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LÄÄKÄRIKESKUS AVOINNA 
9.00 - 14.00

MAANANTAI - PERJANTAI 
+34 641 21 51 22

UUSI SUOMALAINEN NUMERO!

Minttu BickertonJohanna Aktas
Teemme yhteistyötä kaikkien 

suomalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa

AVENIDA FINLANDIA 19, LOS PACOS

ME

PALVELEMME

SINUA

Seuraa meitä!! –    Síguenos!!

!!!!

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

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

Nykyisellä sähkön hinnalla aurinkopaneelit ovat eritt äin 
kannatt ava ja ympäristöystävällinen energiamuoto.

Ota energiakulusi hallintaan.
Aurinkopaneelien hankkiminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

Ota yhteytt ä ja saat räätälöidyn aurinkopaneeliratkaisun.

Meillä on kokemusta paikallisena toimijana ja saat
Garanti a de Sol’lta:

• Avaimet käteen -ratkaisu sinulle:
suunnitt elu, luvat, rakentaminen, laadunvalvonta, virallistaminen (boleti n)

• Opti moitu ratkaisu juuri sinun käytt öösi ja sinun ehdollasi
• Tarjolla rahoitusratkaisu sisältäen myös valvonnan ja huollot

Teknologia- ja tuoteriippumaton ratkaisu, joka räätälöidään tarpeidesi mukaan

Aurinkosähköä koti in, 
asuntoyhteisöille ja yrityksiin

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

OTA YHTEYTTÄ

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

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

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com
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Fuengirolan sää

Dannyn juhlakonsertti 
Fuengirolaan
Suomalaisen viihdemaailman eittämättömiin 
legendoihin lukeutuva Ilkka ”Danny” Lipsa-
nen päättää juhlakiertueensa Fuengirolaan, 
Espanjaan maaliskuussa 2023. Ainutkertai-
sessa konsertissa hän juhlistaa musiikin ja 
ison kokoonpanon kera mittavaa uraansa 
sekä taannoista 80-vuotispäiväänsä.

Teksti: Johannes Lindström

Kyseessä on Dannyn Suo-
mesta Espanjaan ulottuvan 
menestyskiertueen viimei-
nen konsertti, ja showlegen-
da haluaa sen myötä kiittää 
kaikkia ihailijoitaan vuo-
sien varrella saamastaan 
tuesta.

Danny täytti 80 vuotta 
syyskuussa 2022 ja viihdyt-
ti suomalaisia vielä kerran 
mittavalla ja menestyk-
sekkäällä Kunniakierrok-
sella-kiertueella. Kansan 
rakastama tähtiartisti esiin-
tyi ympäri Suomea peräti 28 
konsertissa. Yleisön hurmi-
oitunut vastaanotto lämmit-
ti Dannyn sydäntä.

– Monella konserttipaik-
kakunnalla sain standing 
ovationit. Joissakin paikois-
sa ihmiset eivät halunneet 
lopettaa taputtamista ollen-
kaan, Danny kiittää konsert-
tiyleisöään.

Yleisön toiveesta Dan-
ny tuo juhlakonserttinsa 
myös Espanjan Aurinko-
rannikolle. Dannyn 80-vuo-
tisjuhlakonsertti pidetään 
Fuengirolan Feria-alueel-
la perjantaina 3.3. Kon-
serttisalina toimii liki 600 
henkeä vetävä tunnelmal-
linen tapahtumatila peña 
Bolichera.

– Luvassa on musikaa-
linen nostalgiamatka ja 
läpileikkaus urastani. Tar-
joan hittejä seitsemältä 
vuosikymmeneltä, Danny  
lupaa.

Legenda esiintyy maa-
liskuisessa Fuengirolan- 
konsertissaan tutun juhla-
kokoonpanonsa kanssa, jo-
hon kuuluu taustalaulajia, 
iso orkesteri sekä Markku 
Veijalainen, joka vie kuuli-
jat Dannyn elämään ja muis-
toihin.

Liput ovat nyt myynnis-
sä osoitteessa Lippu.fi alk. 
39,90€. Lunastamalla 10.2. 
mennessä saa liput Lippu.
fi:n kautta edulliseen en-

nakkohintaan, alk. 29,90€. 
Konserttiin myydään myös 
VIP-paketteja, joihin kuu-
luu ruoka- ja juomatarjoi-
lua.

Tapahtuman tuottavat 
yhteistyössä PS Produc-
tions ja Seiska.

Pe 27.1.

Su 29.1.

Ke 1.2.

La 28.1.

Ti 31.1.

Ma 30.1.

To 2.2.
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Kerran vielä, pojat! Danny saapuu Fuengirolaan.

Lämmittelijöinä juhla-
yleisöä viihdyttävät Dimitri 
Keiski sekä Aurinkoranni-
kolla hyvin tunnettu artis-
ti Wille.

16˚C
13˚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!

 

Pe 27.1.
Fuengirola, Kukko, Sambakarnevaalit – Vauhtia, 
väriä, brasialaisia herkkuja, karnevaalitunnelmaa! 
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – ILVES klo 
17.30
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiirin ja 
mosaiikkikerhon näyttely avoinna salissa 
tammikuun ajan (ei viikonloppuisin, la ja su). 
Tilkkupiirin näyttely avoinna salissa helmikuun 
ajan.
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, 
Markku Tommila, klo 19.30–22.30

La 28.1.
Fuengirola, Kukko, Kukon Sambakarnevaalit klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Ässät – ILVES klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga alk. klo 15, Putous 
klo 18.30

Su 29.1.
Fuengirola, Tauski Bar, Trio Hömötiainen klo 18, 
Karaoke klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen 
ottelumatkalle Unicaja – Valencia klo 11, Brighton 
– Liverpool FA Cup klo 14.30

Ma 30.1.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, Teemassa Woolbed 
esittäytyy klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai klo 12.30

Ti 31.1.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12, Sami Saari & 
band – Synttärikeikka soulin merkeissä klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: 
Trio Hömötiainen! klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17.30, 
Texas Hold'em -turnaus klo 18
Torremolinos Kymppipaikka, Diabetes/terveyspäivä 
klo 11–14, lounasluento klo 12 Tri Timo Kuusela

Ke 1.2.
Fuengirola, Kukko, Aurinkorannikon Kokoomuksen 
Naistenlounas, kevään aloitus AVEC, tri Liisa 
Väisänen klo 13, Seita & Friends feat. Tuomo 
Ahjokannas – Bluesia & Rock´n ŕollia klo 19, 
PataKukko Karaokeklubi klo 20.30
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu 
klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17.30

To 2.2.
Fuengirola, Kukko, Kari Vepsä klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Lukko – Hifk klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin MusaVisa klo 18.30, 
Karaoke klo 20 
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga 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:
  29.1 .  UN ICAJA –  VALENC IA

3 .2 .  MALAGA –  OV IEDO
12.2 .  UN ICAJA –  BASKONIA 

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 30.1.
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! espan-
jan alkeiden jatkokurssi, 
Jorge Segura López
17.45-18.45 argentiinalainen 
tango (pareilla), 
Jorge Segura López

Tiistai 31.1.
9.45-11.15 0-taso,  
espanjan kielet alkeet,  
Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.15 Seniorijumppa, 
Weera Malmivaara
11.00-12.00 Spanska med 
fika, Merika Haavisto
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
15.45-16.45 Kuntojumppa, 
Weera Malmivaara
16.30-18.00 0-taso, 
arkiespanja haltuun! 
Merika Haavisto

Keskiviikko 1.2.
9.45-11.15 A2/B1tehokkaiden 
alkeiden jatko Buenas Migas 
3, Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.15 kehonhuolto, 
Weera Malmivaara
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 
kehon 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 2.2.
9.45-11.15 A2/B1, 
Buenas Migas 3, 
Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.30 Pilates, 
Weera Malmivaara
11.30-13.00 A1, tehokkaiden 
alkeiden jatko, Anna-Maija

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 3.2.
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 
arkkitehtuuri -luento, 
Liisa Väisänen 

Sunnuntai 5.2.
11.00-12.00 Rantajooga, 
Taina Mansikkamäki

Tulossa: To klo 16.40-17.25 
Fullbody, Marjo (alkaa 9.2.)
Pe klo 14.00-15.00 Kahvakuula 
rannalla (alkaa 10.2.)

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 30.1.–5.2.2023

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

Paseo Máritimo nro 64, local 1 (hotel Yaramar)
Avoinna klo 12–24 (ma suljettu) – Puh 951 530 498

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!

HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!
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Avoinna päivittäin

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

GRILLATTUA  

LIHAA
Steak House

Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

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

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 27.1. 

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

Ma 30.1.

Vihannessosekeitto ......... 5,90€ 
Lihapataa ja  
perunalaatikkoa .............. 7,90€
Havaijin leike................... 9,90€

Ti 31.1.

Vihannessosekeitto ......... 5,90€
Härkäpasta  ..................... 7,90€
Kanan rintaa curry -
kastikkeella (G) ............... 9,90€

Ke 1.2.

Kanakeitto (L,G) .............. 5,90€
Kaalilaatikko (L,G) ........... 7,90€
Uunilohta lisukkeineen (G) 9,90€

To 2.2.

Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Lohipasta ........................ 7,90€
Naudan maksaa lisukkeineen 
(G) ................................... 9,90€

Pe 3.2.

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Kasvis-vuohenjuustolasagne 
........................................ 7,90€
Lihapullat ja muusi (G) .... 9,90€
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PataKukko toimii Kukon yhteydessä entisen Rooster’s Barin 
tiloissa. Se on jatkoklubi Kukon tapahtumille, mutta toki 
avoin kaikille lauluhaluisille. Karaokeisäntänä Herra Hii.

Karaokea
keskiviikkoisin klo 21.30
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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€

Miljoonasade duona 

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!

27.–28.1.27.–28.1.
Ku
kon

SambakarnevaalitKu
kon

Sambakarnevaalit

KUUMIA TANSSEJA 
ETELÄN TUNNELMAA     

SILEN BAND 
PLAYS LATINO

JAYSAX

DJ. WIIDAKKO

20232023
EKSOOTTISTA 

RUOKAA

COSTAN 
SAMBANAISET

OHJELMA Pe 27.1.
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 tanssishow 
(Sambanaisten opettajat)
klo 22.00 Sambagua do Rio 
-rytmiryhmä
klo 22.15 Dj Mickey & JaySax

Liput
1pv 30€, 2pv 50€

(hinta sisältää brasilialaisen 
buffet-ruokailun)

Lippuvaraukset:
kukko.events@gmail.com

klo 23.00 Sambagua do Rio 
-rytmiryhmä & Costan 
Sambanaiset

OHJELMA La 28.1. 
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

Seitalla bluesvieras

Soulin sykettä  
Sami Saaren tahtiin

– Bändille kuuluu 
erinomaisen hyvää. 
Meillä on juuri työn 
alla uusi levy, biisien 
tekoon on osallistu-
nut suunnilleen koko 
bändi, kertoo Mil-
joonasateen solisti ja 
pääasiallinen laulun-
tekijä Heikki Salo.
Miljoonasadetta kuullaan 
Kukossa perjantaina 3. ja 
lauantaina 4.2. Ihan koko 
bändi ei kiireiltään paikal-
le ehdi, mutta herrat Sa-
lo ja kosketinsoittaja Tomi 
Aholainen ovat viritelleet 
kevyen mobiiliversion, Mil-
joonasade duon. Ohjelmis-
to on taattua MS tuotantoa, 
Marraskuu, Voipallo, 506 ik-
kunaa ja monta muuta iki-
vihreää kuullaan varmasti 
keikoilla.

Tomi Aholainen on ollut 
mukana Miljoonasatees-
sa vuodesta 2014 alkaen ja 
hänelle on siunaantunut 
jatkuvasti enemmän sävel-
lysvastuuta bändin ohjel-

mistossa.
Heikki Salo on itseoikeu-

tettu Miljoonasateen perus-
tajajäsen ja solisti. Hän on 
muina projekteinaan tehnyt 
vuosien saatossa tekstejä yli 
70:lle suomalaiselle artistil-
le. Lisäksi hän on ollut aktii-
vinen musikaalirintamalla, 
tälläkin hetkellä Suomessa 
pyörii kaksi Salon kirjoitta-
maa musikaalia.

Heikki Salosta kannattaa 
mainita pari ulkomusiikil-
lista tekijää. Hän on synty-
jään pohjalainen ja jokainen 
pohjalainen mies painii. Sa-
lolla on komea mitali hyllys-

sään, hän voitti vuonna 1968 
alle 30kg sarjan Pohjanmaan 
mestaruuden. Finaalissa hän 
kellisti Jukka Rauhalan, mie-
hen, josta myöhemmin kas-
voi olympia pronssimitalisti.

Lähivuosina Salo on ryh-
tynyt mehiläiskasvattajak-
si. Hän lupasi ottaa mukaan 
muutaman purkin omaa hu-
najaansa, molempina keik-
kailtoina Kukossa arvotaan 
ennakkolipun varanneiden 
kesken pullo Heikki Salon 
Hunajaa. Varaa paikkasi säh-
köpostitse kukko.events@
gmail.com (20€ ennakkoon, 
23€ ovelta).

Heikki Salo ja Tomi Aholainen muistelevat lämmöllä Miljoonasateen to-
teuttamia Chrisse Johanssonin synttärikeikkoja muutaman vuoden takaa.

Sami Saari esiintyy ensin akustises-
ti, sitten bändin kanssa.

Sami Saari on suomisoulin 
vahvin elossa oleva tukipilari. 
Miehen sydän sykkää mustal-
le musiikille ja se kuuluu lau-
lussa ja soitossa. Vuosi sitten 
Saari veti Kukossa upean 60v 
synttärikeikan, nyt on tullut 
vuosi lisää kokemusta ja nä-
kemystä musiikkiin. Synttäri-
keikka soitetaan tällä kertaa 
bändin kera, eikä kyseessä ole 
mikä tahansa kyliltä kerätty 
pumppu. Bassoa soittaa Jussi 
Kinnunen, mies joka muiste-
taan parhaiten legendaari-
sesta Hassisen koneesta tai 
Freukkareista. Koskettimis-
ta löytyy Kukon ääniguru 
Pekko Simonsuuri ja rytmiä 
rumpupatterin takaa lyö Her-
ra Hii Savolainen. Saari itse 
hoitaa pääosan lauluista ja 
kitaran.

Tuomo Ahjokannas on niit-
tänyt mainetta tiukkana 
bluesmiehenä omilla soo-
lokeikoillaan. Mies laulaa 
tunteikkaasti ja kitara soi 
kuin Mississippin deltalla 
tai Chicagon kuppiloissa.

Ensi keskiviikkona 1.2. 
Tuomo kiipeää Kukon la-
valle Seita & Friendsin 
vieraaksi. Sitten nähdään 
kuinka komeasti blues soi 

bändin säestäessä. Bluesin li-
säksi illan aikana kuullaan 
myös nopeampitempoista 
rock´n´roll -musiikkia. Li-
put vain 10€, varaa paikkasi  
osoitteesta kukko.events@
gmail.com. Ja keskiviik-
koiseen tapaan livemusan 
jälkeen klo 21.30 vuoron 
saavat kaikki kultakurkut. 
Patakukon karaoke käyn-
nistyy silloin.

Luvassa on musiikkia 
Saaren soolotuotannosta ja 
vieraisilla käydään ainakin 
hyvän ystävänsä Aki Sirke-
salon katalogissa ja varmasti 
kuullaan joitain kansainväli-
siäkin soulklassikoita. Tästä 
tulee todellinen groovy night!

Varaa paikkasi kukko.
events@gmail.com. Liput en-
nakkoon 15€, ovelta 18€. 

Tuomo Ahjokannas tulkitsee 
sydäntä särkevää bluesia Seita & 
Friendsin kanssa keskiviikkona.



UUTISET6 – Perjantai 27.1.2023

Julkisen liikenteen 
maskipakko loppuu
Espanjan terveysministeri Carolina Darias on vihdoin 
ilmoittanut päivämäärän jolloin maskipakko julkisis-
sa liikennevälineissä poistuu.

Toistaiseksi Espanjassa on vielä voimassa pykälä 
joka velvoittaa käyttämään hengitysmaskia julkises-
sa liikenteessä, kuten junissa, linja-autoissa, takseis-
sa jne. Torstaina 26.1. maan terveysministeri Carolina 
Darias kuitenkin ilmoitti, että maskipakosta on pää-
tetty luopua.

Darias sanoo, että hallituksen kokouksessa 7. helmi-
kuuta tullaan tekemään päätös, joka astuu voimaan 
seuraavana päivänä, kun se on julkaistu virallisessa 
BOE kirjeessä. Näin ollen maskipakko julkisessa lii-
kenteessä poistuu siis 8. helmikuuta alkaen. Siihen as-
ti maskeja on edelleen käytettävä.

Tämän muutoksen jälkeenkin maskipakko jää silti 
edelleen voimaan terveydenhuoltoon liittyvissä tiloissa. 
Niinpä esimerkiksi sairaaloissa, terveysasemilla ja ap-
teekeissa asioiminen edellyttää edelleen maskin käyttöä.

Fuengirolan 
lasinkierrätys nousi 
lähes kolmanneksen 
vuonna 2022
Vihreät lasille tarkoitetut kierrätysastiat ovat Fuen-
girolassa olleet kiihtyvässä käytössä.

Vuoden 2022 aikana Fuengirolan kaupungin alu-
eella kerättiin talteen 2.362 tonnia lasipulloja ja muu-
ta kierrätyslasia. Vuonna 2021 vastaava luku oli 1.789 
tonnia. Näin ollen vuoden 2022 kierrätyslasisaalis oli 
32% suurempi kuin vuoden 2021.

Asiasta kertoi Fuengirolan kaupungin puhtaana-
pidosta vastaava valtuutettu Javier Hidalgo. Samassa 
yhteydessä Hidalgo kertoi, että lajitellun jätteen mää-
rä kaupungissa on lisääntynyt kautta linjan.

Orgaanista jätettä kerättiin viime vuonna kymmen-
kunta prosenttia edellisvuotta enemmän. Pakkaus-
jätteen määrä lisääntyi yli kymmenellä prosentilla.

Kuten arvata saattaa, turistikauden huipentuma, 
elokuu, oli yksittäisistä kuukausista kaikkein työn-
täyteisin jätehuollolle ja kierrätykselle.

Lopuksi Javier Hidalgo vielä vetosi asukkaisiin, että 
he jatkossakin lajittelisivat tunnollisesti jätteet.

Edessä talven kylmin 
viikonloppu?
Viime päivät ovat olleet Aurinkorannikolla varsin kyl-
miä, etenkin lämpimään alkutalveen verrattuna. En-
nusteiden mukaan viikonloppuna on vielä hieman 
viileämpää, mutta sen jälkeen näyttäisi hieman läm-
penevän.

Espanjan ilmatieteenlaitos AEMET povaa provins-
sin pääkaupunkiin Málagaan perjantain ja lauantain 
väliseksi yöksi alimmillaan kuutta lämpöastetta. Vaik-
ka lauantaista on luvassa osin aurinkoinen päivä, nou-
see lämpötila ylimmilläänkin vain noin 13 asteeseen.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä elohopea 
laskee jälleen peräti viiteen asteeseen. Sunnuntaina 
luvassa on taas osin aurinkoista, mutta korkeimmil-
laan vain 14 astetta lämmintä. 

Sunnuntaista maanantaihin siirryttäessä yön alin 
lämpötila on seitsemän astetta ja maanantain ylin läm-
pötila 14 astetta. Tiistaille AEMET lupaa Málagaan jo 
18 astetta päivän ylimmäksi lämpötilaksi.

Tilastojen valossa tammikuu on Málagassa vuoden 
kylmin kuukausi, keskimääräinen päivän ylin lämpö-
tila on 17 astetta.

Kuubalais-espanjalainen 
näyttelijätär Ana de Armas 
on ehdolla naispääosa-Os-
cariin roolistaan Marilyn 
Monroena.

Ana de Armasin ura on 
ollut viime vuosina ko-
vassa nousukiidossa. Koko 
maailman silmien alle hän 
ilmaantui viimeistään Palo-
man roolissaan Bond-eloku-
vassa 007 No Time to Die. 
Myös vuoden 2019 murha-
mysteeri Veitset esiin oli kan-
sainvälinen menestys.

Suoratoistoyhtiö Netflixin 
jakelemasta Blonde eloku-
vasta näyttää muodostuvan 
näyttelijättären lopullinen 
läpimurto kansainvälisek-
si tähdeksi. Hänen suori-
tustaan Marilyn Monroen 
roolissa kehuttiin vuolaas-
ti jo elokuvan ilmestyessä, 
vaikka itse elokuvaa jossain 
määrin kritisoitiinkin.

Nyt kehujen jatkoksi Ana 
de Armas on siis saanut roo-

• MIES HYÖKKÄSI useaan kirkkoon Algecirasissa, 
Cadizissa. Yksi ihminen kuoli ja neljä loukkaantui 
hyökkäyksissä. Tapausta tutkitaan mahdollisena ter-
rori-iskuna. Hyökkääjän kuultiin huutavan: ”Kuolema 
kristityille” ja ”Allah on suuri.” Poliisi on pidättänyt te-
kijäksi epäillyn henkilön. Hänen uskotaan toimineen 
yksin. Hyökkäyksissä kuollut henkilö oli La Palma 
-kirkon suntio. San Isidro -kirkon pappi loukkaan-
tui vakavasti, mutta ei ole enää hengenvaarassa. 
Espanjassa on pidätetty vuonna 2004 Madridis-
sa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen 1088 jihadismis-
ta epäiltyä. 

• KANSALLINEN POLIISI pidätti Fuengirolassa mie-
hen epäiltynä yhdentoista tulipalon sytyttämisestä. 
Viranomaiset uskovat, että pidätetty mies on sytyttä-
nyt tulipaloja kesäkuusta lähtien. Hän sytytti tuleen 
roskakoreja aiheuttaen vahinkoja myös muulle omai-
suudelle. Yhden kerran palo aiheutti sähkökatkok-
sen, koska se vahingoitti lähellä olevia sähköjohtoja. 
Pyromaani toimi eri alueilla Fuengirolan keskustas-
sa ja aina aamuyöllä. Pidätetty mies on Fuengiro-
lan asukas.

• VUOKRA-ASUNTOJEN HINNAT nousivat Málagassa 
viime vuonna keskimäärin 25%. Nousu johtuu siitä, 
että asunnoista on pulaa ja kysyntä kasvaa ennä-
tyksellisesti. Vuokrat nousivat Málagassa enemmän 
kuin missään muualla Espanjassa, kolminkertaisesti 
keskimääräiseen nähden. Joissakin kunnissa, kuten 
Esteponassa, Mijasissa ja Málagassa vuokrat nousi-
vat viime vuonna jopa 30%. Asunnot käyvät kaupaksi 
ja se vähentää kohteita vuokramarkkinoilla. Provins-
sin kehitysohjelman suunnittelijat sanovat, että seu-
raavien vuosien aikana täytyy järjestää lisää tontteja 
rakentamista varten. 

• MÁLAGAN HOSPITAL REGIONALISSA tehtiin viime 
vuonna 156 munuaisensiirtoa, 13% enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kahdeksassa tapauksessa luo-
vuttaja oli elävä. Malagalaisessa sairaalassa tehtiin 
neljänneksi eniten munuaisensiirtoja koko Espanjas-
sa, eniten Andalusiassa. Siirtojen määrän kasvu joh-
tuu paljolti siitä, että provinssissa oli ennätysmäärä 
luovuttajia. Yhteensä eri sairaaloissa oli 120 munuai-
senluovuttajaa. Hospital Regionalissa tehtiin lisäksi 
50 maksansiirtoa ja yhdeksän haimansiirtoa. 

Seuraava kysymys: Minkä puolueen ehdokasta äänestäisit, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt?

Ana de Armas ehdolla 
Oscar-voittajaksi

Pääseeko Suomi koskaan Natoon?

Ehkä joskus

23%

Njet

6%

Kyllä, vielä ennen kesää

19%

Kyllä, vielä tämän vuoden aikana

52%

listaan ehdokkuuden nais-
pääosan Oscariin. Samaan 
pystiin hänen kanssaan ovat 
ehdolla Cate Blanchett (elo-

kuvasta Tár), Andrea Rise-
borough (To Leslie), Michelle 
Williams (The Fabelmans) ja 
Michelle Yeoh (Everything 

Everywhere All at Once).
Oscarit jaetaan 12. maa-

liskuuta, gaalan juontaa Jim-
my Kimmel.

Ana de Armas tulkitsee Marilyn Monroen roolin elokuvassa Blonde.
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MARBELLASSA TAI PALMA DE MALLORCALLA.
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SUOMEN K IELELLÄ  AUR INKORANNIKOLLA
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Lumonin tehtaan avajaiset 
Antequerassa vetivät paikalle 
mediaa ja silmäätekeviä
Suomalainen parveke- ja terassilaseja 
valmistava Lumon avasi perjantaina 20. 
tammikuuta virallisesti uuden, koko Etelä-
Eurooppaa palvelevan tehtaan Antequeraan. 
Avajaiset olivat merkittävä tapaus, jossa 
puheenvuoron käytti myös Andalusian 
presidentti Juanma Moreno.

Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Lumonin toimitusjohtajalla Jussi Kinnusella oli hymy herkässä, mutta katse jo tiukasti tulevaisuudessa: seuraava tehdas halutaan avata Espanjaan vielä tällä vuosikymmenellä.

Oma henkilökunta on keskeinen osa Lumonin liiketoimintamallia. Tässä uuden tehtaan väkeä.

Perjantaina 20. tammikuuta 
kävi Antequeran yrityspuis-
tossa, Lumonin uudenkar-
hean parvekelasitehtaan 
ympärillä kuhina. Poliisi-
autoja useammin kappalein, 
mediaa ja kutsuvieraita sa-
tamäärin. Vieraiden joukos-
sa luonnollisesti paikallisen 
yritysmaailman kermaa se-

kä poliittista johtoa, kuten 
Andalusian presidentti Juan-
ma Moreno ja Antequeran 
pormestari Manuel Barón.

Kunnianhimoiset 
tavoitteet

Ensimmäiset parvekelasit 
Antequeran tehtaalla val-

mistuivat jo elokuun alku-
puoliskolla. Toimitusjohtaja 
Jussi Kinnunen muistuttaa, 
että nyt juhlittavien avajais-
ten taustalla on erittäin pit-
käjänteinen työ.

– Suurin työ on ollut Es-
panjan liiketoiminnan 
rakentaminen. Olemme ol-
leet Espanjan markkinoil-
la mukana 30 vuotta ja nyt 
volyymi on rakentunut sii-
hen pisteeseen että on mah-
dollista investoida tällaiseen 
tehtaaseen.

– Viimeiset kaksi vuotta 
on tehty kovaa töitä tehtaan 
eteen, ja käytännössä projek-
ti on mennyt täysin aikatau-
lussa ja täysin budjetissa ja 
olemme tosi tyytyväisiä tä-
hän tilanteeseen, toimitus-
johtaja sanoo.



ASUMINEN Perjantai 27.1.2023 – 9

Kinnusen mukaan An-
tequera valikoitui lopulta 
uuden tehtaan kohteeksi 
sijaintinsa vuoksi. 

– Päätoimipaikkamme on 
Málagassa, joten kaikki kes-
keiset henkilöt ovat lähellä ja 
silti paikka on hieman ulko-
na Málagasta, parempien lii-
kenneyhteyksien päässä. Ja 
tietysti hyvä tontti vaikut-
ti asiaan.

Nyt avatun tehtaan ka-
pasiteetti on noin 5.000 par-
vekelasia viikossa, mikä on 
puolet Lumonin Kouvo-
lan tehtaan kapasiteetista. 
Kaikkiaan tehdashankkee-
seen on investoitu 30 miljoo-
naa euroa. Tehdas työllistää 
suoraan noin sata työnteki-
jää ja epäsuorasti, muun mu-
assa myynnin ja asennuksen 
saralla, vielä noin pari sataa 
lisää.

– Meillä on kunnianhi-
moiset tavoitteet, tavoitteena 
on että mahdollisimman pi-
an tämän tehtaan kapasiteet-
ti on täynnä ja voimme alkaa 
rakentaa seuraavaa. En nyt 
uskalla vielä tarkkaa vuot-
ta sanoa, mutta uskomme et-
tä ennen vuotta 2030 meillä 
on täällä toinen tehdas. Aika 
näyttää mihin se tarkemmin 
ottaen tulee, mutta todennä-
köisesti Espanjaan, Jussi Kin-
nunen visioi.

Yksi unelmista

Monien iloisten ja tyyty-
väisten kasvojen joukossa 
yhdet kenties leveimmin 
hymyilleistä kuuluivat Lu-
monin perustajalle ja hal-
lituksen puheenjohtajalle, 
Tapani Kinnuselle. Hän on 
nähnyt perustamansa yhti-

Andalusian presidentti Juanma Moreno toi tilaisuuteen aluehallinnon 
tervehdyksen. Moreno korosti investoinnin merkitystä sekä Antequeralle 
että koko Andalusialle. Antequeran pormestari Manuel Barón toivotti Lumonin sydämellisesti tervetulleeksi kaupunkiin ja nosti esiin sen merkityksen koko kaupungille.

Hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen perustaja Tapani Kinnunen valotti tilaisuudessa Lumonin historiaa sekä Suomessa että viimeisen 30 vuoden 
aikana Espanjassa.

Virallisen osuuden jälkeen oli tarjolla vapaamuotoista rupattelua ja pientä purtavaa palanpainikkeineen.

”Oman tehtaan avaaminen Espanjaan 
on yksi niitä unelmia, joiden eteen 
askel kerrallaan on tehty töitä jo neljä 
vuosikymmentä.”

ön kasvavan pienestä pajasta 
kansainväliseksi markkina-
johtajaksi. 

– Oman tehtaan avaami-
nen Espanjaan on yksi niitä 
unelmia, joiden eteen askel 
kerrallaan on tehty töitä jo 
neljä vuosikymmentä, Tapa-
ni Kinnunen sanoo

Hänen mukaansa tule-

vaisuus näyttää hyvältä ja 
avaimet ovat omissa käsissä.

– Markkinoita on varmas-
ti, kysymys on siitä miten 
me toimimme tässä mark-
kinassa. Menestyminen on 
meistä kiinni, ei siitä onko 
asiakkaita.

– Me olemme luoneet vah-
vasti omaan henkilökuntaan 

nojaavan liiketoimintamal-
lin. Meillä on oma tuoteke-
hitys, oma tuotanto, oma 
myynti, oma asennuskin 
pitkälti. Näin henkilökunta 
voidaan kouluttaa riittävästi 
ja myös asiakas saa varmasti 
sitä mitä me todella tarjoam-
me, tapani Kinnunen kiteyt-
tää menestyksen avaimia.
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Anniina Kuula on taide- ja 
kulttuurialan moniosaaja

Kari Vepsä keikalla
Onnea pitkän linjan muu-
sikolle! Kari Vepsälle tuli 
seitsemän vuosikymmen-
tä täyteen 31.3.2022 eli vajaa 
vuosi sitten. Mies kävi synt-
täreiden yhteydessä keikal-
la Aurinkorannikolla ja sai 
erittäin lämpimän vastaan-
oton. Vepsä saapuu loma-
reissulle Aurinkorannikolle 
ja soittaa yhden keikan Ku-
kossa tiistaina 2.2.

Karin laulut ovat kosket-
taneet suomalaisten sydä-
miä jo vuosikymmenien 
ajan. Oma sooloura start-

tasi isommin käyntiin 
90-luvulla. Hänet muiste-
taan edelleen vuoden 1996 
Syksyn Sävelen voitostaan 
kappaleella Onnenmaa, jo-
ka sittemmin albumina myi 
platinaa. 

Vepsän keikoilla on aina 
lämmin ja välitön tunnel-
ma. Mies on mestari lu-
kemaan yleisöään. Varaa 
paikkasi Vepsän keikal-
le laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen kukko.events@
gmail.com. Liput maksavat 
vain 10€.

Hevoskuiskaajanakin tunnettu Kari Vepsä osaa ottaa yleisönsä rennolla 
olemuksellaan.

Anniina Kuula on valmis-
tunut muotoilijaksi vuonna 
2009 ja tehnyt siitä asti omaa 
kuva- ja tekstiilitaidettaan. 
Lisäksi hän on toiminut eri 
teattereissa pukusuunnitte-
lijana. Suunnittelutöitä Kuu-
lalle on kertynyt uran aikana 
runsaat 50. Viimeisin puku-
suunnittelu on tehty Turun 
kaupunginteatteriin, jonne 
Kuula myös palaa loppuvuo-
desta 2023. Teatterin saralla 
Kuula on myös suunnitellut 
ja toteuttanut erilaisia tar-
peistollisia ratkaisuja, jotka 
vaativat sekä mielikuvitus-
ta että erilaisten materiaalien 
hallintaa. Kuula nimeää suo-
sikeikseen erilaiset maala-
ukset, värjäykset, patinoinnit 
ja muut pinnan- ja materiaa-
lienmuokkausmenetelmät. 

Taideohjaajana Kuulalla 
on kokemusta sekä perintei-
sestä kuvataideopetuksesta 
että taideterapeuttisista ryh-
mistä. Kuula on valmistunut 
taideterapeutiksi sekä tai-

de- ja kulttuurihyvinvoin-
nin maisteriksi. Perinteistä 
kuvataideopetusta Kuula 
opettaa Turun Seudun Ku-
vataidekoulussa, jossa tar-
jotaan taiteen perusopetusta 
lapsille sekä etenevää taide-
opetusta aikuisille. Lisäksi 
Kuula on pitänyt useita ly-
hyt kursseja sekä teemalli-
sia opintokokonaisuuksia 
kuvataiteen saralla. Taide-
terapeuttina Kuula on eri-
koistunut ryhmiin. Yksi 
pitkäaikaisista yhteistyö-
kumppaneista on Lounais-
Suomen Syöpäyhdistys, jossa 
Kuula vetää säännöllisesti 
syöpäsairaiden sopeutumis-
valmennuskursseja. Lisäksi 
Kuula on tehnyt paljon töitä 
lastensuojelun piiriin kuu-
luvien asiakkaiden kanssa. 
Viimeisimpänä koulutuk-
senaan Kuula on käynyt 
Vauvojen värikylpy- ohjaa-
jakoulutuksen vuonna 2022. 

Kuulan mielestä jokai-
nen taiteeseen suuntautu-

nut ja siitä kiinnostunut 
ihminen on yhtä arvokas 
ja mielenkiintoinen, oli hän 
sitten vasta-alkaja tai pit-
kän uran luonut ammatti-
lainen. Jokaisella on jotakin 
omannäköistään annetta-
vaa. Taiteesta nauttimisel-
le ei myöskään ole ala- eikä 
yläikärajaa. Taiteesta ja sen 
tekemisestä voi yhtä lailla 
nauttia sekä runsaan elä-
mänkokemuksen omaava 
seniorikansalainen että en-
simmäisiä elinkuukausiaan 
elävä vauva.

Kuula pitää työssään 
hienoimpana sen vaihtele-
vuutta ja monipuolisuutta. 
Hän on kiitollinen saades-
saan olla hyvin monenlais-
ten ihmisten ja työryhmien 
kanssa vuorovaikutuksessa 
ja inspiroitua heistä. Kuulas-
ta on myös upeaa huomata 
kerta toisensa jälkeen, kuin-
ka taide- ja kulttuurikoke-
mukset vaikuttavat ihmisten 
mielialaan ja kokonaisvaltai-

seen hyvinvointiin positiivi-
sella tavalla. 

Keväällä 2023 Anniina 
Kuula ohjaa Sofia-opistolla 
seuraavat kurssit: 

lyijykynäpiirustuskurssi, 
hiilipiirustuskurssi, akva-
rellimaalauskurssi, akryy-
limaalauskurssi, lapsi ja 
aikuinen yhdessä- kuva-
taidekurssi, vauvojen väri-
kylpykurssi sekä ompelu/
vaatesuunnittelukurssi. 

Poimintoja alkuvuoden tapahtumista

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

Ke 1.2. klo 19 (10€)
Seita & Friends feat. 
Tuomo Ahjokannas
Bluesia & Rock´n´rollia

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€)

Solistina Minna Lasanen

Ti 7.2. klo 19 (12/15€)
Päivi Mäkinen
– Édith Piafin laulut ja elämä

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

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.
SHOW & DINNER

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

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

Ti 14.2. klo 19 (15/18€)
La Triada
– Ystävänpäivän konsertti
Maija Hapuoja – Seita Van 
Den Eeden – Leea Antila

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

To 23. & Pe 24.3. (15/18€)
Laaksoen & Konttinen show
Komiikkaa ja musiikkia

Pe 7.4. & La 8.4. klo 20 (20/23€)
Terapian tarpeessa jälleen 
Pauliina Hukkanen ja 
Miia Nuutinen

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

27.–28.4. (20/23€)
Neumann & the band

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com



MATKAILU Perjantai 27.1.2023 – 11

Mantelinkukat uusinta

Mantelipuumaisemat ovat 
kauneimmillaan puiden 
kukinta-aikaan, jonka mah-
tavin hetki ajoittuu Au-
rinkorannikolla yleensä 
tammi-helmikuulle. Man-
telipuut heräilevät loistoon-
sa jo talvikuukausina, sillä 
ne sietävät hyvin lämpöti-
lan vaihteluita ja reagoivat 
nopeasti lämpeneviin säi-
hin. Siksi puut suorastaan 
räjähtävät kukkaansa, kun 
asteet alkavat kivuta keväi-
siin lukemiin.

Toisaalta koko mante-
lisato on vaarassa, jos ku-
kinnan aikana lämpötila 
laskee nollan alapuolelle. 
Mantelipuulle ihanteellisin 
lämpötila on 15–18 astetta.

Muutoin vielä uinuvaa 
luontoa koristavat man-
telin kukat ovat väriltään 
valkoisia tai hennon vaa-

leanpunaisia. Ne kukkivat 
noin 3–5 metrin korkui-
sissa puissa, joiden hedel-
mät ovat luumarjoja eli itse 
manteli kasvaa kovan he-
delmän kiven sisässä. Man-
telisato kerätään yleensä  
syyskuussa.

Málagan provinssin alu-
eella mantelipuita kasvaa 
monella alueella, joten väri-
loistosta voi nauttia monis-
sa eri paikoissa. Luontoon 
kannattaa kuitenkin jalkau-
tua aika pian, sillä mantelin 
kukinta on ohi muutamas-
sa viikossa.

Hyviä patikointireitte-
jä manteleiden ihasteluun 
löytyy mm. Casabermejan, 
Arenasin, Totalánin, Montes 
de Málagan ja Guaron alu-
eilta. Pienellä Google-haul-
la löytyy varmasti sopiva  
vaihtoehto.

Jokavuotinen värinäytös on taas täällä 

Maisema-ajelu 
Málagan vuorilla

MANTELIPUIDEN kauneu-
desta pääsee parhaiten 
nauttimaan kävellen. Aina 
ei kuitenkaan ole aikaa tai 
muita resursseja jalkautua 
maastoon, mutta silmiään 
voi silti lepuuttaa mantelei-
den kukinnassa.

Jos mantelipuita haluaa 
lähteä ihastelemaan auton 
kyydistä, on oiva reittivaih-
toehto suunnata Málagasta 
pohjoiseen A-45-tietä ja poi-
keta Casabermejan kohdalta 
itään Colmenarin suuntaan. 
Jo tällä pätkällä tietä reunus-
tavat mantelipuiden valloitta-
mat rinteet.

Kukkivimmat maisemat 
aukenevat kuitenkin vasta 
myöhemmin A-7000-tiellä, 
joka kääntyy etelään ennen 
Colmenaria ja nousee Mála-
gan vuorille. Mantelipuiden 
sävyttämät näkymät muis-
tuttavat ihastuttavien kirsik-
kapuiden väriloistoa, tosin 
mantelin kukkien sävyt ovat 
hieman kirsikankukkia vaa-
leampia.

Mantelin lisäksi reitille 
osuu rehevää tammimetsää 
ja toisaalla havumetsää. Tien 
varteen on myös istutettu eu-
kalyptuspuita. Tämä on he-
rättänyt närää paikallisissa, 
sillä alueen luontoon kuulu-
mattoman lajin juuret ovat 
aiheuttaneet vaurioita teihin.

Vuorilla kiemurteleva A-
7000-tie laskee lopulta Má-
lagan keskustan koillispuo-
lelle. Kyseiselle lenkille Má-
lagasta Colmenariin ja sieltä 
vuorten halki takaisin kau-
punkiin tulee pituutta noin 
60 kilometriä.

Väentungosta ventoissa

A-7000-tien varressa on lu-
kuisia maalaisravintoloita eli 
ventoja, jotka ovat perintei-
sesti tarjonneet matkailijoille 
ruokaa ja majoitusta. Nyky-
ään ne ovat espanjalaisten 
suosimia juhla- ja lounas-
paikkoja, joiden parkkipaikat 
täyttyvät ääriään myöden 
erityisesti sunnuntaisin.

Ventoihin voi pysähtyä 
nauttimaan paikallisista 
maalaisruuista sekä aidos-
ta espanjalaistunnelmasta. 
Niiden seinien sisällä raikuu 
jatkuva puheensorina, kun 
paikalliset perheet kokoon-
tuvat nauttimaan yhteisestä 
vapaahetkestä.

Gurmeeherkkuja ei ven-
toissa pääse maistelemaan, 
sillä listoilla on yksinkertaisia 
ruokalajeja.

Yksi ventojen suosituim-
mista annoksista on plato 
de los montes, joka nor-
maalisti sisältää rasvaista 
sianlihaa, ranskalaisia, chori-
zoa, paistettua kananmunaa, 
verimakkaraa ja paprikaa. 
Ruuan kanssa voi nauttia 
lasillisen paikallista herkkua, 
makeaa vino de los montes 
-viiniä.

Ilmastonmuutos näkyy manteleiden kukinnassa

Mantelipuun hedelmä ei ihmeemmin silmää 
hivele, mutta toisin on sen kukinnan laita.

Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

MANTELIPUIDEN kukinta 
on aikaistunut merkittä-
västi muutaman vuosi-
kymmenen aikana.

Vielä 1990-luvulla Má-
lagan alueen mantelipuut 
puhkesivat kukkaan jok-
seenkin helmikuun puo-
livälissä. Tänä vuonna 
varhaisimpia kukkia näh-
tiin jo joulukuun lopussa 
ja tammikuun puoliväliin 
mennessä kukinta oli mo-
nin paikoin käynnissä.

Asiantuntijat nimeävät 

ilmiön aiheuttajaksi ilmas-
tonmuutoksen. Espanjalai-
nen Sur-lehti haastatteli 
aiheesta Málagan yliopis-

ton kasvitieteilijää ja ym-
päristötieteen professoria 
Enrique Salvoa.

– Mantelipuu on tällä 

hetkellä läheisin, selkein 
ja helpoimmin havainnoi-
tava ilmastonmuutoksen 
indikaattori, Salvo totesi.

Lajin hyvinvoinnin 
kannalta kukinnan ai-
kaistuminen ei missään 
tapauksessa ole ongelma-
tonta. 

– Kasvin naaras- ja koi-
rasosien normaali kehitty-
minen vaatii ensin riittävän 
määrän kylmiä tunteja ja 
myöhemmin lämpimiä 
tunteja, Salvo selittää.

Esimerkiksi tänä vuon-
na kylmiä päiviä ei Má-
lagan alueella ole kovin 
montaa ollut ennen kuin 
mantelit jo alkoivat kukkia.

Toinen aikaiseen ku-
kintaan liittyvä ongel-
ma on pölyttäjien puute. 
Mehiläiset, kovakuoriai-
set ynnä muut hyöntei-
set aktivoituvat kunnolla 
vasta keväämmällä, joten 
mantelipuiden pölyttämi-
nen ja sitä kautta sato vaa-
rantuvat.
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Palmujen leikkaaminen ja uima-altaiden 
hoito ovat olleet uusia haasteita koko 
ikänsä puutarha-alalla toimineelle Lasse 
Ruohomäelle.

Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi

Aurinkorannikko on puutarhurin

Kun suunnitellaan haastat-
telua puutarhurin kanssa, al-
kaa automaattisesti miettiä 
jotain aiheeseen sopivaa ym-
päristöä. Pienen mietinnän 
jälkeen kohteeksi valikoituu 
Benalmádenan Parque de la 
Paloma, tai suomalaisittain 
lintupuisto.

Tapaamme Lasse Ruoho-
mäen kanssa lintupuiston 
portilla ja lähdemme rau-
hassa käyskentelemään pit-
kin lintupuiston käytäviä 
samalla rupatellen. Puisto ei 
juuri kyseisellä hetkellä ole 
kukkeimmillaan, mutta saa 
kuitenkin kokeneen puutar-
hurin hyväksynnän. 

– Tänne täytyy tulla ilman 
muuta uudestaan paremmal-
la ajalla, Ruohomäki toteaa.

Maiseman vaihto

Jonkun mielestä voi tuntua 
erikoiselta että ammattin-
sakin puolesta puutarhois-
ta nauttiva Lasse Ruohomäki 
ei ole ennen käynyt yhdessä 
Aurinkorannikon kauneim-
mista puistoista. Siihen on 
kuitenkin looginen selitys: 
hän on haastattelua tehtä-
essä asunut rannikolla vasta 
puolisen vuotta, joten kaik-
kea ei ole vielä ehtinyt.

Vielä vuoden 2021 kesäl-
lä Ruohomäki asusteli Suo-
men Turussa, mutta ajatus 
Espanjaan ja Aurinkoranni-
kolle muutosta eli jo voimak-
kaana.

– Ajatus lämpimään muut-
tamisesta – ainakin talvikau-
siksi – on ollut kehitteillä jo 

vuotinen kasvukausi on oma 
huomioon otettava lukunsa, 
Ruohomäki valaisee.

Lisää mielenkiintoa ko-
keneen ammattimiehen työ-
hön on tuonut muun muassa 
palmujen hoito. Se kun vaatii 
omat lupansa, mikä on ihan 
ymmärrettävää, kun ottaa 
huomioon kuinka korkeal-
le runkoja pitkin pitää jos-
kus kiivetä.

Alkuun Lasse Ruohomäki 
käytti palmujen leikkaami-
sessa paikallisia alihankkijoi-
ta, koska hänellä itsellään ei 
vaadittavaa lupaa vielä ollut. 
Nyt tuokin kurssi on kuiten-
kin suoritettu, joten laillinen 
palmuihin kiipeily voi alkaa.

Palmujen leikkaaminen ei 
suinkaan ole ainoa uusi ”alue-
valtaus” Ruohomäen toimen-
kuvassa.

– Täällä näyttää olevan 
niin, että uima-altaan hoito 
kuuluu myös aika kiinteästi 
puutarhurin hommiin. Siitä-
kään ei Suomessa ollut koke-
musta kertynyt, mutta nyt on 
sekin homma hallussa, hän 
mainitsee.

Vihersuunnittelija

Lasse Ruohomäki on koulu-
tukseltaan puutarhuri. Hän 
itse käyttää kuitenkin mie-
lellään nimikettä vihersuun-
nittelija. 

– Se antaa hyvän kuvan 
siitä mitä haluan tehdä. Jo 
Suomessa iso osa työtäni oli 
nimenomaan suunnitella kas-
vit osaksi sisustusta, niin et-
tä ne toimivat saumattomasti 
keskenään ja osana muuta si-
sustusta.

Ruohomäen mukaan yk-
si isoista iloista Aurinkoran-
nikolla on ollut se, että täällä 
pääsee toteuttamaan suurem-
pia kokonaisuuksia. Suomes-
sa eksoottisempia kasveja voi 
kyllä käyttää, mutta vain si-

Danny ja Mick Jagger

Pääkirjoitus 27.1.2023

pitkään. Neljä vuotta sitten 
otin asian suhteen ensim-
mäisen konkreettisen aske-
len, kun myin liiketoimintani 
Turussa, hän kertaa.

Vielä oli kuitenkin pien-
tä viivytystä tuuman ja toi-
men välissä.

– Kaupan yhteydessä lu-
pauduin jatkamaan työssäni 
vielä kolme vuotta. Se sitten 
vielä hieman venähti, mutta 
nyt ne velvoitteet ovat takana 
ja elämää rakennetaan tänne 
Espanjaan. Samalla näyttää 
siltä ettei tästä tule pelkkä tal-
vehtimispaikka, vaan ihan 
ympärivuotinen koti.

Uuden äärellä

Monesta suomalaisesta kuo-
riutuu esiin kotipuutarhuri 
kun muuttaa Aurinkoran-
nikolle. Eikä ihme, ovathan 
täällä olosuhteet ja kasvu-
kausi aivan jotain muuta 
kuin sohjoisessa pohjoisessa. 

Lasse Ruohomäki oli kui-
tenkin täysiverinen puutarhu-
ri jo tänne saapuessaan. Siitä 
huolimatta oppimista on riit-
tänyt. Ja se on ollut hänen mu-
kaansa yksi parhaista asioista, 
joita Espanja on hänelle tar-
jonnut.

– Voi sanoa että kaiken on 
saanut opetella uudestaan. Siis 
nimenomaan hyvässä mieles-
sä, viherpeukalo iloitsee.

– Monet ennestään hy-
vinkin tutut kasvit kasvavat 
näissä Välimeren olosuhteissa 
aivan eri tavoin kuin Suomes-
sa sisätiloissa ja vaativat aivan 
erilaista hoitoa. Myös ympäri-

Kaipaatko 
jo lämpimiä 
kevätsäitä?  

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Eerika Toivonen, 29 
Helsinki

Kyllä kaipaan. Pidän 
enemmän kesästä kuin 
talvesta.

 

Ritva Kauria, 74  
Helsinki

Aivan varmasti kaipaan.

Timo Savinen, 72  
Helsinki

Tottakai. Fuengirolassa 
on kuitenkin ihan hyvä 
keskitalvi.

Danny on syntynyt syyskuussa 1942 Mick Jagger 
vain kymmenen kuukautta myöhemmin. Miehet ovat 
siis käytännössä saman ikäisiä. Molemmat ovat teh-
neet merkittävän uran viihdemaailmassa, Jaggerin 
pelikenttä on tosin ollut Dannya suurempi.

Molemmat näistä ikinuorista kukoista tekevät vielä 
keikkaa. Rolling Stonesia lähdettiin jo 80-luvun lo-
pulla Suomesta Göteborgiin katsomaan, kun huhu 
kertoi, että homma loppuu siihen. Ei loppunut, vielä 
viime kesänä yhtye vieraili lukuisilla paikkakunnilla 
Euroopassa, meitä lähimpänä he kävivät Madridissa.

Dannynkin uraa on veikattu jo moneen otteeseen 
loppuvaksi. Onpa hän itse tainnut välillä jo sanoakin 
lopettavansa, mutta edelleen veri on vetänyt lavoille. 

Kun viime viikonloppuna Fuengirola.fi -sivustolla 
julkaistiin uutinen Dannyn juhlakeikasta Aurinkoran-
nikolla, siitä alkoi melkoinen somemyrsky. Moni kom-
mentoijista oli sitä mieltä, että Dannyn ei pitäisi enää 
esiintyä. Vaikutti siltä, että moni provosoitui suunnil-
leen vakavissaan kuin turkkilaiset Koraanin poltosta.

Meillä on mielipiteen vapaus, kukin saa olla ihan 
mitä mieltä tahansa Dannyn esiintymisestä. Ulko-
puolelta katsoen sellaiset, jotka suu vaahdossa il-
kein sanakääntein tyrmäävät keikkauutisen tekevät 
itsestään hölmön. Ketään keikalle ei pakoteta, joten 
sen ei pitäisi ihan kauheasti Dannya hyljeksivän ih-
misen elämää koskettaa.

Jaggerin esiintymiset eivät herätä lainkaan vas-
taavia myrskyjä. Ihan samanlainen nuorista naisista 
pitävä rokkivaari hotanen se on Jaggerkin. Molemmat 
viihdemiehet osaavat hommansa. Annetaan heidän 
esiintyä ja nautitaan niin pitkään kuin iloa riittää.

Maailma jatkaa digitalisoitumistaan. Yhä useampi palvelu 
toimii digitaalisesti. Moni toiminto ja työtehtävä tehdään 
tietokoneohjatusti eikä ihmiskäsiä tarvita. Usein tämä 
tarkoittaa käyttäjälle itsepalvelua.

Olimme paikallisessa BBVA pankissa avaamassa 
tyttärelleni pankkitiliä. Vaihtoehtoina olivat joko täysin 
digitaalinen palvelu, jossa hoidetaan kaikki pankkiasiat 
sovelluksen ja tietokoneen avulla tai hybridimalli, jos-
sa myös on digitaalinen sovellus käytettävissä, mutta 
tarvittaessa palvelua saa myös pankin tiskiltä tai pal-
veluneuvojalta.

Päätimme ottaa tuon mallin, jossa on mahdollisuus 
myös konsultoida lähipankin henkilökuntaa, jos tarve 
tulee.

Digitaalisuus on hienoa, jos kaikki toimii, mutta jos 
kaikki ei toimi, on hyvä voida silti saada asiansa hoidet-
tua osaavien ihmisten avulla.

Maailma digitalisoituu, mutta myös palvelun merkitys 
kasvaa. Eivät kaikki halua hoitaa ostoksiaan itsepalve-
lukassoilla. 

Kohtaaminen kaupan kassalla tai kahvilan tarjoilijan 
kanssa saattaa olla yksinäiselle ihmiselle päivän ainoa 
sosiaalinen kohtaaminen ja siksi erityisen tärkeä.

Kannatan hybridimallia; että digitalisaatio tuo käyttö-
helppoutta moneen asiaan ja asioita voi hoitaa kotisoh-
valta käsin, vaikka keskellä yötä. Mutta arvostan suuresti 
myös inhimillistä kosketusta ja palvelua.

Tämä hybridimalli konkretisoitui hienolla tavalla, kun 
pankkivirkailijamme Jose tuli pankin ulkopuolella sijait-
sevalle automaatille näyttämään tyttärelleni, miten auto-
maattia voi käyttää sovelluksen avulla, vaikka pankkikortti 
olisi unohtunut kotiin.

Siinä Jose seisoi kanssamme kadulla ja näytti konk-
reettisesti, miten tilille voi laittaa rahaa tai nostaa tililtä 
omassa puhelimessa olevan pankin digi-
taalisen sovelluksen avulla.

Palvelu voi olla parhaimmillaan 
digitaalista ja inhimillistä. 

Niina Sinisalo

Kirjoittaja on sisällöntuottaja
suomalaisille yrityksille.

KUKA?
Lasse Ruohomäki

 ● 53 vuotta
 ● Kotoisin Turusta
 ● Sinkkumies
 ● Asunut Aurinkorannikolla 

joulukuusta -21
 ● Vihersuunnittelija / puutarhuri
 ● Lempikasvi neidonhiuspuu

Digitaalista vai inhimillistä?
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Aurinkorannikko on puutarhurin unelma Vaikean kautta. Meissä suomalaisissa asuu tunnetusti 
pikkuinen pessimisti. Ei siitä kuitenkaan mitään tule. Joka 
kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. 

Katajathan ovat ihan mukavia, niin mikäs siellä pus-
kissa pyöriessä. Tässä kansainvälistä liiketoimintaa kohta 
seitsemän vuotta harjoittaneena,niin oman firman kuin 
asiakas casejen puitteissa, olen empiirisesti kokenut 
tämän suomalaisen pessimismin. 

Löydän itseni toistuvasti keskusteluista, joissa minul-
le kerrotaan liiketoiminnan viemisen kohdemaahan x tai 
y hirvittävän vaikeaksi. Asiantuntijat markkinoivat kilpaa, 
kuinka kohdemaan byrokratia on hankalaa, verkostot pitää 
luoda paikan päällä, kielimuuri tulee olemaan suuri kyn-
nys. Rahoituksen saaminen on lähestulkoon mahdotonta. 
Markkinointi ei onnistu suomalaisilla lainalaisuuksilla, tie-
don hankkiminen on kallista, virheet tulevat maksamaan. 
Sitten penätään täydellistä suunnitelmaa, jota pitäisi kir-
jaimellisesti noudattaa. Rahaa saisi olla vähintään sato-
jatuhansia, että edes voi haaveilla uudesta markkinasta. 

Hyvin suunniteltu on toki puoliksi tehty, mutta paraskin 
suunnitelma saa iskuja sen törmätessä todellisuuteen. 

Haasteet on tehty voitettaviksi, joten rakkaat suomalai-
set kansainvälistymisen asiantuntijat: Otetaas ne työhön 
kuuluvana normaalina osana. Ei varmoista ongelmista 
mörköjä kannata rakentaa, silloin meidän ideat ja inno-
vaatiot jäävät pelkokertoimissaan sinne tuttuun Turenkiin. 

Tätä kirjoittaessa työskentelen yhtiöni Amerikan mark-
kinaan iskeytymisen kanssa. Kohta koittaa asian tiimoilla 
ensimmäinen (tutkimus)matka Los Angelesiin. Kuitenkin 
meillä on jo hirmuisesti tietoa byrokratiasta, markkinasta, 
yhteistyökumppaneita, agentteja ja asiakkaita valmiina. 
Epäonnistuminen on mahdollista, mutta niin on myös 
onnistuminen. Kaikessa liiketoiminnassa on riskinsä, 
mutta liiallisten kauhukuvien luominen ei varsinaisesti 
vie mitään eteenpäin. 

Nyt jos koskaan on suomalaisten uskal-
lettava ottaa askeleita kohti kansainvälistä 
maailmaa. Se mikä on mahdollista, ei ole 
mahdotonta.  

Kauhea kansainvälistyminen

”80 000 asukkaan 
kaupungissa on 

rekisteröityneenä yli 
5 000 suomalaista 

asukkaaksi. – Arvioiden 
mukaan suomalaisia 

on ainakin tuplasti 
tuo määrä, sanoo 

Fuengirolan pormestari 
Ana Mula.”

Iltalehti.fi 25.1.

sätiloissa esimerkiksi talvi-
puutarhoissa. Täällä jokainen 
puutarha on talvipuutarha ja 
kesäpuutarha.

Myös kukkaloisto saa mie-
heltä kiitosta.

– Se miten paljon täällä 
käytetään kukkivia kukkia, 
on ilahduttavaa. Niitä näkee 
ympäri vuoden joka puolella, 
Ruohomäki iloitsee.

Esimerkkinä hän mainit-

see joulutähdet, joita Fuen-
girolassakin istutetaan 
vuodenvaihteen aikoihin 
tuhatmäärin koristamaan 
ja ilahduttamaan kaupun-
kilaisia.

Kyllä täällä kelpaa viher-
peukaloiden touhuta, niin 
ammatikseen kuin harras-
tukseksikin.

Juttu on julkaistu aiemmin 
heinäkuussa 2022.

Sauli Rajaniemi, 70+ 
Fuengirola

Tuuli voisi kääntyä etelään.

Eero Aalto, 75  
Askola

Kyllä, tämän viikon 
kokemuksella!

Iris Aalto, 72, ja Frida,  
Askola

Kyllä todella.

 

Lasse Ruohomäki on innoissaan saadessaan tutustua uuden kotiseutunsa moniin puutarhoihin. Fuengirola.fi lehden lukijat voivat nauttia hänen 
puutarhakirjoituksistaan kuukausittain.

Irina Viitala

Kirjoittaja on Espanjan Suomalaiset 
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja ja
kansainvälistyvän Wannado 

SuperAssareiden kasvuyrittäjä.

Vesa Uusi-Kilponen

Pandat vastaan papat
Valtionvarainministeriö esittää Ähtärin pandojen pelas-
tamiseksi viittä miljoonaa euroa. Ministeri Saarikko on 
hyväksynyt summan lisätalousarvioon, ihmisten hoito-
jonoon ei euroakaan.

Ähtärin eläinpuisto on talousongelmissa. Kalliista 
pandoista se joutuisi luopumaan ja ne lähetettäisiin ta-
kaisin Kiinaan, jos rahaa ei saataisi. Siis ”vetonauloiksi” 
hommattujen pandojen takia lappu luukulle!

Kiina on nyt kyllä pistänyt Ähtäriä sata – nolla. Kalliit 
lajiensuojelumaksut ja bamburuoka päälle näille söpöille 
elukoille maksaa 200.000 € vuodessa, hupsista. 

Pandoista menee vuosimaksua noin millin verran 
ruoan lisäksi. Tämä vastaa noin 4.000 pieneläkeläisen 
ruokamenoa (10€/pv) kuukaudessa.

Tätä voisi kysellä ihmisiltä, säilytetäänkö pandat Suo-
messa vai annetaanko tämä raha suomalaisten ihmisten 
hoitoon. Voi elämän kevät tätä touhua.

Eläintarhat ovat tänä päivänä mielestäni aivan tur-
hia. Uhanalaisia lajeja toki pitäisi suojella niiden omalla 
alueellaan. Nykyajan teknologian avulla ihmiset pääse-
vät helposti tutustumaan villeihin eläimiin ja niiden elä-
mään oikeissa olosuhteissa kotonakin. Bisneksen teko 
häkkieläimillä on alhaista ja mielestäni rikollista touhua.

Me kaikki olemme varmasti käyneet pällistelemässä 
eläimiä jotka kiertävät ympyrää kehikossaan, tai nojaa-
vat panssarilasiseinään anovasti. Kaikki me olemme 

osa ”tätä” rinkiä. Bisnes on aina meistä 
kuluttajista lähtöisin. No, jonkinmoisessa 
häkissä me ihmisetkin olemme, tiedos-
tamme sen tai emme.

Toim. huom. 2 tuntia kolumnin kirjoitta-
misen jälkeen pandojen tukipaketti pe-

ruttiin. Jokainen ymmärtää, kenellä 
se todellinen vaikutusvalta on.
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Tärkeä magnesium
MAGNESIUMILLA on elimistössä useita tärkeitä teh-
täviä.

Magnesium:

• on hampaiden ja luuston rakenneosa
• edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
• edistää hermoston normaalia toimintaa
• osallistuu lihasten supistumiseen
• osallistuu proteiinisynteesiin
• osallistuu solujen jakaantumisprosessiin
• edistää normaaleja psykologisia toimintoja
• edistää elektrolyyttitasapainoa.

Elimistön magnesiumista 55 prosenttia sijaitsee luu-
kudoksessa, 20 prosenttia lihaksissa, 19 prosenttia 
muualla kudoksissa ja 1 prosentti so-
lunulkoisessa nesteessä. Magnesium 
erittyy munuaisten kautta.

”Baselin yliopiston ja Baselin yli-
opistollisen sairaalan tutkijat ovat ha-
vainneet, että veren magnesiumtasot 
ovat elintärkeitä immuunijärjestelmän 
asianmukaiselle toiminnalle, myös syö-
pää vastaan.

Vaikka aiemmat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että hiirillä joita ruokittiin 
vähällä magnesiumilla, oli heikentynyt 
immuunivaste flunssavirukselle ja syö-
päkasvaimien nopeampi leviäminen, 
uusi tutkimus oli ensimmäinen, joka 
ehdotti mekanismia, jolla magnesium 
vaikuttaa immuunivasteeseen.

PROFESSORI Christoph Hessin, Baselin 
yliopiston biolääketieteen laitoksen johtajan johtama 
tutkimusryhmä vahvisti, että T-solut voivat eliminoida 
epänormaalit tai tartunnan saaneet solut tehokkaasti 
vain runsaasti magnesiumia sisältävässä ympäristös-
sä. He jäljittelivät tämän erityisesti T-solujen pintapro-
teiiniin nimeltä LFA-1, joka toimii telakointikohtana ja 
jolla on rooli T-solujen aktivoinnissa. ”Inaktiivisessa 
tilassa tämä telakointikohta on taivutettuna, eikä se 
siten voi sitoutua tehokkaasti tartunnan saaneisiin 
tai epänormaaleihin soluihin”, Hess sanoo. ”Tässä 
magnesium tulee peliin. Jos magnesiumia on riittä-
västi T-solujen läheisyydessä, se sitoutuu LFA-1:een 

ja varmistaa, että se pysyy pidennetyssä – ja siksi 
aktiivisessa – asennossa.”

Löydökset ovat merkittäviä nykyaikaisille syövän 
immuunihoidoille, jotka mobilisoivat immuunijärjes-
telmää – ja erityisesti sytotoksisia T-soluja – syöpä-
soluja vastaan. Kokeellisissa malleissa tutkijat pys-
tyivät osoittamaan, että T-solujen immuunivastetta 
syöpäsoluja vastaan vahvisti kasvaimien paikallisen 
magnesiumpitoisuuden kasvu. Hessin laboratorion 
lisäanalyysit osoittivat, että immuunihoidot olivat 
vähemmän tehokkaita potilailla, joiden veren mag-
nesiumtasot olivat riittämättömät.

”Varmistaaksemme tämän havainnon kliinises-
ti, etsimme nyt tapoja lisätä magnesiumpitoisuutta 
kasvaimissa kohdistetusti”, Hess lisää.

Magnesium taistelee rinta rottingil-
la monenmoisia lihasvaivoja vastaan. 
Siitä saattaa hyvinkin olla apua lihas-
kramppien laukaisemiseen tai puutu-
misesta ja tärinästäkin kärsittäessä. 
Magnesium vaikuttaa myös sydämeen 
hilliten epäsäännöllistä sykettä. Mag-
nesium helpottaa myös ummetusta ja 
magnesiumin nauttiminen illalla onkin 
klassinen tapa avittaa aamuista suo-
lentoimintaa.

Magnesiumin sanotaan myös tuo-
van helpotusta suolan- ja makeanhi-
moon. Hermostumisesta kärsivien, 
levottomien ja uniongelmaisten ylimpä-
nä ystävänä paistatteleva magnesium 
rauhoittaa hermostoa hilliten ylivirettä.

Magnesiumin ja C-vitamiinin sa-
manaikainen nauttiminen auttaa luo-

maan kollageenia, joka on nivelten ja ihon tuikitärkeä 
rakenneosa.

Magnesiumin tarvetta lisäävät runsas 
hikoilu, raskaus ja imetys, stressi 
sekä runsas alkoholin käyttö ja 
nesteenpoistolääkkeet.

www.sciencedaily.com/
releases/2022/01/220119121455.
htm

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Hermostumisesta 
kärsivien, 

levottomien ja 
uniongelmaisten 

ylimpänä ystävänä 
paistatteleva 
magnesium 
rauhoittaa 

hermostoa hilliten 
ylivirettä.

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Markkinoinnilla lisää hyvinvointia liiketoimintaasi!

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

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

P erjantaina 25.1.2013 ilmestyneessä 
lehdessä kerrottiin matkamessujen 

ylittäneen tavoitteen. Messuviikonlopun 
aikana kävijöitä oli yli 76 000, kun tavoi-
te oli ollut 70 000 kävijää.  Luku oli edel-
listä vuotta suurempi, mutta ei yltänyt 
ennätysvuosien tasolle. Myös edellisiin 
vuosiin verrattuna suuret toimijat olivat 

vähentyneet ja pienet lisääntyneet. Muun 
muassa isoista matkatoimistoista vain 
Aurinkomatkat oli esillä. Poissaolollaan 
loisti isoista lentoyhtiöistä ainakin Fin-
nair ja Sas. Suurempien yritysten tilalle 
oli tullut pienempiä matkatoimistoja. He 
tekevät tarkasti räätälöityjä matkoja uu-
siin ja eksoottisiin kohteisiin.

TNS Gallup Oy toteutti messuilla kyse-
lytutkimuksen, jossa selvitettiin kävijöi-
den syitä vierailulle. Ylivoimaisesti suurin 
syy vierailulle oli tiedon hakeminen uu-
sista ulkomaisista matkakohteista.

F uengirolan vanha kaupungintalo ol-
tiin parhaillaan muuttumassa ho-

telliksi. Uutisessa kerrotaan Hotel Casa 
Consistoralin tarjoavan 25 työttömälle 
kaupunkilaiselle työpaikan avauduttu-
aan suunnitellusti kesäkuun loppupuo-
lella. Hotellin remontista ja toiminnasta 
vastasi Proyectos Empresariales Fuen-
giroleños -yhtiö. Remontissa käytetystä 
työvoimasta 75 prosenttia oli fuengirola-
laisia. Hotelliin rakennettiin 40 huonet-
ta, joista 32 olisi kahden hengen sviittejä, 
7 pienempää sviittiä ja yksi luksussviitti.

L ehdessä uutisoitiin myös Mijasin 
laillistavan rakennuksia. Oli saa-

tu valmiiksi asiakirja, jossa päätettäisiin 
lähes 4 000 vastoin kunnan yleiskaavaa 
rakennetun rakennuksen tilanne. Kun 
kunnanvaltuusto ja maakuntahallitus 
hyväksyisi asiakirjan, 80 prosenttia näis-
tä rakennuksista voitaisiin laillistaa. Täl-
löin Mijas olisi ensimmäinen kunta, jossa 
alettaisiin toden teolla laillistamaan lait-
tomia rakennuksia.

L ehdessä kerrottiin myös täiden ole-
van liikkeellä. Täit olivat yleisty-

neet edellisinä vuosina ja olivat riesana 
myös suomalaisessa peruskoulussa. Täi-
tarkastusten tärkeydestä muistutettiin 
ja sanottiin, että niitä olisi hyvä tehdä 
muulloinkin kuin koulun kehotuksesta. 
Jutussa muistutetaan, että nämä ikävät 
loiset lähde itsestään. Jos hiuksista löy-
tyy täitä, hiukset on pestävä täi-shamp-
poolla.

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 

Suomalainen 
matkatoimistosi 

Espanjassa
• Lentoliput • Hotellit • Ryhmämatkat 

• Risteilyt • Päiväretket • Asunnot 
• Autonvuokraukset • Laivaliput

• Kuljetukset • Postilokerot



MATKAILU16 – Perjantai 27.1.2023

Matkamessut palasi pirteänä – Fuengirola panostaa suomalaisiin

Viime viikonloppuna 
Helsingin Messukes-
kuksessa järjestet-
tiin kahden vuoden 
tauon jälkeen Matka 
2023 -messut. Mes-
sutapahtuma oli kai-
kella tapaa onnistu-
nut.

Teksti: Antti Pekkarinen

Kävijämäärässä ei aivan 
päästy samaan, kuin ennen 
pandemiaa, mutta yli 50.000 
innokasta messuilijaa saa-
pui paikalle. Järjestäjät ovat 
tyytyväisiä kävijämäärään.

– Matkamessut näytti 
jälleen voimansa matkailu-
vuoden käynnistäjänä, kun 
toimiala ja ammattilaiset se-
kä suuri yleisö kokoontuivat 
Pohjois-Euroopan suurim-
massa tapahtumassa. Upea 
tunnelma oli käsin koske-

teltavissa – messulla tehtiin 
varauksia, inspiroiduttiin 
uusista kohteista ja erilaisis-
ta matkailutavoista, iloitsee 
Matkamessujen liiketoimin-
tapäällikkö Noora Haatai-
nen. 

Tällä kertaa yksi silmiin-
pistävä seikka oli se, että 
Fuengirolan kaupunki oli 
panostanut läsnäoloonsa 
reippaasti. Kaupungin joh-
dosta sekä pormestari että 
apulaispormestari saapuivat 
paikalle, lisäksi kaupungin 
organisaatiosta oli mukana 
mittava delegaatio.

Fuengirola sai muka-
vasti huomiota messuilla, 
kaupungin johtokaksikkoa 
haastateltiin useisiin suo-
malaisiin medioihin. Val-
takunnallisista medioista 
haastatteluja tekivät aina-
kin Yle ja Iltalehti.

Fuengirolan kaupun-
ki järjesti perjantai-iltana 
messuista erillisen vastaan-
oton Helsingin kaupungin-
talon kupeessa sijaitsevassa 

museokiinteistössä. Juhla oli 
tunnelmallinen, paikalla oli 
jo mainittujen kaupungin 
johtajien lisäksi Espanjan 

nykyinen Suomen suurlä-
hettiläs Fernando Fernán-
des-Arias. Kutsuvieraina oli 
paljon median ja yritysmaa-

ilman edustajia.
Juhlassa nautittiin espan-

jalaisia herkkuja, kuultiin 
puheita ja nautittiin esi-

merkiksi flamenco-esityk-
sestä. Käytännön järjestelyt 
juhlaan oli hoitanut Smart-
work Plaza.

Fuengirolan pormestari Ana Mula ja apulaispormestari Rodrigo Romero olivat suomalaisen median kiinnostuksen kohteena. Kuvassa Ylen Ulla 
Malmila haastattelee, tulkkina toimi Pauliina Manso.

Messuilla vieraili yli 50.000 ihmistä.

”Matkamessut näytti jälleen 
voimansa matkailuvuoden 
käynnistäjänä.”
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Matkamessut palasi pirteänä – Fuengirola panostaa suomalaisiin

Ana Mula korosti puheessaan Fuengirolan ja suomalaisten erityislaatuisen lämmintä suhdetta.

Minna Laine Lomakoti ulkomailta -yrityksestä luennoi asunnonhankin-
nan koukeroista Espanjassa.

Espanjan Suomen suurlähettiläs Fernando Fernándes-Arias viihtyy Suo-
messa. Hän kertoi myös viettäneensä paljon aikaa Fuengirolassa, koska 
hänen perheellään on kaupungissa kesähuvila.

Osastoja oli 70:stä maasta ja esillä oli yli 900 yritystä tai yhteisöä.

Strand Properties oli näyttävästi esillä. Kuvassa välittäjät Natasha Valtonen, Elina Mäkinen sekä yrittäjä Anssi Kiviranta.
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

HIFK jo kuntopuntarin ykkösenä
HIFK ON NYT KUIN uudesti syntynyt, sit-
ten surkean alun jälkeen. Vuoden vaihtu-
essa joukkueen otteet ovat kohentuneet 
odotetulle tasolle. Yksi laukaiseva tekijä 
on ollut Kristian Vesalaisen paluu. Hän 
tekee maaleja liukuhihnalta ja on saanut 
ketjunsa muut kaverit Iiro Pakarisen ja 
Juha Jääskän huippuvireeseen.

HIFK on kymmenen ottelun kunto-
puntarissa Liigan ykkönen.

Viimeksi HIFK otti puhtaan 3–0 voiton 
Porin Ässistä.

Voiton arvoa nostaa muun muassa 
se, että Ässät on voittanut kahdesti nimi-
vahvan Kärpät ja Lukon jatkoajoilla sekä 
Ilveksen, Tapparan ja TPS:n.

Kaikki kuuluvat mestarisuosikkeihin. 
Niihin kuuluu surkeasta alusta huolimatta 
myös HIFK.

HELSINKILÄISSEURAN johdossa heik-
ko alku pisti pohtimaan muun maussa 
päävalmentaja Ville Peltosen asemaa. 
Nimivahvan ryhmän olisi pitänyt alusta 
asti taistella sarjan kärkipaikasta eikä 
kellarikerroksessa peränpitäjä SaiPan 
kanssa.

Nyt tällaiset puheet ovat vaienneet ja 
kuntopuntarin ykköspaikka kertoo kaiken 
joukkueen tämänhetkisestä vireestä. 
HIFK ei ole vielä menettänyt mitään. Sillä 
on kaikki mahdollisuudet jopa kuuden 
parhaan sakkiin jos nykymeno jatkuu.

ÄSSIEN KOHDALLA on ihmetelty sitä, että 
mainioon vireeseen joukkueen piiskannut 
päävalmentaja Karri Kiven komennus jää 
tähän kauteen. Hänhän valmensi Ässät 
mestariksi 2013 ja on osoittanut kuluvalla 
kaudella kykynsä piiskata joukkueensa 
huippuvireeseen.

Ensi kaudella päävalmentajavastuun 
ottaa Jere Härkälä, nykyinen kakkos-
valmentaja.

Kivi kokee antaneensa nyt Ässille 
sen, mitä hänen rahkeistaan irtoaa. Se-
kin pitää muistaa, ettei Karrin näytöillä 
ole ongelmia työpaikan suhteen. Ottajia 
kyllä riittää.

SARJAJOHTAJA LUKON tie ei kulje voi-
tosta voittoon. Viimeksi se sai tunnustaa 

Kärpät paremmakseen Oulussa.
Lukon peli Oulussa oli käänteinen 

moniin aikaisempiin peleihin nähden. 
Hyvän avauserän jälkeen ote hiipui ja 
Kärpät tuli takaa ja otti 3–2 voiton,

Lukko on johtanut Liigaa pitkään. Kär-
kijoukkueen paikka on raskas, koska jo-
kainen vastustaja saa lisälatauksen, kun 
se yrittää viedä sarjajohtajan päänahan.

Kaiken lisäksi Lukon haastajat paran-
tavat esitystään. Ehkä eniten on paranta-
nut Tappara. Viimeksi se voitti Pelicansin 
puhtaasti 5–0 ja esitti loistava jääkiekkoa.

Kärpät ei ole saanut parastaan ir-
ti vielä. Joukkue kyllä napsii pisteitä, 
mutta tietynlainen rentous pelaamisesta 
puuttuu. Yleisesti puhutaan siitä, miten 
oululaiset pelaavat kuin käsijarru päällä.

Entä kun käsijarru hellittää. Liigan ni-
mivahvimmalla ryhmällä on mahdollisuus 
mihin vain. Sen voitto Lukostakin osoitti.

LUKON SARJAJOHTO on sikäli harhaan-
johtava, että tamperelaisjoukkueet Tap-
para ja Ilves ovat Lukon takana peräkkäin, 
mutta neljä peliä vähemmän pelanneina. 
Pistekeskiarvolla mitaten Tappara on 
Lukon edellä.

Jo tässä vaiheessa on selvää, ettei 
Liigassa ole suurta mestarisuosikkia. 
Lukko pelaa kyllä voittavaa jääkiekkoa, 
ja sen tasaisuus on sarjan parasta, mut-
ta kun pelataan pudotuspelejä, päivän 
kunto ratkaisee.

Liigassa taistellaan nyt verisesti jo-
kaisesta paikasta eli sarjajohdosta, suo-
rasta pudotuspelipaikasta ja kymmenen 
joukkoon pääsystä.

Sarja ei ole vuosikausiin ollut näin ta-
sainen ja jännityksen täyteinen.
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BROOKE ON TAINNUT MENNÄ Ridgen naimisiin 
yhteensä jo kahdeksan kertaa, appiukkonsa kans-
sa muistaakseni viisi. Näin siis jo kymmeniä vuosia 
pyörineessä saippuaoopperasarjassa Kauniit ja Roh-

keat. Kuulostaa hölmöltä, mutta saippuaoopperatkin 
kyllä kalpenevat Málaga CF:n kiemuroiden rinnalla. 

Nopea otanta viimeisten kymmenen vuoden 
käänteistä: öljysheikki ostaa velaksi superjoukku-
een, mutta jättää palkat ja maksut rästiin. Hetkellisen 
menestyksen jälkeen joukkue vajoaa vuosi vuodelta 
alemmaksi. Valmentajia vaihdetaan kuin sukkia. Eräs 
heistä joutuu seksivideokohun ja kiristyksen uhriksi. 
Yksi kappale potkut saaneita urheilutoimenjohtajia 
hyppää avioeronsa jälkeen junan alle. Jossain vai-
heessa sheikki perheineen suksii Qatariin karkuun 
ja firman kassasta puuttuu vajaat kymmenen mil-
joonaa. Kavalluksen ja rahanpesun lisäksi syytteet 
eläinrääkkäyksestä odottavat Espanjassa. Käpälä-
mäkeen kun oli lähdetty sen verran nopeasti, että 
yhteen asuintaloon oli unohtunut koiria kuolemaan 
nälkään. Rikossyytteiden lisäksi on oikeutta käyty 
myös jo kahdeksan vuotta firman omistuspohjasta 
eikä loppua näy. 

Entäs sitten itse joukkue? No se on tällä hetkellä 
neljä pistettä putoamisviivan alapuolella. Ottelukier-
roksia on jäljellä vielä 18, joten aikaa on, mutta seu-
raorganisaatiossa vallitsee tällä hetkellä täyspaniikki. 
Putoaminen merkitsisi kaiken loppua. Tällä viikolla 
pantiin valmentaja Pepe Mel luiskaan ja tilalle pes-
tattiin pandemian aikaan urotekoja tehnyt tuttu mies 
Sergio Pellicer. Hän on vuoden sisään jo viides mies 
Málagan peräsimessä! Kyseessä lienee Espanjan 
jalkapallon ammattilaissarjojen uusi ennätys valmen-
tajien vaihtotiheydessä. Tässä alkaa jäädä Kauniit ja 

Rohkeat käänteineen kakkoseksi.

Su 29.1. klo 18:30 Real Sporting – Málaga CF
Pe 3.2. klo 21:00 Málaga CF – Real Oviedo*

 *jälkimmäiseen eli kotipeliin järjestää Mála-
ga CF fan club Finland kuljetuksen Fuen-
girolasta ja takaisin. Tervetuloa mukaan 

katsomaan suurta draamaa:

malagacffanclubfinland@gmail.com

Saippuaoopperaa

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU 

SANTANA 25.1.2023

420th COPA DOS LEONES 

MIRAFLORES GOLF CLUB 

22.1.2023

421th COPA DOS LEONES 

EL PARAISO GOLF CLUB 

26.1.2023

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Melin Rainer
 hcp 8 ......................tulos 73
2. Rusanen Matti 
 hcp 4 ......................tulos 74
3. Räty Anssi
 hcp 8 ......................tulos 74

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Anttila Heikki  
 hcp 25 ....................tulos 39
2. Piippanen Reijo
 hcp 19 ....................tulos 36
3. Kiiskinen Eino
 hcp 17 ....................tulos 34

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Eskelinen Sanna  
 hcp 17 ....................tulos 31
2. Söderholm Marit
 hcp 30 ....................tulos 29
3. Karske Tuija
 hcp 21 ....................tulos 12

Paras scr 
Sutelainen Jukka  ................76   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0 

1. Mika Hautamäki 
 hcp 16,9 .................tulos 40
2. Juha Meronen 
 hcp 14,4 .................tulos 36
3. Hemmo Aaltonen
 hcp 14,2 .................tulos 35

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Reino Aalto   
 hcp 21,5 .................tulos 42
2. Pena Eklund
 hcp 26,7 .................tulos 38
3. Tapsa Heinonen
 hcp 20 ....................tulos 37

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Sabina Leppälä-Hautamäki  
 hcp 25,7 .................tulos 38
2. Siru Vartiainen 
 hcp 22 ....................tulos 32
3. Tarja Alanko
 hcp 30,7 .................tulos 31

Paras scr 
Alpo Pakarinen ....................75   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0 

1. Pauli Martas 
 hcp 17 ....................tulos 37
2. Rame Korhonen 
 hcp 14,3 .................tulos 36
3. Pekka Räisänen
 hcp 12,8 .................tulos 34

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Rami Holopainen   
 hcp 19,6 .................tulos 36
2. Kosti Uusitalo
 hcp 19,8 .................tulos 36
3. Hanski Heinikainen
 hcp 24,6 .................tulos 36

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Helena Jokinen  
 hcp 36 ....................tulos 28
2. Anne Illman 
 hcp 35,6 .................tulos 27
3. Mantu Rauma
 hcp 19,3 .................tulos 26

Paras scr 
Marko Pirttimäki  .................78   

Petankin Fuge 
Duppelit 2023

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!

Fuge Duppelit 2023 mitalistit.

Kisat pelattiin Parque del 
Rosariossa maanantaina 
23.1. ja keskiviikkona 25.1. 
kahdeksalla joukkueel-
la. Osallistujia oli yhteensä 
16. Palkintojen jako oli Pub 
Longhornin terassilla.

Kärkitulokset:
1. Leena ja Matti Meriläi-
nen
2. Tero Hannula ja Jukka 
Laitinen
3. Helena ja Pauli Kaasa-
lainen

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/
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LIONSilla kaksoisjohto Andalusian liigassa

Fuengirola LIONS pelaa an-
dalusian ligaa kaikkiaan nel-
jällä joukkueella: ylempää 
Senior-lohkoa pelaavat Ba-
rona, Vikings j Latin Team, 
alempaa Promoción-lohkoa 
puolestaan Blues.

Baronan ohjelmassa oli 
kaksi ottelua: ensi kaatui 
Sevilla maalein 8–7 ja toi-
sessa kamppailussa tulok-
sena oli 3–3 tasapeli Sancti 
Petriä vastaan.

Vikings voitti ainoassa ot-

telussaan Bulldogsin peräti 
13–1 ja Latin Team puoles-
taan hävisi oman ottelunsa 
Sevillaa vastaa 2–5.

Promción-lohkossa Blues 
kärsi ensimmäisessä otte-
lussaan rökäletappion, kun 
Macacos vei kamppailun 
peräti 15–0. Toisesta pelistä 
jäi käteen tasapeli Lagartos 
Xauenia vastaan, loppuluin 
4–4.

Senior-lohkossa Fuengiro-
lan joukkueilla on kaksois-

Baronalla tekemisen meininki jatkuu ja joukkue on sarjan kärjessä yhdessä Vikingsin kanssa.

Komposiitti taipuu muttei katkea.

Rullakiekon Andalusian liigassa pelattiin 
viime viikonloppuna kolmas turnaus. 
Pelipaikkana oli Sevilla.

Kuvat: Félix Álcalá

johto, kun sekä Vikings että 
Barona ovat keränneet 15 pis-
tettä. Kolmantena on Sancti 
Petri 12 pisteellä.

Promción-lohkoa hallit-
see Macacos, joka on voit-

tanut kaikki viisi otteluaan 
maalierolla 52–1. Fuengiro-
lan Blues on neljän joukku-
een lohkossa kolmantena.

Senior-lohkoa pelataan 
seuraavan kerran 4. helmi-

kuuta, Promociónia 18.2.
Tänä viikonloppuna on 

mahdollisuus nautiskella ju-
niorien rullakiekosta Fuen-
girolan kotikentällä Santa 
Fe:ssä. Lauantaina pelataan 

junnujen harjoituspelit Mar-
bellaa ja Jaenia vastaan al-
kaen klo 10:30. Otteluihin 
on vapaa pääsy. Paikalla on 
myös Noora Karman Talent 
Schoolin cheerleaderit.

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

11.2., 
hinta 85€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 
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LAHJOITTAA

SINIMARJAINEN

PALKITSEMISIIN

MEGATÄHDELLÄ

TEAT-
TERI-

KORKEA-
KOULU

PELI-
JAKSO-

JA

PAPU-
KAIJA

NOUSEE
VÄHI-

TELLEN

VIEHÄT-
TÄVIN

JUST
EIKÄ

MELKEIN

PONNIS-
TELU-
ÄÄNTÄ

PAIKKA

MAT-
KAILU-
KESKUS

PARTI-
SAANI

ÄÄNNELLÄ

MONESTI
HIRSISIÄ

....REKKA

JALAKSIN

HOUKUT-
TAVIA

KIPINÄ

SADAT

JAPANIA
TAI
JUMALATAR

LÄTKÄ-
PALVE

VÄLIT-
TÄJÄ

RAN-
NATON

O´NEAL YH-
DISTE

SOPASISTA
KUULUIN?

OSTOS.....

KORHO-
LAN
NI-
MISIÄ

VAINIO

VALIT-
TAVISSA

MARK

DIPAT-
TUJA

KÄYTTÄÄ
TERÄ-
ASETTA

PIKKU-
PURTAVAA
MUSTAN-
HARMAA

MAA-
LI!

PIENI

JOSKUS
VOITETTAVISSA

HÖP-
PÄNÄ

JYRKKÄ-
SEINÄI-

NEN

ERI
NIMELLÄ

TOI-
MINNAT

NIVALASSA
V.
1932 REPUSSA SELKÄ-

NOJATON ASKO GRA-
NIITTI BAKER

YK:SSA
KUR-
JISTA A

ONNI
PALLE-
ROILLA

RASVAI-
SIA

TRAGE-
DIAN

KUNIN-
GAS

KAIKKI-
RUOKAI-

SIA

ITSE-
PÄINEN

”ETELÄISELTÄ
PALLON-

PUOLISKOLTA”

TOISTA
SUKUPOLVEA

QATARIN
RAHA

VIEH-
KEYS

TELE-
ALALLA

KASE-
TEILLE

AINA
TOI-
SISSA?

KOKOON-
TUMIS-
PAIKKA
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Viiniasiantuntija Ari Onnelan opastuksella  

tutustutaan La Riojan alueen viineihin viihtyisässä  

Antonio Videran rantaravintolassa Fuengirolassa.  

Maistiaisten jälkeen nautitaan yhteinen lounas.

PERJANTAINA 10.2.   

VIININ- 
MAISTIAISET

www.olekustannus.com/uusiole

    (+34) 952 47 07 94       lukijamatkat@olekustannus.com       www.olekustannus.com/lukijamatkat

VARAA PAIKKASI

Tai suoraan toimistolta: Calle Santa Gema 15, Los Boliches Fuengirola

3.3.  
Ribera del 

Dueron  

alueen  
viinit.

HINTA 50 € 

 sisältää suomenkielisen opastuksen, maistiaiset ja lounaan

Kokoontuminen klo 12 Ravintola Antonio Videra edessä

Paseo Marítimo 81, Los Boliches, Fuengirola
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www.4puz.com

 

1.  Minkä ikäisenä George Washingtonista tuli Yhdysvaltain 

ensimmäinen presidentti?

2.  Missä maassa on eniten pyramideja?

3.  Millä toisella nimellä tunnetaan silmän pupilli?

4.  Kuinka monta pelaajaa saa olla pesäpallojoukkueessa?

5.  Millä maaeläimellä on pisin häntä?

6.  Mitä mitataan seismografilla?
7.  Kuka on Quasimodon ihastus Victor Hugon tarinassa 

Pariisin Notre-Dame?
8.  Mikä on keskikorkeudeltaan korkeimmalla sijaitseva 

Euroopan valtio?
9.  Missä maailman kaupungeista on eniten Michelin-tähden 

saaneita ravintoloita?
10. Mikä eläin koristaa automerkki Lamborghinin logoa?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Alati stressaava asia jää menneisyyteen ja saat 
aloittaa positiivisemman aikakauden. Onnea 
saat sambasta!

Luvattoman suloinen hetki muistuu mieleesi, 
toteuta se uudelleen, sillä se tuo sinulle paljon 
uskoa tulevaan! Sambaaminen tuo onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Erilainen viikonloppusi sävähdyttää 
kumppaniasi niin paljon, että hän ostaa sinulle 
lahjan. Onnea saat yllätyksistä!

Huomattavan suuri tunnereaktiosi eräässä 
asiassa herättää yhden henkilön mielenkiinnon. 
Onnea saat tanssimalla!

Illan tullen sinun kannattaa lähteä liikkeelle, 
sillä ilta on rakkauden aikaa! Onnea saat 
tähtikirkkaista öistä ja unelmista!

Jokainen, joka sinut tuntee, tietää kuinka 
sinuun voi tehdä vaikutuksen. Ole siis valmiina, 
sillä onnesi on sulkapäähineen alla!

Kestämättömän suloinen ilmestys sujahtaa 
eteesi yllättäen. Tanssi ja luo karnevaali-
tunnelmaa, se tuo sinulle ihanaa onnea!

Mukava pikkumatka tulisi tehdä piakkoin, sillä 
tarvitset lomailua ja liikuntaa! Onnea saat 
elävästä musiikista  ja mantelinkukista!

Naseva lause keskellä päivää aiheuttaa 
myrskyn vesilasissa, mutta se on hyvä, sillä 
ilma puhdistuu ja se tuo sinulle tarvittavaa 
onnea!

Opettavainen viikonloppu on edessäsi, se 
helpottaa oloasi, huojentaa mieltäsi ja tuo 
sinulle lopulta paljon hauskoja hetkiä!

Pirskahteleva juoma sekoittaa päätäsi 
viikonlopulla, se aiheuttaa sinulle myös monta 
ihanaa hetkeä. Onnea saat korkkareista!

Rakastettava olemuksesi ihastuttaa moniakin 
perjantaina ja lauantaina. Onnea saat punaisista 
huulista ja tanssikengillä kävelystä!

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.

Palmu katselee Los Bolichesissa.
Kuva: Jussi K. 

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

HUOM aikataulumuutos! Verenpainevastaanotto on 
keskiviikkoisin klo 10-13. Eli päättyy tuntia ennen 
muuta sulkemisaikaa. 

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, pappi ja  
      sosiaalikuraattori tavattavissa
    klo 10-13 Verenpainevastaanotto
Perjantaisin  klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

Ma  30.1.   klo 9.30 Perhekerho 
Ti  31.1.   klo 18 Konsertti: Elämäni valot, Lea Schulz
Ke 1.2.   klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
To 2.2.   klo 17 Lapsikuoro
    klo 19 AA-ryhmä
Pe  3.2.   klo 10 Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 18  Lauluseurat
La 4.2.   klo 19 SaapasKahvila 
Su  5.2.   klo 12 Pyhäkoulu
    klo 18  Messu

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

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
Rannikon menot viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

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

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.
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Aurinkorannikolle töihin!
Meitä on jo yli 100 ja kasvamme! 

Etsimme nyt lisää hyviä tyyppejä Telia-tiimeihin! 

Paikkoja on avoinna asiakaspalvelutiimeissä sekä 
jos kaipaat vastuullisempia tehtäviä, etsimme myös 

valmentajaa yritysasiakaspalvelutiimiin.

Miksi meille?
• Meillä on mahtava työporukka ja kannustava 

ilmapiiri.
• Päivittäinen aamupala, viihtyisät työtilat, 

etätyömahdollisuus sekä yhteistä vapaa-ajan 
tekemistä Espanjan ihanassa ilmastossa.

• Meillä voit edetä kokemuksen karttuessa.
• Kauttamme on mahdollista kouluttautua oppi-

sopimuksella.

Lisätietoja meillä työskentelystä saat: Mira Kaitala, 
mira.kaitala@staffpoint.fi tai +358 401625204

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo
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Suomen oppimistulokset 
romahtivat, syitä ei tiedetä
YLÄASTEEN VIIMEISEN luokan oppimistulokset 
ovat kansainvälisessä vertailussa romahtaneet. 
Samoin korkeakoulusta valmistuneiden määrä.

Näin siis Suomessa, joka aikoinaan loisti kär-
kipaikoilla OECD:n oppimistilastoissa.

Surkeinta on se, että ongelmaan havahdutaan 
toden teolla vasta nyt, vaikka kehitys heikompaan 
suuntaan on jatkunut yli 20 vuotta.

Heikkoja signaaleja kehityksestä nähtiin jo 
1990-laman jälkeisinä vuosina. Laman seurauk-
sena luokkakokoja peruskoulussa kasvatettiin, 
erityisopetusta ja lapsiperheiden tukemiseen 
tarkoitettuja palveluita vähennettiin.

KUN TALOUSTILANNE 2000-luvulla parani ja jul-
kinen talous kääntyi ylijäämäiseksi, ei suinkaan 
palattu entiseen. Rahaa paloi yli kolme miljardia 
veronalennuksiin. Arvovalinta sekin.

Luokkakoot jäivät laman tasolle, eikä muihin-
kaan lapsen edistystä tukeviin palveluihin saatu 
lisäresursseja.

Samalla Suomessa käytiin keskusteluja sii-
tä, miten sellaisten vanhempien lapset, joiden 
toinen tai molemmat vanhemmat olivat kotona, 
eivät saisi osallistua esiopetukseen kuten työssä 
käyvien lapset.

Tällainen keskustelu, jota päättäjienkin kes-
kuudessa käytiin, kertoo täydellisestä vieraan-
tumisesta arkitodellisuudesta. Juuri ne lapaset, 
joiden kodeissa on työttömyyttä, sairautta tai 
muita ongelmia, tarvitsevat useimmin esiope-
tusta, joka tasaa lähtöeroja ennen varsinaisen 
peruskoulun alkamista.

NYTTEMMIN ON HAVAHDUTTU siihen, että juuri 
lähtötasojen suuret erot vaikuttavat merkittävästi 
myöhempiin oppimistuloksiin. Vasta kaksi vuotta 
sitten hyväksyttiin valtioneuvostossa kokeilu kak-
sivuotisesta esiopetuksesta valituissa kunnissa.

Nyt on kiinnitetty kunnissa kasvavaa huo-
miota siihen, miten esiopetukseen tulee lisätä 
resursseja.

Suomessa on eletty pitkään jonkinlaisessa 
erinomaisuuden kuplassa ja monien poliitikko-
jen puheet olivat nykyiseen tilanteeseen nähden 
hyvin erikoisia. Puhuttiin vielä 2000-luvulla, miten 
peruskoulun ongelmana on sen tasapäistävä vai-
kutus. Eli huippuoppilaat eivät saa riittävästi taso-
kasta opetusta heidän kehittymiseensä nähden.

Juuri kukaan ei puhunut siitä, miten jo yli kaksi 
vuosikymmentä sitten alkanut oppilaiden eriyty-
minen huonosti ja hyvin menestyneisiin, kasvoi. 
Eivätkä vain oppilaat luokissa eriytyneet, vaan 
myös koulut alkoivat eriytyä hyviin ja vähemmän 
hyviin. Syynä tähän on se, ettei vanhempien enää 
tarvinnut ilmoittaa lastaan lähimpään kouluun, 
vaan itse valitsemaansa.

Nyttemmin esimerkiksi Helsinki pyrkii tasoitta-
maan koulujen välisiä eroja. Muualla ei vastaavia 
pyrkimyksiä ole nähty.

MERKITTÄVIÄ ONGELMIA syntyi myös toisen 
asteen ammatilliseen opetukseen, kun työope-
tusta siirrettiin yrityksiin ja teoria-aineissa lisät-
tiin itseopiskelua ja tutkinnot muutettiin näyttö-
perusteiseksi.

Kesken lopettaneiden määrä kasvoi ja siirty-
minen toiselta asteelta ammattikorkeakouluihin 
väheni, koska valmiudet vaativampaan oppimi-
seen eivät kehittyneet kuten aiemmin.

Suomen tilanne on nyt se, että olemme op-
pimistuloksissa jo keskiarvon alapuo-

lella OECD-maiden vertailussa ja 
korkeakoulututkinnon suorittaa 40 
prosenttia ikäluokasta, kun parhai-
den maiden prosenttiluku on 70!

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. 57-vuotiaana
George Washinton syntyi Virginiassa 22. helmikuuta 
1732 ja hänestä tuli Yhdysvaltain ensimmäinen presi-
dentti 30. huhtikuuta 1789. Washingtonin suku on ko-
toisin Englannin Essexistä. Hänen isoisoisänsä John 
Washington oli pappi, joka joutui eroamaan tehtävästään 
liiallisen alkoholinkäytön vuoksi ja muutti sen jälkeen 
Englannista Virginiaan vuonna 1657.

2. Sudanissa
Äkkinäinen saattaisi miettiä ja vertailla, liekö oikea vas-
taus olisi Egypti vai Meksiko. Todellisuudessa eniten py-
ramideja on nykyisen Sudanin alueella, noin 250. Ne ovat 
toki suurelta osin perua Egyptin valtakaudelta alueella.

3. Mustuainen
Pupilli eli mustuainen on silmän värikalvon keskelle jää-
vä aukko, jonka laajuutta värikalvossa olevat lihakset 
muuntelevat. Näin säätyy verkkokalvolle päätyvän valon 
määrä. Pupilli suurenee hämärässä, jotta verkkokalvolle 
saataisiin enemmän valoa.

4. 12
Pesäpallojoukkue muodostuu 12 pelaajasta. Ulkovuo-
rossa kentällä on yhdeksän pelaajaa. Sisävuorossa 
käytössä on yhdeksän pelaajaa sekä jokeripelaajat, 
joita on kolme.

5. Kirahvilla
Kirahvin häntä voi olla jopa 2,4 metriä pitkä. Se on konk-
reettisesti pisin kaikista maaeläimistä. Eläimen kokoon 
suhteutettuna pisimmän korren – ja hännän – saattaa 
vetää aasialainen pitkähäntälisko, jonka 25-senttinen 
häntä on enemmän kuin kolminkertainen sen ruumiin 
pituuteen verrattuna.

6. Maanjäristyksiä
Seismografi eli maanjäristysmittari mittaa ja rekisteröi 
maankuoren värähtelyjä. Ensimmäinen seismografi val-
mistettiin Kiinassa jo toisella vuosisadalla. Ensimmäinen 
länsimainen maininta laitteesta löytyy 1703 vuodelta. 
Nykyisen kaltaiset modernit seismografit saivat alkun-
sa 1800-luvulla.

7. Esmeralda
Pahasti epämuodostunut Quasimodo rakastuu kau-
niiseen ja hyväsydämiseen romanityttö Esmeraldaan. 
Vuonna 1831 ilmestyneen alkuperäisteoksen pohjalta 
on tehty lukuisia sovituksia niin valkokankaille, televisi-
oon kuin lavoillekin.

8. Andorra
Espanjan ja Ranskan välissä Pyreiden vuoristossa 
sijaitseva kääpiövaltio on keskimäärin 1.996 metrin 
korkeudella merenpinnasta. Pinta-alaltaan Andorra on 
Euroopan kuudenneksi pienin kääpiövaltio.

9. Tokiossa
Tokiossa Michelin-ravintoloita on kaikkiaan 229 kap-
paletta, joukossa peräti 11 kolmen tähden ravintolaa. 
Toisena listalla on Pariisi 113 ravintolalla ja kolmantena 
Osaka 99 ravintolalla. Seuraavina ovat Lontoo (73), New 
York (71) ja Hong Kong (63).

10. Härkä
Lamborghinin logossa pullistelee härkä, koska yhtiön 
perustaja Ferruccio Lamborghini oli innokas härkä-
taisteluiden ystävä. Tänä päivänä supertehokkaista 
urheiluautoistaan tunnettu Lamborghini aloitti toimin-
tansa vuonna 1949 traktoritehtaana. Sen ensimmäinen 
automalli oli vuonna 1964 Geneven autonäyttelyssä 
esitelty 350GT.

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.


