottua kau-
kokaipuuta ollut, että olisi 
ollut hinku päästä Suomes-
ta pois. Jotenkin se vaan tun-
tui siinä tilanteessa hyvältä 
ja helpolta.

Vuonna 1997 oli yhden 
merkittävän askelen vuoro, 
kun Salonen perusti Fuen-
girolaan Harmonian, hy-
vinvointikeskuksen, josta 
muodostui hänen työnsä seu-
raavaksi 15 vuodeksi. 

– Muistan vielä, että kun 
liike avattiin, niin hieronta 
maksoi 2.500 pesetaa, hän 
muistelee.

Harmonia on toki edelleen 
toiminnassa, uudessa omis-
tuksessa, sillä Salonen itse 
jätti työelämän reilu kym-
menen vuotta sitten.

Yhteisön kasvu

Ensi vuonna tulee siis ku-
luneeksi jo 30 vuotta sii-
tä kun Annukka Salonen 
saapui Aurinkorannikolle  
elämä kahteen matkalauk-
kuun pakattuna. Noiden 
kolme vuosikymmenen ai-
kana hän sanoo iloinneensa 
siitä, miten on nähnyt sekä 
suomalaisyhteisön, että ko-
ko Aurinkorannikon kehit-
tyneen.

– Kun muutin Fuengi ro - 

Ikääntymisen ongelma 
yhdistyksissä

Pääkirjoitus 9.12.2022

sen pitkäaikaisena hyvin-
vointialan yrittäjänä. Hänen 
historiansa hyvinvoinnin ja 
terveydenhuollon parissa 
yltää kuitenkin vielä pal-
jon kauemmas, aina 60-lu-
vulle asti.

– Valmistuin sairaanhoita-
jaksi Savonlinnassa vuonna 
1968. Valmistuttuani muutin 
työn perässä Helsinkiin, mis-
sä työskentelin sairaanhoita-
jana kaikkiaan viitisentoista 
vuotta. Enimmäkseen aller-
giasairaalassa, mutta myös 
esimerkiksi Töölön sairaa-
lan teho-osastolla.

Kulttuurinnälkäinen sai-
raanhoitaja teki välissä myös 
viisivuotisen visiitin mu-
siikkialalle. Hän oli vuodet 
1973–78 Jukka Kuoppamäen 
levy-yhtiössä, omien sano-
jensa mukaan joka paikan 
höylänä, virallisemmalta tit-
teliltään tuotantosihteerinä.

80-luvun lopulla Salonen 
alkoi opiskella erilaisia vaih-
toehtohoitoja ja hierontaa, ja 
vuonna 1991 hän avasi Hel-
sinkiin oman hoitolaitoksen. 

Elämä yllättää

Aivan kahtakaan vuotta 
Annukka Salonen ei ehti-
nyt pyörittää hoitolaitostaan 
Helsingissä, kun hän teki 
mainitun työreissun Aurin-
korannikolle. Reissun joka 
muutti hänen elämäänsä lo-
pulta merkittävästi.

– Tammikuun lopulla 
tulin tänne pitämään vii-
kon mittaisen hyvinvointi-
kurssin. Sinä aikana tapasin 
monia aivan ihania suoma-

KUKA?
Annukka Salonen

 ● 76 vuotta
 ● Syntyisin Savonlinnasta
 ● Asunut pian 30 vuotta 

Aurinkorannikolla
 ● Kulttuuriyhdistys Kalevan 

uusi puheenjohtaja

Mikä on lempi- 
jouluruokasi? 

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus

Marta Forsman, 34, 
Fuengirola

Graavilohi ja keitetyt 
perunat.

 

Juha Mäkelä, 49,  
Tuusula

Terästetty glögi.

Henna Haartman, 20, 
Jyväskylä  

Sienisalaatti.

laan, oli esimerkiksi suoma-
lainen koulu vasta alku-
taipaleellaan. Oppilaita 
oli muutama kymmenen. 
Niinpä työikäisiä oli paljon 
vähemmän kuin tänä päi-
vänä ja suomalaisyhteisö oli 
huomattavasti eläkeläispai-
notteisempi kuin nykyään, 
Salonen kuvailee.

– Nyt on paljon enemmän 
lapsiperheitä, lapsettomia ai-
kuisia ja niin edelleen. Myös 
suomalaisten palveluiden 
määrä on moninkertaistu-
nut. Kaikkiaan voi sanoa että 

Aurinkorannikon vanhin suomalaisyhdistys, Tor-
remolinosin Kymppipaikka kävi lähellä toiminnan 
loppumista. Kymppipaikkaa vaivaa sama ongel-
ma kuin montaa muutakin alueen suomalaisyh-
distystä. Ongelma on jäsenistön ikääntyminen.

Kymppipaikka pelastui ainakin toistaiseksi, 
kun Sirpa Juote otti vastaan puheenjohtajan 
tehtävän. Hänellä on hyviä ajatuksia yhdistyksen 
tulevaisuuden turvaamiseksi. Päällimmäisenä hän 
puhuu yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa 
ja sellaisten toimintojen lisäämisestä, jotka kiin-
nostavat nuorempaakin väkeä.

Suomela teki jokunen vuosi sitten selkeän 
suunnanmuutoksen toiminnassaan. Paavo Äs-
sämäki oli puheenjohtajana liikkeelle paneva 
voima. Tätä samaa uudistuslinjaa on jatkanut 
yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Kirsi Oras, 
joka muuten saattaa olla nuorin puheenjohtaja 
missään alueen suomalaisyhdistyksessä kaut-
ta historian.

Ässämäen ja Oraksen aikana Suomelan toi-
mintaan on tullut mukaan teatteria, golfia ja muita 
sellaisia aktiviteetteja, jotka kiinnostavat kaiken 
ikäisiä suomalaisia. Suomela näyttää voivan pa-
remmin kuin koskaan, jäsenmäärä on kasvussa ja 
yhdistys on avoin kaikenlaiselle yhteistoiminnalle 
muiden alueen toimijoiden kanssa. Kaukana ovat 
ne ajat, jolloin Suomela vaikutti ummehtuneel-
ta, sisäänpäin lämpiävältä mummo- ja pappa-
kerholta. Eikä muutos suinkaan ole tarkoittanut 
sitä, että ikääntyneet ihmiset olisi unohdettu. 
Päinvastoin, toiminnan monipuolistuminen pal-
velee myös heitä. 

Voi olla, että nuorempi ikäpolvi ei ole yhdistys-
väkeä ihan samalla tapaa, kuin suuret ikäluokat. 
Silti kannattaa yrittää kehittää toimintaa, Suomela 
on hyvä esimerkki onnistumisesta.

”Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa se hämmäs-
tyttää kummastuttaa pientä kulkijaa”. Hämmästyttää 
on lievä ilmaus Indonesian uudelle laille, joka kieltää 
esiaviolliset sukupuolisuhteet.

Tämä koskee myös turisteja. Indonesia on maailman 
suurin muslimimaa, joten lain läpimeno ei edes saanut 
paljoa vastustusta eri puolueilta. 

Bali on esimerkiksi suomalaisten nuorten aikuisten 
suosima lomakohde jossa varmasti sinkut pesivät, laki 
seksikiellosta koskee myös avoliittoa. Miten sitten tämä 
ihmiselolle tuiki tärkeä kontakti toteutetaan, ilman ettei 
joudu virumaan vähintään puolta vuotta vankilassa? 
No, onko se sitten parempi vaihtoehto kuin kymmeniä 
vuosia avioliitossa?

Siellä sinkkujen seksielämästä tulee todella jännää, 
ei auta vaikka käräytyksen hetkellä selittää ”en hääläyt-
tänyt”. Tämä laki antaa myös stalkkaajille mahdollisuu-
den kiristykseen, pimppaa, tai putkaan. Lisämausteen 
tuo ehkäisyvälineiden tarjoamiskielto. Kortsu taskussa 
on turha selitellä sooloseksistä, vaikka se kätevää var-
masti niin olisikin. 

Saarivaltio tuo myös hankaluutta, ei voi pikaisesti 
käydä rajan takana kuksimassa ja samalla tekemässä 
jäynää rajavartijoille. Yleisillä paikoilla toisten nähden ei 
enää voi edes pitää toista kädestä kiinni tai antaa suukkoa 
poskelle, tämä voidaan tulkita rikoksen suunnitteluksi.

No, mitä sitten? Pitää hankkia väliaikainen vihkitodis-
tus, siinä olisi uusi businessidea Vegasin malliin. ”Pap-

peja” rajalle raudan vastapainoksi.
Tämän vuoden saldoa kun globaa-

lisesti tarkastelee, niin aika rumasti on 
takapakkia menty. Niin ja vielä, ka-
raoke on kielletty Indonesian saarilla 
esim. Balilla. 

Panemalla putkaan!

Vesa Uusi-Kilponen
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Hyvää oloa sekä ruumiille että sielulle

”Tilastopalvelu Optan 
mukaan Espanjasta 

tuli MM-kisahistorian 
ensimmäinen maa, joka 

on hävinnyt neljä ran-
gaistuspotkukilpailua. 

Maasta tuli toinen,  
joka hävisi tekemättä 

maaliakaan.”
hs.fi 7.12.

suomalaisyhteisö on vahvis-
tunut ilahduttavasti, hän jat-
kaa.

Annukka Salonen kertoo 
huomanneensa myös paikal-
listen asenteessa muutoksen 
positiivisempaan suuntaan.

– Vielä 20–30 vuotta sit-
ten saattoi olla pientä en-
nakkoluuloa suomalaisia 
ja muitakin ulkomaalaisia 
kohtaan, mutta tänä päivä-
nä esimerkiksi Fuengirola on 
niin kansainvälinen paikka, 
ja ulkomaalaiset niin mer-
kittävä osa myös taloutta, et-
tä yhteiselo sujuu mielestäni 
mutkattomasti.

Kultturelli nainen

Kulttuuri on ollut aina lä-
hellä Annukka Salosen sy-
däntä. Vieläpä hyvin laajasti. 
Niinpä ei ole ihme, että hän 
on ollut Aurinkorannikolla 
toimivan Kulttuuriyhdistys 
Kalevan kantavia voimia jo 
pitkään. Ja 1. tammikuuta 
2023 alkaen hän heiluttaa 
myös puheenjohtajan nuijaa.

– Liityin Kalevan toi-
mintaan jo vuonna 1997. 
Se tuntui jo silloin sopival-
ta yhdistykseltä, koska sen 
toiminnassa paneuduttiin 
kulttuuriin niin laajasti, Sa-

lonen kertoo.
– Itse olen innostunut mm. 

musiikista, kuvataiteesta, 
arkkitehtuurista, kirjallisuu-
desta ja ruokakulttuurista. Ja 
näitä kaikkia Kalevan tar-
jonnassa on runsaasti, hän 
kehuu.

Viimeisen kymmenen 
vuoden ajan Kalevan pu-
heenjohtajana on toiminut 
Hannu Vuori. Jokseenkin 
saman ajan Annukka Sa-
lonen on ollut yhdistyksen 
hallituksessa ja varapuheen-
johtajana.

– Suoraan sanoen vähän 
hirvittää, sillä Hannu on ollut 

niin loistava puheenjohtaja. 
Onneksi hän on kuitenkin lu-
vannut auttaa jatkossakin, Sa-
lonen tuumii hymyssä suin.

Mitään suurta uudistus-
ta puheenjohtajan vaihdos 
ei tuo tullessaan.

– Mielestäni meillä on erit-
täin hyvää ja monipuolista 
toimintaa, joten pääasiassa 
pyritään jatkamaan samaan 
malliin. Mutta toki nyt meil-
lä on uudessa hallituksessa 
monta uutta jäsentä ja uusien 
ihmisten mukanahan tulee 
aina uusia ideoita, joten sii-
nä mielessä odotan innolla 
myös uusia asioita.

Antti Puskala, 77,  
Helsinki

Kinkku ja imelletty 
perunalaatikko.

Karoliina Vakkuri, 18, 
Kirkkonummi

Kalkkuna.

Noora Karma, 40+,  
Sipoo

Kalaruoat: graavi, siika, lohi. 
Lanttulaatikko on myös 
hyvää.

 

Ystävien ja sukulaisten ohella en kaipaa tänne Suomesta mitään. Espanja on hyvä juuri näin, miettii Annukka Salonen.

Janne Leipijärvi

Putinin ankea lapsuus

Sierrankin kauneus on 
katsojan silmässä
”Otin lainaksi naapurin Sierran…” lauloi Gösta Sund-
qvist silloin kun vielä kykeni. Minä muistan kun Ford toi 
markkinoille tuon mainitun Sierran. Vuosi oli 1982. Olin 
aika pieni poika vielä, mutta muistan ajatelleeni, että 
tämä on varmaan suunnattu sellaisille ihmisille, jotka 
tykkää rumista autoista.

Sittemmin olen tullut huomaamaan, että monet muut 
sierrat ovat paljon kauniimpia. Eivät ehkä sahat ja sirk-
kelit, joita täällä Espanjassa myös sierroiksi kutsutaan, 
mutta vuoret, nuo todelliset sierrat. 

Tuli viime viikolla käytyä patikkareissussa Sierra 
Nevadan rinteillä. Tarkemmin sanottuna suuntasimme 
muutaman tuhannen asukkaan Güéjar Sierran kylään 
hieman reilun kilometrin korkeudella, ja siitä vielä vähän 
eteenpäin. Sen verran eteenpäin, että kun laitoimme 
autot parkkiin, ei kellään ollut ollut kännykässä palkin 
palkkia ainakaan kymmeneen minuuttiin.

Mutta jotain muuta oli. Nimittäin niin upeat maise-
mat, että silmää hiveli. Kävelimme vanhalle kaivokselle 
johtavaa polkua ylös ja alas reilut 15 kilometriä katsellen 
ruskan väriloistoa allemme jäävässä laaksossa ja ihaillen 
edessä siintäviä lumipeitteisiä vuorenhuippuja.

Puolessa välissä matkaa reppu selästä ja eväiden 
kimppuun. Evästauon kruunasi tietysti kuuma glögi 
ja piparit. Ei päriseviä mopoja, ei reg-
gaetonia pauhaavia autostereoita, eikä 
edes pakokaasuja tai pölyjä. Pelkkää 
puhdasta vuoristoilmaa, hiljaisuutta ja 
luonnon kauneutta.

Ja kun illalla kaatui sänkyyn, ei 
unta tarvinnut kauaa houkutella.

Vladimir Putin syntyi 7.10.1952 Lenindgradissa, eli hän 
on nyt 70-vuotias. Olosuhteet olivat ankeat. Perheen 
asuntona oli kolmen huoneen huoneiston yksi huone. 
Lisäksi oli vaatimaton yhteiskeittiö.

Isä Vladimir oli sotainvalidi. Molemmat jalat olivat 
ruhjoutuneet. Hän kuitenkin toipui ja kykeni toimimaan 
työläisenä tehtaassa. Äiti Marija puolestaan oli niin näl-
kiintynyt, että kerran pyörtyi kadulle. Hänen oletettiin 
kuolleen ja laitettiin jo ruumiskasaan. Hän kuitenkin he-
räsi ja alkoi äännellä. Niinpä hänet pelastettiin.

Kaiken kukkuraksi molemmat Vladimirin veljet kuolivat. 
Esikoinen jo vauvana ja toinen 2-vuotiaana kurkkumätään 
ja nälkään. Vladimirista tuli ainokainen, vanhempiensa 
hemmoteltu lemmikki. 

Pärjätäkseen pienikokoisesta pojasta kehkeytyi mel-
koinen tappelupukari. Koulussa Putin rettelöi niin op-
pitunneilla kuin välitunneillakin. Siksi hän ei päässyt 
pioneeriksi. Itsekin hän on kertonut, ettei nuorena ollut 
pioneeri, vaan huligaani.

Tappelijan pelasti se, että hän alkoi 11-vuotiaana 
harrastaa kamppailulajeja urheiluna. Kokeilujen jälkeen 
judo tuntui sopivan parhaiten. Siinä hän pärjäsi isommille 
ja vahvemmille. Urheilu muutti Putinin elämän. Rettelöi-
jästä tuli poika, joka halusi menestyä. Hän alkoi pärjätä 
koulussa ja valittiin kommunistiseen nuorisojärjestöön. 

Putinista tuli innokas lukija. Lemppari oli Tolstoin Sota 

ja rauha. Hän luki myös länsimaisia kirjoja, kuten Jules 
Verneä ja Hemingwayta. Lisäksi hän kiinnostui Beatlesin 
musiikista ja kokeili jopa kitaran soittoa. 

Eniten kuitenkin mukaansa tempaisi televisiosarja 
Kilpi ja miekka. Päähenkilö, Saksassa toimiva tieduste-
lu-upseeri, antoi Putinille mallin. Päämäärä oli jo selvä. 
16-vuotiaana hän meni pyytämään töitä KGB:stä, muta 
ei häntä otettu vakavasti.

Päästäkseen KGB:hen Putin opiskeli lakia. Hän pa-
neutui ahkerasti opintoihinsa ja pääsikin juristiksi val-
mistuttuaan vuonna 1975 KGB:hen. Siitä alkoi 
melkoinen ura. Ankea lapsuus jäi taakse. 

Entä lapsuuden vaikutukset Putinin ny-
kyiseen elämään? Ainakin se, että moni 
asia on mennyt överiksi. Kun ei lapsena 
saanut, niin nyt täytyy saada kaikki. 
Jos ei hyvällä, niin sitten pahalla.

Marjatta Jabe
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Tanskan terveys- ja 
hyvinvointilaitoksen uusi raportti
IHMISET, JOIDEN VERESSÄ on 
alhainen D-vitamiini, sairastuvat 
vakavammin COVID-19:stä. Tans-
kan terveys ja hyvinvointi laitoksen 
(Statens Serum Institutin SSI) 2020 
vuonna tekemän tutkimuksen mu-
kaan ihmisillä, joiden veressä on 
liian vähän D-vitamiinia, on kaksi 
kertaa suurempi riski saada vaka-
vampi sairaus kuin ihmisillä, joilla 
on riittävästi vitamiinia, jos he saa-
vat COVID-19-tartunnan. Yhteis-
työssä amerikkalaisten tutkijoiden 
kanssa tehty tutkimus korostaa 
hyvän D-vitamiinitilan ylläpitämisen 
tärkeyttä - etenkin talvikaudella, 
jolloin monilla meistä on puutetta 
D-vitamiinista.

Äskettäin julkaistussa tutkimuk-
sessa 447 ihmisellä, joilla kaikilla 
oli SARS-CoV-2-positiivinen tulos 
keväällä 2020, havaittiin, että ihmi-
sillä, joiden veressä oli alhainen D-
vitamiinipitoisuus, oli 50 prosenttia 
suurempi riski saada vakavampia 
oireita verrattuna niihin, joilla oli kor-
keampi veren D-vitamiinitaso. Tut-
kimuksen, joka julkaistiin Scientific 
Reportsissa 17. marraskuuta 2022, 
Statens Serum Institutin (SSI) tutki-
jat yhteistyössä kollegoiden kanssa 

Harvardin yliopistosta Bostonissa, 
Yhdysvalloissa.

Selkeä yhteys vitamiinitilan 
ja taudin kulun välillä
D-vitamiinitasojen mittaamiseen 
käytettiin 447 osallistujan verinäyt-
teitä. Tämän jälkeen tutkijat jakoi-
vat osallistujat neljään ryhmään: ei 
sairaalahoitoa, sairaalahoito (mutta 
ei tehohoidossa), sairaalahoito te-
hohoidossa ja lopuksi osallistujat, 
jotka kuolivat 30 päivän kuluessa 
infektion toteamisesta. Vertaile-
malla vitamiinitasoja neljässä kate-
goriassa, tutkijat saattoivat nähdä 
selvän korrelaation alhaisen D-
vitamiinitilan ja lisääntyneen riskin 
välillä saada vakavampi sairaus.

Ruokavalio ei ole paras tapa 
saada riittävästi D-vitamiinia, kos-
ka ruoka sisältää vain suhteellisen 
vaatimattomia määriä, ja tämä kos-
kee ensisijaisesti esimerkiksi ras-
vaista kalaa, munankeltuaisia ja 
margariinia. Ehdottomasti tärkein 
D-vitamiinin lähde on auringonva-
lo, jonka saamme kesällä. Talvella 
aurinko on kuitenkin liian heikkoa 
muodostamaan D-vitamiinia ihoon, 

joten kehon D-vitamiinivarastot 
heikkenevät suhteellisen nopeas-
ti tähän vuodenaikaan.

Tulokset osoittivat, että Tans-
kassakin on paljon 
ihmisiä, joilla on 
D-vitamiiniva-
je, ja se altis-
taa vakavalle 
koronalle. Us-
kon että sama 
pätee myös 
suomalai-
siin.

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:

Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Markkinoinnilla lisää hyvinvointia liiketoimintaasi!

Ruokavalio ei 
ole paras tapa 
saada riittävästi 

D-vitamiinia, koska 
ruoka sisältää 

vain suhteellisen 
vaatimattomia 

määriä.

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WWW.WELLO2.FI

Myynnissä 
Centro Finlandian

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

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

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.
Jo yli 70.000 
tyytyväistä 
käyttäjää!

Joululahjavinkki!

Lääkäri - Läkare - Doctor
JA AMBULANSSIPALVELUT

www.doctorinspain.com

Suomenkielinen

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

+34 689 69 07 29

puhelinpäivystys

LOS PACOS

24
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KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

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

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

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

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

Niina Ristolainen
Laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM
+358 400 744 273
INFO@NSCGROUP.FI

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT:
� SOSIAALITYÖ
� ARJEN APU
� AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA
� SOSIAALINEN KUNTOUTUS

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

NSC GROUP OY – NORDIC SOCIAL CARE
Centro Finlandia, 2. krs � Calle Oliva 3N, Fuengirola

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

� Proteesit � Valkaisut
� Kirurgiat � Implantit

� Digitaaliset röntgenkuvat
� Oikomishoidot

� Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

 

Täytyykö joulun olla raitis?
JOULUUN LIITTYY ODOTUKSIA 
läheisten ihmisten ja rakkaiden 
yhdessäolosta. Perinteinen ”Anna 
lapselle raitis joulu”-kampanja on 
ansiokkaasti vuosikymmenien ajan 
muistuttanut, että monen lapsen 
juhla kärsii perheen aikuisen huma-
lan vuoksi. Toisaalta raittiista jou-
lusta puhuminen saattaa aiheuttaa 
pohdintoja, uskaltaako kinkun tai 
espanjalaisittain kalkkunan kylkeen 
ottaa lasin viiniä vai onko se per-
hejuhlan yhteydessä epäsopivaa.

Itse lähestyn asiaa riippuvuus-
sairauden näkökulmasta. Jos per-
heessä kenelläkään ei ole ongelmia 
juomisen kanssa, en usko lapsen 
kärsivän aikuisen nauttimasta vii-
nilasillisesta tai saunakaljasta. Nor-
maaleille alkoholin käyttäjille on 
myös mielestäni aika luonnollista, 
että perhejuhlaan ei liity runsas juo-
minen. Toisaalta perheissä, joissa 
joku sairastaa alkoholiriippuvuutta, 
joulun ympärillä on juomisen kokoi-
nen varjo. Ja kyseessä on paljon 
isompi asia kuin se, ollaanko joulun 
pyhät selvin päin vai humalassa.

Siksi raitista joulua oleellisempia 
kysymyksiä ovat:

Miten saada kahden joulun vä-
linen aika sellaiseksi, että kaikki 
perheenjäsenet kokevat perhejuh-
lan viettämisen arvoiseksi? Miksi 
tyytyä pelkkään raittiiseen jouluun, 
jos läheiset joutuvat erikseen jän-
nittämään asiaa?

Perheissä, joissa joku sairastaa 
alkoholi- tai päihderiippuvuutta, lä-
heisten mieltä vaivaa, juoko SE tänä 
jouluna? Kaikki tietävät, ketä sillä 
tarkoitetaan, vaikkei häntä erikseen 
nimettäisi. Samoin vaikka alkoho-
listi olisi selvin päin joulun pyhät, 
yhdessäolo tuntuu näyttelemiseltä 
jännitteiden vuoksi, jota juominen 
on vuoden mittaan aiheuttanut.

Asian ytimessä on tietysti kysy-

mys, onko kyse päihderiippuvuu-
desta. Asian kirkastamiseksi voit 
pohtia kulunutta vuotta. Millaista 
päihteiden käyttösi on ollut? Tai 
jos olet huolissasi sinulle tärkeän 
ihmisen juomisesta, voit miettiä, 
näkyvätkö hänen päihteiden käy-
tössään seuraavat ilmiöt.

Pakonomainen tar-

ve juoda. Kun alkoho-
listi aloittaa juomisen, 
hänen täytyy saada 
seuraava ryyppy ja 
sitä seuraava ja sitä 
seuraava. Siinä mis-
sä yleensä normaa-
leilla alkoholin käyttä-
jillä juominen loppuu, 
kun haettu hauskuus 
on saavutettu, alkoho-
listilla tätä vaihtoehtoa 
ei ole.

Kontrollin menetyk-

set. Kontrolli voi hävitä 
juomisen aikaan, paik-
kaan tai määrään näh-
den. Päihderiippuvai-
nen käyttää päihdettä siten, että 
sen seu raukset ovat nähtävissä 
pitkittyneen jurrin tai krapulan muo-
dossa, vaikka hän tietää, että pitäisi 
olla virkeänä esimerkiksi työpäivän, 
perhejuhlan tai pitkän ajomatkan 
vuoksi.

Vieroitusoireet. Vieroitusoireet 
voivat olla fyysisiä pitäen sisällään 
käsien tärinää, kohonnutta veren-
painetta tai löysää vatsaa. Tyypil-
lisimmin alkoholistin vieroitusoireet 
ovat kuitenkin henkisiä: Morkkis, 
ahdistus ja möykky rintalastan alla.

Sietokyvyn kasvu. Sietokyvyn 
kasvu näkyy riippuvuuden alkuvai-
heissa tarpeena juoda enemmän 
saavuttaakseen saman olotilan, 
minkä ennen sai vähemmällä. Kun 
riippuvuus etenee, alkoholistin sie-
tokyky nousee roimasti. Hän saat-

taa juoda isoja määriä, joista osan 
yleensä muiden huomaamatta.

Juominen hallitsee elämää. 
Päihteestä tulee alkoholistille nor-
maaliin verrattuna kohtuuttoman 
rakasta ja tärkeää. Riippuvuuden 
edetessä se hallitsee elämää, vaik-
ka välillä olisi pitkiä kuiviakin jakso-

ja. Läheisten näkökul-
masta elämä on joko 
juomisen alkamisen 
tai päättymisen odot-
tamista.

Juominen jatkuu, 

vaikka se tuo elämään 

ongelmia, joista henki-

lö on tietoinen. Tai ai-
nakin pitäisi olla. Jäl-
kimmäinen siksi, että 
päihderiippuvuuteen 
kuuluu voimakas kiel-
tomekanismi. Ihmisinä 
pyrimme välttämään 
tekemästä asioita, jot-
ka tuovat ongelmia it-
sellemme tai ympäris-
töllemme. Suhteessa 

päihteisiin alkoholistilla kuitenkin 
samat virheet toistuvat.

Jos tunnistat useamman edellä 
mainituista kohdista, täyttyvät alko-
holismin kriteerit. Kun riippuvuus 
on edennyt pidemmälle, yleensä 
kaikki kohdista käyvät toteen. Täl-
löin toivotuin lahja perheessäsi ei 
ole raitis joulu vaan riippuvuudes-
ta vapaa raitis elämä. Sen eteen 
kannattaa tehdä töitä ja hakea tar-
vittaessa apua.

Kirjoittaja on 
Aurinko rannikon 
elämästä sään-
nöllisesti nauttiva 
toipumiskeskei-
sen päihdehoidon 
ammattilainen ja 
itsekin raitistunut 
alkoholisti.

Fria-klinikka Oy 
Miska Mikkonen

Miten saada 
kahden joulun 

välinen aika 
sellaiseksi, 
että kaikki 

perheenjäsenet 
kokevat 

perhejuhlan 
viettämisen 
arvoiseksi? 

Leijonat ja Ukraina kiittävät
Aurinkorannikon Leijonat 
haluaa esittää sydämellisen 
kiitoksen kaikille keräyk-
seemme osallistuneille, 
saimme kasaan Klubimme 
kaikkien aikojen suurim-
man potin yhteen projek-
tiin, tulos on huikea 16.000€. 
Summa lähtee perjantaina 9. 
joulukuuta Ukrainaan ja sillä 
saadaan 160 kpl kamiinoita, 
ne auttavat vähintään yhtä 
montaa perhettä saamaan 
lämpöä kotiinsa talven aika-
na, sekä antaa mahdollisuu-
den tehdä lämmintä ruokaa.

Keräyksemme sai alkunsa 
päivätansseista, jonka järjes-
timme marraskuussa, siel-
lä oli vahvasti Ukrainan 
hätä esillä, esitimme vide-
on konkreettisesta avusta 
mitä www.ukrainanhata.fi 
alueelle toimittaa, saimme 

kuulla vaikuttavan puheen 
Ukrainasta paenneelta, sekä 
myös hienon ukrainalaisen 
lauluesityksen.

Lähestyimme vielä klu-
bimme jäseniä ajatuksella, 
että jokainen jolla on mah-
dollisuus, voisi lahjoittaa yh-
den kamiinan. Projekti ”lähti 
laukalle”, Fuengirola.fi sekä 
SE- lehti julkaisivat aiheesta 
kirjoituksen, jolla haastoim-
me ”kaikki mukaan” yhtei-
seen asiaan. 

Kymmenet suomalaiset 
yksityishenkilöt, sekä yri-
tyksiä ja järjestöjä lahjoitti-
vat suoraan klubimme tilille 
merkittäviä summia. Aurin-
korannikon suomalainen 
ev.lut. seurakunta lahjoitti 
ensimmäisen adventin, se-
kä itsenäisyyspäivänä Pa-
lacio de La Pazissa olleen 

juhlajumalanpalveluksen 
kolehdit kokonaisuudes-
saan keräykseemme. Ra-
vintola Kukossa pidettiin 
Huutokauppakeisarin huu-
tokauppa, sinne Leijonat sai 
viedä tavaraa myyntiin, nii-
den tuotto ohjautui projek-
tiimme, myös huutokaupan 
tunnetuimman tuotteen, ku-
paripannun tuoton Aki ja 
Heli antoivat keräykseem-
me. Saimme kaikki mukaan 
tähän konkreettiseen avun 
tarpeeseen.

Keskiviikon kokoukses-
sa teimme yhteenvedon ke-
räyksestä ja päätöksen rahan 
välittömästä lähettämisestä. 
Klubimme on toiminut au-
rinkorannikolla 30-vuotta 
ja alusta alkaen mukana ol-
lut Hannu Hallamaa, käytti 
puheenvuoron missä totesi 

mm; ”Tämä keräys on koko 
30 vuoden klubissa olo aika-
na ollut hienoin ja vaikutta-
vin projekti joka lämmittää 
sydäntä.”

Emme varsinaisesti päätä 
keräystä, jos tilillemme tulee 
vielä suorituksia tulemme 

ne ohjaamaan kamiinoiden 
hankkimiseen, halusimme 
kuitenkin nyt kerätyt varat 
lähettää, kamiinat ehtivät 
tuomaan lämpöä ja iloa, il-
man sähköä ja valoa olevil-
le perheille jouluksi.

Fuengirolassa 8 päivänä 
joulukuuta 2022

Aurinkorannikon Leijonat
Club de Leones 

Costa del Sol/Suomi
Leevi Hakola

presidentti

Uuneja matkalla Ukrainan talveen.
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MÁLAGA ON LIGA SMARTBANKIN toiseksi viimeisenä, 
neljä pistettä sarjassa säilymiseen oikeuttavasta ra-
jasta. Vaikka tosiasioilta moni fani sulkeekin silmänsä, 
on tilannetta katsottava realistisesti. Mitkä olisivat ne 
seuraukset, jos kauhuskenaario toteutuisi ja Málaga 
tippuisi ammattilaissarjasta RFEF1 -sarjaportaalle?

Katsotaanpas. Tuloista katoaisi (TV-korvaukset, 
sponsorit, pääsyliput...) yli 90%. Jokaiselta sopimus-
pelaajalta lakkaisi työpaikka. Jäljelle jäävä teoreetti-
nen edustusjoukkue koottaisiin pääosin junnuista ja 
b-joukkueesta eli Atletico Malageñosta. Seuran me-
not, kuten lakisääteiset maksut, velanlyhennykset ja 
muut kulut jatkuisivat vaikka ”firmaa sopeutettaisiinkin”. 
Seuraorganisaation lähes kaikki työntekijät jouduttai-
siin irtisanomaan, mutta työnantajan kulut juoksisivat 
heistäkin vielä irtisanomisajan jne.

Normaalisti ”firman” omistajat tämänkaltaisissa 
tilanteissa yksinkertaisesti kävisivät taskuillensa ja si-
joittaisivat lisää rahaa. Laadittaisiin suunnitelma tule-
vaisuuteen. Sellainen voisi olla vaikkapa omistuspohjan 
laajentaminen ja varojen hankinta pikaiseen paluuseen. 
Tai sitten jatkaa toimintaa maltillisemmin pienemmällä 
pääomalla ja omilla kasvateilla tms.

Málagan tilanne on ohdakkeinen. Omistajat käyvät 
paraikaa useita juridisia tappeluja niin omistajuuksis-
ta, kuin erilaisista rikossyytteistäkin. BlueBay, sheikki, 
APA ja oikeuden määräämä edunvalvoja kommen-
toivat keskenään vain lakimiesten ja eri tuomareiden 
välityksillä. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, ettei yksikään 
riitapukareista ole valmis sijoittamaan pennin latia lisää 
omiansa. Eikä ulkopuolisellekaan taholle saa osak-
keita myydä, kun asiat ovat vielä lakituvissa levällään

Summa summarum. Jos Málaga tippuu ammatti-
laissarjojen ulkopuolelle, on edessä todennäköisesti 
maksukyvyttömyys ja konkurssi sekä nykyisen muo-
toisen toiminnan lakkaaminen. Mitä sen jälkeen ta-
pahtuisi? Ainakin kaikista nykyomistajista päästäisiin 
kertaheitolla eroon.

Malaga CF:n omistajat:
a) Maailman ainoa persaukinen öljysheikki Al Thani 
lapsineen (51% NAS:sta)
b) BlueBay -hotelliketju. Paljon puheita, vähän villoja 
(49% NAS:sta)
c) APA eli pienosakkaat (2,2% Málagasta)
NAS = sijoitusyhtiö joka omistaa 97,8% Malagan osak-
keista

Jonkinlainen toiminta varmaan rakennettaisiin rauni-
oiden ympärille (akatemia, junnutoiminta, B-joukkue). 
Ehkäpä nimen perusta ja logo myötäilisi vanhaa (ku-
ten aikanaan kävi tapauksissa Málaga FC ja Málaga 
CD). Tällainen ratkaisu säilyttäisi uskollisen fanijoukon 
tuen. Edustusjoukkue aloittaisi taipaleen Atletico Ma-
laqueñon saappaissa RFEF3 -portaalta eli viidenneltä 
sarjatasolta.

Mutta millä perusteella La Rosaledan omistavat 
tahot (muistaakseni 3 erillistä julkisen sektorin osiota) 
antaisivat tämän joukkueen jatkaa stadionilla? Onko La 
Rosaleda korvamerkitty "joukkueille nimeltä "Malaga"? 
Mitä muuta vaaditaan? Entä jos CD Rincon ja/tai El 
Palo ilmoittaa halukkuutensa tulla tilalle? Millä arvoin 
valitaan edustusjoukkue stadionille ja millä ehdoin 
kaupunki sitä tukisi ja miksi juuri sitä?

Paljon on kysymyksiä ilmassa, mutta yksi on varmaa. 
Kesän uhot "paluusta La Ligaan" voidaan viimeistään 
nyt kuitata hirtehisellä naurahduksella.

Joulutaukoon ennen tammikuun siir-
toikkunaa on vielä kolme ottelukierrosta. 
Näistä jos Málaga haalii vähintään viisi 
pistettä, niin suhtaudun tulevaan positii-
visesti. Muussa tapauksessa alkaa olla 
aika pelätä pahinta.

La Liga

Málaga pelaa 
olemassaolostaan 

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

La Liga 1
8.12.

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
8.12.

1. Las Palmas .............35
2. Burgos CF ...............34
3. Alaves ....................34
4. Eibar ......................33
5. Levante ..................31
6. FC Cartagena SAD ..31
7. Granada CF ............28
8. Andorra .................27
9. Huesca ...................27
10. Villarreal B .............27
11. Gijon ......................26
12. Leganes .................26
13. Albacete ................26
14. R. Oviedo ...............24
15. Tenerife .................23
16. Zaragoza ................22
17. Mirandes ...............20
18. Racing Santander ..18
19. Lugo ......................18
20. Ponferradina ..........17
21. Malaga ..................14
22. UD Ibiza .................12

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!

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

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

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

• Bussikuljetuksen Fuengirolasta Málagan satamaan ja takaisin

Ulkohytti 
merinäköala 
1195€ / hlö

Parvekkeellinen 
ulkohytti 

1495 € / hlö

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

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

YSTÄVÄNPÄIVÄ-
RISTEILY

14.–24.2. MSC LIRICA

PAR1 -kinkkukisa Santanassa

www.par1golf.com
Tel. +(34) 609 502 148 

Joulu se on 
golfarillakin!
Ilahduta golfkumppaniasi PAR1 lahjakortilla. 

Pääseepähän harjoittelemaan.

Nouda tai tilaa omasi!

Kinkkua ja muita jouluherkkuja tavoitellaan Santanassa 14.12.

Joulu on jo ovella ja se tar-
koittaa golfareille kinkun 
ja muiden jouluherkkujen 
metsästystä. PAR1 -kink-
kukisa pelataan keski-
viikkona 14.12. Santanan 

ylistetyllä golfkentäl-
lä. Kinkkukisat ovat aina 
suosittuja, joten ilmoittau-
du mukaan ajoissa netissä 
www.par1golf.com. Kink-
kukisa on samalla myös 

tämän syyskauden pää-
töskisa. Kisamaksu on 80€, 
se sisältään greenfeen, jae-
tun buggyn ja herkullisen 
lounaan Santanan ravin-
tolassa.
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Liigan alisuorittajat HIFK ja Kärpät
KUN LIIGAN RUNKOSARJAN puoliväli ylite-
tään viikonloppuna, on hyvä tehdä yhteen-
vetoa menestyjistä ja alisuorittajista.

Kaksi ensimmäistä sijaa alisuorittajina ot-
tavat Helsingin IFK ja Oulun Kärpät.

Helsingin ylpeys sai ensin Tapparalta 4–0 
takkiin ja perään Sportilta peräti 6–1 ja Juku-
ritkin nöyryytti Stadin Kingejä 3–1 numeroin. 
Joukkue majailee sijalla kymmen ja maalisuh-
de on Liigan kolmanneksi huonoin.

HIFK PELAA ANEEMISESTI. Innostus 
ja rohkeus ovat tipotiessään. Kris-
tian Vesalaisen tulon uskottiin 
piristävät joukkuetta. Hän on 
kuitenkin vajonnut muiden 
helsinkiläisten tasolle.

Silmiin pistävä on pää-
valmentaja ja seuralegenda 
Ville Peltosen kehonkieli. 
Hän johtaa joukkoja aitiossa 
pää alaspäin vinossa, eikä 
juuri reagoi kenttätapahtumiin.

Sama pälyily jatkuu lehdis-
tötilaisuuksissa pelin jälkeen. Mo-
notonisella äänellä hän kertoo lyhyesti 
tapahtuneen, ihan kuin ulkopuolinen.

HIFK satsasi paljon joukkueeseen ja ma-
teriaalinsa puolesta sen pitäisi taistella sarjan 
kärkipaikasta. Toisena olevaa Lukkoa joukkue 
on perässä jo 26 pistettä.

Toinen alisuorittaja on Kärpät. Oululais-

joukkueen pelaajabudjetti nousee reilusti 
ylin kolmen miljoonan ja joukkue vilisee liigan 
huippupelaajia.

KÄRPPIEN PELISTÄ KUULTAA varovaisuus, 
joka korostuu muun muassa vastustajan pää-
dyssä. Joukkue ei lähde haastamaan ja kar-
vaamaan, vaan kääntyy nopeasti omiin päin.

Päävalmentaja Lauri Marjamäen tapa pe-
luuttaa joukkuetta näyttää jonkinlaiselta kont-
rollikiekolta. Se tappaa rohkeuden ja innon. 

Samalla pelaamisesta tulee hidasta, kos-
ka jokaista syöttöä harkitaan riskien 

karttamiseksi.
Tällainen pelitapa tuntuu 

pelaajista äärettömän ras-
kaalta. Ihan kuin yritettäi-
siin tehdä tulosta käsijarru 
päällä.

Kärppien kaltaiselta 
joukkueelta odottaisi rohke-

aa eteenpäin puolustamista 
vastustajan päädyssä ja roh-

keaa sekä nopeaa hyökkäämistä 
jopa pienellä riskillä.

Laaja ja laadukas materiaali antaa siihen 
täyden mahdollisuuden

Rauman Lukko on suurista seuroista eh-
kä paras esimerkki siitä, miten yhdistetään 
aktiivinen ja nopea pelitapa riskittömään 
pelaamiseen. Lukko karvaa rohkeasti, mutta 
ei yltiöpäisesti ja omista lähdetään nopeasti 

ylös pelin virtauksen niin salliessa.
Päävalmentaja Marko Virtanen antaa pe-

laajilleen tilaa toteuttaa itseään kiekollisena. 
Näin hän on saanut Anrei Hakulisen, Se-
bastian Revon ja Jere Karjalaisen kaltaisten 
pelaajien osaamisesta parhaan tehon irti.

Virtanen jaksaa käydä joukkueensa kanssa 
läpi pelin perusasioita. Työn tulos näkyy siinä, 
että Lukon pelien taso heittelee todella vähän.

Lukko ei myöskään ole yhden tai kahden 
pelaajan varassa. Kun joukkueen tehokkain 
pelaaja ja Liigan pistepörssiä johtanut Anrei 
Hakulinen jäi rivistä loukkaantumisen takia 
pois, ei esitys juuri heilahdellut, vaan uudet 
miehet ottivat tehoista vastuun.

Sarjan suurin yllättäjä on ilman muuta Lah-
den Pelicans. Joukkue on kuin varkain noussut 
mukaan kärkitaistoon. Päävalmentaja Tommi 
Niemelän johtama joukkue koostuu nuorista 
lahjakkuuksista ja muutamasta laadukkaasta 
ulkomaalaispelaajasta.

Pelicans pelaa kollektiivista ja aktiivista 
jääkiekkoa. Erikoistilanteissa vahvuus tulee 
erinomaisesti esiin. Joukkueessa ei varsinai-
sesti ole suuria tähtiä, vaan hyviä liigapelaajia.

Lisäksi Niemelä on saanut rauhassa to-
teuttaa omaa pelifilosofiaansa, jossa on pal-
jon samaa kuin Rauman Lukossa. Pelaajia 
ei kahlita liian ahtaaseen pelisapluunaan, 
vaan yksilöiden omille toteutuksille jätetään 
tilaa. Pelitapa tuo energiaa ja rohkeutta pe-
laamiseen.
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GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

SANTANA 7.12.2022

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Rusanen Matti
 hcp 6 ......................tulos 68
2. Räisänen Pekka 
 hcp 14 ....................tulos 69
3. Eskelinen Mikko
 hcp 13 ....................tulos 70

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Holmborg Raul  
 hcp 26 ....................tulos 39
2. Virelä Jukka
 hcp 17 ....................tulos 38
3. Roto Juha
 hcp 22 ....................tulos 37

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Niskanen Anna-Liisa  
 hcp 24 ....................tulos 36
2. Iso-Mustajärvi Mira
 hcp28 .....................tulos 36
3. Kyrönlahti Eeva
 hcp 23 ....................tulos 34

Erikoiskilpailut

Pisin draivi miehet 
Peltola Mikko

Pisin draivi naiset 
Kyrönlahti Eeva

Lähimmäs lippua 
Turunen Tommi

Paras scr 
Rusanen Matti ......................74        

Vikings jatkaa Andalusian 
liigan kärjessä

Fuengirola LIONSin kotiken-
tällä pelatussa turnauksessa 
sarjakärki Vikings kohtasi 
ensin Sevillan, joka kaatui 
maalein 8–5 ja toisessa otte-
lussaan sisar-joukkue Latin 

Teamin, joka taipui peräti lu-
vuin 11–2. Vikingsin ja Latin 
Teamin kohtaaminen oli en-
simmäisen erän jälkeen vie-
lä tasaisissa 3–1 lukemissa, 
mutta Andrés Arroyon louk-

kaantumisen jälkeen Latin 
Teamin peli hajosi ja viikin-
git painelivat selkeään voit-
toon.

Latin Team kärsi tappion 
myös aiemmin pelatussa toi-
sessa ottelussaan, kun sar-
jakakkonen Sancti Petri oli 
parempi maalein 5–2.

LIONSin kolmas miehis-
tö, Barona otti turnaukseen 
lentävän lähdön pyyhkimäl-
lä Bulldogsilla tatamia pe-
räti maalein 17–5. Toisessa 
ottelussa verkko heilui har-

Viime viikonloppuna pelatun toisen kierrok-
sen turnauksen jälkeen Fuengirola LIONSin 
Vikings-joukkue jatkaa sarjan kärjessä puh-
taalla pelillä ja ylivoimaisella maalierolla.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuvat: Félix Alcalá

Baronan Lucas Lindblad teutaroi kotiturnauksen kahdessa ottelussa tehot 14+4.

Fuengirola LIONSin uusi joukkue Blues pelasi turnauksessa ensimmäiset sarjaottelunsa. Tuloksena voitto 
ja tappio.

Punapaitainen Latin Tean joutui tällä kertaa nielemään tappion katkeraa kalkkia, ja lisämurheena tuli 
loukkaantuminen.

vemmin, mutta tuloksena 
kuitenkin voitto Lagartos 
Jaenista maalein 7–5.

Baronan voittojen arvoa 
nostaa se, että joukkue jou-
tui turvautumaan varamaa-
livahteihin, kun molemmat 
omat maalivahdit olivat sai-

rastuvalla. Hyökkäyksessä 
Lucas Lindblad riehui niin 
kuin ei huomista olisi, mies 
viimeisteli kahdessa ottelus-
sa yhteensä 14 maalia.

Alemmassa Promoción 
lohkossa pelattiin kauden 
avauskierros ja näin pelien 

makuun pääsi myös Fuen-
girola LIONSin tuorein jouk-
kue Blues. Avausottelussa 
siniset kärsivät 2–7 tappion 
Dragonsille, mutta toisessa 
ottelussa aukesi myös voit-
totili, kun Lagartos Xauen 
kaatui peräti maalein 14–4.
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Espanja on moottoripyörien ja 
lälläripyörien luvattu maa
Yksi monista liikenteen eroista Suomen ja 
Espanjan välillä on se, että täällä moottoripyörät, 
mopot ja skootterit ovat hyvin keskeinen osa 
katukuvaa. Aurinkorannikolla kaksipyöräisiä 
on erittäin paljon jopa Espanjan mittapuulla. 
Itse asiassa eniten koko maassa, jos päristimien 
määrä suhteutetaan väkilukuun.

Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Syitä on varmasti monia. 
Yksi suuri tekijä on ilmas-
to. Vaikka koko Espanjassa 
säät ovat esimerkiksi Suo-
meen verrattuna hyvinkin 
suotuisat moottoripyörällä 
liikkumiseen, on Andalusia 
tässä suhteessa vielä selvästi 
edellä montaa muuta aluetta. 
Lämpötila pysyy plussalla 
ympäri vuoden ja sadepäi-
viä on varsin harvassa.

Ruuhkat ovat yksi merkit-
tävä syy suosia kaksipyöräi-
siä. Varsinkin turistisesongin 
aikana esimerkiksi skootte-
rilla saattaa työmatka tait-
tua murto-osassa siitä ajasta 
joka autolla kuluisi ruuhkas-
sa kökötellessä. Samaan ka-
tegoriaan menevät myös 
pysäköintiongelmat. Kun 
pienten kaupunkien väki-
määrä lähes kaksinkertais-
tuu turistien saapuessa, on 
parkkipaikan perässä ajet-
tava kortteliralli enemmän 
kuin tuttu näky. Eikä niitä 
pysäköintipaikkoja, varsin-
kaan ilmaisia, liikaa ole tal-

vikaudellakaan.
Myös raha saattaa vai-

kuttaa kaksipyöräisten 
määrään. Andalusia kuu-
luu Espanjan pienituloi-
simpiin alueisiin. Monessa 
perheessä saattaa kakko-
sauton hankkiminen vaih-
tua kaksipyöräiseen, koska 
ne ovat yleensä halvempia 
sekä hankkia, huoltaa että 
vakuuttaa.

Kaksi merkittävää tahoa, 
vakuutusyhtiöiden yhdistys 
Unespa ja moottoripyöräalan 
liitto Anesdor ovat julkais-
seet tuoreen raportin ”Las dos 
ruedas en España”. Siinä on 
koottu vuoden 2020 loppuun 
asti tilastot kaksipyöräisistä 
moottoriajoneuvoista.

Selkeyden vuoksi avatta-
koon, että kyseisessä rapor-
tissa, ja niin ollen myös tässä 
jutussa, puhutaan kaksipyö-
räisistä, liikennekäyttöön 
rekisteröidyistä ja vakuute-
tuista moottoriajoneuvoista. 
Eri ajoneuvoluokat jakautu-
vat seuraavasti: Kaikki alle 

Kaksipyöräisillä päristely on leimallisesti miesten puuhaa. Espanjan moottoripyörä ja skootterikuskeista 85,1% on miehiä ja vain 14,9% naisia.

Espanjan ajoneuvorekisterissä 
on kaikkiaan noin 3.39 miljoo
naa mopoa, moottoripyörää ja 
skootteria.

50-kuutioiset ovat mopoja. 
Yli 50-kuutioisista skoot-
tereita ovat ne, joita ajetaan 
vain kaasukahvaa kääntä-
mällä ja moottoripyöriä ovat 
ne, joissa vaihdetaan vaihtei-
ta ”manuaalisesti”.

Málagassa eniten 
kaksipyöräisiä
Málagan provinssissa on tuo-
reen tilaston mukaan 10.958 

kaksipyöräistä 100.000 asu-
kasta kohti. Tämä on eniten 
koko Espanjassa. Toiseksi 
eniten on Barcelonan naa-
purissa Gironassa, 10.947 / 
100.000 asukasta. Kolmas 
sija tulee jälleen Andalusi-
aan, sillä Granadassa kak-
sipyöräisiä on rekisteröitynä 
10.780 / 100.000 asukasta. 

Näiden lisäksi yli 10.000 
kaksipyöräistä per 100.000 
asukasta löytyy Ceutasta 
(10.668), Cádizista (10.526) ja 
Baleaareilta (10.078). Luvuis-
sa ovat mukana rekisteröidyt 
mopot, moottoripyörät ja 
skootterit.

Vähiten kaksipyöräisiä 
suhteessa väkilukuun on A 
Coruñassa, Galiciassa (4.463 
/ 100.000), Álavassa, Baski-
maassa (4.476 / 100.000) ja 
Biskajassa, niin ikään Bas-
kimaassa (4.617 / 100.000).

Enemmistö on 
moottoripyöriä
Pelkästään kaupunkien 
katukuvaa ja liikennettä 
havainnoimalla moni oli-
si varmasti valmis vaikka 
lyömään vetoa, että valta-
osa Aurinkorannikon kak-
sipyöräisistä on skoottereita, 
ja moottoripyörät ovat sel-
västi vähemmistössä. Siinä 
vedonlyönnissä joutuisi kui-
tenkin maksumieheksi.

Tilastot osoittavat, että 

moottoripyörät ovat selväs-
ti suosituimpia kaksipyöräi-
sistä moottoriajoneuvoista. 
Málagan provinssissa on 
kaikkiaan 184.759 rekiste-
röityä kaksipyöräistä. Näistä 
moottoripyöriä on 102.090, 
mikä tekee 55,3% koko kan-
nasta. Skoottereita on 54.156 
kappaletta (29,3%) ja mopo-
ja 28.513 (15,4%).

Vaikka Málagan provins-
sissa on paljon kaksipyöräisiä, 
ja harjoitusta sekä kokemusta 
ajamisesta siis kertyy, näyttää 
siltä että motoristien ajotai-
doissa olisi vielä toivomisen 
varaa. Kun vertaillaan kak-
sipyöräisten aiheuttamien 
onnettomuuksien määrää 
alueittain, on yli 25% keski-
määräistä todennäköisempää 
joutua Málagan provinssissa 
moottoripyörä- tai skootteri-
kuskin aiheuttamaan onnet-
tomuuteen.

Onnettomuustilaston 
mustat lampaat ovat kuiten-
kin Afrikan puolella sijaitse-
vat Ceuta ja Melilla. Ceutassa 
on 72,86% ja Melillassa pe-
räti 75,80% keskimääräistä 
todennäköisempää joutua 
kaksipyöräisen aiheutta-
maan onnettomuuteen.

Kaksipyöräisten  
määrä kasvaa
Kuten todettua, monet te-
kijät puhuvat sen puolesta, 

että mopot, moottoripyörät 
ja skootterit ovat suosittuja 
kulkuneuvoja Espanjassa. 
Niinpä ei liene yllätys, että 
niiden määrä on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 
(2010 – 2020) ollut voimak-
kaassa kasvussa.

Tällä hetkellä näyttää sil-
tä, että alle 50-kuutioiset, eli 
mopot, ovat menettämässä 
markkina-asemiaan. Vuo-
desta 2010 vuoden 2020 
loppuun niiden määrä las-
ki 45%. Toisaalta moottori-
pyörien määrä nousi samaan 
aikaan 45% ja skoottereiden 
peräti 54%.

Kaikkiaan näitä kaksipyö-
räisiä oli Espanjan ajoneu-
vorekisterissä vuonna 2010 
noin 2,7 miljoonaa kappalet-
ta, kun vuoden 2020 päätty-
essä yhteisluku oli noin 3,39 
miljoonaa.

Espanjan suosituin moot-
toripyörämerkki on Yamaha. 
Niitä on maan moottoripyö-
räkannasta 19%. Suosituin 
skootterimerkki on Piag-
gio, jonka osuus on 23,47%. 
Mopot, moottoripyörät ja 
skootterit yhteen laskien 
suosituimmat merkit kak-
sipyöräisten markkinoilla 
ovat Honda (18,36%), Ya-
maha, (17,62%) ja Piaggio 
(11,15%).

Lähde: ”Las dos ruedas 
en España” -raportti
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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 14.12.2012 ilmestyneessä 
lehdessä uutisoitiin hyvän tekemi-

sestä. Los Bolichesin kaupungintalolle oli 
kokoontunut paikallisia suomalaisia et-
simään keinoja, joilla Aurinkorannikon 
suomalaisyhteisön jäseniä voitaisiin jat-

kossa auttaa hädän hetkellä. Kohderyh-
mänä oli etenkin yksinäiset ihmiset, joita 
saattoi olla mahdotonkin tavoittaa. Niin 
kutsuttu SOS-ryhmä pohti rekisterin yl-
läpitoa, jonne yksinäiset ihmiset voisivat 
jättää yhteystietonsa, sekä suomalaisten 

omaa päivystävää SOS-puhelinta. Tapaa-
misen myötä koottiin 10 hengen toimikun-
ta, jotka alkoivat viedä ideoita eteenpäin.

F uengirolaa terrorisoinut jengi oli 
saatu pidätettyä. Poliisi ja kansallis-

kaarti olivat yhteistyössä saaneet hajotet-
tua jengin, joka oli erikoistunut liikkeiden 
väkivaltaisiin ryöstöihin. Kuusi henki-
löä pidätettiin, heistä kaksi oli alaikäisiä. 
Jengi ehti tehdä viisi ryöstöä Fuengiro-
lassa ja kuusi ryöstöä Mijasissa. Myös suo-
malaisia oli joutunut ryöstöjen uhreiksi  
kaduilla.

J oulutunnelmia uutisoitiin, kun netissä 
avattiin This is FINLAND -joulusivus-

to, josta pystyi kahdeksalla eri kielellä tu-
tustumaan suomalaiseen joulun viettoon. 
Sivusto on yhä tänä päivänä voimissaan 
ja kertoo monipuolisesti asioita Suomes-
ta. Centro Finlandialla valmistauduttiin 
jouluriehaan, jonne oli suunniteltu moni-
puolista ohjelmaa ja yhteistyökumppanit 
takasivat onnistuneen jouluun valmis-
tautumisen.

F uengirolan matkailuvirasto oli lait-
tanut alulle kulttuurialoitteen, jos-

sa Parque de España -puisto muuttui 
jatkossa joka sunnuntai taiteilijoiden ja 
taiteen ystävien kohtauspaikaksi. Taiteili-
jat pystyivät asettamaan teoksiaan esille 
puistoon sunnuntaisin ilman maksuvel-
voitetta kaupungille.

E spanjan 9-vuotiaiden koululaisten 
tietotason uutisoitiin olevan alle Eu-

roopan unionin jäsenmaiden keskiarvon. 
Alle keskiarvon taidot olivat lukemises-
sa, matematiikassa ja luonnontieteissä. 

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

tai nouda toimistolta: Calle Santa Gema 15, Los Boliches, Fuengirola     

JOULUN PARHAAT 
E S PAN JA N  KOT I K E I TT I Ö

FuegoNuevo

Lento

KAT I A  W E S T E R DAH L

30
Club Olé 

hinta 25 €

NUEVO 
FUEGO LENTO
 ESPANJAN KOTIKEITTIÖN SALAT 

SELVÄLLÄ SUOMEN KIELELLÄ

120 sivua tietoa Välimeren keittiöstä ja 

espanjalaisen keittiön saloista sekä 

runsaasti kokkausvinkkejä. 

35
Club Olé 

hinta 30 €

YLI TUHAT 
SANANLASKUA

ESPANJAN SANANLASKUJA 

YKSISSÄ KANSISSA

Ainutlaatuinen kokoelma Espanjan 

sananlaskuista suomen kielelle käännettyinä.

55
Club Olé 

hinta 50 €

PAKETTIHINTANUEVO FUEGO LENTO  
KEITTOKIRJA
+ RUOKAMATKAKIRJA 

ESPANJALAISIIN 

KALARUOKIIN

E S PAN JA N  KOT I K E I TT I ÖE S PAN JA N  KOT I K E I TT I Ö

LentoLentoLentoLento

30

¡VAMOS!
AURINKORANNIKON PATIKKAREITIT 

SELKEÄMMIN KUIN KOSKAAN

Olé-kustannuksen uusi patikkaopas ¡VAMOS! 

saa sinut tutustumaan ympäristöösi uusin 

silmin selkeine karttoineen ja selityksineen. 

Oppaan erityispiirteenä on, että kaikille reiteille 

pääsee julkisia kulkuneuvoja käyttäen! 

40
Club Olé 

hinta 35 €

35

60€
OLÉ-KLUBI-
HINTA 50 €

¡VAMOS! 
-PATIKKAOPAS + NUEVO 

FUEGO LENTO -KEITTOKIRJA 
PAKETTIHINTAAN

paketit
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Kunnon löylyt 
vuoristomaisemassa

Yritysuutinen

Saunamajuri Jyrki 
Ramstedt on otta-
nut palvelujen kehit-
tämisen hirsisaunan 
yhteydessä tosissaan. 
Uusin lisäpalvelu 
on jacuzzi saunan 
pihalla.

– Kyllä kansa on tykännyt, 
kun saunan lomassa ovat 
voineet tulla pihalle po-
reisiin rentoutumaan. Var-
sinkin nyt, kun illat ovat 
viilenneet, jacuzzissa on mu-

kava istua taivasalla ja naut-
tia vaikkapa saunakaljat tai 
-siiderit, Ramstedt kertoo.

Mijasin hirsisauna sijaitsee 
Torreblancan kaupunginosan 
yläpuolella frisbeegolf-ra-
dan yhteydessä. Kyseessä on 
ihan oikea hirsirakennus, jos-
sa on iso, lähes 20 ihmistä ve-
tävä sauna. Lauteet kulkevat 
seinustalla ja kiuas on ku-
ningaspaikalla keskellä löy-
lyhuonetta.

– Harvinaisen hyvät löy-
lyt täältä saa. Happi riittää 
hyvin, vaikka sauna olisi 
täynnä ihmisiä.

Saunaa voi vuokrata jo-

ko yksityiskäyttöön tai 
löylyissä voi käydä yleisil-
lä ”lenkkisaunavuoroilla”. 
Lenkkisauna on joka torstai 
ja sinne lähtee kuljetus ra-
vintola Uusi Reflasta klo 17. 
Muitakin erikseen ilmoitet-
tavia lenkkisaunavuoroja on.

– Itsenäisyyspäivänä 
meillä kävi kymmeniä sau-
nojia ja luulen, että jouluaa-
ton lenkkisauna klo 15–17 
tulee olemaan todella suo-
sittu. Muuten jouluaatto on-
kin varattu aamusta iltaan 
yksityisvuoroille.

Ramstedt on asentanut 
jacuzzin läheisyyteen ison 
television, josta voi poreista 
käsin katsella vaikkapa fu-
tiksen MM-kisoja.

Oheispalvelut tärkeitä

Monet yritykset ovat löy-
täneet Mijasin hirsisaunan 
hyväksi henkilökunnan 
virkistysmahdollisuudek-
si. Ramstedt palvelee ryh-
miä alusta loppuun, hän 
noutaa heidät sovitusta pai-
kasta, järjestää grillattavat 
ruoat valmiiksi ja vie sauno-
misen ja illanistujaisten jäl-

keen takaisin kaupunkiin.
– Erittäin suosittuja ovat 

olleet frisbeegolfin ja sau-
nan yhdistelmät. Ryhmä 
käy ensin pari tuntia otta-
massa hikeä golfradalla ja 
tulevat sitten rentoutumaan 
saunaan ja jacuzziin.

Ramstedt miettii koko 
ajan uusia tarjottavia pal-
veluja.

– Tässä on vieressä paint-
ball rata. Olemme pari ker-
taa tehneet niin, että ryhmä 
käy ensin kuulapyssy sotaa 
ja tulee sitten saunomaan. 
Tätä palvelua lisäämme 
varmasti jatkossa. Uutena 
juttuna ovat myös ohjatut kä-
velylenkit vuoristossa ennen 
saunaa. Niille tuntuu olevan 
todella paljon kysyntää, var-
sinkin hieman iäkkäämpien 
ihmisten keskuudessa.

Saunan ja frisbeegolfra-
dan yhteydessä toimii baari, 
josta saa kätevästi juomat ja 
pikkusyötävät. Ennakkoon 
tilaamalla Ramstedt valmis-
telee vaikkapa grillivartaan, 
jotka ryhmä voi itse valmis-
taa saunan pihalla olevassa 
hiiligrillissä.

Lisätietoja saunasta löytyy osoit
teesta www.hirsisaunamijas.fi .  
Myös saunan Facebooksivuilta 
saa ajankohtaista tietoa saunan 
tapahtumista. Itse saunamajuri 
Jyrkin saa kiinni puhelimitse nu
merosta +358 452 362 551.

Saunamajuri Jyrki Ramstedt on ylpeä jacuzzistaan ja hirsisaunastaan.

Jacuzzissa on tunnelmaa. Parhaimmillaan siihen mahtuu 8 ihmistä.

Upea hirsisauna kutsuu löylyihin. Ja kiukaassa riittää potkua.
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1.  Minkä poikabändin riveissä Robbie Williams nousi 
kuuluisuuteen?

2.  Minä vuosina ovat ilmestyneet kolme Tuntematon sotilas 
-elokuvaa?

3.  Minä vuonna Tapio Rautavaara voitti keihäänheiton 
olympiakultaa?

4.  Monesko Suomen tasavalan presidentti Sauli Niinistö on?
5.  Kuka suunnitteli Suomen eduskuntatalon?
6.  Kuka pitää hallussaan yleisurheilun vanhinta 

maailmanennätystä?
7.  Mikä automalli tunnetaan lempinimellä Tipparellu?
8.  Minä vuonna avattiin Espanjan ensimmäinen Ikea?
9.  Mikä oli Eppu Normaalin laulussa ihmeistä suurin?
10. Minkä kunnan alueella sijaitsee Korvatunturi?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 

Pikkujoulut käyvät kuumimmillaan kuten sinä, 
hehkut kuin hehkuviini lämpö ympäristöösi. 
Onnea saat höyhenpeitteisistä ystävistä!

Nautiskele kynttilän valossa ja sen hämyssä. 
Hiljenny ajattelemaan rentoja. Onnea saat 
illanvietosta, joka muistuttaa pikkujoulua!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Ihana perjantai-ilta työporukalla onnistuu 
hienosti! Pukeudu punaiseen ja hämmennä 
kuviot! Onnea saat kaulakoruista!

Joulunalus on sinulle kiireistä aikaa. Siivekkäät 
bileet lauantaina nostaa sinut joulun 
tunnelmaan. Nauti, rentoudu ja juo glögiä, se 
tuo sinulle onnea!

Tonttuileminen sujuu sinulta. Olet hauskalla 
tavalla rento. Kaikki onnistuu jos laitat punaista 
päälle. Onnea saat hulluttelusta ja ystävistä!

Kotkien pongaaminen iltakävelyllä on sinun 
tapasi rentoutua. Ota lasillinen glögiä ja nauti 
joulunajasta, se tuo sinulle onnea!

Illassa hauskinta on joulumenuun suunnittelu, 
kattaus ja vieraslista. Onnea saat koukuttumalla 
kivaan TV-sarjaan koko jouluksi!

Koitahan muistaa tänä jouluna käydä 
ihailemassa kaupunkisi katujen jouluvalot, se tuo 
sinulle onnea ja mukavia muistoja!

Viikonlopulle kannattaa suunnitella jonkin 
kaupungin oman nähtävyyden tsekkaus. 
Onnea saat käppäilystä ja iltariennoista!

Pukkimainen tyyppi iskee sinulle silmää 
kinkkujonossa. Ole mahdollisimman cool ja 
tadaa, olet pian varsin onnellinen!

Osta jokin kaunis joulukimppu keittiön pöydälle 
muistuttamaan siitä, että olet arvokas. Onnea 
saat kaikesta kauniista ja hyvästä!

Eräs illanvietto saa sinut niin onnelliseksi, että 
tajuat nopeasti kenen kanssa sinun tulee viettää 
joulu. Onnea saat punaisista huulista!

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.

Rahamiesten ei tarvitse siivota.
Kuva: Erkki Korpinen

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

Tervetuloa laulamaan kauneimpia joululauluja su 11.12.  
klo 16 ja messuun klo 18 Seurakuntakodille!

Maanantaina 12.12. voit tulla nauttimaan jouluisesta 
musiikista Aurinkorannikon kuoron sekä seurakunnan 
lapsikuoron esittämänä. Lämpimästi tervetuloa!

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  12.12.   klo 18 Aurinkorannikon kuoron ja  
      seurakunnan lapsikuoron joulukonsertti
To  15.12.   klo 19 AA-ryhmä
Pe  16.12.   klo 18  Lauluseurat
    klo 19 SaapasKahvila
Su  18.12.   klo 13 Joululaulumessu Arroyo de la Miel

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

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

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

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

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

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

Outsource Forever S.L, Malaga

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLATYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

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

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.
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Outoa virkamiesvalmistelua
SUOMESSA ON TAVAN TAKAA nostettu tikunnok-
kaan ministeriöiden virkamiesten ja avustajien 
valtava määrä.

Määrän suuruudesta tai pienuudesta on vai-
kea sanoa, mutta esiin tulleet ongelmat kertovat 
virkamiestyön laadusta, tai pikemminkin laadut-
tomuudesta.

Maatalousministeriön hallintoneuvos Vilppu 
Talvitieltä pyydettiin lausunto uhanalaisista luon-
totyypeistä. Hänen esityksessään oli maininta 
kahdesta miljoonasta hehtaarista uhanalaiseksi 
säädettävää luontotyyppiä, josta 1,5 miljoona 
hehtaaria on metsää.

Myöhemmin luonnonsuojelubiologi Panu Halme 
päätyi omassa selvityksessään 260.000 hehtaariin 
eli lähes kymmenen kertaa pienempään määrään.

Asiasta ovat kirjoittaneet sekä Helsingin Sano-
mat että Iltalehti.

EDUSKUNTA TOIMI Talvitieltä saatujen tietojen va-
rassa luonnonsuojelulakia käsitellessään ja opposi-
tio, hallituspuolue keskustan tukemana, vaati lakiin 
muutoksia tuon virheellisen lausunnon pohjalta.

Menemättä Halmeen esittämiin yksityiskohtiin, 
hänen perustelunsa omista laskelmista vaikuttavat 
kaikin puolin uskottavilta, samoin kuin perustelut 
siitä, missä Talvitie on tehnyt laskelmissaan virheitä.

Monet keskustan kansanedustajat tuntevat 
itsensä pahasti nenästä vedetyiksi. Keskustahan 
väitti Talvitien laskelmien perusteella, että maan-
omistajien omaisuudensuoja vaarantuu, ja siksi 
laista pitää poistaa muutamia luonnon suojele-
miseen liittyviä kohtia.

Keskusta sai melkoisen ryöpytyksen muilta 
hallituspuolueilta, kun se lähti opposition kelkkaan 
vaatimaan lakiin muutoksia. Jopa hallituksen koos-
sa pysyminen oli varassa.

HALMEEN MUKAAN lain perusteella ei ollut löy-
dettävissä sellaisia laajoja alueita, joilla hakkuut 
vaarantuisivat. Lain valmistelun yhteydessä metsä-
yhtiöt eivät myöskään ole esittäneet pelkoja hakkui-
den vaarantumisesta, vaikka keskusta näin väitti.

Kaikkein oudointa tässä on se, että Talvitie 
kertoi HS:lle, että hän teki laskemat yhden koko-
uksen yhteydessä, eikä hänellä ole enää mitään 
dokumentteja. Eikä hän edes tehnyt mitään kir-
jallista laskelmaa.

Hän ilmoitti laskeskelleensa ”parhaan kykyn-
sä mukaan”.

Ennen vanhaan laskelmia ja havainnekuvia 
tehtiin klubiaskin kanteen. Nyt ei hallitusneuvos 
vaivautunut edes siihen, vaikka kyse oli hyvin 
merkittävästä asiasta; tiedoista, joilla metsien hyö-
tykäytöstä ja luonnon suojelemisesta päätettiin.

TOINEN IHMETYTTÄVÄ ASIA on pääministeri 
Sanna Marinin (sd.) aterioita koskeva veroton etu. 
Pääministeri oli saanut valtioneuvoston kansliasta 
ohjeen, että kylmät ateriat kuuluvat viran verotto-
miin etuihin.

Lukuisten kanteluiden jälkeen asiaa ryhdyttiin 
selvittämään. Jo sitä ennen pääministeri maksoi 
takaisin valtiolle saamansa 14.300 ateriaedun.

Sama ohjeistus aterioiden verottomuudesta 
on jatkunut muidenkin pääministerien aikana jo 
kymmenen vuoden ajan.

Jos kerran pääministeri kysyy aterioiden ve-
rotuksesta, vähintä kai on, että asia selvitetään 
verottajalta ja verottajan päätös annetaan ohjeis-
tukseksi. Nyt näin ei toimittu.

Valtioneuvoston kansia sai asiasta apulaisoike-
uskanslerin huomautuksen ja päämi-

nisteri paljon negatiivista julkisuutta.
Kohtuutonta ei kai ole kysyä, että 

millainen vastuu toimistaan näillä 
virkailijoilla on, joiden palkat vero-
rahoilla maksetaan.

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. Take Thatin
Robbie Williams vietti 90-luvun alkupuoliskon Take 
Thatin riveissä ja siirtyi soolouralle vuonna 1996. Useita 
studioalbumeja ja kymmeniä miljoonia myytyjä levyjä 
myöhemmin Williams on yksi poptaivaan valovoimai-
simpia tähtiä. Hän saapuu Fuengirolan Marenostrumiin 
konsertoimaan 15. kesäkuuta.

2. 1955, 1985 ja 2017
Alkuperäisen, vuonna 1955 ilmestyneen elokuvan 
ohjasi Edvin Laine. Vuoden 1985 version ohjasi Rauni 
Mollberg ja vuoden 2017 version Aku Louhimies. Li-
säksi Louhimiehen versiosta on julkaistu viisiosainen 
televisiosarja vuonna 2018. Sarjassa on noin puolitoista 
tuntia materiaalia jota ei nähty elokuvassa.

3. 1948
Sittemmin kansansuosikiksi laulajana noussut Tapio 
Rautavaara voitti keihäänheiton Lontoon olympialaisis-
sa vuonna 1948. Tapsan voittotulos oli ensimmäisellä 
heitolla syntynyt 69,77 metriä. Kymmenen vuotta myö-
hemmin, vuonna 1958, Rautavaara voitti myös jousi-
ammunnan maailmanmestaruuskisojen joukkuekultaa.

4. 12.
Niinistö oli ehdolla jo vuoden 2006 presidentinvaalissa, 
jossa hän hävisi toisella kierroksella Tarja Haloselle. 
Niinistö nousi presidentiksi vuoden 2012 vaalin toisella 
kierroksella, jossa hän voitti Pekka Haaviston. Toiselle 
kaudelleen Niinistö valittiin vuoden 2018 vaalissa suo-
raan ensimmäisellä kierroksella.

5. J. S. Sirén
Suomen eduskuntatalo osoitteessa Mannerheimintie 30 
valmistui 7. maaliskuuta 1931. Sen suunnitteli arkkitehti 
Johan Sigfrid Sirén. Kuusikerroksinen eduskuntatalo 
on 25 metriä korkea ja sen kuuluisassa pylväikössä on 
14 korinttilaiseen tyyliin koristeltua pylvästä.

6. Jarmila Kratochvílová
Tšekkoslovakiaa edustanut Jarmila Kratochvílová voit-
ti naisten maailmanmestaruuden 400 ja 800 metrillä 
Helsingin kisoissa 1983. Pari viikkoa ennen kisoja hän 
juoksi harjoitusmielessä Münchenissä 800 metriä maa-
ilmanennätysajassa 1.53,28. Ennätys on vanhin edel-
leen voimassa oleva yleisurheilun maailmanennätys.

7. Renault 4
Renault suunnitteli mallin vastavedoksi suuren suo-
sion saavuttaneelle Citroën 2CV:lle, eli ”rättisitikalle”. 
Renault 4:ää valmistettiin vuosina 1961-1993 yli kah-
deksan miljoonaa kappaletta. Lempinimen Tipparellu 
auto sai maahantuojan käyttämästä mainoslauseesta: 
”Ei vettä, ei rasvaa, vain tippa bensaa”.

8. 1978
Espanjan ensimmäinen Ikea avattiin Telden kaupun-
gissa Gran Canarialla vuonna 1978. Teneriffalle Ikea 
rantautui vuonna 1981 ja Mallorcalle vuonna 1992. 
Manner-Espanjan ensimmäinen Ikea-myymälä avattiin 
Barcelonaan vuonna 1996. 

9. Raitis näyttelijä
Eppujen kappaleessa Mutta Ihmeistä Suurin (Joka 

Jäi Näkemättä) tavataan mm. lentävä lehmä, kädetön 
kädenvääntäjä, kiltti poliisi, ahkera työmies, ripeä tar-
joilija, älykäs painija ja rehellinen poliitikko, mutta ”en 
todellakaan nähnyt raitista näyttelijää”.

10. Savukosken
Savukoski on noin tuhannella asukkaallaan ja 6 496,57 
km² pinta-alallaan Suomen harvimmin asuttu kunta. 
Korvatunturin kolmesta huipusta itäisin sijaitsee koko-
naan Venäjän puolella ja läntisin kokonaan Suomen 
puolella. Keskimmäisen, korkeimman huipun Suo-
men puoleisella rinteellä asustaa maailman kuuluisin 
karvanaama.

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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Woolbedilla on yhteistyössä Suomi Retkien ja Meriaturin kanssa mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä huomattavasti alennettuun 
hintaan. Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin terveysluentoon, jossa voit tavata Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 
uusimpiin kashmir- ja merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa myös kevyen lounaan esittelyn yhteydessä.

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

RONDA JA SETENIL
DE LAS BODEGAS28€ GIBRALTAR33€CÓRDOBA43€

SEVILLA43€CAMINITO DEL REY 26€

yhteistyössä

kanssa

ARDALES
& SETENIL 

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 

omista oliiviöljyistä!

ALMIJARA
& COMPETA

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 
omasta viinistä!

PerjantaiKeskiviikko Torstai

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Tarjoamme 
sisäänpääsymaksun 
Orkideapuutarhaan!

Tiistai

ANTEQUERA
& TORCAL

Koe Andalusian 
sydän kanssamme!

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€

Jos haluat lisätietoja 
retkiohjelmastamme, 
skannaa tämä QR-koodi

UUSIA KOHTEITA PUOLEEN HINTAAN

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

TERVETULOA! LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
RAVINTOLA KUKOSTA 

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

Tule mukaan tälle 
jouluiselle 

iltapäiväretkelle!  

MÁLAGAN
JOULUVALOT

KASVITIETEELLINEN
PUUTARHA

Hinta: 

10€
Hinta: 

22€

VAIN NÄMÄ 
PÄIVÄMÄÄRÄT: 

9.12, 14.12, 23.12, 28.12

VAIN NÄMÄ 
PÄIVÄMÄÄRÄT: 

1.12, 15.12, 22.12, 29.12

 AVAAMME NYT KAUDEN!

Erikoisretki!

Nauti kauniista 
kasvitieteellisestä 

puutarhasta 
tuhansien 

jouluvalojen kanssa
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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!



ASUNTOMARKKINAT Perjantai 9.12.2022 – 27

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.


