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Rakas päiväkirja,
 

Minun nimeni on Reakt. Kirjoitan sinulle nyt ensimmäistä kertaa. 

 

Aloimme suunnitella Fugeen tulemista vuoden 2019 alussa, kun huomattiin että tosi moni muu on sinne jo tullut. Asiat

eteni nopeasti ja syksyllä oltiin jo siellä etsimässä meille paikkaa mihin asettua. Ei ollut helppoa! Ihan omituinen maa ja

outoja sääntöjä me ajateltiin aluksi. Huomattiin kuitenkin nopeasti, että ihmiset kyllä auttaa toisiaan kunhan vain

uskaltaa kysyä, ja sen ansiosta alettiin päästä jyvälle asioista. 

 

Löydettiin lopulta katto päänpäälle osoitteesta C/ Torremolinos, s/n. Los Boliches, mutta sisältä se ei ollut ollenkaan

meidän tarpeisiin soveltuva. Alkoi iso ja piiiiiiitkäksi venynyt remontti, jota kaikenlaiset lupaprosessit vaan venytti ja

venytti. Piti myös keksiä keinot varautua sähkö- ja nettikatkoksiin. Haluttiin luoda mahdollisimman suomalaistyyppinen

toimisto, jossa asiat toimii yhtä helposti kuin mihin oltiin totuttu. Lopulta remontti valmistui. 

 

Sisään asteli ensimmäisenä meidän uusi paras kaveri Tiina. Tiina on raudanluja ammattilainen, joka oli tehnyt pitkän uran

erään toisen samankaltaisen yrityksen palveluksessa Fugessa.  Pian Tiina oli jo löytänyt itselleen ensimmäiset 20 kaveria,

jotka muuttivat meidän katon alle. Tilaa oli meillä kuitenkin 60-80 kaverille. Sitten iski korona. Kaikki pysähtyi, ja niin

myös me. Kaksi vuotta kului... 20 kaveria teki taksikeskuksen asiakaspalvelua Suomeen. 

 

Vihdoin korona alkoi hellittää otetta ja me päästiin Suomesta katsomaan miltä meidän remontoidut tilat näyttää. Olihan

ne ihan törkeen hienot! Toimme Suomesta mukanamme useita asiakkaita katsomaan meidän kodinomaista toimistoa ja

esiteltiin meidän ihmisläheistä tapaa tehdä töitä. Asiakkaat tykkäsi. 

 

Vuosi 2023 alkoi juuri ja meidän toimisto on ihan täysi. Tajuttiin sen tapahtuminen aiemmin ja hankittiin lisää tilaa

samasta kiinteistöstä. Nyt parhaillaan, juuri tänään, remontti on käynnissä ja arviolta kuukauden päästä meille mahtuu

jälleen 25 uutta kaveria lisää tekemään töitä.

 

Haluaisitko sinä olla meidän uusi kaveri? Me etsitään nyt ja jatkossa lisää uusia kavereita tekemään asiakaspalvelutöitä

suomenkielellä. Meidän kaverit Suomessa on isoja ja nimekkäitä yrityksiä ja luvataan että meillä asiakaspalvelija ei ole

myyjä. 

 

Me ollaan tosi kiitollisia kaikille, jotka on meitä auttaneet. Erityisen kiitollisia ollaan kaikille Reaktin kavereille <3

 

 

 

Aurinkoisin terveisin,

 

Markus & Joonas

 

joonas.hyttinen@reakt.fi

 

www.reakt.fi 
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Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

Rannikon menot viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

V E R A X U L
L O M A V U O K R A U S

C O S T A  D E L  S O L

VERAXUL.COM | +34 611 224 187 | info@veraxul.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, jäsenmaksu 5€ koko vuosi
�Tiistaina askartelukerho klo 16-17 (5€) ja 

kirjasto on myös avoinna samaan aikaan!
�Keskiviikkona leivontakerho klo 16-18 (10€)

�Torstaina lautapeli- ja leikkikerho 
klo 16-18 (10€)

SISUSTUSSUUNNITTELIJA 
AURINKORANNIKOLLA

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

Huolehdimme loma-asunnostasi  

Aurinkorannikolla! 

Yhteydenotot: 

 +34 686 089 820  I  info@prevento.es

www.prevento.es

 KUN OLET 

 POISSA KOTOA

Hoidamme: 

    Kuukausitarkistukset

    Hälytyskäynnit

Huoltotyöt

Puutarhanhoito

Siivous
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Fuengirolan sää

Aurinkorannikko näyttävästi 
esillä Matka 2023 messuilla
Torstaina avattiin matkamessut Helsingin 
Messukeskuksessa kolmen vuoden 
tauon jälkeen. Odotukset messujen 
houkuttelevuudesta ovat korkealla.

Teksti ja kuva: Antti Pekkarinen

– Matkamessut on matka 
itsessään. Se on oiva tapa 
tutustua kohteisiin ja kult-
tuureihin sekä saada vink-
kejä kasvokkain, messujen 
liiketoimintapäällikkö Noo-
ra Haatainen hehkuttaa.

Matkailu on pandemian jäl-
kimainingeissa lähtenyt ripe-
ään kasvuun. Suomalaisista 
jopa 55% suunnittelee matkus-
tavansa ulkomaille vuonna 
2023. Aivan huippuvuosien 
lukemissa ei vielä olla, mutta 
matkailualan elpyminen on 
hyvässä vauhdissa. 

– Alaa koettelevat nyt 
huolet hintojen noususta ja 
kuluttajien luottamuksesta 
omaan talouteen. Tunnelma 
alalla on kuitenkin luotta-
vainen, sanoo SMALin toimi-
tusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

850 näytteilleasettajaa
Matka 2023 -messuil-

le osallistuu tänä vuonna 
noin 70 eri maata. Yhteensä 
yli 850 yritystä tai yhteisöä 
esittelee tarjontaansa mes-
suilla. Messukeskuksesta on 
varattu noin 7.500m2 matka-
messujen käyttöön.

Tämän vuoden partneri-
maa messuille on Kreikka. 
Kreikan on arveltu ohittavan 
Espanjan tänä vuonna suo-
malaisten ykkösmatkakoh-
teena. Kovin tasaväkinen tuo 
kilpailu tosin on.

Uusina maina tämän vuo-
den messuilla esittäytyvät 
Algeria ja pieni saarivaltio 
Länsi-Afrikan rannikolta 
São Tomé & Principe. 

Messuilla on paljon oh-
jelmaa monella eri lavalla. 
Espanja on hienosti esillä, 
messujen aikana nähdään 
useampikin flamenco-esi-
tys. Lavoilla puhutaan myös 
asiaa, esimerkiksi asuntoasi-
oita Espanjassa käsitellään 
monessa puheenvuorossa eri 
kanteilta. Myös ulkominis-
teri Pekka Haavisto on pai-
kalla ja hän kertoilee omista 
matkakokemuksistaan niin 
ministerinä kuin lomamat-
kaajanakin.

Fuengirola panostaa 

Aurinkorannikolla on mes-
suilla iso oma osasto, jon-

Perinteisesti Fuengirola.fi 
lehteä jaetaan messuilla 
10.000 kappaletta.

Aurinkorannikon kau-
pungeista Fuengirola on pa-
nostanut messuihin eniten. 
Kaupungin johdosta mes-
suilla vierailee pormestari 
Ana Mula ja apulaispormes-
tari Rodrigo Romero.

– Meille kaksi tärkeintä 

matkailutapahtumaa ovat 
Fitur-messut Madridissa ja 
Matka-messut Helsingis-
sä. Matka on erinomainen 
paikka tuoda esille kaupun-
kimme houkuttelevia piir-
teitä, Fuengirola on kaikille 
suomalaisille tuttu, joten 
he ovat hyvin vastaanotta-
vaista yleisöä, Romero ker-
too ja jatkaa:

– Haluamme esitellä kau-
punkiamme muunakin kuin 
lomakohteena. Messuil-
la on paikalla paljon sel-
laisia yrityksiä, jotka ovat 
kiinnostuneita siirtämään 
toimintojaan Aurinkoran-
nikolle, samoin sellaisia ih-
misiä, jotka suunnittelevat 
pysyvämpää muuttoa ete-
lään.

Pe 20.1.

Su 22.1.

Ke 25.1.

La 21.1.

Ti 24.1.

Ma 23.1.

To 26.1.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

18˚C
12˚C

15˚C
11˚C

14˚C
10˚C

18˚C
13˚C

13˚C
9˚C

15˚C
10˚C

5

4

1

4

4

4

6

Aurinkorannikon messuosasto on tänä vuonna nimetty suomenkielisellä nimellä. Aiemmin se on ollut Costa del Sol.

ka on organisoinut Turismo 
de Costa del Sol. Mukana 
osastolla on hotelleja, mat-
kakohteita, kaupunkeja ja 
muita houkuttimia. Suo-
malaisista tällä osastolla 
nähdään ainakin matkatoi-
misto Meriatur ja co-wor-
king center Smart Work 
Plaza. Myös Aurinkoran-
nikon mediat ovat esillä. 

15˚C
9˚C
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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!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Lisää menoja: www.fuengirola.fi/menovinkit

 

Pe 20.1.
Fuengirola, Kukko, Esa Pulliainen & Mr. Breathless 
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Ässät – Tappara 
klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17.30, 
Texas Hold'em -turnaus klo 18
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit,
Lea Schulz, klo 19.30–22.30

La 21.1.
Fuengirola, Kukko, Esa Pulliainen & Mr. Breathless 
– ylimääräinen keikka! klo 15, Valoja ja Varjoja 
– Erja Siljamo, Timo ”Pastori” Määttä ja Kari 
Alajuuma tunnelmoivat klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: KooKoo – ILVES klo 16
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiirin ja 
mosaiikkikerhon näyttely avoinna tammikuun ajan 
salissa, Kevätkauden avajaistanssit, Wille Rannila 
klo 19–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen 
pelireissuun Malaga – Tenerife klo 13.45, 
SM-liiga alk. klo 15

Su 22.1.
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Arin Musavisa! 
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Power Stage Monte Carlo 
klo 12, Arsenal – ManU Valioliiga klo 17.30
Mijas, Sauna Mijas, sauna klo 14–16, kuljetus 
Reflasta klo 13.30

Ma 23.1.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa Pasi Färm, 
ajankohtaista Espanjasta ma 23.1. klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alkaen 
klo 12.30

Ti  24.1.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: Jerry Fox! 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-liiga klo 17.30, Texas 
Hold'em -turnaus klo 18

Ke 25.1.
Fuengirola, Kukko, Keskiviikkoklubi: 
Seita & Friends Goes movies. Tuttuja elokuvasäveliä 
Bondista Marilyniin klo 19, PataKukko Karaokeklubi 
klo 20.30
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaVisa 
-tietokilpailu
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17.30

To 26.1.
Fuengirola, Kukko, Spanish Castle – Antti 
Kajanderin johtama Rock´n ŕoll trio klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Saipa – Kärpät 
klo 17.30
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17.30
Mijas, Sauna Mijas, sauna klo 18–20, kuljetus 
Reflasta klo 17.30

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi  
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. 

Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

Menovinkit  MENO VINKIT  Menovinkit 

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

ILMOITTAUDU MUKAAN PELEIHIN:
  21.1. MALAGA – BURGOS

  29.1. UNICAJA – VALENCIA

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157

Maanantai 23.1.
9.30-10.15 Senioriliikunta, 
Weera Malmivaara
10.30-11.30 Reisi-vatsa ja 
pakaramuokkaus, Weera 
Malmivaara
11.45-12.30 kehonhuolto, 
Weera Malmivaara
14.30-16.00 Etuviisaat, 
Marjatta Jabe
16.00-17.30 espanjan kielen 
keskustelu, Eva Soto López
16.00-17.30 Kirjoittamisen 
kurssi, Heikki Poutanen
16.30-17.30 ¡Venga! 
espanjan alkeiden jatkokurssi, 
Jorge Segura López
17.45-18.45 argentiinalainen 
tango (pareilla), 
Jorge Segura López

Tiistai 24.1.
9.45-11.15 0-taso, espanjan 
kielet alkeet, Anna-Maija 
Koskela Oliva
10.30-11.15 Seniorijumppa, 
Weera Malmivaara
11.30-13.00 A1, tehokkaiden 
alkeiden jatko, Anna-Maija
14.45-16.15 A1, arkiespanja 
haltuun! -jatkokurssi, 
Merika Haavisto
15.30-17.00 A1, espanjan 
alkeiden jatko, Eva Soto López
16.30-18.00 0-taso, arkiespan-
ja haltuun! Merika Haavisto

Keskiviikko 25.1.
9.45-11.15 
A2/B1 tehokkaiden alkeiden 
jatko Buenas Migas 3, An-

na-Maija Koskela Oliva
10.30-11.15 kehonhuolto, 
Weera Malmivaara
11.00-13.00 Lyijykynäpiirus-
tuksen kurssi aikuisille, 
Anniina Kuula
11.30-13.00 A2, tehokkaiden 
alkeiden jatko, Anna-Maija 
Koskela Oliva
14.00-15.00 Sydänjooga, 
Taina Mansikkamäki
14.15-15.15 espanjan kielen 
menneitten muotojen työpaja, 
Eva Soto López
15.30-16.30 tabata/koko ke-
hon treeni, Weera Malmivaara
16.00-17.30 Yksinlaulu, 
Heikki Poutanen

16.30-18.00 
A1, espanjan alkeiden jatko, 
Merika Haavisto
17.00-18.00 Aprende 
– keskustelua ja kielioppia, 
Jorge Segura López
17.15-18.15 soololattarit, 
Weera Malmivaara

Torstai 26.1.
9.45-11.15 A2/B1, 
Buenas Migas 3, 
Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.30 Pilates, 
Weera Malmivaara
11.00-12.00 Spanska med 
fika, Merika Haavisto
11.30-13.00 A1, tehokkaiden 

alkeiden jatko, Anna-Maija 
Koskela Oliva
11.45-12.45 Circuit, 
Weera Malmivaara
13.05-14.05 Kahvitellen 
espanjaa, Merika Haavisto
14.15-15.15 Reisi-vatsa ja 
pakara -muokkaus, 
Weera Malmivaara
14.45-16.15 Fantástico 4 
-pienryhmä, Merika Haavisto 
15.30-16.30 Barre, 
Weera Malmivaara
16.30-18.00 Fantástico 3 
keskustellen, Merika Haavisto
16.40-17.15 Venyttely ja 
liikkuvuusharjoittelu, 
Weera Malmivaara

17.30-19.00 Teatteri-Ilmaisu, 
Hanna Liinoja

Perjantai 27.1.
9.45-11.15 A2/B1 
tehokkaiden alkeiden jatko 
Buenas Migas 3, 
Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.30 Terve selkä, 
terve vatsa, Weera Malmivaara
11.30-13.00 A2, tehokkaiden 
alkeiden jatko, 
Anna-Maija Koskela Oliva
11.45-12.45 Kevytjumppa, 
Weera Malmivaara
13.00-14.00 Pilates, 
Weera Malmivaara
16.00-17.30 Espanjan 
musiikki -luento, 
Liisa Väisänen

Sunnuntai 29.1.
11.00-12.00 rantajooga, 
Taina Mansikkamäki

www.sofiaopisto.netSofia-opisto  Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo (Junakatu) 43, Edf. Morfeo, local 6, 29640 Fuengirola, Málaga • Puh. (+34) 952 46 25 44, Puh./Whatsapp: (+34) 622 573 809 • info@sofiaopisto.net

VIIKKO-OHJELMA 23.–29.1.2023

?

Sushi – Thai – Asian

Avoin terassi, näkymät rannalle. Torstaisin suljettu. 
Lähellä Pyr-hotellia Fuengirolan rantakadulla.

https://asianfusionbingrestaurant.com

P.º Marítimo Rey de España, 40, 29640 Fuengirola, Málaga

✆ 952 470 218
Avoinna: 

12.30-16 & 18-00

Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

puh. +34 646 111 204
www.kukkorestaurante.com

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 20.1. 

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Liha-makaronilaatikko .... 7,90€
Metsästäjän leike ............ 9,90€

Ma 23.1.

Lihakeitto (M,G) .............. 6,90€ 
Kasvislasagne .................. 7,90€
Päivän kala lisukkeineen (G) 
........................................ 9,90€

Ti 24.1.

Tomaattikeitto (L,G) ........ 5,90€
Silakkalaatikko (G) - ........ 7,90€
Naudan maksaa 
lisukkeineen (G) .............. 9,90€

Ke 25.1.

Tomaattikeitto (L,G) ........ 5,90€
Lohipasta ........................ 7,90€
Wienin leike (L) ............... 9,90€

To 26.1.

Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Currykanaa (G) ................ 7,90€
Pariloitua vuohenjuustoa  
lisukkeineen (G) .............. 9,90€

Pe 27.1. 

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Lihakastike ja keitetyt perunat 
........................................ 7,90€
Kanafilee vuohenjuusto-
kastikkeella (G) ............... 9,90€
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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€

Tico! Tico! Nyt sambataan

Spanish Castle rock´n´roll show

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

MALAGAN FILHARMONISEN ORKESTERIN KONSERTIT
Teatro Cervantes

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

2.2. klo 20.00
Johtaa Pawel Przytocki
K. Szymanowski: Konsertto no1 viululle ja orkesterille
Viulu: Francisco García Fullana
M. Ravel: Daphnis et Chloé

2.3. klo 20.00
Johtaa Carlos Domínguez-Nieto
W. A. Mozart: Sinfonia no 14, K114
R. V. Williams: Konsertto Tuuballe ja orkesterille, IRV 92
Tuuba: Sergio Moreno
B. Bartók: Konsertto orkesterille Sz116

Liput ja bussikuljetus 30 € jäsenet, 40 € ei jäsenet. Viimeiset 
ilmoittautumis- ja maksupäivät 25.1. ja 22.2.
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/ilmoittautuminen tapahtu-
miin tai keskiviikkoisin klo 14–16 Lounaskahvila Kardemumma.

Käsikirjoitus,dramaturgia 
ja ohjaus: TIMO MÄKYNEN

Yleisökenraali 14.2. klo 16 
Kymppipaikka, Torremolinos, 10 €

16.2. (ensi-ilta) klo 17  ja 21.2. klo 17 
Rav. Anica Torres, Benalmádena, 15 €

24.2. klo 17  Nuriasol, Fuengirola, 15 €

26.2. klo 17 Suomela, Fuengirola, 15 €

3.3. klo 17 Nuriasol, Fuengirola, 15 €

AURINKOTEATTERI ESITTÄÄ KOMEDIAN

Mitä kaikkea tapahtuu kun keski-iän yli� äneet naiset lähtevät Espanjaan, 
pakoon kylmää, räntää ja pimeää. Ainakin malja nostetaan vapaudelle, 
liput lunastetaan ja lennetään aurinkoon. Ja mitä si� en tapahtuukaan….  
Tule katsomaan! 

Liput myynnissä Benalmadenassa: 
Bar Victoria, Salon DK. Kymppi-
paikan, Nuriasolin ja Suomelan 
liput myydään esityspaikoissa sekä 
ovelta ennen esitystä.

Eviva Espanja!

Antti Kajanderin kitara itkee esikuviensa mukaan.

Costan Sambanaiset on näyttävä ryhmä. He esiintyvät sekä perjantaina että lauantaina. Silen Band plays Latino laittaa totutusti lantiot liikkeelle.

Antti Kajander on suomalai-
nen kitaristi, joka on niittä-
nyt mainetta myös Iberian 
niemimaalla. Mies tunne-
taan taitavana ja ominta-
keisena Jimmy Hendrixin, 
Gary Mooren, Eric Clapto-
nin ja monen muun mesta-
rikitaristin tulkkina. Hänen 
yhtyeensä Spanish Cas-
tle koostuu espanjalaisista 
huippumuusikoista. Kuten 
Kajander itse toteaa: Tämä 
on ylivoimaisesti Andalu-
sian kovin bändi. Väite on 
kova, mutta se on jo muuta-
maan kertaan Kukossa tes-
tattu, eikä se ainakaan paljoa 
mene harhaan.

Spanis Castle esiintyy 
Kukossa ensi torstaina 26.1. 
Luvassa on vahva rock´nŕoll 
-kokemus. Varaa paikkasi 
ajoissa laittamalla sähkö-
postia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com. Liput 
vain 10€.

Nyt on aika viettää Aurinkorannikon 
ensimmäisiä sambakarnevaaleja! Ohjelmisto 
on pikku hiljaa valmistunut, viimeisimpänä 
mukaan saatiin Sambagua do Rio -niminen 
bateriaryhmä. Kyse on 8-henkisestä  
ryhmästä, joiden soittimina on erilaisia 
rumpuja ja muita rytmisoittimia.

Karnevaaleilla esiintyy mo-
lempina päivinä Costan 
Sambanaiset -tanssiryhmä. 
Kukkis Rajalinin ohjaama 
ryhmä on harjoitellut ohjel-
mistoa tiiviisti ja kaikki al-
kaa olla valmista. Perjantaina 
Rajalin esittää myös Carmen 
Miranda shown. Miranda oli 
30- ja 40-luvuilla vaikuttanut 
brasilialainen laulaja joka te-
ki sambasta maailmanhitin. 
Tico tico on hänen tunnetuin 
kappaleensa.

Dj Mickey pitää rytmiä yl-
lä perjantai-iltana ja hän saa 
välillä seurakseen Jay Sax fo-
nitaiteilijan. 

Lauantaina rymistellään 
pitkälti Silen Band plays La-
tino -yhtyeen tahdissa. Costan 
Sambanaiset on treenannut 
yhtyeen kanssa useita nume-
roita, eli näyttävyyttä on sil-
loinkin. Bändi tunnetaan siitä, 
että jokainen salissa oleva läh-
tee liikkeelle ja tanssimaan. 
Niin käy nytkin.

Ruoka on iso osa samba-
karnevaaleja. Brasilialainen 
buffet kuuluu pääsylipun 
hintaan. Ruokailu huipen-
tuu churrascoon, joka on 
brasilialainen lihapöytä. 
Sen kuningas on picanha, 
eksoottinen paistiliha, joka 
vuollaan lautaselle. Ja ylei-
sin juoma on totta kai Cai-
pirinha.

Kukossa heitetään pöydät 
sivuun karnevaalien ajak-
si. Toki istumapaikkojakin 
on, mutta tarkoitus on pitää 
porukka liikkeellä ja tans-
simassa mahdollisimman 
paljon.

Varaa lippusi ennakkoon 
osoitteesta kukko.events@
gmail.com. Yhden päivän 
lippu maksaa 30€ ja kah-
den päivän 50€. Pääsylippu 
sisältää ohjelman ja ruoan.

Pe 27.1 ohjelma
klo 19.00 Dj Mickey 
klo 20.00 Carmen Miranda show & 
Costan Sambanaiset
klo 20.30 Sambagua do Rio 
-rytmiryhmä
klo 20.45 Dj Mickey 
klo 21.00 JaySax & Flor Maria
klo 21.15 Sambagua do Rio 
-rytmiryhmä
klo 21.45-22.00 Dj Mickey
klo 21.55 Mirka ja Kukkis tanssi-
show (Sambanaisten opettajat)
klo 22.00  Sambagua do Rio 
-rytmiryhmä
klo 22.15. Dj Mickey & JaySax
klo 23.00 Sambagua do Rio 
-rytmiryhmä & Costan Samba-
naiset

La 28.1. ohjelma
klo 19.00 Sambaa ja muuta 
rytmikästä latinomusaa
klo 20.00 Silen Band plays Latino 
& Costan Sambanaiset
klo 21.00 Brasilian churrasco show 
(Lihanleikkaus)
klo 21.30 Silen Band plays Latino 
& Costan Sambanaiset
klo 22.45 Sambaa ja muuta 
rytmikästä latinomusaa

Tässä alustava ohjelma 
karnevaaleille:
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Lumon avaa 
huippumodernin 
tehtaan 
Antequeraan
Suomalainen parveke- ja terassilaseja valmistava Lu-
mon avaa tänä perjantaina uuden, koko Etelä-Eu-
rooppaa palvelevan tehtaan Antequeraan. Kyseessä 
on kymmenien miljoonien eurojen investointi

Perjantaina 20. tammikuuta vihitään käyttöön Lu-
monin uusi lasitehdas Antequerassa, vajaan tunnin 
ajomatkan päässä Aurinkorannikolta. Yhtiö kertoo, 
että kyseessä koko maailman modernein tehdas par-
veke- ja terassilasien valmistukseen.

Kyseessä on myös taloudellisesti erittäin mer-
kittävä hanke. Lumon on sijoittanut uuteen tehtaa-
seen 30 miljoonaa euroa. Hankkeen merkittävyys 
näkyy myös kutsuvieraslistalla, avajaisiin on saa-
pumassa muun muassa Andalusian aluehallinnon 
presidentti Juanma Moreno, samoin kuin muuta po-
liittista johtoa ja kutsuvieraita ympäri Eurooppaa. 

Maskipakko 
julkisessa 
liikenteessä saattaa 
poistua pian
Espanjan terveysministeri Carolina Darias on kom-
mentoinut voimassa olevaa maskipakkoa, joka kos-
kee julkisilla kulkuvälineillä liikkumista.

Espanjassa on toistaiseksi pakko käyttää hengitys-
maskia julkisessa liikenteessä, kuten busseissa, junissa 
ja takseissa. Vastaavaa pakkoa ei ole enää kovin mones-
sa paikassa koko maailmassa. Espanja, ja sen hallituk-
sen konsultoimat asiantuntijat pitävät sitä kuitenkin 
edelleen tarpeellisena. 

Asiaan saattaa tulla muutos jo piankin, mikäli ter-
veysministeri Dariasin puheisiin on uskominen. Cadena 
Ser kanavan haastattelussa hän totesi, että toivottavasti 
tämä pakko voitaisiin poistaa jo lähiaikoina. Ministerin 
mukaan muutos tehdään jos epidemiatilanne jatkuu ny-
kyisenkaltaisena, eli varsin vakaasti kontrollissa. Sen 
lisäksi ministeri muistutti, että ennen päätöstä kuun-
nellaan vielä asiantuntijoiden näkemystä.

Andalusia odottaa 
tänä vuonna 
ennätysmäärää 
matkailijoita
Madridissa alkoivat keskiviikkona Espanjan suurim-
mat matkailualan Fitur-messut (La Feria Internacional 
de Turismo.) Andalusian osaston avaamiseen osallis-
tuivat muun muassa kuningas Felipe VI ja kuninga-
tar Letizia, samoin kuin Andalusian itsehallintoalueen 
presidentti Juanma Moreno.

Andalusiassa vieraili viime vuonna 30,8 miljoonaa 
turistia. Määrä oli 95% ennätysvuoden eli vuoden 2019 
määrästä. Tänä vuonna Andalusiaan odotetaan mat-
kailijoita selvästi enemmän, varovaisten arvioiden mu-
kaan 32,7 miljoonaa. Optimistisempien ennusteiden 
mukaan turisteja saapuu jopa yli 33 miljoonaa.

”Kutsun maailmaa tulemaan etelään”, Andalusian 
presidentti Moreno sanoi messujen avajaisissa pitämäs-
sään puheessa. Andalusian osasto Fitur-messuilla on 
kooltaan 5.300 neliömetriä. Se on koko messujen suu-
rin osasto.

Mijasin kaupunki houkut-
ti vuonna 2022 runsaasti 
tv-sarjojen tuotantoja. Sen 
kauniissa maisemissa ku-
vattiin viime vuonna 12 eri 
produktiota.

Mijasin puolella kävivät 
kamerat myös suomalaisil-
le hyvinkin tutun Paratiisi 
-sarjan osalta. Suomalais-
espanjalaisen sarjan ohella 
Mijasissa kuvattiin myös esi-
merkiksi brittiläistä A Place 

in the Sun -sarjaa.
Mijasin kaupunginta-

lolla oltiin luonnollisesti 
tyytyväisiä siihen, että ku-
vausten määrä kolminker-
taistui edellisestä vuodesta. 
Näin paljon Mijasissa ei ole 
kuvausryhmiä näkynyt sit-
ten 70-luvun. Kaupungin joh-
dossa muistettiin iloita myös 
siitä, että kuvausryhmien sa-
puminen auttaa myös mm. 
alueen hotelli- ja ravintola-
alaa.

• RANSKALAINEN NÄYTTELIJÄ Jean Claude Pau-
tot pidätettiin Marbellassa laajan poliisioperaati-
on yhtey dessä. Policía Nacional, Guardia Civil ja 
Ranskan poliisi hajottivat kokaiinin salakuljetukseen 
erikoistuneen järjestön. Liiga toi huumeita latinalai-
sesta Amerikasta ja salakuljetti niitä Eurooppaan 
purjeveneillä. Pidätyksiä tehtiin yhteensä 15 Marbel-
lassa, Esteponassa ja Pariisissa. Pidätettyjen jou-
kossa on tunnettu ranskalainen elokuvanäyttelijä, 
66-vuotias Pautot, joka tuomittiin vuonna 2009 osal-
lisuudesta pankkiryöstöön.  

• KAASUPULLON HINTA laski tiistaina lähes eurolla. 
Vaikka sähkön ja kaasun hinta maailmanmarkkinoil-
la huitelee edelleen taivaissa, on kaasun kuluttaja-
hintaa espanjassa laskettu. Kaasupullojen hinta 
tarkastetaan joka toisen kuukauden kolmantena tiis-
taina. Nyt yleisimmin käytössä olevan 12,5 kg:n 
butaanipullon hintaa laskettiin 92 sentillä, ja se mak-
saa nyt 17,66 euroa. Ylimmillään hinta kävi syksyl-
lä 19,55 eurossa, mikä on kaikkien aikojen korkein 
hinta. Vuonna 2005 nykyjärjestelmän halvin hinta oli 
9,38 euroa.

• TORREMOLINOSISSA NAINEN säikähti pahemman 
kerran tuotuaan epähuomiossa ison käärmeen kotiin-
sa. Nainen oli nähnyt roskasäiliöiden vieressä muo-
vikassin, jossa näytti olevan säilyttämisen arvoista 
tavaraa, joten hän toi kassin kotiinsa. Yllätyksekseen 
hän löysi tavaroiden seasta suuren käärmeen. Nai-
nen hälytti paikalle virkavallan, joka kävi hakemassa 
1,2-metriseksi Kalifornian kuningaskäärmeeksi osoit-
tautuneen vaarattoman luikertelijan talteen. Kyseinen 
laji ei ole myrkyllinen eikä muutoinkaan vaarallinen ja 
siksi se on yleinen lemmikkikäärme. 

• MAAILMAN JOHTAVAA padel-turneeta, World Padel 
Touria pelataan tänäkin vuonna Málagan provins-
sissa. Maailman parhaiden pelaajien turnauskiertue 
käynnistyy tämän kauden osalta helmikuussa. Jo kol-
matta vuotta peräkkäin turnauskalenterista löytyvät 
myös sekä Málaga että Marbella. Näiden lisäksi Au-
rinkorannikon padelkansaa varmasti kiinnostaa, että 
tänä vuonna oman turnauksensa saa myös Granada. 
Andalusia on ainoa alue joka saa järjestää kolme tur-
nausta, mikä kiertueen järjestäjien mukaan osoittaa 
alueen tärkeyden lajille.

Seuraava kysymys: Pääseekö Suomi koskaan Natoon?

Mijas on noussut keskeiseksi 
kuvauskaupungiksi

Mikä on sopiva hinta Suomen ja 
Málagan välisille lennoille?

Alle 400 euroa

5%

Alle 600 euroa

2%

Pisnisluokassa ei pennejä laskeskella

5%

Alle 300 euroa

26%

Alle 200 euroa

62%

Kaikkein suosituin ku-
vauskohde oli vähemmän 

yllättäen Mijas Pueblo, jon-
ka maalaukselliset maisemat 

vetivät kuvausryhmiä puo-
leensa kuin kukat mehiläisiä.

Suomalais-espanjalainen Paratiisi oli yksi 12 tv-sarjasta, joita kuvattiin Mijasissa viime vuonna. 
(Kuva: Tiia Öhman / ReelMedia)
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?

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

Poimintoja alkuvuoden tapahtumista

Pe 20.1. klo 20 
La 21.1. klo 15 (20/23€)

Esa Pulliainen & 
Mr. Breathless 
Agents -legenda ja 
Suomen Jerry Lee Lewis 
& Band

La 21.1. klo 20 (12/15€)
Valoja ja Varjoja
Erja Siljamo, Timo 
”Pastori” Määttä ja 
Kari Alajuuma

Ke 25.1. klo 19 (10€)
Seita & Friends
Goes movies. Tuttuja 
elokuvasäveliä Bondista 
Marilyniin.

To 26.1. klo 19 (10/13€)
Spanish Castle
Antti Kajanderin johtama 
Rock´n´roll trio

Pe 27.–La 28.1. klo 20 
(1pv 30€ , 2pv 50€ hinta 
sisältää brasilialaisen 
buffet -ruokailun)
Sambakarnevaalit 
Vauhtia, väriä, brasialaisia 
herkkuja, karnevaali-
tunnelmaa!

Ti. 31.1. klo 19 (15/18€)
Sami Saari & band
Synttärikeikka soulin 
merkeissä

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.
SHOW & DINNER

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

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

To 2.2. klo 19 (10/13€)
Kari Vepsä 

Pe 3. & La 4.2 (20/23€) 
Miljoonasade duo
– Heikki Salo &
Tomi Aholainen 

Su 5.2. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband
Solistina Minna Lasanen

To 9.2. klo 19 (12/15€)
O sole mio -konsertti
Karhes esittää kevyttä 
klassista

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

Karaokea
keskiviikkoisin klo 21.30

Pe 10. & La 11.2. klo 20 (20/23€)
Janus Hanski 
Country Caravan 
Bändissä Suomen parhaat 
kantrimiehet Marko Haavisto, 
Tuomas Hetsberg, Harri 
Ala-Kojola ja  Jarmo Hynninen

To 16.2. klo 19 & 
Pe 17.2. klo 20 (15/18€)
The Renegades Revisited 
feat. Graham Johnson 
with Pekka Tiilikainen 
& Beatmakers 

Pe 24.2. klo 20 (10/12€)
Jay Sax meets 
Northern lights

La 25.2. klo 20 (10/13€)
Markku Silen 
Rock Experience

To 2.3. klo 19 &
Pe 3.3. klo 20 (10€)
The Charades & 
special quests
Rautalangan suurlähettiläät

To 9. & Pe 10.3 (17/20€)
Ilkka Vainio & Co.
Juha ja Ilkka vainion koko 
kansan lauluja

 18.–20.4.  (23/25€)
Pepe Willberg & the band
Pepen parhaat

27.–28.4. (20/23€)
Neumann & the band

LOPPUUNMYYTY

YLIMÄÄRÄINEN KEIKKA!

27.–28.1.27.–28.1.

Lisätietoa 

tulossa – seuraa 

ilmoitteluamme!

Ku
kon

SambakarnevaalitKu
kon

Sambakarnevaalit

KUUMIA TANSSEJA ETELÄN TUNNELMAA     

SILEN BAND 
PLAYS LATINO

JAYSAX

DJ. WIIDAKKO

20232023
EKSOOTTISTA 

RUOKAA

COSTAN 
SAMBANAISET



8 – Perjantai 20.1.2023

Espanjan pyhät ja juhlat vuonna 2023

Vaikka stereotypia siitä, että 
espanjalaiset eivät tee muu-
ta kuin juhlivat, ei toki pi-
däkään paikkaansa, on totta 
että Espanjassa juhlat luovat 
rungon koko vuodelle. Kun 
joulu on vietetty ja Itämaan 
tietäjät vierailleet, suunna-
taan jo kohti pääsiäisen py-
hää viikkoa. Kevään, kesän 
ja syksyn kuukausina juhli-
taan kotikaupungin ja vähän 
naapurikunnankin ferioita, 
jotka järjestetään useimmi-
ten kaupungin suojelupyhi-
myksen kunniaksi. Pidempiä 
viikonloppuja vietetään tä-
näkin vuonna useampaan 
kertaan, sillä osa kansalli-
sista ja alueellisista pyhäpäi-
vistä osuu joko maanantaille 
tai perjantaille. Lisäksi sun-
nuntaille osuvan pyhäpäi-
vän vapaapäivä pidetään 
seuraavana maanantaina.

TÄMÄN VUODEN TAMMI-

KUUSSA on jo ehditty viettää 

kahta kansallista pyhäpäi-
vää: uuden vuoden päivää ( 
Año Nuevo) sekä loppiaista 
(Epifanía, Día de los Reyes). 
Tänä vuonna 1. tammikuu-
ta oli sunnuntai, joten vapaa-
päivä siirtyi maanantaille 2. 
tammikuuta. Kun vielä 6.1. 
oli perjantai, oli heti vuoden 
alkuun tarjolla viisi vapaa-
päivää ja vain kolme työ-
päivää. 

HELMIKUU on karnevaali-
kuukausi Kanariansaarten 
lisäksi myös Manner-Es-
panjassa. Andalusian päivä 
(28.2.) on pyhäpäivä koko 
maakunnassa. Tänä vuonna 
28. helmikuuta osuu tiistail-
le, joten yhden puente-päi-
vän ottamalla helmikuun 
loppuun saa mukavasti nel-
jän päivän viikonlopun.

MAALIS- JA HUHTIKUUSSA 
vietettävä pääsiäinen – Se-
mana Santa - on juhlaviikko 

koko Espanjassa. Tänä vuon-
na Semana Santa ajoittuu 2.4. 
ja 9.4. väliseen aikaan. Vaik-
ka kansallisia juhlapyhiä 
ovat vain pitkäperjantai ( 
Viernes Santo, tänä vuonna 
7.4.) ja pääsiäissunnuntai 
(Domingo de Resurrección, 
tänä vuonna 9.4.), on koko 
viikko juhlallisuuksineen 
tavallisuudesta poikkea-
va. Maakunnasta riippuen 
juhlapyhiä ovat myös kii-
rastorstai (Jueves Santo, py-
häpäivä Andalusiassa, tänä 
vuonna 6.4.) tai toinen pää-
siäispäivä maanantai (Lunes 
de Pascua). 

Maaliskuussa vietetään 
isänpäivää 19.3. (San Jose). 
Päivämäärä on aina sama, 
tänä vuonna se osuu sun-
nuntaille. Isänpäivä ei ole 
yleinen pyhäpäivä. Huh-
tikuussa avataan yleensä 
myös feria-kausi Sevillan 
Feria de Abril -juhlan mer-
keissä. Tänä vuonna Sevillan 
maineikkaita ferioita juhli-
taan huhtikuun päätteeksi 
23. - 29.4.

TOUKOKUUN ensimmäistä 
päivää (El primero de Mayo) 
juhlistetaan myös koko Es-
panjassa työn päivänä (Día 

del Trabajo) ja kansallisena 
vapaapäivänä. Vuosi 2023 on 
tässä kohtaa onnekas, sillä 
tänä vuonna 1.5. on maa-
nantai, joten tarjolla on pitkä 
viikonloppu kuin manulle 
illallinen. 

Toukokuussa Madridiin 
matkaajan kannattaa muis-
taa, että maakunnan oma 
pyhä on 2.5. (Día de la Co-
munidad de Madrid). Lisäksi 
Madridin suojelupyhimyk-
sen San Isidron kunniak-
si vietetään Madridissa 

myös 15.5. vapaapäivää. Tä-
nä vuonna sekin osuu maa-
nantaille.

KESÄKUUSSA juhannus-
juhlaa (San Jose) vietetään 
Espanjassa aina 23. ja 24. 
6. välisenä yönä. Rantaan 
kokoontumisen ja grilla-
uksen sekä juhlinnan jäl-
keinen päivä on arkipäivä. 
Vuonna 2023 tosin 24. ke-
säkuuta on lauantai, mikä 
helpottanee monen juhlijan 
palautumista. Alueellisia va-

paita vietetään Katalonian ja 
Galician maakunnissa sekä 
Valencian provinssissa. Ke-
säkuussa Aurinkorannikolla 
juhlitaan ferioita Marbellas-
sa, 5.–11. päivä.

HEINÄKUUSSA vietetään 
rannikkokaupungeissa ka-
lastajien pyhimyksen Virgen 
del Carmenin juhlaa. Päivä 
on 16.7. joka tänä vuonna 
osuu sunnuntaille. Juhlaan 
kuuluu kauniita traditioita, 
esimerkiksi Los Bolichesis-

Vuosi 2023 on jo hyvässä vauhdissa. Niinpä 
on korkea aika vilkaista Espanjan pyhä- ja 
juhlakalenteria. Näin juhlitaan Espanjassa 
vuonna 2023.

Kuvat: Sonja Lehmus ja Arkisto

Fuengirolan feriat ovat jokavuotinen odotettu tapaus.

Joulun aikaan kaupungit laittautuvat näyttävään juhlavalaistukseen. 
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Espanjan pyhät ja juhlat vuonna 2023
sa Virgen del Carmenin pat-
sas kannetaan mereen. Myös 
Los Bolichesin, Fuengirolan 
kaupunginosan omat feriat 
ajoittuvat tämän paikallisen 
pyhän ympärille, keskivii-
kosta sunnuntaihin 12.–16.7.

ELOKUUSSA juhlitaan Mála-
gan ferioita helteisissä keleis-
sä. Nämä kekkerit alkavat 
lauantaina 12.8. ja kestävät 
kahdeksan päivää, päätty-
en lauantaina 19.8. Elokui-
selle feria-viikolle osuu myös 
kansallinen pyhä Asunci-
on de la Virgen (Marian tai-
vaaseen ottaminen) tiistaille 
15.8. Kyseessä on kansallinen 
pyhäpäivä, joten taas maa-
nantaille puente-vapaan ot-
tamalla saa viriteltyä neljän 
päivän viikonlopun.

SYYSKUUN lopussa juhli-
taan Torremolinosin ferioi-
ta. Feria de San Miguel alkaa 
keskiviikkona 27.9. ja päät-
tyy lauantaina 30.9.

LOKAKUUSSA, 12.10. juh-
litaan Espanjan kansallis-
päivää (Fiesta Nacional de 
España). Tänä vuonna tä-
mä kansallinen pyhäpäivä 
osuu torstaille. Kansallispäi-

vä ajoittuu Fuengirolan feri-
an päättäjäispäivälle. Tänä 
vuonna Fuengirolan feriat 
juhlitaan perjantaista 6.10. 
torstaihin 12.10. Feriavii-
kolla lauantai 7.10. on pai-
kallinen pyhä, Fuengirolan 
suojeluspyhimyksen Rosa-
rion päivä. Lisäksi ferioiden 
päättäjäispäivä 12.10. on py-
häpäivä, koska se osuu Es-
panjan kansallispäivälle. 
Liikkeiden, virastojen ynnä 
muiden kiinnioloihin kan-
nattaa kuitenkin varautua 
muinakin päivinä.

MARRASKUUN ensimmäi-
nen päivä, pyhäinpäivä 
(Todos los Santos) on kansal-
linen pyhä. Tänä vuonna 1. 
marraskuuta osuu keskivii-
kolle. Myös lokakuun viimei-
sen illan halloween-juhlat 
ovat yleistyneet Espanjassa.

Joulukuu on Espanjassa 
todellinen juhlakuu, sil-
lä kuukauden aikana vie-
tetään kolmea kansallista 
pyhäpäivää. Joulukuun en-
simmäiselle kokonaiselle 
viikolle osuu tänä vuonna 
pitkien vapaiden metsästä-
jille herkullinen tilanne, sil-
lä perustuslain päivä 6.12. 

osuu keskiviikolle ja neit-
seellisen sikiämisen päivä 
perjantaille 8.12. Näin ollen 
ottamalla torstaiksi ylimää-
räisen vapaapäivän, voi kik-
kailla itselleen jopa viiden 
päivän pikkuloman. Joulu-

päivä 25.12. on joulunajan 
ainoa virallinen vapaapäi-
vä koko Espanjassa. Tänä 
vuonna sekin osuu muka-
vasti maanantaille, jolloin 
tarjolla on jälleen kolmen 
päivän viikonloppu.

Espanjassa on vuonna 2023  
yhdeksän pyhäpäivää:

1.1. Uusi vuosi – Año Nuevo

10.4. Pitkäperjantai – Viernes Santo

1.5. Vappu – Día del Trabajo

15.8. Marian taivaaseen astumisen päivä  
– Asuncion de la Virgen

12.10. Espanjan kansallispäivä  
– Fiesta Nacional de España

1.11. Pyhäinpäivä – Todos los Santos 

6.12. Perustuslainpäivä  
– Dia de la Constitucion Española

8.12. Neitseellisen sikiämisen päivä  
– La Inmaculada Concepcion

25.12. Joulupäivä – Natividad del Señor

Kansallisten pyhien lisäksi itsehallintoalueilla on kol-
me alueellista, virallista pyhäpäivää. Vuonna 2023 
Andalusian pyhäpäivät ovat:
6.1. Loppiainen – Dia de los Reyes / Epifania del Señor

28.2. Andalusian päivä – Día de Andalucía

7.4. Kiirastorstai – Jueves Santo 

Kaikilla maakunnilla on oma  
pyhäpäivänsä ja kunnilla myös omansa.

Aurinkorannikon feria-kalenteri 
Kaupungin suojelupyhimyksen nimeä kantavia juhlia 
vietetään kaikissa rannikon kaupungeissa ja kylissä. 
Tarkat juhlapäivät voivat vaihdella hieman vuosittain, 
mutta jokainen juhla ajoittuu kunnan suojelupyhimyk-
sen päivän ympärille.

Vuonna 2023 Aurinkorannikon feriat 
ajoittuvat seuraavasti:

Marbella – San Bernabé 5.–11.6.
Benalmádena (Arroyo de la Miel) – San Juán 24.–29.6.
Los Boliches (Fuengirola) – Virgen del Carmen 12.–16.7.
Malaga – San Luis 12.–19.8.
Mijas – Virgen de la Peña 6.–10.9.
Torremolinos – San Miguel 27.–30.9.
Fuengirola – Virgen del Rosario 6.–12.10.

Andalucia 28.2.
Aragon 23.4
Asturias 8.9.
Canarias 30.5.
Cantabria 15.9.
Castilla y Leon 23.4.
Castilla-La Mancha 31.5.
Cataluña 11.9.
Ceuta 2.9.
Comunidad Valenciana 9.10.

Semana Santan eli pääsisäisviikon kulkueet ovat vaikuttava ilmestys. Ferioille mennään juhlimaan ja näyttäytymään. 

Espanjan kansallispäivää vietetään 12. lokakuuta.

Hevosia poikineen juhlatamineissa.

Los Bolichesin feria-juhla on omistettu Virgen del Carmenille.

Maakuntien juhlapäivät ovat 
(aakkosjärjestyksessä espanjalaisittain)

Extremadura 8.9.
Galicia 25.7.
Islas Baleares 1.3.
La Rioja 8.6.
Madrid 2.5.
Melilla 17.9.
Navarra 3.12.
Pais Vasco 12.4.
Murcia 9.6. 



AJANKOHTAISTA10 – Perjantai 20.1.2023

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 

ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

ERIKOISAIKAKAUSLEHTI 
ESPANJASTA

KIINNOSTAVIA ASIAJUT TUJA 

RESEPTEJÄ   KIVOJA MATKAJUT TUJA  

KOTI ESPANJASSA  MENOT

KUVALLINEN ESPANJAN ASUNTOPÖRSSI

TILAA Olé-lehti Suomen kotiisi

• sähköpostitse tilaajapalvelu@olekustannus.com 

• puhelimitse (+34) 952 470 794

• internetissä www.olekustannus.com/tilauslomake

Mainitse tilaustunnus “MESSU2023”.

www.olekustannus.com

-20%
1. vuosi Suomeen / 11 numeroa

Kestotilauksen 1. vuosi.

Vain uusille tilaajille.

Esittelyssä Hanna Liinoja 
ja teatteri-ilmaisun kurssi
Hanna Liinoja on tehnyt mittavan uran 
Jyväskylän kaupunginteatterissa ja ollut 
myös vierailijana mm, Teatteri Jurkassa ja 
Q-teatterissa. Elokuva- ja tv -rooleja mm. 
”Palava rakkaus”, ”Kalliolle kukkulalle” ja 
”Mestari”. Tällä hetkellä hänet voi nähdä 
Sykkeen viimeisimmällä kaudella.

Kouluttajana hänellä on 
kokemusta lähes neljän-
kymmenen vuoden ajalta. 
Tuhansia ihmisiä on saa-
nut uusia voimavaroja il-
maisuunsa hänen kauttaan. 
Ulkosuomalaisista hänellä 
on kokemusta Berliinistä, jol-
loin hänellä oli oma teatte-
riryhmä Finnische Centrum 

Berliinissä. Kouluttajana 
Hanna on innostava, kan-
nustava ja positiivinen!

Hannan pitämältä teatte-
ri-ilmaisun kurssilta saat it-
sellesi aimo annoksen iloa 
elämään, luovuutta arkeen ja 
uutta energiaa mieleesi ja ke-
hoosi. Teatteri-improvisaati-
oon pohjautuvia moninaisia 

Hanna Liinoja opastaa ilmaisun saloihin Sofia-opistolla.

harjoitteita pääset toteutta-
maan joko yksin tai yhdessä 
muiden kurssilaisten kans-
sa. Kaikki tämä tapahtuu 
vahvan positiivisessa, tur-
vallisessa ja kannustavas-
sa ilmapiirissä. 

Ilo ja nauru ovat tärkeät 
voimavarat etsiessäsi itsel-
lesi uusia itseilmaisun muo-
toja. Harjoitteissa käytetty 
energia tulee sinulle mo-
ninkertaisesti takaisin voi-

mavaraksesi. ”Tyhjää pääsi, 
anna mennä ja sitten katsot 
mitä tapahtui". "Pahin este 
luovuudelle on epäonnistu-
misen pelko". 

Kurssi sopii kaikille, jot-
ka haluavat parantaa itse-
ilmaisun taitoaan. Hannan 
kurssit menevät torstaisin 
klo 17.30–19.00 Sofia-opis-
ton Primavera-salissa. 

Nyt kaikki innolla ilmai-
suaan kehittämään!



MATKAILU Perjantai 20.1.2023 – 11

Kuninkaanpolku, el Caminito del Rey on 
yksi koko Andalusian suosituimmista 
luonnon nähtävyyksistä. Alueen hulppeita 
maisemia käy vuosittain ihailemassa yli 
300.000 ihmistä, niin Espanjasta kuin 
ympäri maailmaa. Itse asiassa yli puolet 
vuosittaisista vierailijoista on ulkomaisia 
turisteja. 

Teksti: Janne Leipijärvi

Nyt alueen saavutettavuut-
ta halutaan parantaa avaa-
malla uusi junalinja Málagan 
kaupungin ja Caminiton vie-
ressä sijaitsevan El Chorron 
juna-aseman välille.

Tätä nykyä ylivoimaises-
ti helpoin tapa päästä Cami-
nitolle on oma auto. Siinäkin 
on omat hankaluutensa, sillä 
parkkipaikoista on monesti 
pulaa. Toinen tapa on bussi-
kuljetus, joko retkipakettien 
muodossa tai julkista liiken-
nettä hyödyntäen.

Junakyyti on kuitenkin 
erinomaisen kätevä – ja ym-
päristöystävällinen – keino 
hankkiutua Caminitolle. Se 
toimii hyvin mm. turisteil-
le joilla ei ole autoa käytös-
sä. Eikä hintakaan ole paha.

Niinpä Málagan ja El 
Chorron välistä junalii-
kennettä halutaan kehittää 
palvelemaan paremmin tä-
män nähtävyyden asiakkai-
ta. Nykyisellään El Chorron 
asemalla pysähtyvät vain 
Málagan ja Sevillan välil-
lä kulkevat junat, joita me-
nee parhaimmillaan viidesti 
päivässä kumpaankin suun-
taan. Linjan aikataulut eivät 
kuitenkaan palvele Camini-
tolla vierailevia erityisen hy-
vin.

Nyt ollaan avaamassa 
kokonaan uutta junalinjaa, 
joka kulkisi Málagasta EL 

Chorrolle ja takaisin, ja jon-
ka aikataulut suunnitellaan 
Caminitolla vierailevia sil-
mällä pitäen.

Näillä näkymin uusi linja 
voisi alkaa liikennöidä maa-
liskuussa. Viimeisten viikko-
jen aikana kyseistä Málagan 
ja El Chorron välistä rataa on 
jo ajettu koemielessä tyhjil-
lä junilla. Näin ollaan kou-
lutettu uusia kuljettajia tälle 
välille.

Uuden junalinjan avaa-
miseen ja liikennöimiseen 
on vuoden 2023 budjetissa 
varattu kymmenen miljoo-
naa euroa.

Sen ohella että junakyyti 
on helppoa ja luontoystäväl-
linen vaihtoehto, se tarjoaa 
myös melkoisia maisemia. 
Vuoristossa kulkevan ju-
nan kyydissä voi hyvinkin 
olla antoisampaa katsella 
ulos ikkunasta kuin tuijot-
taa kännykkää.

Lähde: Diario Sur

EL Caminito den Rey on yksi koko Andalusian suosituimmista nähtävyyksistä. Vuosittain näihin jylhiin maisemiin saapuu yli 300.000 matkaajaa. 
(Kuva: Janne Leipijärvi)

Caminito del Reylle 
puuhataan omaa junalinjaa

El Chorron asema on jo itsessään näkemisen arvoinen, samoin kuin 
sinne johtava rata. Pian kiskot vievät Caminito del Reylle entistä 
sujuvammin. (Kuva: Wikimedia)

Näillä näkymin 
uusi linja 
voisi alkaa 
liikennöidä 
maaliskuussa. 
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Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen 
haluaa Suomesta entistä avoimemman ja 
kansainvälisemmän. Hän on huolissaan 
viime vuosina jalansijaa saaneesta 
sisäänpäin kääntyneestä ilmapiiristä.

Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

Suomi ei pärjää yksin

– Tarvitaan vähän vastavoi-
maa yltiönationalistiselle  
Suomi ensin -ajattelulle. Pie-
nenä maana Suomi pärjää ai-
noastaan yhteistyössä muiden 
kanssa, osana Euroopan Unio-
nia, kansainvälistä maailmaa, 
Grahn-Laasonen sanoo.

– Taloutemme tarvitsee 
vientiä ja kansainvälisyyt-
tä. Suomi voi olla osaamista 
ja investointeja houkuttele-
va maa.

Miksei kansainvälisyys 
kiinnosta?

Kansanedustaja on huolis-
saan siitä, että opiskelijavaih-
don suosio on heikentynyt. 

– Nyt olisi Erasmus-va-
roja käytössä enemmän 
kuin koskaan ennen käy-
tettäväksi kansainväliseen 
opiskelijavaihtoon. Varoja jää 
käyttämättä, koska opiskeli-
jat eivät ole yhtä innostunei-
ta lähtemään vaihtoon kuin 
ennen. Se on surullinen ke-
hitys, jota kannattaisi pyr-
kiä kääntämään. Isänmaan 
kannalta olisi äärimmäisen 
tärkeää saada kansainväli-
syyteen kasvaneita nuoria 
mukaan työelämään.

Grahn-Laasosella on 
muitakin ajatuksia ja huo-
lenaiheita koulutuksen kan-
sainvälisyyden suhteen.

– Kielten opiskelu on vä-
hentynyt kouluissa. Se on 
ehdottomasti huono suun-
taus. Tässäkin on huolestut-
tava paradoksi, maailma on 
kansainvälisempi, mutta kie-
liä opiskellaan vähemmän.

la oppilaan täytyy olla kir-
joilla jossain suomalaisessa 
kunnassa. 

– Ministeriön auki oleva 
tulkinta siitä, miten tilapäi-
syys määritellään, jarruttaa 
selvästi koulun kehitys-
tä. Olen ymmärtänyt, että 
kouluun olisi tulossa paljon 
enemmän oppilaita, kuin ny-
kyiset tilat antavat myöten. 
Säätiö ei uskalla lähteä teke-
mään mittavia investointeja, 
ennen kuin asiat ovat valtion 
puolelta selkeät. Hieman eri-
koista on, että asiasta tehtiin 
raportti jo vaalikauden alus-
sa, mutta vasemmistohalli-
tus ei ole ilmeisesti käsitellyt 
sitä lainkaan.

Grahn-Laasonen näkee 
suomalaisen koulun jopa 
vientituotteena. Se on hyvä 
näyteikkuna kansainvälisel-
le koulutusviennille.

– En näe mitään esteitä 
sille, etteikö muillakin kuin 
suomalaisilla voisi olla lu-
kukausimaksuja vastaan 
mahdollisuus opiskella suo-
malaisessa koulussa. Se olisi 
suomalaisen koulutusjär-
jestelmän vientiä parhaim-
millaan. Ylioppilastutkinto 
englanniksi auttaisi paljon 
tässäkin asiassa.

”Puolue sulkee ovia”

Sanni Grahn-Laasonen in-
nostui yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta jo lukioikäi-
senä. Hän oli mukana lukio-
laisten liiton toiminnassa ja 
otti myöhemmin opiskelu-
vuosina tiiviisti osaa opiske-
lijapolitiikkaan. Hän valitsi 
jo nuorena puolueekseen ko-
koomuksen, vaikkei se mi-
kään verenperintönä tullut 
itsestäänselvyys ollutkaan.

– Isäni on Forssa-lehden 
pitkäaikainen päätoimitta-
ja. Meillä kotona puhuttiin 
paljon politiikasta ja yhteis-

Fuengirolan Suomi-suhde

Pääkirjoitus 20.1.2023

Myös ulkomaisten opis-
kelijoiden rekrytointia Suo-
meen pitäisi Grahn-Laasosen 
mielestä lisätä ja helpottaa.

– Yksi tärkeä uudistus olisi 
se, että suomalaisen ylioppi-
lastutkinnon voisi suorittaa 
englanniksi. Se avaisi aivan 
uusia mahdollisuuksia saada 
maahan nuoria osaajia kaik-
kialta. Kansainväliset per-
heet voisivat helpommin 
asettua Suomeen, jos näin 
toimittaisiin.

Suomalaisen 
koulun asiat kuntoon

Kansainvälisiin koulutus-
asioihin liittyy myös Au-
rinkorannikon suomalainen 
koulu. Grahn-Laasonen ta-
pasi koulun edustajat vii-
me sunnuntaina. Koulun 
asioiden kanssa hän on ol-
lut tekemisissä paljon jo mi-
nisteriaikanaan.

– On ehdottoman tärkeää, 
että heti seuraavan hallitus-
kauden alussa suomalaisen 
koulun tilanne selkiytetään 
lainsäädännössä niin, että Au-
rinkorannikon koulun kehit-
täminen ja laajentaminen on 
mahdollista. Oppilaaksi oton 
käytännöt olisi hyvä saada 
yhteneväisiksi muiden Poh-
joismaiden kanssa

Muille Pohjoismaille oppi-
laaksi oton perusteeksi riit-
tää kansalaisuus, Suomen 
opetus- ja kulttuuriminis-
teriö katsoo, että oppilai-
na voi olla vain tilapäisesti 
Aurinkorannikolla asuvat. 
Tulkinnan mukaan, jokaisel-

Minkä ikäisenä 
kävit ensi kertaa 
ulkomailla, missä?  

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Arto Leskinen, 67  
Helsinki

17-vuotiaana lähdin merille.

 

Hilkka Hänninen, 70 
Somero

18-vuotiaana kävin 
lähimaissa. Saman ikäisena 
myös suosikkimaassani, 
Espanjassa.

Merja Syvähuoko, 70 
Karjalohja

Ruotsissa noin 17-vuotiaana.

Suomalaiset ovat Fuengirolan kaupungille tärkeä 
väestöryhmä. Kaupungin johto on korostanut 
suhteen erityislaatuisuutta monissa juhlapuheis-
sa. Tässä asiassa kaupunki ei jää pelkästään 
lasien kilistelyn tasolle, Fuengirola näyttää mer-
kityksellisyyden myös käytännössä.

Parhaillaan meneillään oleva Matka 2023 -ta-
pahtuma on hyvä osoitus konkretiasta. Kaupun-
gin ylin johto on matkustanut Helsinkiin markki-
noimaan kotiseutuaan. Heidän läsnäolonsa lisää 
merkittävästi kiinnostusta messuosastoa kohtaan 
ja se auttaa mukana olevia yrityksiä tekemään 
kauppaa ja luomaan merkittäviä liikesuhteita.

Perjantai-iltana Fuengirola järjestää näyttävän 
vastaanoton eri sidosryhmille Helsingin kaupun-
gintalon kupeessa sijaitsevassa juhlahuoneis-
tossa. Niillä kokkareilla syntyy varmasti sellaisia 
keskusteluja, jotka syventävät suomalaisten ja 
Fuengirolan suhdetta. Käydyistä keskusteluista 
poikii varmasti sekä taloudellista että henkistä 
hyvinvointia molemmille osapuolille.

Fuengirola näyttää hyvää esimerkkiä koko 
Espanjalle. Espanja on pitkään ollut suoma-
laisten suosituin lomamatkakohde. Matkailu-
alan ennusteet näyttävät nyt siltä, että Kreikka 
valtaa tänä vuonna ykköspaikan. Rhodoksen 
rannat saattavat houkutella tällä kertaa Gran 
Canariaa enemmän.

Espanja haluaa tietysti säilyttää ykkösase-
mansa niin suomalaisten kuin muidenkin mat-
kailijoiden sydämissä. Jos asioita hoidetaan 
sellaisella pieteetillä, kuin Fuengirola hoitaa 
Suomi-suhdettaan, kultamitali tässä kisassa 
pitäisi olla helppo nakki.

Sanni Grahn-Laasonen nautti lyhyestä vierailusta v

Luodaan nuorille 
yhdessä toivoa 
Kevät on täynnä odotuksia, toiveita ja tavoitteita. Ke-
vätlukukausi on aina erityinen yhdeksäsluokkalaisille 
ja abiturienteille. Kaikilla heillä on yksi tärkeimmistä 
keväistä edessään, toiveita tulevasta ja paljon ponnis-
teltavaa, jotta omat tavoitteet saavutetaan. Yhdeksäs-
luokkalaisilla alkaa loppukiri. Pian pitäisi päättää, min-
ne haluaa peruskoulun jälkeen hakea ja usein tämän 
määrittää keskiarvo. 

Abiturientit opiskelevat juuri nyt viimeistä jaksoaan 
ja edessä siintävät kevään ylioppilaskirjoitukset. Niihin 
on toki valmistauduttu koko kolmivuotisen lukion ajan, 
mutta paineet ovat silti kovat. Yhä nuoremmat lukio-
laiset kokevat, että lukioaikaiset valinnat määrittelevät 
koko heidän loppuelämäänsä. Jo nyt pitäisi tietää, mikä 
minusta tulee isona.  

Yhteiskunnan aina vain kovenevien vaatimusten ja 
yleisen tehokkuusajattelun seurauksena nuorten suo-
rituspaineet ovat lisääntyneet. Tämä näkyy nuorten 
hyvinvoinnissa. ”Lukiossa olisi niin ihanaa lukea niitä 
aineita, joista on kiinnostunut. Nyt tuntuu siltä, että pi-
tää opiskella vain niitä aineita, joista saa kirjoituksissa 
eniten pisteitä. Muuten ei ole mahdollisuutta päästä 
yliopistoon”, eräs lukiolaisemme kertoi alakuloisena. 

Koulun yksi tärkeimmistä tehtävistä on suojella nuoria 
näiltä suorituspaineilta ja antaa toivoa tulevaan. Meidän 
pitää antaa nuorille mahdollisuus etsiä itseään ja ma-
kustella sitä, mistä on kiinnostunut. Lukiolaisen pitää 
myös nauttia ainutlaatuisesta elämänvai-
heesta ja saada tunne, että kaikki on 
vielä mahdollista. 

Kevät on toivoa täynnä – ja sitä 
meidän on nuorillemme myös luo-
tava. 

kunnallisista asioista, mutta 
journalistina isäni ei tunnus-
tautunut minkään puolueen 
kannattajaksi. 

– Olemmekin isän kanssa 
nauraneet useasti hänen mi-
nulle antamiaan ohjeita. Hän 
sanoi minulle, että älä liity 
mihinkään puolueeseen, se 
sulkee ovia. Aika moni ovi 
on ihan kivasti elämän var-

KUKA?
Sanni Grahn-Laasonen, 39

 ● Naimisissa, kaksi lasta
 ● Valtiotieteiden maisteri 

(pääaineena sosiaalipolitiikka)
 ● Kansanedustaja, 

talousvaliokunnan pj
 ● Toiminut opetus- ja 

kulttuuriministerinä sekä 
ympäristöministerinä

 ● Harrastaa musiikkia, kuvataiteita 
ja kirjallisuutta sekä luonto  - 
liikuntaa

 ● Rakastaa käydä kirpputoreilla

Saara Ikonen

Kirjoittaja on Aurinkorannikon 
suomalaisen koulun rehtori.
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Suomi ei pärjää yksin Suomalaisten matkailijoiden määrä Aurinkorannikolla 
vaikuttaa kasvavan koko ajan. Ainakin meille sosiaaliku-
raattoreille tulevien yhteydenottojen perusteella. Täällä 
näkyy se, että ihmiset ovat usein liikkeellä omatoimimat-
kalla, eivätkä minkään toimiston kautta. Haluaisimme 
muistuttaa muutamasta asiasta. 

Ennen matkalle lähtöä muista neljä M:ää (www.um.fi/
matkustaminen) eli: Matkustustiedotteiden lukeminen, 
Matkustusilmoituksen tekeminen, Matkavakuutuksen 
hankkiminen sekä Matkustusasiakirjojen tarkistaminen. 
Älä unohda myöskään Kelasta hankittavaa EU-sairaan-
hoitokorttia. Ota kaikista dokumenteista kopiot ja pidä 
niitä mukanasi ja jätä alkuperäiset hotellin tallelokeroon. 

On erittäin tärkeää kertoa läheisille matkasta, pa-
luuajankohdasta ja jättää hotellin tai muun majoituksen 
yhteystiedot sekä kuljettaa mukanaan esim. lompakossa 
tai puhelimessa hätäyhteyshenkilön tietoja. Muista ottaa 
mukaan säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet. Pyydä ap-
teekista englanninkielinen lista reseptilääkkeistäsi. Pidä 
mukanasi tietoja perussairauksistasi. Pankkiasioiden 
hoitaminen ulkomailta käsin on hyvin vaikeata. Mikäli 
käytät tunnuslukukortteja, niin älä unohda ottaa niitä 
mukaasi matkalle. Esim. Visa-Electron-kortti toimii vain 
harvoissa paikoissa Aurinkorannikolla.

Todella suositeltavaa luettavaa ennen matkaa 
on Suomi ulkomailla sivustot. Sieltä löytyy esim.  
https://finlandabroad.fi/web/esp/hadassa-matkalla ja 
https://finlandabroad.fi/web/esp/usein-kysytyt-kysymykset 
-sivusto. Moni hämmästyy, miten huonosti Espanjassa 
pärjää englannin kielellä eli varaudu palkkaa-
maan itsellesi tulkki, mikäli asioit viran-
omaisten kanssa. Alueella ei ole mitään 
ympärivuorokautista suomenkielistä pal-
velu- tai hätänumeroa. On suositeltavaa 
matkustaa seurueessa, jossa joku osaa 
vähintään englantia. Turvallista matkaa!

Venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski (1821–1881) 
totesi aikoinaan, että ”Venäjä on ainoa paikka koko 
maailmassa, missä mitä tahansa voi tapahtua ilman 
minkäänlaista vastustusta”. Näinhän se tahtoo totali-
taarisissa diktatuureissa olla tänäänkin! 

Venäjän kansa on alistunut siihen että jotenkin pär-
jää kun ei puutu valtaapitävien tekemisiin. Tsaareja tu-
lee ja tsaareja menee, mutta mitäs siitä? Paras pysyä 
niistä mahdollisimman kaukana. Sanoohan jo vanha 
sananlaskukin varoitukseksi: ”kun tsaari antaa munan, 
hän ottaa kanan”.

Tänä päivänä Putin hallitsee Venäjällä tsaarin tavoin ja 
kansa alistuu. Mitäpä muuta voi tehdä jos haluaa pysyä 
hengissä. Elämä on siellä kyllä monesti ollut ennenkin 
uhkapeliä hengissäpysymiseksi. Ikuinen rauha kestää 
tunnetusti vain seuraavaan vuoteen!

Perinteisessä venäläisessä ruletissa pistoolin panos-
rummussa on vain yksi panos. Todennäköisyys että luoti 
sattuu kohdalle, on silloin 16.7%. Nyt Putin on lisännyt 
selvästi panoksia. Tänä päivänä panosrumpu näyttää 
olevan täysi eli kuusi luotia. Putinia on siis syytä varoa 
äärimmilleen, muuten hän tarjoaa pistoolin vastustajalle, 
pyytää kohottamaan aseen ohimolle ja laukaisemaan. 
Näin toimii venäläinen täysruletti! Voitto lienee aina var-
ma – nimittäin Putinille!

Fjodor Dostojevskia vielä lainatakseni: ”Puhutaan 
ihmisten petomaisesta julmuudesta, mutta tällainen on 

kauhistuttavan epäoikeudenmukaista ja 
loukkaavaa pedoille, koska ne eivät ikinä 
kykene olemaan yhtä julmia kuin ihminen”.

Matkailijan muistilista 
– muista 4 m:ää

Venäläinen täysruletti

”Helsinki-Vantaan 
kautta matkusti 

vuonna 2022 noin 
12,8 miljoonaa 

henkilöä. Eniten 
matkustajia tuli 

Saksasta, Espanjasta, 
Ruotsista ja 
Ranskasta.”

Yle.fi 18.1.

rella puolueen jäsenenäkin 
auennut.

Forssa ei ole kokoomus-
laiselle poliitikolle helpointa 
mahdollista aluetta. Forssa 
tunnetaan Suomen Sosiaa-
lidemokraattien syntykau-
punkina ja kaupungissa on 
lähes aina vallinnut vahva 
demarihegemonia.

– Kunnallispolitiikassa 

mukana oleminen Forssassa 
on ollut hyvä koulu valtakun-
nan politiikkaan. Forssas-
sa kokoomus-SDP -akseli on 
toiminut hyvin, kaupunki on 
vahva ja elinvoimainen.

Vaalivuosi on aina poliiti-
kolle jännittävä ja työteliäs. 
Niin myös Grahn-Laasosel-
le. Kampanja on pikkuhil-
jaa käynnistymässä ja siitä 

mennään huhtikuulle saak-
ka kovaa kyytiä. Eduskun-
nan talousvaliokunnan 
puheenjohtaja näkee kevään 
vaalien ykkösteemana ta-
louden ja velkaantumisen 
taittamisen.

– Me lähdemme siitä, että 
Suomen talouden suunta on 
käännettävä. On seuraavan 
hallituksen kokoonpano mi-

kä tahansa, velkaantumien 
on saatava taittumaan. Yk-
sistään valtion velanhoi-
tokulut ovat kasvamassa 
sellaisiksi, että ilman suun-
nanmuutosta emme pysty 
satsaamaan koulutukseen, 
emme pysy mukana asete-
tuissa ilmastotavoitteissa, 
emmekä pysty purkamaan 
syntynyttä hoitovelkaa.

Kristiina Sahlstén, 55 
Fuengirola

Olin 8-vuotiaana Espanjassa 
Kanariansaarilla.

Kirsti Schärer-Syvähuoko, 
72, Brig, Sveitsi

Olin Saksassa vaihto-
oppilaana 16-vuotiaana.

Hannu Seppälä, 70 
Lappeenranta

Lasketaanko ruotsia? Siellä 
olin 19-vuotiaana.

 

ailusta valoisalla Aurinkorannikolla.

Tia Raunio

Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnon-
varakeskuksen erikoistutkija, dosentti

Aurinkorannikon Kokoomus ja 
suomalainen koulu laativat ve-
toomuksen, jolla he toivovat 
kokoomuksen ottavan yhdeksi 
hallitusneuvottelukysymyksek-
si oppilaaksi oton saattamisen 
pohjoismaiselle tasolle. Kuvassa 
Jukka Leskinen, Susanna Salo, 
Sanni Grahn-Laasonen ja Paavo 
Tanskanen.
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Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

 

Osaatko sinä tämän taidon?
TIEDÄTKÖ TUNTEEN KUN keho ja mieli huutaa, että 
nyt tauko. Aikalisä, edes hetkeksi. Breikki kaikesta 
sun ympärillä. Se voi olla kunnon irtiotto tai ihan vaan 
lyhyt tauko arjen keskellä.

Nykypäivänä me ollaan totuttu kiireeseen ja sii-
hen että pitäisi koko ajan tavoitella jotakin. Olla pa-
rempi, kauniimpi, menestyneempi, koulutetumpi ja 
monia monia muita asioita. Jossain 
vaiheessa voi tulla kuitenkin stoppi. 
Melko varmasti jokaiselle jossain koh-
taa. Silloin tarvitaan hengähdyshetkeä. 
On paljon heitä jotka eivät tunnista tai 
halua tunnistaa kehon hälytysmerk-
kejä . Heräävät vasta sitten kun jotain 
oikeasti vakavaa tapahtuu. 

Oman kehon ja mielen kuuntelu ovat 
sellaisia asioita jotka ovat päässeet 
unohtumaan meiltä nykypäivän kiireessä ja vaativassa 
yhteiskunnassa. Itsekin usein havahtuu siihen kuin-
ka arki on vienyt mennessään ja aika on vain lipunut 
ohitse huomaamatta. On tullut keskityttyä ehkä hie-
man liikaakin näennäisesti tärkeisiin asioihin ja oman 
itsen kuuntelu on unohtunut. Itsensä kuuntelu ei ole 
välttämättä helppoa. Maailma huutaa monesta eri 
suunnasta mitä sinun tulisi olla ja millaiselta elämäsi 
näyttää. On itseasiassa todella rohkeaa kuunnella 

oikeasti itseään ja tuoda se vieläpä näkyväksi muille.
Miten itseään voisi sitten oppia kuuntelemaan? 

Itse tykkään yksinkertaisesti vain pysähtyä hetkeen. 
Sellaisia pieniä hetkiä arjessa. Voin mennä esimerkik-
si illalla rannalle. Istahdan hiekalle ja vain kuuntelen 
aaltojen kohinaa. Käytännössä siis vain olen. Silloin 
tuntuu että kaiken sen arkipäivän hälinän sijaan pystyy 

kunnolla keskittymään omiin ajatuksiin 
ja tuntemuksiin. Toinen lempipaikkani 
on vuoret. Siellä rentoudun oikeas-
taan vielä enemmän. Vuorilla tuntuu 
kuin katselisi hyvin kaukaa omaa arkea 
kaupungissa. Pääsen irrottautumaan 
niistä omista päivittäisistä rutiineista 
ja palattuani näen taas 
kaiken selkeämpänä. 

Omien todellis-
ten ajatusten ja sen syvimmän mi-
nän pohtiminen eivät ole helppoja 
asioita, varsinkaan jos sellaista 
ei ole tottunut tekemään. Se kui-
tenkin kannattaa sillä lopulta olet 
varmasti tyytyväisempi elämääsi 
ja voit sanoa eläväsi omanlais-
tasi, juuri sinulle sopivaa 
elämää.

Riina Leppäkangas
Personal Trainer ja psyykkinen valmentaja

Omien todellisten 
ajatusten ja sen 

syvimmän minän 
pohtiminen eivät ole 

helppoja asioita. 

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

 

 
 

 
 

•

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

Suonikohjujen ja säärihaavojen 
hoidot vaahtoruiskutuksella.

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

•

TARJOUKSENA 
VASTAANOTTO 
+ SYDÄMEN 

+ KAULAVALTI
-

MOIDEN JA 
AORTAN

ULTRAÄÄNI 180€

Tiedustelut ja ajanvarukset +34 617 324 788 Satu

info@cardiologosergiomejia.com
www.cardiologosergiomejia.com

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.

Vital Shop

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

• Carre our Mijas Costa 

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

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

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

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

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

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

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

TRI TOLOSEN
MAGNESIUM PLUS

-10%
Tarjous voimassa 

2.2.  asti.

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

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät

Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet

Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

Pyydä tarjous:
email: kukko.events@gmail.com

tel. +34 679 844 378 (Antti)

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset 
av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.
Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.
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Älä aloita dieettiä! 
MITÄ – NYTHÄN ON ALKUVUOSI ja uu-
denvuodenlupaukset on lunastettava? 
Mutta jos käsität sanan dieetti jonain 
itseruoskintana tai määräaikaisena näl-
käkuurina, jossa piiskaat itseäsi, kunnes 
heität väsyneenä hanskat tiskiin, unoh-
da koko sana. Kun haetaan pysyviä, 
elämänlaatua ja terveyttä parantavia 
muutoksia, niitä harvoin saavuttaa min-
kään erillisen kuurin kautta. Eli jos olet 
ehtinyt jo harmitella, että et ole päässyt 
uudenvuodenlupauksesi kanssa tuumas-
ta toimeen, voin lohduttaa, että erään 
artikkelin mukaan niissä onnistuu vain 
noin 9 % ja allekirjoitan tämän todeksi yli 
10 vuoden kliinisen työn kokemuksella. 
Myös hyvin harva liikkeelle päässeistä 
pääsee edes helmikuun puolelle, jollei ole 
saanut oivallusta elimistönsä toiminnas-
ta ja siitä, mihin muutokset tähtäävät. Eli 
unohda kuurit ja hokkuspokkusdieetit ja 
hanki itsellesi täsmätietoa elimistösi tilas-
ta ja tarpeista ja keskity niistä tärkeimpiin 
asiantuntijan tuella – elämästä nauttien.

Aikoinaan lukuisia pyllylleen menneitä 
lupauksia tehneenä tiedän myös, ettei 
kukaan kykene tekemään ruokavalio- tai 
elämäntapamuutoksia, jollei ole selkeää 
käsitystä esimerkiksi siitä, miksi jokin 
ruoka-aine tulisi hyllyttää tai toista lisätä. 
Mitä suurempi hätä on saada nopeita 
muutoksia, sitä helpommin myös luo-
vuttaa. Kun taas esimerkiksi ravintokar-
toituksessa on saanut oivalluksen, miten 
jokin yksittäinen pieni muutos voi saada 
hyvien asioiden positiivisen, nousujoh-
teisen kehän aikaiseksi, innostuu pian 
tekemään tarvittaessa muitakin muu-
toksia ja huomaa puolen vuoden päästä 

päässeensä pitkälle, vaikkei koe mitään 
erikoista dieettiä edes aloittaneensa. 
Maltti on valttia ja asiantuntijan laatimat 
step by step -askeleet vievät kivutto-
mammin perille kuin yritykset muuttaa 
kaikki kerralla.

Kun kerran luennolla kerroin amma-
tistani ravintoterapeutti (nutritional the-
rapist), huomasin kuulijoiden kanssa 
keskustellessa, että monella on myös 
ravintoterapiasta sellainen kuva, että 
ohjaan erilaisia dieettejä tai painonhal-
lintaa juuri kuurimai-
sessa merkityksessä. 
Terveellisestä ruokava-
liosta myös monella on 
mielikuva, että se on 
jotain tylsää ja kaikesta 
hyvästä kieltäytymistä. 
Siksi haluankin ravistel-
la sanaa dieetti – siinä-
hän ei oikeasti ole kyse 
mistään kuurista. Dieet-
ti tarkoittaa sanakirjan 
mukaan yleisesti ottaen ruokavaliota tai 
erityisruokavaliota. Ja samanlainen ruo-
kavalio taas ei voi mitenkään olla hyvä 
kaikille -me olemme jokainen aineen-
vaihdunnaltamme erilaisia, ainutlaatuisia 
yksilöitä kukin omine haasteinemme.

Ravintoterapeutin tehtävä on auttaa 
ihmistä juuri hänen elimistönsä haasteet 
ja tarpeet huomioivassa ruokavaliossa. 
Se voi olla yksinkertaisesti erilaiset tode-
tut yliherkkyydet huomioivaan ruokava-
lioon opastamista, mutta usein pitkiäkin 
aikoja elämää häirinneiden vaivojen taus-
tat täytyy ensin selvittää erilaisin testein 
ja kartoituksin. Esimerkiksi epämääräiset 

iho- tai muut vaivat voivat selvitä ns. vii-
västynyttä yliherkkyyttä kartoittavin yli-
herkkyystestein (IgG vasta-ainereaktio), 
vaikka perinteisistä allergiatesteistä ei 
syyllistä olisi löytynytkään. Riittävän kou-
lutettu ravintoterapeutti pystyy tekemään 
lähetteen tällaisiin testeihin. Samoin suo-
listo- ja ruuansulatusongelmia pystytään 
selvittämään laboratoriotestein, jotka 
onnistuvat Aurinkorannikollakin suomen-
kielisellä palvelulla. Laboratoriotestien 
tuloksien avulla löytyvät täsmätyökalut 

hankaliinkin ruuansu-
latusongelmiin – jopa 
kipu-uupumusoireyh-
tymiin, joissa usein on 
taustalla suoliston bak-
teerikannan häiriötila eli 
dysbioosi.

Ravintoterapeutti-
na teen siis ikään kuin 
salapoliisin työtä, kun 
välillä niitä hyvinvoin-
tia kaikertavia tekijöitä 

joutuu etsimään edellä kuvatuin keinoin. 
Suurin osa asiakkaista saa kuitenkin 
oivalluksia antavan elämyksen ja avun 
jo monelle tutuksi tulleesta magneetti-
resonanssilaitteella tehdystä kartoituk-
sesta. Kyse on ravintokartoituksesta, 
jossa saadaan suuntaa antavaa tietoa 
laajasti elimistön eri toiminnoista ja ra-
vintoainetilanteesta mittauksella, jonka 
pohjalta laadin yksilölliset ohjeet, joilla 
tukea terveyttä. Ravintoterapeutti opas-
taa niin ravinteissa kuin ihan konkreettisin 
ruokaohjein. Minut voi tilata opastamaan 
myös kauppareissulle, jos tuntuu häm-
mentävältä suunnistaa vieraalla kielellä 

erilaisten elintarvikkeitten tutusta poik-
keavissa kaupoissa – voidaanpa suun-
nitella ihan yksilöllinen kokkauskurssi-
kin, jos tuntuu siltä, että kaipaa aivan 
”kädestä pitäen” -apua... 

Työssäni tapaan niin ihmisiä ihan 
”face to face”, mutta nykytekniikka mah-
dollistaa asiakaskontaktit sekä luennot 
mistä ja minne päin tahansa. Kun lisäk-
si on työkalupakissa edellä mainittujen 
laboratoriotestien, kartoitusten ja mitta-
usten lisäksi myös laadukkaat, turval-
liset ja tehokkaat orgaaniset marjoihin 
ja yrtteihin pohjaavat suomalaiset ra-
vinteet, uskallan väittää apua löytyvän 
heillekin, jotka ovat jo mielestään kaik-
kea kokeilleet. Ravintoterapeuttina en 
voi luvata, että diagnoosit pyyhitään 
sataprosenttisesti pois, mutta jos antaa 
ravitsemushoidolle mahdollisuuden ja 
lähtee hoitamaan itseään yksilöllisesti 
räätälöidyn ravintohoitosuunnitelman mu-
kaan, elämänlaatu taatusti paranee. Itse 
olen entinen kipu- uupumuskroonikko, 
jonka reumalääkäri ei aikanaan uskonut 
työelämään palaamiseeni lainkaan, joten 
olen myös kävelevä esimerkki ravinnon 
voimasta. Vuosituhannen vaihteessa en 
olisi uskonut, että voisin saada 
elinvoimani ja kivuttomuu-
den takaisin, saati että 
nykyään auttaisin mui-
ta ravintoterapeuttina 
ja tietokirjailijana. Näin 
kuitenkin on käynyt ja 
halutessa voit lukea 
tarinani esimerkik-
si Ravintopolun si-
vuilta.

Hanna Huttunen
Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija | www.ravintopolku.fi

Ravintoterapeutin 
tehtävä on auttaa 

ihmistä juuri hänen 
elimistönsä haasteet ja 
tarpeet huomioivassa 

ruokavaliossa. 

- Benalmádena -

Puh. 952 566 387   Avoinna: ma–pe 10–18

Parturi-kampaamo, hiusmuotoilu

L’Oréal-ammattilainen

Klassinen/Urheiluhieronta

Juha Salo
Jalkahoidot, vyöhyketerapia

Jaana Rantala

Katja Kyyhkynen

Vuodesta

2004

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA 
MIJAKSESSA

www.hirsisaunamijas.fi
info@hirsisaunamijas.fi

P. 045 236 2551

Jyrki Ramsted

Lenkkisauna joka torstai
Kokoontumien ravintola

Uusi Reflassa klo 17

Myös  

tilaussauna 

yksityis-

käyttöön!

Aktiivisen Teatteri Suomelan uudet kuviot

Organisoinnin tarkoitus on 
saada jaettua tehtäviä use-
ammille henkilöille, koska 
toiminta koko ajan kasvaa 
ja laajenee. Niinpä teatteril-
le valittiin oma hallitus, jon-
ka puheenjohtajana aloittaa 
Vesa Mäkinen. Hallituksessa 
on Mäkisen lisäksi neljä jä-
sentä, joista jokaiselle nime-
tään erikoisala ja laaditaan 
toimenkuva. Hallituksen 
jäsenet ovat Olavi Ala-aho, 
Marita Hakkarainen, Ninni 
Kerminen, Vesa Mäkinen ja 
Paavo Ässämäki.

Tämän meneillään ole-

van teatterikauden päättää 
Tuntematon sotilas -esityk-
sen hyväntekeväisyysnäytös 
12.2.2023 Las Palmeras ho-
tellissa klo 15.

Syksylle 2023 teatte-
rin hallitus valitsee uuden 
musiikkinäytelmän, jonka 
käsikirjoitukseen ja tekijän-
oikeuksiin paraikaa tutustu-
taan. Näytelmän aihe, nimi 
ja tulevat syyskauden esitys-
ajat julkaistaan maaliskuus-
sa 2023. Ohjaajana on Eeva 
Keinonen.

Tuntemattoman soti-
laan ohjauksesta vastaa-
vat jatkossa Klaus Riste ja 
Paavo Ässämäki yhdessä. 

Käsikirjoitukseen lisätään 
uusia kohtauksia, ja samal-
la esityksen kesto kasvaa 
tuntiin ja viiteentoista mi-
nuuttiin. Tällä hetkellä kar-
toitetaan eri esityspaikkoja 
itsenäisyyspäivän 2023 juh-
lallisuuksiin. Katseet koh-
distuvat ulkosuomalaisten 
pariin Portugalissa ja Gran 
Canarialla. Ajatus on saman-
kaltainen kuin esiintymis-
matka Teneriffalle viime 
joulukuussa.

Teatteri Suomelassa vie-
railee jatkossa myös muita 
harrastajateattereita. Aurin-
korannikon teatteri esittää 
kevään uutuuden Viva Es-

Teatteri Suomela  
jatkaa edelleen  
Asociacion Finlan-
desa Suomelan 
yhtenä harrastuspii-
rinä, siis Suomelan 
sateenvarjon alla. 
Teatterin hallintoa 
uudistettiin kuiten-
kin 7.1.2023 pidetyssä 
tilaisuudessa. 

Teatteri Suomelalle on avattu myös omat Facebook ja Instagram sivut. (Kuva: Pauli Kaasalainen)

pana -näytelmän Suome-
lan salissa 26.2.2023 klo 17 . 
Lokakuulle on suunnitteil-

la kotimainen teatterivie-
railu Suomen mantereelta 
Suomelaan.
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Tammikuun lopussa retki Córdoban ihmeisiin

Neljän kuukauden lähijunakyydit 
kympillä – tai jopa ilmaiseksi
Kuulin junalipusta, 
jolla voi kulkea edul-
lisella kymmenen 
euron hinnalla huhti-
kuun loppuun asti ja 
päätin hankkia itsel-
leni sellaisen. 

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Junalippua varten tarvit-
see passin numeron tai NIE-
numeron, jonka jokainen 
virallisesti maassa asuva 
saa. Junalippu itsessään on 
jo edullinen, mutta toinen 
houkutteleva tarjous lipun 
hankintaan on maksun pa-
lautus, jos käytät lippua vä-
hintään 16 yhdensuuntaiseen 
matkaan huhtikuun loppuun 
mennessä. Lippu on kuiten-
kin varsin kätevä vähem-
mänkin aikaa matkaileville. 

Menin Fuengirolan ase-
malle ostamaan lippua. Au-
tomaateilla oli kuhinaa kun 
ihmiset ostivat lippujaan. 
Kysyin kympin kortin os-
toon apua huomioliiveihin 
pukeutuneilta virkailijoil-
ta. En valitettavasti puhu 
espanjaa eivätkä kyseiset 
virkailijat puhuneet kum-

memmin englantia, mutta 
sain silti lippuni ostettua. 
Automaatin aloitusnäytöltä 
piti valita ”Abono recurrente” 
(jatkuva tilaus) jonka jälkeen 
kone kysyi passinnumeroa 
tai paikallista henkilötun-
nusta, NIE-numeroa. Lipun 
pystyi maksamaan kortilla 
tai käteisellä. 

Lähdin heti kokeilemaan 
lippua ja ajelin Torreblan-
can asemalle, junassa oli 
hyvin väkeä ja ihmiset pi-
tivät maskeja kasvoillaan. 
Pienemmillä asemilla ei ole 
virkailijoita joilta pyytää 

apua, mutta lipun hankin-
ta onnistuu varmasti ilman-

kin, vain muutamalla napin 
painalluksella!

Córdobassa seinät kukkivat myös talvella.

La Mezquita on Córdoban ykköskohde.

Ainutlaatuinen La 
Mezquita, tunnelmal-
linen juutalaiskort-
teli, Unescon perin-
tökohteeksi julistettu 
vanha kaupunki, 
tyylikäs roomalai-
nen silta, sympaatti-
set sisäpihat… Lis-
taa voisi jatkaa, jos 
ei loputtomiin, niin 
ainakin melkein.

Córdoba tarjoaa matkaa-
jalle niin yltäkylläisesti sil-
mänruokaa, että voi olla jopa 
vaikea päättää mistä tähän 
kaikkeen alkaa paneutua. 
Välttämättä sitä ei tarvit-
se itse päättääkään, nimit-
täin ensi viikon lauantaina 
28.1. voi Córdoban ihmeisiin 
lähteä tutustumaan matka-
toimisto Meriatur.com:n jär-
jestämällä retkellä.

Retken oppaana on tut-
tuun tapaan Anssi Marste-
la, jonka lähes 30 vuoden 
kokemus takaa sen, että 

myös nähtävyyksien taus-
tat aukeavat reissulaisille. 
Kokopäivän retkellä tutus-
tutaan keskeisimpien his-
toriallisten nähtävyyksien 

ohella myös kaupungin 
modernimpaan keskus-
taan.

Vuoden ensimmäinen 
Córdoban retki järjestetään 

siis lauantaina 28. tammi-
kuuta. Retken tarkemmat 
tiedot, samoin kuin varaa-
minen löytyvät osoitteesta 
Meriatur.com.
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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 
28.1. ja 25.2.,

hinta 85€

Granada
4.2. ja 4.3.,
hinta 95€

Sevilla
– Andalusian 
pääkaupunki

21.1. ja 11.2., 
hinta 85€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 18.1.2013 ilmestyneessä 
lehdessä uutisoitiin Malagan konsu-

laatin vapaaehtoisesta rekisteristä, johon 
oli kirjattu lähes 5000 suomalaisen yh-
teystiedot. Tiedot ovat luottamuksellisia, 
eikä niitä anneta eteenpäin, esimerkiksi 
ystäviään etsiville kyselijöille. Sen sijaan 
kyselijän tiedot otetaan ylös, etsittävään 

otetaan yhteyttä ja hänelle annetaan ky-
selijän tiedot. Etsittävä voi itse päättää ha-
luaako olla yhteydessä henkilöön. 

Rekisterin kerrotaan olevan myös yh-
dyskanava viranomaisiin. Konsulaattiin 
toimitetaan viikoittain löytötavaraa Es-
panjan poliisin toimesta. Jos muun muassa 
kadonneen passin tai ajokortin omistajan 

tiedot löytyvät rekisteristä, konsulaatti voi 
toimittaa asiakirjat omistajallensa. Myös 
suomalaisista ulkomailla asuvista on tul-
lut kyselyitä ministeriöltä, jos he eivät ole 
pitäneet tietojansa ajan tasalla Suomen 
Väestörekisterissä.

Seurakunta aloitti vuonna 1986 ke-
räämään ilmoituksia henkilöiden ”vii-

meisestä tahdosta”, jos kuolema kohtaa 
Espanjassa. Seurakunnalta ja yhdistyk-
seltä löytyy kaavake, johon voi kirjoittaa 
toivomansa hautaustavan, pankin nimen 
ja yhteystiedot.

Lehdessä kerrottiin matkustusil-
moituksen tekemisen helpottuvan. 

Ulkoministeriö uudisti matkustusilmoi-
tusjärjestelmänsä ja nyt verkkosivuilla 
matkustusilmoitus.fi. Erilaisten kriisiti-
lanteiden yhteydessä saadaan paremmin 
yhteys ilmoituksen tehneisiin suomalai-
siin. Ulkoministeriö suosittelee etenkin 
omatoimimatkalle lähtiessä matkustusil-
moituksen tekemistä. 

Matkustusilmoituksen voi edelleen 
tehdä tekstiviestillä numeroon +358 
400 358 300. Mobiilipalvelu, jonka kaut-
ta on aiemmin pystynyt tekemään mat-
kustusilmoituksen, ohjautuu nykyään 
matkustusilmoitus.fi verkkosivuille.

Vuoden 2013 matkamessuilla muka-
na oli ollut ennätykselliset 80 maa-

ta. Aurinkorannikolla oli ollut näkyvä 
edustus. Messuilla puheenaiheina oli ol-
lut muun muassa suomalaisten yritysten 
rooli matkailun kehittämisessä, luotto 
tuttujen kokemuksiin sekä sosiaaliseen 
mediaan matkailupäätöksiä tehtäessä. 
Myös paluusta valmismatkojen valitse-
miseen kerrottiin. Espanjan osasto oli ky-
seisenä vuonna aiempia vuosia hieman 
pienempi, mutta näyttävästi esillä.
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

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

Kärpät löysi vihdoin tehonsa
KUUDENTENA OLEVA KÄRPÄT on pe-
lannut jo pitkään hyvin, mutta kärsinyt 
runsaasti jatkoaikatappioita.

Joukkuetta on arvosteltu medias-
sa ja kiekkokolumnistit ovat lytänneet 
joukkueen lähes maanrakoon.

Totuus on kuitenkin se, ettei Kärpät 
ole menettänyt mitään. Runkosarjasta 
on parikymmentä peliä pelaamatta ja 
pienten piste-erojen sarjassa oululai-
set voivat hätyytellä jopa runkosarjan 
ykköspaikkaa.

Kärppien pelaamista on leimattu 
ylikontrolloiduksi, jolloin peli muuttuu 
enemmän sapluunan mukaiseksi suorit-
tamiseksi ilman intohimoa ja yksilöiden 
innostumista.

Enemmän taitaa kuitenkin olla kyse 
pelaajien mielialasta. He ovat lukeneet 
liikaa lehtiä ja some-kirjoittelua ja alka-
neet uskoa niihin.

Joukkueen pitää saada positiivinen 
vire joukkueeseen. Nähdä, ettei mitään 
ole menetetty ja miten tälläkin esityk-
sellä on kyetty pitämään kuudes sija.

VIIMEKSI OULULAISET PÖLLYTTIVÄT 

Jukureita 4–0 luvuin. Reilu voitto saat-
taa kertoa siitä, että kadoksissa olleet 
tehot alkavat löytyä. Ainakin Oulussa 
uskotaan, että maalihano-
jen aukeaminen tuo tuota 
positiivista virettä ja uskoa 
voittamiseen.

Jos on ennakkosuosik-
ki Kärpät median manke-
lissa, on sitä myös Helsin-
gin IFK. Joukkue hävisi 
taas kotonaan JyPille jat-
koajalla. Maaleja ei synny.

Ja Kärppien tapaan te-
hottomuus vaivaa.

Ongelmakin on hyvin 
saman tyyppinen kuin 
Kärpillä. Ongelma ei ole 
osaamisessa vaan pään 
sisällä. Kun nuppi on niin 
sanotusti jumissa, ei mikään tahdo on-
nistua. Jääkiekossa ei mikään toimi 
väkisin yrittämällä.

Tuloksen takaa rentous, joka tuo 
rohkeuden ja uskalluksen yrittää sekä 
halun ratkaista.

SAIPA ON IHMEELLINEN liigajoukkue. 
Se taistelee ja raastaa, vaikka mahdol-
lisuudet pudotuspeleihin ovat käytän-
nössä menneet.

Ässiäkin joukkue piti keskiviikkona 
piinassa. Vasta kun Jesse Joensuu 
näytti, mistä Ässät on tehty, kolme pis-
tettä jäi Poriin 4–2 voitolla.

Ässien kapteenia Jesse Joensuu-
ta on arvosteltu tällä kaudella. Jalka 
ei liiku, kuten parhaina päivinä. Myös 
kankeus vaivaa. Pelillisiä puutteitaan 
hän pyrkii korvaamaan kovalla, jopa 
yli menevällä yrittämisellä.

Porilaisen jääkiekon olemuksen ki-
teytyksenä voi pitää Joensuun ratkai-
sua SaiPa-ottelun loppuhetkillä. Se oli 
parasta Joensuuta aikoihin.

Hän taklaa rajusti vastustajan pakin, 
saa kiekon omalle miehelle ja ryntää 
maalille, josta nostaa syötön saatuaan 
kiekon ylänurkkaan. Otteissa oli rajuutta 
ja laatua, vaikka muille jakaa.

Porilaisten hullaantuminen Jessen 
taklauksesta ei SaiPan vaihtoaitiota 
hurmannut. Päävalmentaja Ville Hä-
mäläinen raivosi tuomareille. Hän nä-

ki taklauksen törkeänä ja sääntöjen 
vastaisena.

SaiPa-pakki Ville Maalahti oli tak-
lausten jäljiltä pelikyvytön, palkeet 
tyhjinä.

Vaikka vastustaja satuttaakin itsen-
sä, ei taklauksen tarvitse olla sääntöjen 
vastainen.

Liigassa on kuitenkin jatkuvasti ti-
lanteita, joissa vastaavista vihelletään 
minuutteja, jopa vitosia ja päähän koh-
distuvia taklauksia jää viheltämättä.

Ilveksen maalivahti on jo kahdesti 
joutunut päähän kohdistuvan taklauk-
sen kohteeksi. Viimeksi TPS:n Kasper 
Koskinen ajoi tilanteen jo ollessa ohi 
Marek Langhameria päin ja kolhaisi 
tämän päätä.

JyPiä vastaan kävi samoin, mutta 
jäähy jäi viheltämättä. Videon nähtyään 
kurinpito antoi kuuden ottelu pelikiellon 
taklaajalle. Miten on mahdollista, että 
tuomarit eivät taklausta huomanneet, 
vaan vasta kurinpito.

Koskinen sai sentään heti ja ansai-
tusti vitosen sekä suihkukomennuksen.

LUKKO RAAPI TAAS kotona niukan 2–1 
voiton Pelicansista. Raumalaisjoukkue 
on liigan paras kotijoukkue. Äijänsuolla 

se ei tunnu häviävän mil-
lään. Nyt kasassa on jo 
toistakymmentä kotivoittoa 
putkeen.

Kun Lukon kiekollinen 
peli ei kulje ja vastustaja 
prässää, joukkue jaksaa 
puolustaa kärsivällisesti. 
Loput hoidetaan hyvällä 
maalivahtipelillä. Ratkai-
suhetkillä joukkue yleensä 
tekee sen tarvittavan. Niin 
keskiviikkonakin.

Lukko on pelaajama-
teriaaliltaan hyvä, muttei 
suinkaan sarjan vahvin. 
Ohi menevät Tappara, Il-

ves, Kärpät ja HIFK. Tästä ryhmästä 
kolme ensimmäistä tulevat olemaan 
raumalaisten pahimmat kannot kaskes-
sa, kun kirkkaimpia mitaleita jaetaan.

Runkosarjassa Lukko on kyennyt 
voittamaan edellä mainituista jokai-
sen. Pahin taisi olla ohipeli Tapparaa 
vastaan, kun raumalaiset hävisivät 5–2 
numeroin.

Päävalmentaja Marko Virtanen lu-
pasi tuoda sarjan jälkipuoliskolle uusia 
asioita Lukon peliin. Ainakaan vielä niitä 
ei ole näkynyt. Pikemminkin on käynyt 
päinvastoin.

Lukko on entisestään tiivistänyt hy-
väksi havaittua pelaamistaan, johon 
kuuluu tarkka puolustaminen, vastus-
tajan ylivoimahyökkäysten eliminointi, 
paineistaminen ja kiekollisena nopea 
pystysuunnan pelaaminen niin, että 
jokainen siirto vie peliä eteenpäin.

M

A
S K I

N

 

T

A
K A

A

VAIKKA JALKAPALLO ON luonnollisesti Espanjan 
kuningaslaji, saattaa koripallon suosio yllättää. 
Se on täällä todella suosittu ja seurattu laji. Meil-
le Aurinkorannikolla asustaville on käynyt tämän 
suhteen vieläpä todella hyvä tuuri, sillä yksi Liga 
ACB:n suurista nimistä, Unicaja, pelaa ottelunsa 
Málagan esikaupunkialueella sijaitsevalla Jose 
Martin Maria Carpena -nimisellä areenalla.

Halliin mahtuu 11.300 katselijaa. Viime kausi 
meni siltä kaikin puolin penkin alle, kun uudel-
leenrakennettu joukkue alisuoritti todella pahasti. 
Kaiken kukkuraksi vielä jyllännyt pandemia hait-
tasi rajoituksineen jo valmiiksi lytättyä tunnelmaa 
entistä latteammaksi. Tällä kaudella on tilanne 
kuitenkin kääntynyt aivan toisenlaiseksi.

Unicaja on nyt sarjassa viidentenä ja aivan kär-
kijoukkueiden kannassa. Sen peli on ollut kaunista 
ja katsojaystävällistä ja näyttää vain parantuvan 
mitä pidemmälle sarja etenee. Joukkueen hyvät 
otteet ovatkin heti heijastuneet yleisömääriin. Tällä 
hetkellä kauden yleisökeskiarvo liikkuu 10.000:n 
tuntumissa ja tunnelma kotihallissa on monesti 
suorastaan ihailtavan infernaalinen. Kotijoukku-
een fanaattisen huutosakin tukena toimii kaiken 
lisäksi ihan aito torvisoittokunta(!)

Jokaisen kynnelle kykenevän kannattaa eh-
dottomasti käydä tutustumassa maailman toi-
seksi kovimman korisliigan yhteen kovimmista 
pyhätöistä. Jose Martin Maria Carpenalle pääsee 
Fuengirolastakin sangen helposti. Ensin Renfellä 
Málaga Maria Zambranon pysäkille ja sieltä vaihto 
metroon. Valitse sitten linjaksi L2 ja päätepysäkiksi 
Palacio de los Deportes. Takaisin luon-
nollisesti käänteisessä järjestyksessä.

Malaga CF Finland järjestää myös 
pelireissun paikan päälle otteluun Uni-
caja – Valencia su 29.1 klo 13:00. 
Tervetuloa mukaan katsomaan kuinka 
upeata huippukoripallo voi olla.

malagacffanclubfinland@
gmail.com

Koripalloa

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU 

SANTANA 18.01.2023

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Leino Patrik
 hcp 11 ....................tulos 69
2. Gustafsson Sauli 
 hcp 9 ......................tulos 72
3. Remes Pekka
 hcp 14 ....................tulos 74

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Kakko Heikki  
 hcp 18 ....................tulos 41
2. Kuismanen Pertti
 hcp 28 ....................tulos 39
3. Holmborg Raul
 hcp 24 ....................tulos 36

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Välimäki Outi  
 hcp 26 ....................tulos 36
2. Kuismanen Irja
 hcp 30 ....................tulos 32
3. Söderholm Marit
 hcp 30 ....................tulos 31

Paras scr 
Sutelainen Jukka  ................79   

La Liga 1
19.1.

1 Barcelona .................41
2 Real Madrid ..............38
3 Real Sociedad...........35
4 Atletico .....................28
5 Villarreal ...................28
6 Betis .........................28
7 Osasuna ....................27
8 Bilbao .......................26
9 Vallecano..................26
10 Mallorca ...................22
11 Girona .......................21
12 Valencia ....................19
13 Almeria ....................18
14 Espanyol ...................17
15 Getafe .......................17
16 Celta Vigo .................17
17 Valladolid .................17
18 Cadiz .........................16
19 Sevilla .......................15
20 Elche ...........................5

La Liga 2
19.1.

1 Eibar ......................43
2 Las Palmas .............42 
3 Levante ..................40 
4 Burgos ...................38 
5 Alaves ....................37 
6 Albacete ................36 
7 Granada .................35 
8 Leganes .................33 
9 Cartagena ..............33 
10 FC Andorra .............32 
11 Mirandes ...............30 
12 Huesca ...................30 
13 Real Oviedo ...........30 
14  Real Zaragoza .......29 
15  Sporting Gijon ......28 
16  Villarreal B ............28 
17  Tenerife .................27 
18  Racing ...................25 
19  Ponferradina .........25 
20  Lugo .....................21 
21  Malaga..................20 
22  UD Ibiza ................16

Jos on 
ennakkosuosikki 
Kärpät median 

mankelissa, 
on sitä myös 
Helsingin IFK. 
Joukkue hävisi 
taas kotonaan 

JyPille jatkoajalla.



URHEILU Perjantai 20.1.2023 – 19

Ilkka af Ursin
Välittävä padel-valmentaja 

RAFAEL NADAL äskettäin 
kritisoi nykytenniksen tilaa, 
sillä hänen mukaansa otte-
lut voittaa se, joka on ko-
vimmassa kunnossa ja lyö 
palloa koviten, joten pallon-
käsittelytaito sekä taktiset 
hienoudet ovat jäämässä 
taka-alalle. Aiemmin mer-
kittävä osa tennispelaajis-
ta noudatti omissa syöt-
tövuoroissaan serve and 
volley-taktiikkaa nousten 
aina syötön perään verkol-
le lyömään lentolyöntejä. 
Maila- ja jänneteknologian 
kehityksen myötä takakent-
tälyönneistä kuitenkin tuli 
niin kierteisiä ja tehokkai-
ta, ettei tällaista taktiikkaa 
kukaan käytännössä enää 
käytä. Niinpä otteluissa lyö-
dään palloa takakentältä 
niin lujaa kuin lähtee ja 
toivotaan, että pallo saa-
daan lyötyä vastustajan 
ulottumattomiin. Pohjois-
maiset nuoret tennistähdet 
Holger Rune ja Christian 
Ruud käyvät verkolla lä-
hinnä kättelemässä ottelun 
päätteeksi.

 Älykköjen mailapelissä 
tai mailapelien shakissa 
padelissa asia onkin täy-
sin toisin. Malagalaisen 
huippuvalmentaja Richy 
Baileyn mukaan pelattaes-
sa matalalla tasolla palloa 

lyödään koko ajan lujaa. 
Kun siirrytään seuraavalle 
tasolle, palloa lyödään ko-
ko ajan hiljaa, ja huipputa-
solla sitä lyödään pääsään-
töisesti hiljaa, mutta kun 
paikka tulee, sitä lyödään 
todella lujaa.

Tenniksessä käytetään 
oikeastaan vain yhdenlais-

ta iskulyöntiä, eli suoraa 
kovaa. Yläsivukierteinen 
syöttö eli "kick"-syöttö sekä 
sivukierteinen "slice"-syöttö 
voidaan laskea myös ylä-
lyönneiksi. Padelistit vä-
heksyvät tuollaista taktisten 
variaatioitten köyhyyttä sil-
lä heidän lajissaan yläpal-
lojen lyöntivariaatioita on 

ainakin kahdeksan:
1. Bandeja eli suomek-

si tarjotin. Palloon lyödään 
lähinnä alakierrettä, jolloin 
pomppu takalasista pysyy 
matalana eikä vastustaja 
pääse lyömään vaikeaa 
palloa takaisin

2. Vibora eli suomeksi 
kyy. Palloon lyödään ala- 
ja sivukierrettä, jolloin pallo 
pomppaa takalasista ma-
talana ja hieman sivulle

3. Gancho eli suomeksi 
koukku. Palloon lyödään 
lähinnä sivukierrettä tai 
ylä- ja sivukierrettä ja ai-
ka hiljaa.

4. Remate plano eli suo-
ra iskulyönti, samanlainen 
lyönti kuin tenniksen isku-
lyönti.

5. Remate liftado eli 
ylä-sivukierteinen isku-
lyönti vastaa tenniksen 
kick-syöttöä. Kierteen tar-
koitus on, että pallo pomp-
paa takalasista korkealle 
esimerkiksi sivuseinän yli 
(Remate por tres)

6. Remate rapido eli no-
pea iskulyönti lyödään yl-
lättäen matalaan palloon, 
lyöntitekniikka vapaavalin-
tainen

7. Amago eli hämy. Is-
kulyöntipaikassa vastus-
tajat lähtevät useimmiten 
juoksemaan kohti verkkoa, 

jotta pääsisivät käsiksi ta-
kalasista pomppaavaan 
iskulyöntiin. Tällöin teho-
kas lyönti on olla lyövinään 
kovaa iskulyöntiä, mutta 
viime hetkellä tiputtaa se 
hiljaisena keskelle kenttää.

8. Pajakkala. Nimetty 
turkulaisen padelistin mu-
kaan ja on läheistä sukua 
Amagolle, mutta lyödään 
paistinpannuotteella hiljai-
sena kulmaan. Ei ole lyön-
titekniikkana vielä levinnyt 
ammattilaispiireihin - jää 
nähtäväksi leviääkökään 
koskaan. Toivottavasti ei.

 

Lukuun ottamatta ehkä 
Remate planoa ja Rema-
te liftadoa mikään näistä 
lyönneistä ei vaadi kovin 
erikoista fyysistä suoritus-
kykyä eikä teknistä täydel-
lisyyttä, koska niitä ei juuri 
koskaan lyödä kovin lujaa. 

Lajin hienouksien ymmär-
tämisen kannalta voisi olla 
hyvä yrittää tunnistaa näitä 
eri lyöntejä jos joskus seu-
raa kohtuullisen korkeata-
soista padelottelua. Mitä 
korkeampitasoinen otte-
lu, sen enemmän näitä eri 
variantteja viljellään, koska 
jos kaavamaisesti noudat-
taa aina samaa pelitapaa, 
niin vastustajat alkavat hy-
vin nopeasti ennakoida ja 
muuttaa omaa pelitapaan-
sa sellaiseksi, jolla ottelun 
voittavat.

 Puolustuspeli sitten 
vasta taktisesti hienostu-
nutta onkin, mutta se vaatii 
jo toisen kirjoituksen.

Padel on älykköjen mailapeli

Mitä korkeampi-
tasoinen 

ottelu, sen 
enemmän näitä 
eri variantteja 

viljellään.

Rullakiekko palasi joulutauolta
Fuengirola LIONS 
on käynyt taas 
rullakiekkokentillä 
muistuttamassa 
kaapin paikasta.

Espanjan kolmanneksi kor-
keimman sarjatason Liga 

Stilmatin otteluita pelattiin 
viime viikonloppuna Murci-
assa. Sarjan hallitseva mes-
tari Fuengirola LIONS lähti 
turnaukseen sarjan kärki-
paikalta. Leijonat myös 
poistuivat Murciasta sarjan 
kärkipaikalla.

Ensimmäisessä ottelus-
saan LIONS kohtasi ko-

tijoukkue HC Águilasin. 
Murcialaiset olivat selväs-
ti päättäneet lopettaa fuen-
girolalaisten voittoputken, 
ja joukkue tarjosi kelpo vas-
tuksen. Loppunumerot kir-
jattiin kuitenkin LIONSille 
maalein 2–1.

Iltaottelussa LIONSia 
vastaan tatamille liukui 
Troyanos de Villarrobledo. 
Troijalaisista riitti leijonille 
mukavasti suupalaksi, kun 
loppuluvut valotaululla 
näyttivät puhdasta 5–0 voit-
toa LIONSille.

Kolmannen turnauksen 
jälkeen LIONS johtaa siis 
edelleen LIGA Stilmat sar-
jaa puhtaalla pelillä. Seu-
raavan kerran tämän sarjan 
osalta pelataan maaliskuun 
4. päivä. Andalusian liigaa 
sen sijaan pelataan jo ensi 
viikonloppuna Sevillassa.

Junnut Sevillassa

Myös Fuengirola LIONSin ju-
niorijoukkueet ovat saaneet 
pelit käyntiin vuoden 2023 
osalta. Viime viikonloppuna 
pelattiin Andalusian liigan 
junioriturnaus Sevillassa. 

Fuengirola LIONS oli luon-
nollisesti mukana kaikissa 
neljässä ikäluokassa.

Nuorimmassa Benjamin-
luokassa LIONS kärsi tappi-
on molemmissa peleissään, 
kun vastassa oli kaksi koti-
joukkuetta. Sevilla Dragon-
sia vastaan ottelu päättyi 9–4 

ja Vulpinosia vastaan 6–4.
Alevin-luokassa vas-

tassa olivat samat seurat, 
mutta tulokset olivat LION-
Sille voitokkaat molemmis-
sa otteluissa. Dragons kaatui 
maalein 6–3 ja Vulpinos 11–4.

Infantil-luokassa LIONS 
pelasi yhden ottelun. Siinä 

vastaan asettui Sancti Petri, 
joka vei lopulta niukan voi-
ton maalein 6–5.

Vanhimmassa junnu-
luokassa Juvenilissa LIONS 
voitti ensin Sancti Petrin 
maalein 5–3, mutta hävi-
si myöhemmin Sevillalle 
maalein 12–2.

Fuengirola LIONS jatkaa Liga Stilmatin kärjessä puhtaalla pelillä. Eipä ihme että hymy on herkässä.

Junioriturnauksessa LIONSin joukkueet sekä voittivat että hävisivät. Fii-
lis oli kuitenkin katossa koko ajan. Myös ukrainalaiset tytöt Zlata ja Poli-
na pääsivät mukaan sekä peliin että tunnelmaan. (kuva: Félix Alcalá)
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VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com
Av. de Los Boliches 4, Fuengirola

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
info@meriatur.com • www.meriatur.com

Nyt tavoitat meidät myös 
Suomen numerosta

+358 40 6525 923 

Lauantaina 28.1.
Hinta 85 €, lapset 4-14 v. 64 €

LÄHDE 

MUKAAN!

Aamupäivällä käymme Córdoban modernimmassa 
keskustassa, jossa sijaitsee mm. Andalusian ainoa 
plaza mayor -tyylinen aukio Plaza de la Corredera. 

Päivän kohokohta on tutustuminen koko Espanjan 
upeimpaan moskeijarakennukseen, jonka keskelle 
kristityt rakensivat katedraalin 1500-luvulla. Hen-
keäsalpaavan upean katedraalin lisäksi kierrämme 
Córdoban vanhat juutalaiskorttelit ja kurkistamme 
myös Andalusian ainoaan 1300-luvulta säilynee-
seen synagoogaan.

Retkellä on myös mahdollisuus osallistua 
yhteislounaalle (kolme ruokalajia ja ruokajuoma), 
hintaan 18€.

Matkaan lähdetään aamuvarhain ja kotiin pala-
taan illalla. Huom! Retki sisältää paljon kävelyä.

900-luvulla Córdoba julistettiin kalifi kunnaksi. Kertomus on kuin Tuhannen 
ja yhden yön tarinoista, ja retkellämme Cordobaan kuulet loputkin!

Oppaana retkellä toimii 
Anssi Marstela. Anssilla on 
takanaan 25 vuoden kokemus 
sekä päiväretkien että 
Andalusian kierto-matkojen 

 ellioktamnniF .mm ätses im ätev
ja TEMA-matkoille.
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1. Mistä sanoista tulee unien näkemiseen liittyvä REM-
lyhenne?

2.  Missä suunnassa on paapuuri?
3.  Mitä Mars-suklaapatukassa on täytteenä?
4.  Missä epävirallisessa Bond-elokuvassa Sean Connery 

esittää James Bondia?
5.  Missä maassa puhkesi ensimmäinen ebola-epidemia?
6.  Mikä on Kiinan muurin virallinen pituus?
7.  Missä Afrikan maassa espanja on virallinen kieli?
8.  Mikä on Vaahteramäen Eemelin sukunimi?
9.  Kuinka monta astetta on maapallon akselikallistuma?
10. Minä vuonna Lionel Messi pelasi ensimmäisen La Liga 

-ottelunsa?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Harmaiden päivien jälkeen näet pelkkää valoa 
ja keltaista. Onnenhetkesi on lauantaina, saat 
ihania ystäviä melkein vahingossa.

Eräänlainen uusi ideasi saa sinun mieli-
kuvituksesi valloilleen ja se tuottaa sinulle 
paljon onnea sekä ihania uusia ystäviä!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Kaikki ei ole niin vinksallaan kuin sinusta nyt 
tuntuu. Asiat etenevät painollaan. Onnea saat 
pikkujutskista ja iltalenkeistä!

Eräs ihana tyyppi houkuttelee sinut drinkille. 
Mene ihmeessä, sillä se tuo sinulle uusia 
ulottuvuuksia ja lopulta myös onnea!

Liian kunnianhimoinen ystäväsi naurattaa 
sinua. Ota silti hänestä mallia ja kurottele 
taivaisiin. Onnea saat uskomalla itseesi!

Monenlaiset hauskat sattumat seuraavat sinua. 
Onnea saat juuri siitä, että nautit hetkestä ja 
tulevaisuuden haasteista!

Mukavat henkilöt lähestyvät sinua uusilla 
ideoilla. Ole luottavainen, sillä heillä on sinulle 
annettavaa. Onnea saat kirjoista!

Ota rennosti ja pari lasillista viiniä juhlan 
kunniaksi. Ihana lauantai on niin parasta! Onnea 
saat musiikista ja pöytäseurueestasi!

Kiva viikonloppusi päättyy sunnuntaina 
ihanaan ulkoilmalenkkiin. Onnea saat luonnon 
ihailusta ja uusien kasvien nimeämisestä!

Ala miettimään uutta haastetta itsellesi, se 
kannattaa valita vaikeimmasta päästä. Onnea 
saat miettimällä ja funtsaamalla!

Lujahermoinen kaverisi kertoo sinulle totuuksia. 
Kuuntele niitä tarkkaan ja summaa juttu. Olet 
vahvoilla ja se tuo sinulle onnea!

Hauska ajatus hiipii mieleesi ja sen nojalla 
uskallat ryhtyä ennenkuulumattomiin tehtäviin. 
Onnea saat uskalluksesta!

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.

Maasta se pienikin ponnistaa.
Kuva: Salla Härmäjuuri 

LUKIJAN 
KUVA 

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

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

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

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

               @aurinkorannikonmerimieskirkko            

tia.raunio@merimieskirkko.fi

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

SUOMEN 

MERIMIESKIRKKO

.fi

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

Tervetuloa messuun 22.1. klo 17 Los Bolichesin 
kirkkoon!

SEURAKUNTAKOTI

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

Ma 23.1.   klo 9.30 Perhekerho 
Ke 25.1.   klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
To 26.1.   klo 17 Lapsikuoro
    klo 19 AA-ryhmä
Pe 27.1.   klo 10 Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 15 Aurinkorannikon kuoro
    klo 18  Lauluseurat
La 28.1.   klo 19 SaapasKahvila 
Su 29.1.   klo 13 Messu Torremolinoksen kirkossa

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

 

Sunnuntaisin klo 13. Paseo Marítimo 77.
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

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

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Outsource Forever S.L, Malaga

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 
KEITTIÖÖN JA SALIIN. 

 Ota yhteyttä:
kukko.events@gmail.com

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

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-

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:
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Aurinkorannikon  
Sosialidemokraatit

Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

LOUNASTAPAAMINEN 
Ke 25.1. Klo 14. Ravintola La Nave, Av. de los 
Boliches 85, Fuengirola
Euroopan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 
alustaa Tapani Erling.
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Suomessa odotettavissa 
lakkoilua ja riitelyä
NE AJAT KUULUVAT Suomessa historiaan, jolloin 
työnantajien ja työntekijöiden edustajat istuivat kes-
kusjärjestötasolla pohtimaan, millaisia ovat palkanko-
rotusprosentit, miten turvataan kilpailukyky ja torjutaan 
inflaation nousu.

Nyt sopimuksista päätetään puhtaasti liittotasolla 
ja jopa yrityskohtaisesti. Enää ei etenkään työntekijä-
puolella puhuta juurikaan kilpailukyvystä tai inflaation 
hillitsemisestä. Nyt neuvotellaan vain ja ainoastaan 
nimelliskorotuksista.

Työntekijöiden pyynnöt ovat työnantajien mielestä 
epärealistisen korkeita. Työntekijöiden mielestä vaa-
timukset ovat samalla tasolla kuin muidenkin kilpaili-
jamaiden.

LUOTTAMUS ON MOLEMMIN PUOLIN nollassa. Eipä 
ihme ole, että SAK:n alaiset liitot ovat lyöttäytyneet 
yhteen ja ilmoittaneet porrastetuista lakoista eri aloilla, 
jos neuvottelut eivät etene.

Taustalla luottamuksen katoamisesta on se, että 
työnantajapuoli haluaa lisätä yritystasolla sopimista. 
Ammattiliitot taas tyrmäävät kaikki toimet, joilla tähdä-
tään sopimusten yleissitovuuden ja työntekijäpuolen 
neuvotteluaseman heikentämiseen.

Lakonuhkauksen tavoitteena on vauhdittaa neuvot-
teluja ja osoittaa, että omien vaatimusten takana ollaan 
tosissaan. Yleensä neuvottelut tällaisessa tilanteessa 
vauhdittuvat.

Teknologiateollisuuden ja Teknologiateollisuuden 
työnantajien työriitaa lähdetään nyt ratkomaan valta-
kunnansovittelijan johdolla.

TEOLLISUUSLIITON TYÖNTEKIJÖIDEN tavoitteet 
ovat selkeät. Sopimusten pitäisi olla samaa tasoa 
kuin Saksassa nyt teollisuudelle sovittu eli viisi pro-
senttia ja kahdessa vuodessa kahdeksan prosenttia.

Korotusprosentit ovat eri luokkaa kuin aikaisempina 
vuosina. Syynä on tietysti inflaatio ja korkojen nousu.

Työntekijäpuoli haluaa korotuksilla korjata ostovoiman 
heikentymistä ja sanoo, ettei kilpailukyky vaadittavilla 
korotuksilla heikkene.

Ei ehkä heikkene, mutta ei paranekaan. Ongelmana 
isoissa palkankorotuksissa on inflaatiokierteen vauh-
dittaminen. Kun palkat nousevat, laukaisee se paineet 
hintojen edelleen nostamiseen niin palveluissa kuin 
tavarantuotannossa.

PERIAATE ON SE, että palkkojen ei pitäisi koskaan 
nousta yli tuottavuuden nousun. Noilla luvuilla se 
nousee.

Paras tapa olisi hillitä korotuksia esimerkiksi palaut-
tamalla työnantajille sosiaaliturvamaksujen osuus, joka 
kiky-sopimuksessa siirrettiin työntekijöille.

Toinen keino olisi tuloveron alennukset. Hajautetussa 
sopimusjärjestelmässä veronalennuksen käyttäminen 
on kuitenkin käytännössä mahdotonta.

JONKINLAINEN KOMPENSAATIOMALLI olisi sikälikin 
järkevä, että se hillitsisi julkisen puolen korotuksia. 
Suomessahan tehtiin kaikin puolin hölmö sopimus, 
jossa julkisen puolen palkat sovittiin nostettavaksi 
prosenttiyksiköllä yli yleisen linjan.

Malli tulee tavattoman kalliiksi velkaisella valtiolle 
ja kunnille.

Ongelma liittopomoilla on nyt työntekijöiden kova 
halu pitää vaatimuksista kiinni, vaikka lakkoilemalla. Intoa 
on kiihdyttänyt ostovoiman merkittävä heikkeneminen.

Ostovoima heikkenee joka tapauksessa. Viiden 
prosentin korotus vastaa vain puolta siitä, mitä hinnat 
Suomessa ovat nousseet.

Suomi ei nyt kaipaisi työtaisteluja edes maasta syn-
tyvän mielikuvan takia. Suomea odottavat 

valtavat vihreän siirtymän investoinnit. 
Yhtenä vahvuutena pidetään juuri va-
kaata yhteiskuntaa, jossa vaikeistakin 
asioista kyetään sopimaan niin poliitti-
sella tasolla kuin työmarkkinoilla.

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. Rapid Eye Movement
REM-uni, joka tunnetaan myös mm. nimillä vilkeuni ja 
aktiiviuni, on se ynen vaihe, jolloin ihminen näkee unia. 
REM-unen aikana ihmisen silmät liikkuvat luomien alla, 
mistä tulee englanninkielinen nimitys Rapid Eye Move-
ment, nopea silmien liike.

2. Perästä eteenpäin katsoen vasemmalla
Merenkulussa käytetään termejä paapuuri (perästä kat-
soen vasen) ja tyyrpuuri (perästä katsoen oikea) oikean 
ja vasemman sijasta. Erilliset termit otettiin käyttöön, jot-
ta ei tulisi sekaannusta, mistä suunnasta katsottaessa 
jokin asia olisi oikealla tai vasemmalla.

3. Tofeeta ja nougat’ta
Maitosuklaalla päällystetyn Mars-patukan sisältä löytyy 
toffeeta ja nougat’ta. Patukkaa on valmistettu jo reilun 
sadan vuoden ajan, sillä ensimmäiset Marsit valmis-
tettiin jo vuonna 1920. Skotlantilaiset ovat kehittäneet 
myös uppopaistetun Mars-suklaan, jossa Mars-patu-
kat jäädytetään ja leivitetään ensin ja upotetaan sitten 
kuumaan öljyyn.

4. Älä kieltäydy kahdesti (Never Say Never Again)
Vuonna 1983 ilmestynyttä Älä kieltäydy kahdesti leffaa 
ei lueta virallisten Bond-elokuvien joukkoon, koska se ei 
ole EON Productions yhtiön tuottama. Connery palasi 
superagentin rooliin 12 vuoden tauon jälkeen. Elokuvas-
sa nähdään myös mm. Kim Basinger ja Mister Beaninä 
kuuluisuuteen noussut Rowan Atkinson.

5. Zairessa
Vuonna 1976 silloisessa Zairessa, nykyisessä Kon-
gon demokraattisessa tasavallassa puhkesi epidemia, 
jonka myötä ebolavirus tuli ihmiskunnalle tunnetuksi. 
Ihmisen lisäksi ebolaa esiintyy mm. ihmisapinoilla ja 
hedelmälepakoilla.

6. 8.851,8 kilometriä
Kiinan muurin tarkkaa kokonaispituutta on jokseenkin 
mahdoton määritellä, koska Pohjois-Kiinassa on jopa 
50.000 kilometriä eri aikoina rakennettuja muureja, joi-
den kuulumisesta ns. Kiinan muuriin on varsin montaa 
näkemystä. Muurin viralliseksi pituudeksi on kuitenkin 
ilmoitetti 8.851,8 kilometriä.

7. Päiväntasaajan Guineassa
Päiväntasaajan Guinea itsenäistyi Espanjan vallan al-
ta vasta vuonna 1968. Sittemmin meno on muuttunut 
hurjaksi, maa on yksi koko maapallon korruptoituneim-
mista ja vaikka sillä on suuret öljyvarannot, elää kansa 
köyhyydessä. Toinen Afrikan espanjaa puhuva valtio 
olisi Länsi-Sahara, mutta sen itsenäisyyttä ei ole kan-
sainvälisesti tunnustettu.

8. Nieminen (Svensson)
Se ei ole Vaahteramäki! Vaahteramäki, alkuperäisessä 
ruotsinkielisessä tekstissä Lönneberga, on kylä jossa 
Niemisen, ruotsinkielisessä tekstissä Svenssonin, perhe 
asusteli Kissankulman (ruots. Katthult) maatilalla. Lön-
neberga-niminen kylä on muuten oikeastikin olemassa.

9. 23,5
Maapallon akseli, jonka ympäri planeetta pyörii, on 
noin 23,5 asteen kulmassa sen aurinkoa kiertävään 
kiertorataan nähden. Tämän akselin kaltevuuden joh-
dosta maapallolla on vuodenajat ja kautta maapallon 
tasaisemmat elinolosuhteet.

10. 2004
Tarkemmin sanottuna Messin La Liga ura urkeni 16. 
lokakuuta 2004 vierasottelussa paikallisvastustaja Es-
panyolia vastaa. Messi oli tuolloin vasta 17 vuotias, 
kun hänet vaihdettiin kentälle 82. peliminuutin kohdal-
la. Kyseisessä ottelussa ei maaliverkko vielä heilunut, 
sittemmin sitäkin enemmän.

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

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

 AVAAMME NYT KAUDEN!

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€
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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 15 000 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.

a   
MI
M
e

JE
M
Email: jennie

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

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
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R E A L  E S T A T E Los Pacos, 3mh Townhouse 
439 000€

Remontoitu, upea muuttovalmis townhouse Los Pacosissa,

lähellä Aurinkorannikon suomalaista koulua.

 

Avoin ja valoisa olohuone-keittiö, 3 mh, 3 kph sekä wc.

Oma piha, kattoterassi ja lämmin autotalli. 

Yhteisössä uima-allasalue!

(+34) 642 86 36 44

w w w . p a l m h o m e s . e s  

Kun olet myymässä, ostamassa tai vuokraamassa.

Haaveissa koti,

loma-asunto,

sijoituskohde vai

kaikkien näiden

yhdistelmä?

TERVETULOA 

ASIAKKAAKSEMME!

MYYNNISSÄ 

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

Soita

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

TIISTAISIN 
KLO 12 
RAVINTOLA 
KUKOSSA
TERVETULOA!

SUOSITTU ASUNTOINFO

+34 698 438 202

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”
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Pysähdys
VUODENVAIHDE ON MONELLE 
pysähdyksen aikaa ja menneen 
vuoden muistelua; täyttikö vuo-
si siihen asetetut toiveet ja ta-
voitteet, toteutuiko tehdyt uuden 
vuoden lupaukset. On sitten ollut 
kyse terveyteen, ihmissuhteisiin 
tai taloudellisiin toiveisiin liittyvis-
tä asioista, niin yhteistä niille on 
se, että kyse on henkilökohtai-
sista toiveista ja lupauksista. Me 
suuntaamme katseemme itseem-
me ja pohdimme, onko elämä 
kaikkinensa ollut sellaista mitä 

on toivonut. Useimmille tällai-
nen pysähdys on ohikiitävä hetki. 
Sitten hypätään taas elämään, 
jossa omat henkilökohtaiset toi-
veet jäävät usein taka-alalle arjen 
mukaansa ottavassa tempossa.

Tuohon lyhyeen pysähdyksen 
hetkeen liittyy kuitenkin myös 
ajatuksia, toiveita ja lupauksia tu-
levalle vuodelle. Lupaukset ovat 
itselle tehtyjä ja henkilökohtaisia. 
Ne kertovat siitä, mitkä asiat voi-
sivat saada oman elämämme 
tuntumaan tänä vuonna ehkä 
viime vuotta paremmalta. Moni 
näistä asioista voi liittyä elämäm-
me tukipisteeseen, paikkaan jos-
sa vietämme vähintään puolet 
elämästämme. Kodissa eletty 
elämä antaa perustan muulle 
tekemiselle. Tämä kodin elämän-
laatu jää usein huomaamatta. 
Uuden päivän aloittamisen tunne 
on paljolti siitä kiinni, miten edelli-
nen päivä ja yö on sujunut. Onko 
nukuttu hyvin, onko eilen vietet-
ty aika sohvalla iltaa viettäen ja 

televisiota katsellen ollut ren-
touttava, onko nojatuolissa ollut 
mukava lukea kirjaa tai onko ollut 
mukava istua kaikessa rauhassa 
ruokapöydän äärellä? Lähteekö 
uuteen päivään helposti valmis-
tetun aamupalan ja virkistävän 
peseytymisen jälkeen?

Kotielämän toimivuudella ja 
vaivattomuudella on yllättävän 
suuri merkitys siihen, miltä elä-
mä tuntuu. Mitä jos ottaisi tavaksi 
pitää vaikka kerran kuukaudessa 
uudenvuoden kaltainen pysäh-
dyksen hetki? Miltä kulunut kuu-
kausi kotona on tuntunut? Onko 
se vastannut omia henkilökoh-
taisia tarpeita? Onko kodissa 
kaikki toiminut hyvin ja siellä on 
ollut viihtyisää ja hyvä olla? Ja, 
millä tulevaa kuukautta koskevilla 
lupauksilla kodista voisi tulla vai-
vattomampi ja toimivampi paikka 
elää? Huomaako turhautuneena, 
että kodissa on vieläkin asioita, 
joita olisi jo pitempään halunnut 
muuttaa, mutta ei ole ollut aikaa 

tai ideaa mitä tehdä? Aina näi-
tä asioita ei saa tai ehdi arjen 
pyörteen keskellä itse hahmo-
tettua. Silloin voi ehkä olla hyvä 
ottaa yhteyttä kodin sisustusalan 
ammattilaiseen ja pohtia asiaa 
yhdessä.

Tällainen pysähdys, on se sit-
ten kerran vuodessa tai kuukau-
dessa, on osoitus oman elämän 
merkityksestä ja itsensä arvosta-
misesta. Ihmiset voivat unohtaa 
arjen hyörinässä itsensä ja oman 
hyvinvointinsa. Kuitenkin omaa 

elämäänsä voisi yrittää tehdä 
toimivammaksi ja vaivattomam-
maksi. Ehkä tämä asenne-ero 
ilmenee selvemmin silloin, kun 
majoitutaan loma- tai vuokra-
asuntoon. Silloin asunnon kri-
teerit ovat selvästi esillä; toimiiko 
kaikki, onko siellä vaivatonta ja 
viihtyisää olla, onko se laadukas 
jne. Nämä samat kriteerit olisi 
hyvä päteä niin vakituiseen kuin 
väliaikaiseenkin asuntoon. 

Tämän oman elämän merki-
tyksen ja itsensä arvostamisen 
asenteesta voisi muistuttaa it-
seään useammin kuin kerran 
vuodessa. Silloin voi löytää roh-
keutta toteuttaa unelmia ja tehdä 
nyt elämästä sellaista, jota toivoo 
sen olevan. Se voi tehdä myös 
lähimmäisen ja perheen elämää 
mukavammaksi.

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala
Sisustussuunnittelija / Santala Design

Mitä jos ottaisi 
tavaksi pitää vaikka 
kerran kuukaudessa 

uudenvuoden 
kaltainen 

pysähdyksen hetki?
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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

VUOKRATAAN

toimistotilaa/
työpisteitä

Fuengirolan
ydinkeskusta
alk. 200 €/kk.

Villa 5mh+3kph ja vieras-wc. Torreblanca, Fuengirola. Erittäin hyvä-
kuntoinen ja vuosien varrella laadukkaasti remontoitu talo loistopaikalla 
Torreblancassa. Uima-allas, pihasauna, autotalli ja työ-/varastotiloja. 
Aina aurinkoinen etelä-länsi-suunta. Aidattu puutarhatontti. Hulppeat 
näköalat yli kylän merelle ja vuorille.  Hp. 790.000 €

Rivitalo Calahonda, Mijas Costa. 3mh+3kph+oh+k+ruokailutila.
3 terassia ja patio. Aurinkoinen etelä-länsisuunta. Aidattu taloyhteisö, 
uima-allas. Lyhyen kävelymatkan päässä kaikista palveluista ja 
rannalta. H. 249.000 €

www.sunloma.es  C/Torrox 1, local 2, Los Boliches (Fuengirola)

UNELMA-ASUNTO ESPANJASSA -VÄLITTÄJÄSI!

SUNLOMA

REAL ESTATE

+34 646 376 355
marja@sunloma.es

Real Estate Agent, API

+34 662 949 122
kirsi@sunloma.es

Real Estate Agent, API&LKV

KIRSI ORAS MARJA RUUSUVIRTA SOLIS

SISULLA JA

SYDÄMELLÄ

• hotellit
• lomahuoneistot 
• villat, huvilat
• vuokra-asunnot

  

www.par1golf.com • par1@par1golf.com • Puh: +(34) 609 502 148

PAR ykkösessä pelaa kaikki

Vuonna 1993 perustettu 
suomalaisvoimin toimiva 
perheyritys aurinkorannikolla. 

Kaikki palvelut myös sähköisesti.

GOLF

Calle Oliva no. 3, Local 1B (sisäänkäynti Ravintola Kukko), 29640 Fuengirola Málaga, Espanja

VUOKRA-
AUTOT
Kauttamme 

Helle Holliksen 
vuokra-autot vaivattomasti.

Pyydä tarjous.

VUOKRAMAILAT
alk. 10€/ pv.
Myös golf- ja

lentokenttäkuljetukset!  

MAJOITUS

Myydään käytettyjä golfsettejä / mailoja 
edullisesti. Myös grippien vaihdot!

Meiltä kaikki golfpalvelut
• Varaamme sinulle greenfeet ja

kenttäkuljetukset edullisesti.
• ProShopista mukaan myös pallot, 

tiit ja pelihanskat.
• Voit varata kauttamme myös lennot

ja majoitukset.

Viikkokisat keskiviikkoisin! 
• Pelataan huhtikuun loppuun asti.

• Pelaamme kisoja Mijas Golfin
ja Santanan kentillä.
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LAADUKASTA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ 

SUOMEN KIELELLÄ AURINKORANNIKOLLA

WWW.STRAND.ES   INFO@STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO 

TOIVEISTASI JA ETSIMME  VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN 

ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA 

TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.


