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Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

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

Tule mukaan
keskustelemaan

Pauli Fuengirolassa
ystävänpäivänä 14.2.

Pientä tarjoilua

Centro Finlandian 
Kukko ravintolassa
14.2. klo 13-15.



UUTISET Perjantai 3.2.2023 – 3

Fuengirolan sää

Ana Mula hakee jatkokautta 
Fuengirolan pormestarina
Fuengirolan por-
mestari Ana Mula 
ilmoitti lauantaina 
hotelli Las Palmera-
sissa pidetyssä tilai-
suudessa olevansa 
käytettävissä por-
mestariksi myös 
seuraavien kunnal-
lisvaalien jälkeen.

Teksti: Antti Pekkarinen  
Kuva: Fuengirolan 
kaupunki 

Käytännössä ilmoitus tar-
koittaa, että Mulan pormesta-
rikausi jatkuu, Fuengirolassa 
hänen edustamansa Partido 
Popular -puolueen kannatus 
on kiistattoman suuri.

– Sitoutumiseni Fuengiro-
laan on luja, ja päättäväisyy-
teni jatkaa tämän kaupungin 
ylläpitämistä maailman par-
haana pysyy ennallaan, Mu-
la sanoi.

Tilaisuudessa Mula kiitti 
kannattajiaan ja tukijoitaan.

– Tuellanne olemme onnis-
tuneet aloittamaan kaupun-
kimme muutospolun, uuden 
Fuengirolan luomisen ja sen, 
että Fuengirolan kaupun-
kibrändi tunnetaan jo maa-
ilmanlaajuisesti. Hankkeilla 
ja saavutuksilla, kuten Fuen-

girola-koulutuskeskus Hi-
guerónin rakentaminen noin 
kolmenkymmenen julkisen 
tilan uusiminen, sitoutumi-
nen innovaatioihin kaikilla 
alueilla, palkitut rantamme, 
Paseo Marítimon imagon el-
vyttäminen, viheralueiden 

lisääminen ja sosiaalisten in-
vestointien kolminkertainen 
kasvu vuodesta 2019, Mula 
kertasi pormestarikautensa 
saavutuksia.

Tulevaisuudessa hän lu-
paa edistää yhteistyötä Jun-
ta de Andalucian kanssa 

esimerkiksi Fuengirolan 
huvivenesataman uusimi-
seksi ja koulutus- sekä ter-
veydenhuolto hankkeiden 
etenemiseksi.

– Kunnallisista hankkeis-
ta lupaan saattaa loppuun 
Parque de la Loman puis-

ton, nuorisokeskuksen sekä 
asianmukaiset tilat teatteri- 
ja kulttuuritoiminnalle, sekä 
kauppahallin uudistamisen.

Ana Mula on suhtautunut 
aina positiivisesti Fuengiro-
lan kansainvälistymiseen. 
Hän on useaan otteeseen 

korostanut kaupungin suo-
malaisväestön tärkeää mer-
kitystä.

Ana Mula on ollut Fuen-
girolan pormestari vuodesta 
2014. Kunnallisvaalit Fuen-
girolassa pidetään touko-
kuussa.

Pe 3.2.

Su 5.2.

Ke 8.2.

La 4.2.
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Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

17˚C
11˚C

18˚C
11˚C

17˚C
14˚C

18˚C
12˚C

18˚C
13˚C

18˚C
13˚C

2

4

7

3

8

2

6

Ana Mula on ollut Fuengirolan pormestari vuodesta 2014. 
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MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!  
puh. 952 477 967

www.pizzamaestro.es

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

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

 

Pe 3.2.
Fuengirola, Kukko, Miljoonasade duo 
– Heikki Salo & Tommi Aholainen klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: HPK – ILVES 
klo 17.30
Fuengirola, Suomela, tilkkupiirin lintu-aiheinen 
kevätnäyttely avoinna salissa helmikuun ajan
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Texas Hold'em -turnaus 
klo 18, Kokoontuminen Malaga – Oviedo 
-pelimatkalle klo 18.30
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantai-
tanssit,Pikkis & Nikkis klo 19.30–22.30
Málaga, Teatro Cervantes, Malagan 
Filharmonisen Orkesterin konsertti, joht. Pawel 
Przytocki klo 20
Torremolinos Kymppipaikka, Asahi-
terveysliikuntaan tutustuminen klo 18.30 
Tommi Huovinen

La 4.2.
Fuengirola, Kukko, Miljoonasade duo 
– Heikki Salo & Tommi Aholainen klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: ILVES – Jukurit
klo 16 
Fuengirola, Suomela, Maija Hapuoja, Tunteet-
konsertti klo 19–21

Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga alk. klo 13.30, 
Putous klo 18.30

Su 5.2.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband 
solistina Minna Lasanen klo 18
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Arin Musavisa!
Fuengirola, Tauski Bar, Tuomo Blues klo 18, 
Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihdon MC alk. 
klo 10.55, Suomi – Argentiina Davis Cup klo 19
Mijas, Sauna Mijas, kokoontuminen 
lenkkisaunaan Uusi Refla klo 13.30

Ma 6.2.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! 
klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa, 
sydäniskurilaitteen esittely klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. 
klo 12.30, Tappara – Lukko SM-liiga klo 17.30

Ti 7.2.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12, Päivi 
Mäkinen – Édith Piafin laulut ja elämä klo 19
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaLive -klubi: 
Ari Onnela & Tarja Leskinen

Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show  klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Mestis klo 17.30, 
Texas Hold'em -turnaus klo 18

Ke 8.2.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends – Tammer-
fest: Juice & Mikko, Eput, Popeda, Peitsamo, 
Olavi Virta, Topi Kärki yms. klo 19, PataKukko 
Karaokeklubi klo 20.30
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaVisa 
-tietokilpailu
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Ampumahiihdon MC 
klo 14.40, SM-liiga klo 17.30

To 9.2.
Fuengirola, Kukko, O sole mio – KarHes 
Kari Alajuuma ja Hessu Haapaniemi esittävät 
kevyttä klassista klo 19
Fuengirola, Bar Hima, EHT -kiekkoa: 
Sveitsi – Suomi klo 20.15
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin MusaVisa 
klo 18.30, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Mestis klo 17.30, 
Ruotsin MM-Ralli lähetys alkaa klo 18.15
Mijas, Sauna Mijas, kokoontuminen 
lenkkisaunaan Uusi Refla klo 17

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi  
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

ILMOITTAUDU MUKAAN PELEIHIN:
  3.2 .  MALAGA –  OV IEDO

12.2 .  UN ICAJA –  BASKONIA
20.2 .  MALAGA –  ZARAGOZA 

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 6.2.
10.30-11.30 Reisi-vatsa ja 
pakaramuokkaus, 
Weera Malmivaara
11.45-12.30 kehonhuolto, 
Weera Malmivaara
13.15-14.15 Miesten 
lihasvoimaharjoittelu ja 
liikkuvuus, Wera Malmivaara
14.30-16.00 Etuviisaat: 
Hyvä ja paha valta, 
Marjatta Jabe
16.00-17.30 espanjan kielen 
keskustelu, Eva Soto López
16.00-17.30 Kirjoittamisen 
kurssi, Heikki Poutanen
16.30-17.30 ¡Venga! 
espanjan alkeiden jatkokurssi, 
Jorge Segura López

Tiistai 7.2.
9.45-11.15 0-taso, 
espanjan kielet alkeet, 
Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.15 Seniorijumppa, 
Weera Malmivaara
11.30-13.00 A1, 
tehokkaiden alkeiden jatko, 
Anna-Maija Koskela Oliva
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 8.2.
9.45-11.15 A2/B1 
tehokkaiden 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 9.2.
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 Koskela Oliva
11.45-12.45 Circuit, 
Weera Malmivaara
13.05-14.05 Kahvitellen 
espanjaa, Merika Haavisto
14.45-16.15 Fantástico 4 
-pienryhmä, Merika Haavisto 
16.30-18.00 Fantástico 3 
keskustellen, 
Merika Haavisto
16.40-17.25 Fullbody, 
Marjo Hirvensalo
17.30-19.00 
Teatteri-Ilmaisu, 
Hanna Liinoja

Perjantai 10.2.
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
14.00-15.00 
Kahvakuula rannalla, 
Marjo Hirvensalo

Sunnuntai 12.2.
11.00-12.00 
Rantajooga, 
Taina Mansikkamäki

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

VIIKKO-OHJELMA 6.–12.2.2023

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

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!

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€

Jiihaa!! Countrya Fugessa

Miljoonasade – kaikki hitit

O sole mio soi torstaina

Spittarit vinoon ja Torremolinosiin!

Päivin Piaf
Tänä viikonloppuna Ku-
kossa kuullaan suomirokin 
klassikoita. Niitä Miljoona-
sade on vuosikymmenten 
varrella tehnyt runsaasti. 
Kaikki osaamme laulaa Ju-
ri Gagarinin, Marraskuun, 
Voipallon, 506 ikkunaa ja 
jokusen muun Miljoonasa-
de hitin. Niitä pääsee kuu-
lemaan livenä perjantaina 
ja lauantaina ravintola Kuk-
koon, kun bändin biisinte-
kijä ja solisti Heikki Salo 
sekä kosketinsoittaja Tomi 
Aholainen saapuvat kei-

kalle. Kokoonpano kantaa 
nimeä Miljoonasade duo. Va-

raa paikkasi etukäteen kuk-
ko.events@gmail.com (20€).

Nelipäiväinen The Rockin’ 
Race Jamboree ravistelee 
vihdoin pandemiapölyt leo-
parditakin harteilta ja palaa 
vispaavin lantein.

Jo 29. kertaa järjestettä-
vä The Rockin’ Race Jam-
boree on vuosien saatossa 
raivannut tiensä ansaitusti 
Aurinkorannikon ykkösta-
pahtumaksi, mitä tulee 50’s 

musiikkiin ja muuhun asian-
mukaiseen kulttuuriin.

Läskibassoja, brylcreemiä, 
baseball-takkeja ja ameri-
kanrautoja, ynnä muuta ai-
heeseen liittyvää on tarjolla 
vipattavin puntein Torre-
molinosissa helmikuun 2.–
5. päivä.

Www.rockinrace.com

Päivi Mäkinen on laulaja-
näyttelijä, joka on tullut vii-
me vuosina varsin tutuksi 
Aurinkorannikon suoma-
laisille. Omien esitystensä 
lisäksi hän on ollut muka-
na monissa teatteriproduk-
tioissa alueella. Näyttävin 
niistä oli Kanariallakin esi-
tetty Tuntematon sotilas.

Mäkinen on omimmil-
laan, kun hän saa ottaa la-
van haltuun yksin. Hänestä 
huokuu vahvaa taiteilijan 
karismaa, joka pitää ylei-
sön huomion tiukasti kiin-
ni esityksessä. Piaf – laulut 
ja elämä on Mäkisen bravuu-
ri. Hän laulaa Édith Piafin 
tunnetuksi tekemiä lauluja 
upeasti suomeksi, mutta esi-
tyksen varsinainen suola on 
tarinan kerronnassa laulu-
jen välissä. 

Mäkinen käy läpi Pia-
fin elämän seikkaperäises-
ti ja vertaa monessa kohtaa 
omaa elämäänsä Varpusen 
tarinaan. Varsinkin Piafin 
ja Mäkisen epäonnistuneet 
miessuhteet ovat hauskaa 

kuultavaa. Mäkinen käyt-
tää stand up komediasta 
tuttuja itseironian keinoja 
taidokkaasti.

Päivi Mäkinen – Édith Pia-
fin laulut ja elämä show esi-
tetään Kukossa tiistaina 7.2. 
Hanki lippusi ennakkoon 
varaamalla sähköpostitse 
osoitteesta kukko.events@
gmail.com. Liput maksavat 
ennakkoon 12€.

Janus Hanski

tuomas metsberg

Harri ala-koJola

Jarmo Hynninen

COUNTRY 
CARAVAN

Jussi kinnunen

10.-11.2.2023
marko Haavisto

Countrymusiikin ilosanomaa julistetaan tyy-
lillä ja taidolla, kun Country Caravan -show 
karauttaa aurinkorannikon preerioiden ja 
kukkuloiden yli Kukon kuuluun saluunaan.

Illan isäntänä toimii Janus 
Hanski, joka koki pari vuot-
ta sitten vakavan country-
herätyksen. Hanski julkaisi 
hyvin menestyneen levyn 
Tie kutsuu kulkijaa ja sai 
mukaansa muusikot, jotka 
ovat alan terävintä kärkeä!

Keikalla mukana on 
taattuja countryklassikoi-
ta sekä huimaa kitaratai-
turointia kuudella kielellä. 
Ohjelmistosta löytyy Ja-
nuksen omien kappaleiden 
lisäksi materiaalia esimer-
kiksi outlaw -country mie-
hiltä kuten Wille Nelson, 
Merrle Haggard ja Waylon 
Jennings. 

Nosta Stetson hyllyltä ja 
kaiva bootsit kaapista, This 
is Country Caravan -Show! 

Tässä vielä Country Ca-
ravanin kokoonpano. Alaan 
vihkiytyneet löytävät listas-
ta Suomen kovimmat kant-
rimiehet.

Janus Hanski, laulu ja ki-
tara, Marko Haavisto, laulu 
ja kitara, Tuomas Metsberg, 
kitara, Jarmo Hynninen, ki-
tara, Harri Ala-Kojola, rum-
mut sekä Jussi Kinnunen, 
basso ja laulu.

Varaa lippusi ennakkoon 
kukko.events@gmail.com. 
Liput ennakkoon 20€, ovel-
ta 23€.

– Klassista kevyesti, siinä lie-
nee paras määritelmä siitä, 
mitä tuleman pitää, kertoo 
Kari Alajuuma.

Ensi torstaina (9.2.) Ku-
kossa koetaan jotain uuden-
laista. Hessu Haapaniemen 
ja Kari Alajuuman muo-
dostama duo KarHes esit-
tää kevyttä klassista kuten 
Se hänelle nyt kertokaa tai 
konsertin nimikappale O 
sole mio. Lisäksi kuullaan 
hitaita iskelmiä ja evergree-
nejä kuten My way, Silta yli 
synkän virran ja Romanssi.

KarHes esiintyi ensim-

mäisen kerran loppuvuo-
desta ja vastaanotto oli 
pelkästään ylistävä ja kiit-
tävä.

Hessu Haapaniemi lau-
laa komealla äänellään ja 
Alajuuma säestää kitaral-
la ja kosketinsoittimilla. 
Joukossa saattaa olla pari 
instrumentaaliakin, kuten 
Myrskyluodon Maija.

Kari Alajuuma on Fuge-
singersin ja Mieskuoro Öri-
sevien taiteellinen johtaja. 
Kari on pitkän linjan muu-
sikko, joka on säveltänyt lu-
kuisia lauluja ja säestänyt 

Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

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

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 3.2.

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Kasvis-vuohenjuustolasagne 
........................................ 7,90€
Lihapullat ja muusi (G) .... 9,90€ 

Ma 6.2.

Vihannessosekeitto (G).... 5,90€ 
Janssoninkiusaus (G) ....... 7,90€
Makkaralautanen ............ 9,90€

Ti 7.2.

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

Ke 8.2.

Kanakeitto (L,G) .............. 5,90€
Lohipasta ........................ 7,90€
Ankan rintaa lisukkeineen (G) ....  
........................................ 9,90€

To 9.2.

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

Pe 10.2.

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Lihapata .......................... 7,90€
Lindströmin pihvi (G) ...... 9,90€

Piafin lauluja suomeksi Kukossa 
tiistaina. (Kuva: Virpi Pietarinen)

lukuisia artisteja.
Hessu Haapaniemi on 

laulava näyttelijä. Laulaa 
Fugesingerssissä, näyttelee 
Heiskasta Albatrossi ja Heis-
kasessa ja Rahikaista Tun-
temattomassa Sotilaassa. 

Keikkailee yksinkin lähes 
viikoittain aurinkoranni-
kolla.

Varaa paikkasi ennak-
koon kukko.events@gmail.
com. Liput ennakkoon 12€, 
ovelta 15€.

Miljoonasadetta tarjolla viikonloppuna.

Tammikuun 
luetuimmat 
top3
1. Kerrostalopalossa kuolon-

uhreja Fuengirolassa
2. Dannyn juhlakonsertti 

Fuengirolassa
3. Murhapolttoyritys  

Fuengirolan suomalais-
ravintolassa
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Aurinkorannikon 
junaliikenne lähes 
ennätysvilkasta
Vuonna 2022 Málagan lähijunat kuljettivat yli 11 mil-
joonaa matkustajaa.

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Mála-
gan lähijunia ajettiin vielä karsitulla aikataululla, kos-
ka pandemiasta toipuvalla rautatieyhtiö Renfellä oli 
akuutti pula junankuljettajista. Tästä huolimatta viime 
vuoden matkustajamäärät olivat lähes ennätyksellisiä.

Vuonna 2022 Málagan kahdella lähilinjalla C1 (Mála-
gasta Fuengirolaan) ja C2 (Málagasta Áloraan) matkus-
ti 11.267.000 henkeä. Ennätysvuonna 2019 matkustajia 
oli vain hieman enemmän, 11.848.000.

Vuoden 2022 luvuissa on kasvua vuoden 2021 lu-
kuihin verrattuna peräti 78,3%.

Viime vuoden junamatkojen on laskettu säästäneen 
7,5 miljoonan yksityisauton käyttöä, minkä seurauk-
sena ympäristö on säästynyt 120.000 tonnin hiilidi-
oksidipäästöiltä.

Espanja nostaa 
minimipalkkaa 
kahdeksalla 
prosentilla
 
Espanjan hallitus on tehnyt asiantuntijoiden suosi-
tuksesta päätöksen nostaa minimipalkkaa kahdek-
salla prosentilla.

Päätös minimipalkan korotuksesta syntyi tiistaina 
31. tammikuuta ja se astuu voimaan takautuvasti tä-
män vuoden ensimmäisestä päivästä.

Vuoden 2022 loppuun minimipalkka Espanjassa 
oli tuhat euroa. Uusi minimipalkka on 1.080 euroa. Es-
panjalaisen systeemin mukaan vuodessa maksetaan 
14 kuukauden palkka.

Nyt päätetty korotus hyödyttää koko Espanjan alu-
eella noin 2,3 miljoonaa työntekijää, jotka tekevät töi-
tä minimipalkalla.

Päätös ja keskustelut sen taustalla ovat aiheuttaneet 
vääntöä hallituksen ja työnantajapuolen välillä. Työn-
antajajärjestöt eivät ole halunneet tulla edes neuvotte-
lupöytään, kun taas pääministeri Pedro Sánchez on 
moittinut suuryhtiöitä siitä että ne jakavat johtajilleen 
miljoona bonuksia, mutta työntekijöilleen eivät antai-
si senttiäkään.

Hotellien hinnat 
Aurinkorannikolla 
ovat hurjassa 
nousussa
Vuoden 2022 tilastot paljastavat että hotelliyön kes-
kimääräinen hinta on noussut lähes neljänneksellä 
pandemian aikana.

Espanjan tilastokeskuksen viralliset tilastot paljasta-
vat että vuonna 2022 hotelliyön keskimääräinen hinta 
Aurinkorannikon alueella oli 112,70 euroa. Jos hintaa 
verrataan pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tilastoi-
hin, voidaan todeta peräti 22,5 prosentin hinnannousu.

Sekä hotelliyön hinta että hinnan nousu on Aurinko-
rannikolla kovempi kuin Andalusiassa ja koko Espan-
jassa. Andalusiassa hotelliyön keskihinta vuonna 2022 
oli 98 euroa ja nousua vuodesta 2019 oli 16,5%. Koko Es-
panjan osalta vastaavat luvut olivat 100 euroa ja 13%.

Fitur matkailumessuilla asiantuntijat arvioivat, et-
tä hinnat jatkavat tänä vuonna nousuaan 10–15 pro-
sentin tahdilla.

Suoratoistopalvelu Netfli-
xin uutuussarja esittelee 
Aurinkorannikon pääkau-
punkia realistisesti samal-
la kun etsitään kadonnutta 
pikkutyttöä.

Lumisadetyttö, alkupe-
räiseltä espanjalaiselta ni-
meltään La Chica de Nieve, 
ilmestyi Netflixiin katsot-
tavaksi perjantaina 27. tam-
mikuuta. Uutuussarja nousi 
muutamassa päivässä suo-
ratoistopalvelun kymme-
nen katsotuimman sarjan 
joukkoon peräti 60 maas-

sa. Kolmen päivän jälkeen 
se oli kautta maailman toi-
seksi katsotuin sarja.

Lumisadetyttö perustuu 
malagalaisen kirjailijan Ja-
vier Castillon romaaniin. 
Tapahtumat sijoittuva Má-
lagaan, missä pikkutyttö ka-
toaa kesken paraatin. Sarja 
on kuvattu pitkälti autent-
tisilla paikoilla Málagassa 
ja sen ympäristössä.

• CAMINITO DEL REY avautuu tänä perjantaina 
yleisölle taas normaalissa muodossaan. 
Joulukuussa myrskyn ja sateen aiheuttama 
maanvyöry johti siihen, että toinen pää reitistä on 
ollut suljettuna kunnostustöiden vuoksi. Alueelle 
on silti päässyt vierailemaan, mutta reitti on ollut 
tavallista lyhyempi. Nyt kunnostustyöt on saatu 
valmiiksi ja reitti normaalisti käytössä. Polkua 
kunnostettiin 113 metrin matkalta. 

• MERIPELASTUSVOIMIEN CÁDIZISTA käsin 
koordinoimassa operaatiossa pelastettiin 52 
marokkolaista, jotka olivat hädässä lautalla. Hälytys 
tuli torstaiaamuyöllä klo 1.43 ja merihädässä 
olleet saatiin Málagan satamaan klo 4.30. Kaikki 
laittomasti maahan pyrkineet matkustajat olivat 
aikuisia ja he ovat hyvässä kunnossa. Málagan 
itäpuolelle, esimerkiksi Torrox Costan alueelle 
saapuu usein lauttoja Pohjois-Afrikasta. 

• MÁLAGAAN ON TULLUT viimeisen vuoden aikana 
27 kansainvälistä teknologia-alan yritystä. Alueelle 
on tämän ansiosta syntynyt 2.767 työpaikkaa. Yrityk-
siä houkuttelee parantunut tietotaito sekä ilmasto ja 
gastronomia. Málagan kaupunginhallituksen edusta-
ja Rosa Sánchez kertoo, että myös pandemian myötä 
yleistynyt etätyö on omalta osaltaan lisännyt kiinnos-
tusta. Málagaan on tullut mm. sellaisten suurten yritys-
ten kuin Googlen ja Vodafonen toimistoja.  

• ALGECIRACISSA VIIME VIIKOLLA kirkkoihin hyökän-
nyt mies määrättiin tutkintavankeuteen terrorismista ja 
murhasta epäiltynä. Asiasta päätettiin maanantaina 
Audiencia Nacional -tuomioistuimessa Madridissa. Is-
kuissa kuoli suntio ja loukkaantui neljä muuta henkilöä. 
Epäilty on 26-vuotias marokkolainen Yassine K. Hän 
on ollut psykiatrisessa hoidossa Marokossa. Poliisi on 
löytänyt merkkejä siitä, että hän on vieraillut jihadistien 
keskustelupalstoilla. Hänen uskotaan toimineen yksin.

Seuraava kysymys: Pidätkö runebergintortuista?

Lumisadetyttö nosti 
Málagan hetkessä koko 
maailman nähtäväksi

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, 
minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?

Lumisadetyttö nostaa 
realistisen Málagan ri-

kostarinan näyttämöksi.

Kokoomus
45%

Perussuomalaiset
18%

SDP
12%

Vasemmistoliitto
5%

Keskusta
5%

Kristillisdemokraatit
2%

Liike Nyt
5%

RKP
2%

Vihreät
3%

Valta kuuluu kansalle
4%

39%

39%

15%

22%

22%

32%

14%

14%

5%

4%

4%

5%

5%

5%

1%

4%

4%

1%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

3%

3%

36%

2.6. 29.9.31.3. 2.2.
Nämä vaaligallupit kannattaa ottaa viihteenä. Aiemmin Perussuomalaiset ovat onnistuneet 
keräämään joukkonsa äänestämään, tällä kertaa eniten virtuaaliaktivisteja löytyi vihreistä.
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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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Marjo tsemppaa sinutkin liikkeelle
Olen Marjo Hirven-
salo, muutimme 
mieheni, kolmen 
lapsemme sekä koi-
ramme kanssa Fuen-
girolaan puoli vuotta 
sitten.

Ensikosketukseni Sofia-
Opistoon oli viime syksy-
nä, kun suoritin opistolla 
viimeisiä liikunta-alan opin-
tojani Erasmus vaihdossa oh-
jaten jumppia.

Jouluna valmistuin perso-
nal traineriksi sekä liikun-
taneuvojaksi nykyiseltä 
Kolmen kampuksen urhei-
luopistolta, silloiselta Kisa-
kallion urheiluopistolta.

Lisäksi seitsemän vuotta 
sitten suoritin Spartan Aca-
demyn kahvakuulaohjaaja-
koulutuksen Turussa.

Suomessa asuessani ohja-
sin kahden vuoden ajan ul-
kotreenejä Salossa.

Koen olevani työssä, jota 

rakastan ja koska koen saa-
vani tästä työstä paljon, ha-
luan jakaa sitä asiakkailleni 
tarjoamalla heille mahdolli-
simman onnistuneita liikun-
takokemuksia.

Kohtaamiset ihmisten 
kanssa tunneilla, asiakkai-
den aito ilo liikunnan tuo-
masta hyvästä fiiliksestä 
saavat minut syttymään 
tästä työstä.

Haluan kohdata asiak-
kaani yksilöinä ja pyrin, et-
tä tunneillani jokainen voi 
kokea voivansa olla ja tehdä 
oman tason ja voimien mu-
kaan sekä halutessaan haas-
taa itsensä.

Ohjaajana olen lempeä, 
mutta en lepsu ja haluan 
kannustaa tekemään aina 
loppuun saakka.

Ohjaamani treenit ovat 
napakoita ja tehokkaita, 
mutta lähes kaikki liikkeet 
ovat sovellettavissa jokaisen 
tason mukaan.

Uskon jokaisen poten-
tiaaliin oppia uutta, ikään 
katsomatta, olenhan itse-

kin aloittanut aktiivisen 
liikunnan harrastamisen 
vasta aikuisiällä, reilusti las-
ten saamisen jälkeen.

Uskon, että voimme oppia 
mitä vain haluamme ja mi-
hin meillä on kiinnostusta, 
on se sitten uusi urheilulaji, 
piirtäminen, soittaminen tai 
rakentaminen.

Monipuolinen liikunta 
edesauttaa monesta näkö-

kulmasta kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja toivon, että 
jokainen voisi oppia käyttä-
mään ja hallitsemaan keho-
aan monipuolisesti lapsesta 
aivan vanhuuden päiville 
saakka.

Tunnit, joita tällä hetkel-
lä ohjaan, ovat monipuolisia 
koko kehon treenejä, sarjas-
sa: ”Jos teet yhden treenin vii-
kossa, tee ainakin tämä”.

Fullbody-tunnilla käy-
tämme monipuolisesti 
kehonpainoa sekä pienväli-
neitä. Tunnilla on sekä lihas-
kunto- että sykettä nostavia 
osioita.

Tunti on tehokas ja kehit-
tää lihaskuntoa, kestävyyttä, 
kehonhallintaa sekä liikku-
vuutta.

Kahvakuula rannalla, toi-
nen tunneistani, on myös 

erittäin tehokas ja mahtava 
keino kehittää kaikkia yllä 
olevista.

Näiden fyysisten terveys-
hyötyjen lisäksi saamme 
takuulla hymyn huulille ke-
vättalven auringon hellies-
sä lempeästi kehoa ja mieltä.

Mikäli calima tai sade 
sattuu kohdalle, treenaam-
me Sofia-Opiston Primave-
ra salissa.

Voiko olla parempaa ta-
paa lähteä viikonlopun 
viettoon, kuin kahvakuu-
lan kautta kotiin?

Kaikki tunnit soveltuvat 
niin miehille kuin naisille, 
nuorille ja iäkkäämmille pe-
ruskuntoisille.

Tunneilla on mahdol-
lisuus ”tehdä täysillä” tai 
”ottaa kevyemmin”, koska 
treenaamme aikaa vastaan.

Ohjaajana teen koko 
treenin mukana ja autan 
tarvittaessa liikkeiden ja 
liikevariaatioiden kanssa, 
joten tule rohkeasti mukaan.

Marjo Hirvensalo

Tuntien aikataulut:

Fullbody torstaisin  
16:40-17:25, Primavera-sali

Kahvakuula perjantaisin 
14-15, rannalla.
Saavuthan Sofia-Opistolle 
noin 10min ennen tunnin 
alkua noutamaan kuulan.

Poimintoja alkuvuoden tapahtumista

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

Ke 8.2. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
Tammerfest: Juice & 
Mikko, Eput, Popeda, 
Peitsamo, Olavi Virta, 
Topi Kärki yms. Manse-
pohjaista musiikkia

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

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

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.
SHOW & DINNER

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

Su 12.2. klo 18 (20€)

Solistina Sami Saari

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

To 23.2. klo 19 (15/18€)
Sami Saari & band 

Pe 24.2. klo 20 (8€)
Muistojen sävel
– Sinatraa ja muita 
klassikoita Janne Pitkänen 
& Hessu Haapaniemi

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
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Puoluesihteeri johtaa 
vaaliorganisaatiota

perjantai 3.3.2023 klo 18:00
Peña Bolichera 29, 29640 Fuengirola, Málaga

Liput ovat nyt myynnissä osoit-
teessa Lippu.fi alk. 39,90€. Lu-
nastamalla 10.2. mennessä saa 
liput Lippu.fi:n kautta edulliseen 
ennakkohintaan, alk. 29,90€. 
Juhlakonserttiin on tarjolla 
myös vip-paketteja, joihin sisäl-

tyy Picantti Cateringin/Antti Pe-
sonen loihtima herkullinen ruo-
kailu, vip-hinnat alk. 74,90€. 
11.2. alkaen lippuja on myyn-
nissä myös Fuengirolassa ravin-
tola Kukossa sekä Ewalds-kau-
passa.

7X7 DANNY 80 
-JUHLAKONSERTTI

S
uomalaisen viihdemaailman eittämättömiin legendoihin lukeutuva 
Ilkka ”Danny” Lipsanen päättää mittavan kiertueensa Fuengirolaan, 
Espanjaan,  juhlistaen samalla tulevaa 80-vuotissyntymäpäiväänsä. 

Kyseessä on Dannyn koko Suomen kattavan kiertueen viimeinen kon-
sertti, ja hän haluaa sen myötä kiittää kaikkia ihailijoitaan vuosien varrel-
la saamastaan tuesta.

Legenda esiintyy maaliskuisessa Fuengirolan-konsertissaan tutun juh-
lakokoonpanonsa kanssa, johon kuuluu taustalaulajia, iso orkesteri se-
kä Markku Veijalainen, joka vie kuulijat Dannyn elämään ja muistoihin.

Lämmittelijöinä juhlayleisöä viihdyttävät Dimitri Keiski sekä Aurinko-
rannikolla hyvin tunnettu artisti Wille.

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä PS Productions ja Seiska.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko tulee hyvin toimeen 
esimiehensä Petteri Orpon kanssa.

Vaaleihin on aikaa pari 
kuukautta. Poliittisessa elä-
mässä tuollainen pätkä on 
joskus ikuisuuden mittai-
nen. Kahdessa kuukaudes-
sa voi tapahtua mitä vaan 
puolueiden kannatuksessa. 
Muutama sammakko tai yli-
ampuva lausunto puheen-
johtajalta saattaa sulattaa 
kannatusta useita prosent-
tiyksikköjä.

Kokoomuksen puoluesih-
teeri Kristiina Kokko vieraili 
Aurinkorannikolla muuta-
ma viikko sitten. Hän ei ole 
vielä erityisen huolissaan 
kannatuksen laskusta.

– Vaaleja lähestyttäes-
sä gallupjohtajan asema on 
aina hankala. Ulkopuolelta 
pyritään haastamaan kovaa, 
niin on nytkin käynyt. Ko-
koomuksen viesti velkaan-

tumisen taittamisesta on 
kuitenkin niin vahva, et-
tä hyvin luottavaisin mie-
lin kohta vaaleja mennään, 
Kokko sanoo.

Toimitusjohtajan 
hommaa

Ison puolueen puoluesih-
teerin tehtävä on melko 
vastuullinen posti. Puolue-
sihteerille kuuluu koko or-
ganisaation johtaminen ja 
virittäminen huippukun-
toon juuri ennen vaaleja.

– Voisin sanoa, että puo-
luesihteerin työtä voi-
si verrata toimitusjohtajan 
tehtävään. Tulosta on tehtä-
vä, muuten voi tulla potkut. 
Ja poliittisen puolueen tulos 
mitataan juuri vaalimenes-
tyksellä.

Kokon mukaan Kokoo-
muksella on alkavassa 
vaalikampanjassa neljä pe-
rusteemaa. 
• Sisäinen ja ulkoinen tur-

vallisuus
• Talouden tervehdyttä-

minen ja velkaantumi-
sen taittaminen

• Terveydenhuollon saat-
taminen kuntoon tehok-
kaasti

• Tulevaisuuteen panosta-
minen

– Noilla teemoilla menem-
me ja yritämme saada vies-
tiämme perille.

Arvio kilpailijoista

Koska puoluesihteeri joh-
taa pitkälti koko puolueen 
vaalikampanjaa, hän joutuu 
myös katselemaan ympäril-
leen. Miten Kristiina Kokko 
näkee keskeisten kilpailija-
puolueiden aseman vaali-
taistossa?

SDP

– Demareilla on vahva kan-
natuspotentiaali ja hyvät eh-
dokaslistat. Pääministerin 

henkilökohtainen suosio 
pitää puolueen kannatusta 
poikkeuksellisen korkeana.

Perussuomalaiset

– Hintojen nousu on sellai-
nen teema, jota perussuo-
malaiset osaavat hyödyntää. 
Puheenjohtajan lausunto 
puolueen EU-kielteisestä 
strategiasta saattaa koitua 
heille ongelmaksi.

Keskusta

– Keskustassa vallitsee ala-
kulo. Mitkään avaukset eivät 
tunnu innostavan ja ilmassa 
on paniikin merkkejä.

Vihreät

– Vihreät kärsii tällä hetkel-
lä liian vasemmistolaisesta 
imagosta, tuntuu lytistyvän 
vasemmistoliiton ja dema-
reiden alle. Ville Niinistön 
aikainen pirteys loistaa pois-
saolollaan.

Eduskuntavaalit ovat kai-
kille puolueille tärkeimmät. 
Kokoomus on onnistunut 
kaksissa viimeisissä vaaleis-
sa eli kunta- ja hyvinvointi-
aluevaaleissa. Tämän kevään 

eduskuntavaaleihin on pa-
nostettu kunnolla.

– Olemme onnistuneet 
keräämään edellisiä edus-
kuntavaaleja suuremman 
budjetin vaalikampanjaan, 
se on hyvä asia. Televisio ja 
printtilehdet syövät edelleen 
leijonan osan budjetista, to-
sin sosiaalisen median rooli 
on jatkuvasti kasvussa.

Kokko on tyytyväinen 

puolueen ehdokasasette-
luun.

– Hyvinvointialuevaa-
leista tuli mukaan paljon 
uusia ehdokkaita, joilla on 
vankkaa asiantuntemusta. 
Näyttää siltä, että saamme 
jokaiseen vaalipiiriin vahvat 
listat ehdokkaita. Siitä on hy-
vä lähteä kohti vaaleja, Ko-
koomuksen puoluesihteeri 
Kristiina Kokko iloitsee.

Kokoomus kulkee kohti kevään eduskunta-
vaaleja gallupjohtajana. Marginaali kakko-
seen oli parhaimmillaan jopa noin viisi pro-
senttia, viimeisimmässä YLE:n mittauksessa 
johto oli enää 2,5 prosenttia.

Teksti ja kuva: Antti Pekkarinen
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Fuengirolassa järjestettiin viime viikonlop-
puna historian ensimmäiset suomalaisten 
organisoimat sambakarnevaalit. Tunnelma 
oli niin lähellä aitoa brasilialaista meininkiä, 
kuin se voi olla.

Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

Karnevaalien taiteellisena 
johtajana ja organisaatto-
rina toimi Kukkis Rajalin. 
Hän perusti jo syksyllä Cos-
tan sambanaiset -tanssiryh-
män, jonka selkeä päämäärä 
oli esiintyminen karnevaa-
leilla.

– Näin jälkikäteen ajatel-
len, olen yllättynyt kuinka 
ison luottamuksen kaikki 
projektiin osallistuneet ta-
hot minulle osoittivat. Mu-
siikin, somistuksen, ruoan ja 
asujen yhtenäiseksi tarinak-
si saattaminen oli pitkä pro-
jekti, kun aikaa on se puoli 
vuotta harjoituttaa kaikkia 
osa-alueita pala kerrallaan, 
meinaa matkalla välillä 
usko loppua kesken. Mut-
ta kun se oma visio näyt-
täytyi juuri sellaisena kuin 
sen oli suunnitellut, pääsi 
karnevaaliviikonlopun jäl-
keen helpotuksen ja onnen 
kyyneleet, Rajalin summaa.

Käytännössä koko kar-
nevaalien suunnittelu ohjel-
maa, esiintymisasuja, ruokaa 
ja juomaa myöten oli Rajali-
nin vastuulla. 

– Olin jopa yllättynyt, et-
tä pystyin siihen. Eniten olin 
iloinen uusista sambaajista, 
jotka intoa hehkuen koki-
vat vapautumisen tunnetta 
tanssiessa aidon baterian 
tahdissa. Brassitunnelma 
ruokaa myöten oli niin aito 
kuin sen vain osasin toivoa. 
Kiitollisuus mukana matkal-
la eläjille on suuri.

Tanssia, musiikkia  
ja ruokaa

Sambakarnevaalien ydin 
on tietysti tanssi ja musiik-
ki. Ensimmäisillä karne-
vaaleilla nämä osa-alueet 
toteutuivat monipuolisesti. 
Tanssin puolesta pääosassa 
olivat Costan sambanaiset, 
jotka esiintyivät molempi-
na iltoina erilaisissa kokoon-
panoissa moneen otteeseen. 
Väriä ja vauhtia riitti.

Musiikin puolella perjan-
taina kuultiin muiden muas-
sa Kukkis Rajalinin ja JaySax 
saksofonitaiteilijan valloitta-
va Carmen Miranda show. 
Lauantai-iltana Silen Band 

plays Latino hoiti livemusii-
kin mallikkaasti.

Yllättävin ja ehkä tunnel-
man luomisen kannalta tär-
kein elementti oli Coinista 
kotoisin oleva bateriaryh-
mä Sambagua do Rio. Tämä 
kahdeksanhenkinen rumpu-
ryhmä loihti soittimistaan 
aitoa Etelä-Amerikan tun-
nelmaa ja suomalaisten sie-
lut oli myyty ja lanteet avattu 
rytmikkäälle liikkeelle.

Ruoka on sambakarne-
vaaleilla tärkeässä roolissa. 
Molempina iltoina ravinto-
la Kukkoon oli rakennettu 
aito brasilialainen buffet. 
Pöydästä löytyi erilaisia sa-
laatteja, hedelmiä, makka-
roita, pataruokia ja muita 
brasilialaisia erikoisuuksia. 

Ruokapuolella illan kruu-
nasi churrasco eli brasilia-
lainen lihapöytä. Vieraileva 
lihamestari Peter Rajalin 
leikkasi näyttävästi bra-
silialaista picanha paistia 
suoraan pitkästä miekasta 
asiakkaiden lautasille. 

– Nämä olivat ensimmäi-
set sambakarnevaalit. Hom-
ma ei jää tähän, karnevaalit 
järjestetään varmasti uudes-
taan viimeistään vuoden 
päästä. Nyt suunnitellaan 
sambanaisten kanssa ohjel-
manumeroa naistenpäivää 
varten. Tervetuloa mukaan 
kaikki sambasta kiinnos-
tuneet, Kukkis Rajalin roh-
kaisee.

Markku Silenin kitara soi komeasti kauniiden sambanaisten Kukkis Rajalinin ja Linda 
Mehtosen välissä.

Samban syke vei mukanaan

Sambakarnevaalien ydin on tietysti tanssi ja 
musiikki. Ensimmäisillä karnevaaleilla nämä 
osa-alueet toteutuivat monipuolisesti. 
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Peter Rajalin toimi vierailevana lihamestarina ja järjesti näyttävän 
shown leikkaamalla picanhaa suoraan miekasta.Sambagua do Rio loihti uskomattomia Etelä-Amerikan rytmejä.

e vei mukanaan

Costan sambanaiset on värikäs 
ja aktiivinen ryhmä. Mukaan 
harrastamaan mahtuu.

JaySax ja Kukkis Rajalin Carmen Miranda -showssa.
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Keskellä synkintä talvea laulaja Minna 
Lasanen vaihtoi hetkeksi Orimattilan pimeän 
ja loskan Andalusian maisemiin. Samalla 
kun hän saa itse mukavasti valohoitoa, 
pääsevät Aurinkorannikon suomalaiset 
nauttimaan hänen tulkitsemistaan jazz-
klassikoista.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sanna Niemi

Yleisön kanssa samassa veneessä

– Täällä on valtavasti tuttuja 
elämän varrelta, ihmisiä jotka 
ovat muuttaneet tänne vuosi-
en saatossa. Minulla asuu tut-
tuja pitkin Andalusiaa, ja kun 
tulen tänne, pääsen samalla 
tapaamaan ystäviäni, kertoo 
laulaja Minna Lasanen.

Hän on parhaillaan käy-
mässä Aurinkorannikolla, 
kuten todettua käymässä ys-
tävien luona kylässä, mutta 
myös esiintymässä. Sunnun-
taina 5. helmikuuta Lasanen 
nousee Kukon lavalle yhdes-
sä Andalusian Swingbandin 
kanssa.

Samainen Andalusian 
Swingband oli muuten kes-
keisessä osassa myös Lasa-
sen ensimmäisissä keikoissa 
Aurinkorannikolla jokseen-
kin kymmenen vuotta sitten.

- Ystäväni Annukka Laak-
sonen houkutteli minua 
käymään luonaan täällä 
Costalla. Lisähoukuttimek-
si hän lupasi järjestää pari 
keikkaa.

Ensimmäinen niistä kei-
koista oli nimenomaan 
Andalusian Swingbandin 
solistivieraana. Keikka-
paikkana oli ASB:n silloinen 
kotikenttä, Fuengirolan sa-
tamassa sijainnut ravintola 
Regina.

Sen jälkeen Minna La-
sanen on käynyt viihdyt-
tämässä rannikon jazz- ja 
swingkansaa useaan ottee-
seen. 

nä kävi että vuonna -95 aloin 
laulaa ammatikseni, ja siitä 
alkaen se on ollut pääasial-
linen ammattini.

Minna Lasanen on kier-
tänyt suomalaisten keik-
kapaikkojen ohella myös 
laivoilla eri kokoonpanojen 
laulajana ja useamman vuo-
den myös Rodoksella.

Oma tupa

Minna Lasanen on myös in-
nokas kasvimaan viljelijä. 
Siihen hänellä on nyt hyvät 
puitteet uudessa kotitalossa, 
jonka hän miehensä, rumpa-
li Jari ”Kepa” Kettusen kans-
sa hankki reilut pari vuotta 
sitten. Siis sikäli kuin yli sa-
tavuotiasta taloa voi kutsua 
uudeksi.

– Ostimme syksyllä 2020 
Orimattilasta, Niinikosken 
kylästä vanhan puisen kan-
sakoulun, jonka pääraken-
nus on vuodelta 1903. Se oli 
melko rähjäisessä kunnos-
sa, mutta näimme sen po-
tentiaalin joka talossa on. Ja 
lisäksi siellä oli ollut osuus-
kunnan levytysstudio, joten 
siellä oli musiikin tekoon 
puitteet kunnossa.

Oman tuvan laittamiseen 
taiteilijapariskunta suhtau-
tuu rauhallisesti, tekemistä 
riittää pitkäksi aikaa, mutta 
asioilla ei ole kiire.

Pariskunta pyrkii myös 
musisoimaan mahdollisim-
man paljon yhdessä. Toki ai-
kataulut ovat tiukat.

– Mieheni soittaa rum-
puja Agentsissa, Riku Nie-
mi Orchestrassa ja vaikka 
missä, niin hänellä on pal-
jon keikkaa.

Luvassa klassikoita

Sunnuntaina 5. helmikuu-
ta Minna Lasanen nousee 
siis ravintola Kukon lavalle 

Heittäytyvät sambanaiset

Pääkirjoitus 3.2.2023

Veren perintö

Kun puhutaan jazzista ja 
mainitaan nimi Lasanen, 
tulee monelle varmasti en-
simmäisenä mieleen Minnan 
isä Pentti Lasanen. Isä-Lasa-
nen ehti tehdä merkittävän 
elämäntyön suomalaisen 
jazzmusiikin yhtenä kovim-
mista nimistä.

Se että tytär päätyi seu-
raamaan samoille urille, ei 
ollut kuitenkaan mikään it-
sestäänselvyys.

– Isäni ei koskaan kannus-
tanut minua muusikon am-
mattiin tai laulajaksi. Hän 
auttoi ja neuvoi kyllä aina 
kun pyysin, mutta hän ajat-
teli että jos hän kannattelee 
minua, niin en saa omaa ja-
lansijaa ja ymmärrystä työn-
teosta.

– Laulajaksi en oikeas-
taan koskaan halunnut, 
vaan tanssivaksi ja laulavak-
si näyttelijäksi. Sellaiseen ei 
kuitenkaan ollut opiskelu-
mahdollisuuksia, Minna La-
sanen muistelee.

Lopulta laulu kuitenkin 
valtasi paikkansa hänen elä-
mässään melko luontevasti.

– Näyttelin ja lauloin aina 
kun oli tilaisuus, ja ihmiset 
kokivat sen miellyttävänä. 
Joskus rippikouluiän tienoil-
la laulu tuli jäädäkseen. Isä 
sanoi että älä ala muusikoksi, 
se on liian rankkaa, varsin-
kin naiselle. Mutta niin sii-

Kuinka usein 
käyt ravintolassa 
syömässä? Onko 
lempiannosta?  

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi Arto Leskinen, 67  

Helsinki

Täällä ollessa lähes 
pelkästään ravintoloissa, 
lempiruoka on seafood 
paella.

 

Hilkka Hänninen, 70 
Somero

Lomalla melkein joka päivä. 
Minulla ei ole lempiannosta, 
valitsen fiiliksen mukaan.

Merja Syvähuoko, 70 
Karjalohja

Käyn päivittäin  
ravintoloissa, kala on  
minun lempiruokaani.

Viime viikonloppuna Aurinkorannikon suomalai-
syhteisö näytti jälleen kerran voimansa. Costan 
sambanaiset oli porukka, joka loi tyhjästä jotain 
ennen kokematonta ja hienoa. Fuengirolassa jär-
jestettiin historian ensimmäiset suomalaiset sam-
bakarnevaalit.

Erityinen kiitos täytyy antaa sille vahvalle nais-
joukolle, joka lähti pyyteettömästi toteuttamaan 
tapahtumaa. Kukkis Rajalinin johdolla Costan 
sambanaiset valmisteli kahden päivän karnevaalin 
vailla vertaa. Kaikki juhlaan liittyvä oli sambanaisten 
suunnittelemaa. Ohjelma, esiintymisasut, somis-
tus ja ruoka ideoitiin sambatreenien yhteydessä.

Hienointa koko hommassa oli sambanaisten 
heittäytyminen. Syksystä asti tanssia ja kuvioita 
oli harjoiteltu, karnevaalit oli kruunu sille työlle. 
Mukana oli tavallisia suomalaisnaisia, jotka eivät 
olleet juuri koskaan esiintyneet missään. Nyt he 
villitsivät yleisöä eksoottisissa vaatteissa kaikkensa 
antaen. Kuinka vapautuneilta ja onnellisilta naiset 
tanssiessaan näyttivätkään.

Costan sambanaisissa on mukana myös pal-
jon tanssia harrastaneita. He pääsivät loistamaan 
soolonumeroillaan sekä bateriaryhmän että Silen 
Bandin säestämänä. Upeita esityksiä.

Suurimman työn koko juhlaan teki jo edellä mai-
nittu Kukkis Rajalin. Juhlan organisoinnin lisäksi 
hänen tanssi- ja laulunumeronsa olivat ylivertaisia. 
Jos jälleensyntyminen pitää paikkansa, edellisessä 
elämässään Rajalin on ollut brasilialainen.

Samba Aurinkorannikolla ei lopu yksiin karne-
vaaleihin. Vastaavia juhlia koetaan jatkossakin. 
Costan sambanaiset suunnittelee myös muita 
esiintymisiä ja tapahtumia. Jos kiinnostaa, sam-
banaiset ottavat mieluusti joukkoonsa uusia in-
nokkaita harrastajia.

– Haluan että keikalla yleisöllä on sellainen tunne että he o

Parempaa palvelua ja 
työhyvinvointia
Jokainen asioidessaan erilaisissa yrityksissä voi työn-
tekijöiden käytöksestä havainnoida sen, miten hyvin he 
työssään viihtyvät ja millainen on työyhteisön ilmapiiri. 

Kun työntekijöiden on hyvä olla, he ovat motivoitu-
neita ja heille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa omaan 
työhönsä. Se näkyy asiakkaille parempana palveluna. 
Silloin kun työpaikan ilmapiiri on reipas ja iloinen, se 
näkyy hyväntuulisuutena asiakkaiden kohtaamisessa. 

Mutta me asiakkaat voimme myös omalla vuorovaiku-
tuksellamme vaikuttaa saamaamme palveluun yrityksis-
sä. Vanha sanonta, niin metsä vastaa kuin sinne huutaa, 
pitää aina paikkaansa. Jos tulet asiakkaana tai vaikkapa 
vierailijana yritykseen ja naamasi on happamana heti 
aluksi, tulet tuskiin saamaan kovin hyvää vastaanottoa. 

Myös asiakkaana voit pelastaa jonkun työntekijän 
päivän. Iloinen olemus, hymy, kohteliaisuus parantavat 
aina myös sinua palvelevan työntekijän päivää. 

Toinen tärkeä muistettava asia on se, että kenestä-
kään ei kannata tehdä olettamuksia ulkoisen olemuk-
sen mukaan. Voit törmätä täällä Espanjassa suomen-
kieliseen palveluun mitä yllättävimmissä paikoissa. Ei 
kannata olettaa, että kohtaamasi espanjalainen ei osaa 
suomen kieltä. 

Eli ensin asioituasi englanniksi ei kannata sen jälkeen 
mennä mölähtelemään suomeksi mitään hölmöä. Kuten 
vaikka sanoa puolisolle suomeksi, että asiakaspalvelija 
oli aivan pihalla, kun kysymäsi kartat 
olivat päässeet loppumaan. 

Annat itsestäsi hölmön mieliku-
van, mutta toisaalta tuotat työnte-
kijöille hyvät naurut. 

yhdessä tutun Andalusian 
Swingbandin kanssa.

– Olen esiintynyt heidän 
kanssaan lukuisia kerto-
ja vähän vaihtelevilla ko-

KUKA?
Minna Lasanen

 ● 52 vuotta
 ● Laulaja
 ● Ensimmäiset keikat Aurinko

rannikolla 10 vuotta sitten
 ● Harrastaa kasvimaan viljelyä ja 

käsitöitä
 ● Unelmoi asumisesta siellä missä 

sitruunapuut kasvavat

Sari Savolainen

Kirjoittaja on Sofia-opiston 
toiminnanjohtaja.
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Yleisön kanssa samassa veneessä Melkein kaksi kuukautta sydäntalvella Suomessa vie-
rähti; vihdon hetkeksi lämpimään takaisin. Autuutta lä-
hellä pelkkä ajatus pois kylmästä, märästä, liukkaasta 
ja kalliista kotimaasta. 

Facebookin ihmeellisestä maailmasta löysin muiston, 
jossa kerrottiin, että 9v sitten olin teatteria opettamassa 
Torreviejassa. Sieltä seuraavaksi syystalveksi Teneriffal-
le, kevääksi Gran Canarialle. Fugessa sen jälkeen talvet 
kohtalaisen tiiviisti.

Joskus tuntuu, ettei vuosiin mahdu mitään merkityk-
sellistä, mutta tällä reissullani ajattelen toisin. Vuosia sit-
ten ajatus suomalaisesta teatteriryhmästä Fuengirolassa 
oli kaukainen, lähes mahdoton ajatus. Nyt se on siellä 
kaikessa moninaisessa kukoistuksessaan. Helmikuun 
12. päivänä ”Tuntemattoman” esitystä valvomassa Las 
Palmerasin Colón-salissa, on viimeinen kerta kun ohjaa-
jana mainitaan minun nimeni. Ei tunnu haikealta. Olen 
hommani hoitanut kolmen vuoden aikana.

Paavo Ässämäki ensin tuottajana sekä näyttelijänä, 
sitten apulaisohjaajana ja nyt tulevaisuudessa ohjaajana 
tuntee Suomelan teatterin maaperän kuin omat taskunsa. 
Yhteistyö on ollut upeaa ja annan kaiken vetoapuni mikäli 
sitä jatkossakin tarvitaan. Nyt on uusien asioiden aika. 

Toivon produktiolle pitkää ikää ja paljon kansainvälisiä 
vierailuja edustaen Aurinkorannikon esittävien taiteiden 
osaamista. Lopputulos ylitti kaikki villeimmät unelmani. 
Sanoin lähtömetreillä, että haluan valmentaa teatteriryh-
män, jolla on valmiuksia ottaa vastaan 
monia ohjaajia, kapellimestareita, 
näyttelijöitä, puvustajia, lavastajia 
jne. Kaiken ydin on ryhmä ja sen 
dynamiikka. Joskus toiveet toteu-
tuu kovalla työllä.

Pitäkää rima korkealla!

Vaikka täällä Aurinkorannikolla on yli 320 aurinkoista 
päivää vuodessa, välillä on myös kylmää. Tosin tuo 
kylmyys on suhteellinen käsite, ainakin meille suoma-
laisille. Tammikuun loppupuolella mitattiin koko talven 
kylmimmät yölämpötilat. Ne painautuivat parin tunnin 
ajaksi jopa pari astetta pakkaselle. Onneksi tuo kylmyys 
ei meitä pohjoisen kasvatteja ole paljoa haitannut. Ehkä 
vain hieman huvittanut.

Pari kylmää tammikuun yötä ei ole ollut este luon-
non heräämiselle. Pellot orastavat vihreyttään ja man-
telinkukat ovat luoneet taianomaisen satumaiseman. 
Kylmyys, lämpö, valoisuus ja sade elävät symbioottista 
yhteiseloaan. Aamun hetkellinen kuura sulaa polttavan 
auringon alla.

Aina ei tarvitse elää maassa maan tavalla. Ainakaan, 
jos kysymys on lämmityksestä ja asuntojen lämpötiloista. 
Minulle arjen luksusta on lämmin koti. Tänäkään talve-
na en ole palellut enkä ole sulkeutunut yhteen huonee-
seen vanhan kaasulämmittimen kanssa. En myöskään 
ole joutunut kaivamaan naftaliinista vanhoja mummon 
tekemiä villasukkia. 

Olen päättänyt, että Espanjassa en aio palella. Olen 
investoinut lämpöön ja sähkön tehoon. Kuusi energiate-
hokasta ilmalämpöpumppuani ovat hurisseet tasaisesti 
koko talven. Nyt 9 kW:n sähköteholla voin surutta läm-
mittää koko taloani, keittää kahvia ja pestä armottomasti 
pyykkiä. Ja vielä samanaikaisesti käydä suihkussa. Se 
on minulle todellista luksusta, vaikka moni kotisuomessa 
pitääkin sitä itsestäänselvyytenä!

Haaveilen nyt tulevasta kesästä. Silloin kevyet top-
patakit ja villakangastakit laitetaan kesäteloille. Sekä 
vaatekerrokset että sähkölaskut pienenevät. 
Viimainen pohjoistuuli muuttuu lempeän 
samettiseksi, ihoa hyväileväksi tuulen vi-
reeksi. Luulen olevani kesäihminen!

Markus Aho

Kirjoittaja on Aurinkorannikolla 
toimiva kiinteistönvälittäjä.

Tuulta teatterin purjeisiin!

Kylmyyden ja 
kuumuuden ristitulessa

”Ruotsalaisen 
huippuseuran IFK 
Göteborgin matka 

Espanjan-leirille sai 
torstaina yllättävän 

käänteen, kun joukkuetta 
kuljettanut lentokone 

joutui tekemään 
ylimääräisen välilaskun 

Kööpenhaminaan.”
hs.fi 2.2.

koonpanoilla.
Entä mitä on lupa odot-

taa?
- Perinteistä vanhaa, is-

kemällistä jazzia, helppoa 

kuunneltavaa, Lasanen ku-
vailee.

– Sellaista mitä voisi aja-
tella tanssivansa, vaikkei 
tanssi. Erilaisia rytmiikoi-

ta, ei liian surullista. Fly Me 
to the Moon ja What a Won-
derful World ovat esimerk-
kejä sellaisista klassikoista, 
jotka yleensä aina esitetään. 

Sekaan laitetaan sitten vä-
hän sellaisia kappaleita, 
jotka eivät kenties ole aivan 
niin tunnettuja, mutta jois-
sa on hyvä fiilis.

Kristiina Sahlstén, 55 
Fuengirola

Tosi harvoin, koska olen 
täällä töissä Espanjan 
palkalla. Turistihinnat 
ravintoloissa yllättivät minut!

Kirsti Schärer-Syvähuoko, 
72, Brig, Sveitsi

Päivittäin käydään 
ravintoloissa, kalasta 
minäkin pidän.

Hannu Seppälä, 70 
Lappeenranta

Erittäin harvoin, teen 
itse ruokani. Viimeisin 
sisäfileepihvi ravintolassa oli 
kyllä hyvää.

 

alla yleisöllä on sellainen tunne että he ovat tervetulleita ja että olemme siinä tilanteessa yhdessä, Minna Lasanen kuvailee hyvää keikkafiilistä.

Päivi Mäkinen
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Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

Ambulanssi- ja lääkäripäivystys 24h/vrk, 900 200 116Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290

 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:

Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Markkinoinnilla hyvinvointia!

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

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.

Vital Shop

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

• Carre our Mijas Costa 

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

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

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

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

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

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

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

TRI TOLOSEN
E-EPA 500 mg ja

650 mg

-10%
Tarjous voimassa 

16.2.  asti.

KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

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

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

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

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

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

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

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

 

Lastensuojelun lapset maailmalla karkuteillä 
OLEN KUULLUT PUHUTTAVAN, että ulkomaille ja myös 
Aurinkorannikolle mennään lastensuojelua karkuun. Siis 
viranomaisia, jotka mielivaltaisesti käyttävät lastensuo-
jelulakia perheitä vastaan erottaen lapset vanhemmis-
taan ja vanhemmat lapsistaan. 

Tämä on erittäin arka aihe. Jokainen vanhempi te-
kee parhaansa omilla kyvyillään ja taidoillaan ja elä-
mäntilanteessa mikä kulloinkin on. Ellei 
kyse ole brutaalista hyväksikäytöstä ja 
väkivallasta, joskus lastensuojeluilmoi-
tuksista olosuhdearviointiin ja erilais-
ten tätien lamppaamiseen kotona voi 
tulla todella loukkaava, kuormittava ja 
lisäksi syytettynä ja silmätikkuna olo. 
Pääsääntöisesti jokainen vanhempi ja 
perhe kuitenkin tietää mikä on lapselle 

parasta. Siinä vaihees-
sa lisäksi, kun kriisi 

tai voimat ehtyvät 
voi olla vanhem-
pana vaikea ottaa apua vastaan, 
vaikka sitä tarvitsisikin.

Lähtökohtaisesti kuitenkin 
viranomaisten on lainsää-
dännön mukaisesti toimitta-
va ja käsiteltävä ilmoitukset, 

vaikka ne kuinka erheellisiä olisivatkin. Itse lastensuo-
jelussa työskennelleenä sosiaalityöntekijänä sanoinkin 
usein, että mieluummin ylisuojelua, kuin sitä ettei olla 
reagoitu riittävästi. Enempää perhesurmia ja kaltoin 
kohtelua ei kenenkään lapsen tulisi kohdata. Viranomai-
sen tehtävä on saada varmuus, että lapsen hyvinvointi 
ei vaarannu millään tasolla.

Vanhemmuuden myytti on kaikkivoipa, 
vaikka sen pitäisi olla rakkautta ja jaet-
tua huolenpitoa koko ympäristön kanssa. 
Aurinkorannikolla ei toimi Suomen sosi-
aalityön viranomaisia, mutta moni lasten 
kanssa toimiva taho pyrkii hyvään yhteis-
työhön lasten kotimaan viranomaistahojen 
kanssa. Kyseessä on kuitenkin lapsen 
etu varmistua, että kaikki on ok. Meillä on 
mahdollista saada myös täällä palvelun-
tuottajilta esimerkiksi tukihenkilötoimintaa 
tai perhetyötä tai ihan sosiaalityön tukea 
erilaisiin kriisi- ja ongelmatilanteisiin. Jos-

kus siis tuen vastaanottaminen voi hälventää huolta, 
jonka esimerkiksi perhe kokee epäoikeudenmukaiseksi 
ja vääräksi viranomaistaholta.

Niina Ristolainen
NSC Group Oy

Kirjoittaja on laillistettu sosiaalityöntekijä (YTM) sekä 
hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen yrittäjä Fuengirolassa.

Jokainen vanhempi 
tekee parhaansa 
omilla kyvyillään 
ja taidoillaan ja 

elämäntilanteessa 
mikä kulloinkin on. 

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

� Reikihoidot ja -kurssit 
� Tarot � Feng shui 

� Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella � Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com

����������������������������

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

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT � SOSIAALITYÖ 
� ARJEN APU � TUKIHENKILÖTOIMINTA

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

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

Ravintolassa oli tapahtuma-
hetkellä toistakymmentä 

henkilöä, joten poliisi tul-
kitsee asian murhapolton 

yritykseksi. Tekijä on saatu 
kiinni, hän on Policia Nacio-
nalin hallussa.

Syyttäjä tutkii vielä, mikä 
on varsinainen rikosnimike. 
Siihen vaikuttaa esimerkik-
si se, olivatko ravintolassa 
olleet ihmiset välittömäs-
sä hengenvaarassa poltto-
yrityksen aikana. Mikäli 
tutkinnassa todetaan väli-
tön hengenvaara yli kym-
menelle ihmiselle, kyse on 
vakavasta rikoksesta, jos-
ta tuomio saattaa Espanjas-
sa olla jopa yli kymmenen 
vuotta vankeutta.

Taustalla erodraama?

Fuengirola.fi:n saamien tie-
tojen mukaan tekijä on nuo-
ri suomalaismies. Hänellä on 
ollut romanttinen suhde ra-
vintolaan liittyvän henkilön 
kanssa. Toinen osapuoli on 
ilmeisesti päättänyt suhteen 
pari viikkoa sitten ja mah-
dollinen murhapolton yrittä-
jä on ottanut eron raskaasti. 
Nämä tiedot ovat toistaisek-

si varmistamattomia.
Tapahtumat etenivät lau-

antai-iltana nopeasti. Epäilty 
oli aluksi käyttäytynyt ou-
dosti, hän oli esimerkiksi 
tuhonnut kaksi matkapu-
helinta, joista ainakin toinen 
kuului ravintolan henkilö-
kunnalle. Sen jälkeen epäilty 
on siirtynyt ravintolan teras-
sille ja ilmeisesti jotain pala-
vaa nestettä avuksi käyttäen 
sytyttänyt terassin teltta-
kankaat tuleen.

– Onni onnettomuudessa 
on, että havaitsimme palon 
lähes heti sen sytyttämisen 
jälkeen. Itsellänikin on va-
paapalokuntataustaa joten 
tiesin kuinka toimia. Saim-
me henkilökunnan avus-
tuksella palon tyrehtymään 

nopeasti, ravintoloitsija Mar-
ko Levander Uusi Reflasta 
kertoo.

– Tuli oli juuri pääsemäs-
sä kiinni kattorakenteisiin, 
joista se olisi nopeasti levin-
nyt koko terassille ja myös 
ravintolan sisätiloihin. Meil-
lä on paljon kaasupulloja ja 
muuta tulenarkaa tavaraa 
ravintolassa, joten jos palo 
olisi päässyt leviämään, tu-
hot olisivat saattaneet olla 
todella suuria. Sanoisin, et-
tä aika viime hetkellä toimit-
tiin, jos olisimme havainneet 
palon 30 sekuntia myöhem-
min, se olisi ollut liian myö-
hään.

Tämän isompaa tuhoa pa-
lo ei onneksi saanut aikaan.

Ravintolassa on jatkuva vi-

deokameravalvonta. Video-
kuvien perusteella epäilty 
tunnistettiin helposti ja hä-
nen jäljilleen päästiin nope-
asti. Policia Nacional pidätti 
miehen puolen yön jälkeen 
Fuengirolan keskustassa. 
Sittemmin mies on päästet-
ty vapaalle jalalle odotta-
maan syytettä.

– Onneksi meillä on video-
valvonta. Sen avulla saatiin 
heti selville palon aloitta-
ja. Myös kadonneiden ja tu-
hottujen puhelimien kohtalo 
selvisi videonauhalta.

Palon jälkiä siivotaan tä-
nään ravintola Uusi Reflassa. 
Vahingot olivat niin pienet, 
ettei se vaikuta millään ta-
paan ravintolan aukioloi-
hin tai muuhun toimintaan.

Tämän isompaa tuhoa palo ei onneksi saanut aikaan.

Viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 
ravintola Uusi Reflassa Fuengirolan satamassa  
oli läheltä piti -tilanne. Ilmeisesti musta-
sukkaisuus pontimenaan, nuori mies sytytti 
ravintolan terassilla tahallisesti tulipalon.
Teksti: Antti Pekkarinen

Ravintola Kukko
Avenida de Los Boliches 4, Fuengirola

lauantaina 11.2. klo 10–12

Silmäkirurgi
Petri Oksman luennoi:

Yleisimmät silmäsairaudet

Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz 3, Fuengirola
Puh. +34 952 470 073 • Whatsapp +34 691 934 660info@soleyes.es • www.soleyes.esSUOMALAINEN SILMÄKLINIKKA & LÄÄKÄRIASEMA

Sol Eyes tarjoaa 
ilmaisen aamiaisen
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

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

Kärpät lunastaa lupauksia
OULUN KÄRPPIÄ on kritisoitu paljon 
tällä kaudella. Asiantuntijoiden mukaan 
oululaiset pelaavat liian varovaisesti ja 
liian kontrolloidusti.

Syyttävä sormi kohdistuu erityisesti 
päävalmentaja Lauri Marjamäkeen. Lei-
jonien ruorissa tuli tavaksi, että joukkue 
pelasi Marjamäen johdolla keskialueen 
trapia eikä uskaltanut paineista vastus-
tajaa sen puolustusalueella.

Nyt Kärpissä on nähty paljon samaa 
ja kiekkokontrolli viivelähtöineen näyt-
täytyy hitaana pelaamisena.

Voidaanko jo puhua Kärppien peli-
esityksestä menneessä aikamuodos-
sa? Näin siksi, että keskiviikkona Jypiä 
vastaan oululaisjoukkue pelasi vauh-
dikkaasti ja jätti jyväskyläläiset täysin 
kyydistä vahvalla liikkumisella.

Tehojen kanssa tuskailukin näyttää 
jo voitetulta ongelmalta. Sitä todisti 4–0 
voitto keskiviikkona.

Myös Tapparan kaato oli osoitus 
oululaisten iskuvoimasta.

KÄRPPIEN ESITYKSEN koheneminen 
tulee juuri tärkeällä hetkellä, kun tais-
telu kuuden sakkiin pääsystä kiristyy. 
Myös Helsingin IFK kuuluu piristyneiden 
joukkueiden sakkiin.

Joukkue kuitenkin majaili liian pit-
kään sarjan tyvipäässä. Nousu suo-
raan pudotuspelipaikkaan on hyvin 
mahdollinen, mutta se ei enää siedä 
turhia tappioita.

Etenkin sen tulisi ottaa pisteitä juuri 
pahimmilta kilpailijoiltaan.

PORIN ÄSSÄT on nousemassa Pelican-
sin ohella Liigan kovimmaksi yllättäjäksi. 
Porilaisten otteet kohenevat koko ajan 
sarjan edetessä ja nousu kuuden sak-
kiin eli suoraan pudotuspelipaikkaan 
toteutuu nyt nähdyillä esityksillä.

Ässien peli ei ole kiekollisesti hir-
vittävästi kehittynyt. Päättäväisyys ja 
itseluottamus sen sijaan ovat. Pori-

laiset tekevät kylmästi ratkaisut, kun 
se paikka tulee ja vastaavasti omaa 
maalia suojellaan.

Maalivahti Niklas Rubinia ei kehuta 
suotta. Pitää kuitenkin muistaa, ettei pa-
raskaan maalivahti onnistu, jollei puo-
lustuspelin perusasiat ole kunnossa.

SARJAJOHTAJA LUKON peli ei ole läh-
tenyt kulkemaan yhtä raikkaasti vuo-
denvaihteen jälkeen kuin sitä ennen. 
Toisaalta pitää muistaa, että myös muut 
kärkijoukkueet ovat kompuroineet.

Ilves hävisi Ässille Porissa ja kotona 
keskiviikkona TPS:lle.

Päävalmentaja Marko Virtanen lupa-
si Lukon pelin monipuolistuvan sarjan 
loppupuolella. Muutosta ei ole juuri 
nähty. Jos jotain muutosta on tullut, 
löytyy se miinuspuolelta. Tietynlainen 
raikkaus on jäänyt esityksestä puuttu-
maan. Eikä ylivoimakaan ole niin hyvää 
kuin se voisi olla.

Tamperelaiset Tappara ja Ilves hä-
tyyttelevät pahimmin raumalaisia. Vii-
meksi Ilves kompastui kotonaan TPS:lle 
ja pysyy pistekeskiarvolla mitaten Lu-
kon takana kaksi ottelua vähemmän 
pelanneena.

Tapparankin pistekeskiarvo on Luk-
koa pienempi. Erot ovat kuitenkin mar-
ginaalisia, joten sarjakärki voi vaihtua, 
kun pelataan sopivasti ristiin ja jouk-
kueille tulee sama pelimäärä täyteen.
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Neljännellä sarjaportaalla pelaava Juventud Tor-
remolinos on paininut pahoissa talousvaikeuk-
sissa, mutta pian ne saattavat olla historiaa, sillä 
sijoitusyhtiö Aca Football Partners on kiinnostunut 
seuran omistajuudesta ja ilmoittanut valmiutensa 
"sijoittamaan tarpeeksi ja pitkälle aikavälille uuteen 
projektiin". Sama sijoittajaryhmä on mm. Belgiassa 
nostanut puoliamatöörijoukkueen jo toiseksi kor-
keimmalle sarjatasolle ja ammattilaistanut kaiken.

Tällä hetkellä Juventud Torremolinos pelaa 
kotiottelunsa muutama tuhat henkeä vetävällä 
Estadio Municipal El Pozuelo -kentällään ja toi-
minta muistuttaa enemmän talkoohenkeä, kuin 
minkäänlaista bisnestä, mutta ei ole vaikeaa näh-
dä sijoittajaryhmän todellista visiota.

Mikäli Málaga CF sössii kautensa ja putoaa 
ammattilaissarjojen ulkopuolelle, on seuraorga-
nisaation jatko vähintäänkin epävarmaa. Sen 
osakkeilla ei saa käydä kauppaa, sillä kesken 
on useampiakin oikeusprosesseja ja kun tulois-
ta katoaisi lähes kaikki, olisi omistajien käytävä 
lompakoillaan. Se tuskin kiistakumppaneilta on-
nistuu, jolloin edessä olisi maksukyvyttömyys 
ja seuran katoaminen maailmankartalta. Mistä 
tyhjiön täyttäjä?

Juventud Torremolinoksen kotistadion saattaa-
pi käydä lähivuosina pieneksi uusien haasteiden 
ja resurssien kera. Mene ja tiedä; ehkäpä tuo anoo 
pääsyä La Rosaledalle ja uudet omistajat lansee-
raavat nimenmuutoksen. Jonkun sellaisen mikä 
sisältää sanan Málaga. Siinäpä sitä olisi 
sitten uusi kalifi kalifin paikalla tyhjiötä 
täyttämässä ja nähtäväksi jäisi pys-
tyykö se parempaan kuin "maailman 
ainoa persaukinen öljysheikki". 

malagacffanclubfinland@gmail.com

Kalifiksi kalifin paikalle

GOLF-tuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU 

SANTANA 1.2.2023

422th COPA DOS LEONES 

SANTANA GOLF 2.2.2023

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Tenho Pasi
 hcp 3 ......................tulos 71
2. Mononen Antti 
 hcp 12 ....................tulos 71
3. Eskelinen Mikko
 hcp 11 ....................tulos 72

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Vilkkilä Heikki  
 hcp 22 ....................tulos 37
2. Söderholm Kaj
 hcp 16 ....................tulos 36
3. Kiiskinen Eino
 hcp 16 ....................tulos 34

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Niskanen Anna-Liisa  
 hcp 23 ....................tulos 33
2. Eskelinen Sanna
 hcp 17 ....................tulos 32
3. Illman Anne
 hcp 36 ....................tulos 30

Paras scr 
Tenho Pasi  ...........................74   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Jarkko Kähkönen
 hcp 16,6 .................tulos 45
2. Rame Korhonen 
 hcp 14,3 .................tulos 40
3. Risto Wuorio
 hcp 13,1 .................tulos 36

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Jussi Varjosaari  
 hcp 26,6 .................tulos 42
2. Ralle Holmborg
 hcp 23,0 .................tulos 39
3. Chape Reinikainen
 hcp 18,7 .................tulos 38

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Siru Vartiainen  
 hcp 22,0 .................tulos 35
2. Raili Kiiskinen
 hcp 34,0 .................tulos 35
3. Anne Illman
 hcp 35,7 .................tulos 35

Best Scratch result  
by Dos Leones 
Harri Salakari  ......................77   

La Liga 1
2.2.

1 Barcelona .................50
2 Real Madrid ..............42
3 Real Sociedad...........39
4 Atletico .....................34
5 Villarreal ...................31
6 Betis .........................31
7 Vallecano..................29
8 Osasuna ....................28
9 Bilbao .......................26
10 Mallorca ...................25
11 Almeria ....................22
12 Girona .......................21
13 Sevilla .......................21
14 Valencia ....................20
15  Espanyol ..................20
16  Celta Vigo ................20
17  Valladolid ................20
18  Cadiz ........................19
19  Getafe ......................17
20  Elche ..........................6

La Liga 2
2.2.

1 Las Palmas .............48
2 SD Eibar .................47
3 Levante ..................44
4 Deportivo Alaves....43
5 Albacete Balompie 42
6 Granada CF ............41
7 Burgos ...................39
8 CD Leganes ............35
9 FC Cartagena .........34
10 Villarreal B .............34
11 Sporting Gijon .......32
12 Andorra CF FC ........32
13 CD Tenerife .............31
14 SD Huesca ..............31
15 Real Oviedo ...........31
16 CD Mirandes ..........30
17 Real Zaragoza ........30
18 Racing Santander ..26
19 SD Ponferradina .....26
20 Malaga CF ..............22
21 CD Lugo .................21
22 UD Ibiza .................17

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!

Unohtumaton

Puh. +34 687 886 745 
+34 687 886 746

www.meriatur.com

Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!

FO

Kokopäiväretki lauantaina 11.2., hinta 85€ (4-14 v. 64€)

Matkalla koet ja näet upean 
katedraalin, Euroopan hienoimman 
vanhan kaupungin sekä Santa 
Cruzin vanhat juutalaiskorttelit. 
Maria Luisan puistossa sijaitsevat 
kuuluisat aukiot Plaza de America ja 
Plaza de Espana lumoavat 
kauneudellaan. Retkellä on myös 
mahdollisuus osallistua yhteiselle 
lounaalle Restaurante Cabildossa 
(hinta 19€).
Matkaan lähdetään aamuvarhain 
ja kotiin palataan myöhään illalla. 
Huom. Retki sisältää runsaasti 
kävelyä.

Lähde kiehtovalle suomen-
kieliselle päiväretkelle.  

info@meriatur.com 
+358 40 6525 923 

LÄHDE 

MUKAAN!

Sevilla

Oppaana toimii Anssi Marstela. 
Anssilla on takanaan 25 vuo-
den kokemus sekä päiväretkien 
että Andalusian kiertomatkojen 
vetämisestä mm. Finnmatkoille ja 
TEMA-matkoille.
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Lähde päiväretkelle!

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

Caminito del Rey
Hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavís
Hinta 49€

Gibraltar
Hinta 66€, lapset 8-14v 52€

Ardales & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 49€

Ronda & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 55€, lapset 8-14v 42€

Cómpeta & Almijara
Hinta 49€

El Torcal & 
Antequera

Hinta 49€

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

TORSTAISIN
TIISTAISIN PERJANTAISIN

KESKIVIIKKOISIN

Córdoba
– kali¡ en 
kaupunki 
25.2., 25.3.,

22.4.
hinta 85€

Granada
4.3.

hinta 95€

Sevilla
– Andalusian 
pääkaupunki
11.2., 18.3., 15.4.

hinta 85€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

P erjantaina 1.2.2013ilmestynees-
sä lehdessä kerrottiin että Benal-

mádenaan suunnitellun, Euroopan 
suurimman huvivenesataman laajen-

nustyöt eivät saa Andalusian satama-
virastolta suostumusta. Esisuunnitelma 

oli peräisin vuodelta 2005 eikä se sisällä 
tarvittavia tietoja, esimerkiksi erityistä 
insinööritaitoa koskevat yksityiskohtai-
set tiedot puuttuivat selvityksestä koko-
naan. Benalmádenan kunnalle annettiin 
neljä kuukautta aikaa toimittaa puuttu-
vat tiedot maakuntahallitukselle noin 
70 miljoonan euron rakennushankkees-
ta, tai kunta menettää sille myönnetyn 
sataman hallinnointiluvan.

K ymmenen vuotta sitten rantaka-
dulla osoitettiin mieltä Fuengiro-

lan ja Mijasin rannikoille aloitettavia 
kaasun etsintöjä vastaan. Öljy-yhtiö 
Repsol haki teollisuusministeriöltä lu-
paa kaasun etsintään rannikolta. Ym-
päristöjärjestöt ja matkailualan toimijat 
vastustivat hanketta, jonka katsottiin va-
hingoittavan merta, rantoja ja turismia.

P auli Hanhiniemi esiintyi Fuengiro-
lassa. Keikan jälkeen hän teki au-

tokaupat ja suuntasi Nissanin keulan 
kohti Ranskaa. Matka sujui kuunnellen 
Kolmas nainen- yhtyeen demonauhoja, 
joissa oli vain kitara, bassot ja rummut.

– Tässä sitten ajelen ja hyräilen, mitä 
mieleen tulee, Hanhiniemi kertoi. Auto 
toimii tällä kertaa liikkuvana työhuo-
neena ja alle viikon matkannut muusik-
ko oli saanut tehtyä jo parin kappaleen 
sävellykset ja riimit kasaan.
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JOITA
SUOJA
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www.olekustannus.com/uusiole

KESTOTILAUS SUOMEEN 88 € / vuosi (11 nro)
KESTOTILAUS ESPANJAAN 68 € / vuosi. (11 nro)

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 

ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

Suomi maksaa eläkeläisten 
terveydenhoidosta Espanjalle –

SÄÄSTÄÄKÖ 
SUOMI SILTI?
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1.  Mitä nyktofobiasta kärsivä ihminen pelkää?
2.  Mikä on Suomen yleisin kalalaji?
3.  Missä fossat elävät?
4.  Minä vuonna Abba voitti euroviisut?
5.  Kuinka monessa Euroopan maassa käytettiin frangeja 

ennen euroon siirtymistä?
6.  Minkä kokonaisuuden muodostavat Dubhe, Merak, 

Phecda, Megrez, Alioth, Mizar ja Alkaid?
7.  Montako celsiusastetta on absoluuttinen nollapiste?
8.  Minä vuonna julkaistiin ensimmäinen Angry Birds -peli?
9.  Mistä kasvin osasta tehdään kardemumma mauste?
10. Kuka ohjasi alkuperäisen Top Gun -elokuvan?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 21

Kiva illalliskutsu muistuttaa sinua siitä, kuinka 
tärkeää on viettää aikaa ystävien kesken. 
Huomaat, että se tuo sinulle jopa onnea!

Muista ostaa pieniä perunoita jja hillosipuleita, 
sillä ne tuovat sinulle eräänlaista onnea ja 
lauantai-illalle tarpeellisen lisäkkeen!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Kevään sirkutteleva lintunen tuo sinulle 
ilosanoman ja huomaat pian olevasi korvia 
myöten rakastunut. Onnea saat livertelystä!

Ihanat kevättuuloset saavat sinut hehkeälle 
tuulelle ja huomaat liihottelevasi realistisuuden 
yläpuolella. Onnea saat ylilyönneistä!

Aurinko, meri ja ihana seura osoittavat sinulle 
seuraavan viikon suunnan. Olet paras juuri 
siinä mitä nyt teet! Onnea saat sambasta!

Ihana ajatus valtaa mielesi ja huomaat piankin 
olevasi keskellä kesän suunnittelua. Onnea 
saat muutamasta cavalasillisesta!

Hedelmäinen keskustelu erään mukavan 
ihmisen kanssa saa sinut aloittamaan kesän 
suunnittelun. Onnea saat kreemikakusta!

Saat dekoreerata yltiöpäisesti erästä juhlaa 
varten, joten osta kukkia ja pöytäliina. Onnea 
saat väreistä ja tuoksuista!

Moni hauska tapahtuma odottaa vain hiljaista 
hyväksyntääsi, joten ota jokaisesta kutsusta 
kiinni ja nauti, se tuo sinulle onnea!

Tutustu alueesi ekotuotantoon, sillä tarvitset  
puhdasta energiaa, joka kasvaa lähi-
maastossa. Onnea saat sitruunoista ja 
avocadoista!

Uudista vaatekaappisi niin, että löydät sieltä 
ne vaatteet, joita haluat käyttää. Onnea saat 
marittamisesta aamuisin!

Ihanan täyteläinen viikonloppu on tulossa ja 
koitat selvitä siitä liikaa ihastumatta. Onnea saat 
racletesta ja yltiöromantiikasta!

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.

Kansakoulussa opetettiin 
ennen mikä on emi ja heteet. 
Tässä ne näkyvät selvästi.
Kuva: Kari Paavo Kivelä

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  6.2.  klo 9.30 Perhekerho 
Ke 8.2.  klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
To 9.2.  klo 17 Lapsikuoro
   klo 19 AA-ryhmä
Pe  10.2.  klo 10 Muskari ja perheiden vapaata olemista
   klo 18  Lauluseurat
La 11.2.  klo 19 SaapasKahvila 
Su  12.2.  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

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

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

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

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

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Outsource Forever S.L, Malaga

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 
KEITTIÖÖN JA SALIIN. 

 Ota yhteyttä:
kukko.events@gmail.com

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

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

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:
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Lisää Aurinkorannikon 
menovinkkejä viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit



Perjantai 3.2.2023 – 21

EU-ero ja vihreän siirtymän 
jarruttaminen olisi katastrofi
EUROOPAN UNIONISSA on valuvikoja eikä yhteisö toimi 
parhaalla mahdollisella tavalla. Jäsenyyden hyödyt ovat 
kuitenkin valtavat unionin puutteisiin nähden.

Toinen paljon puhuttu asia Suomessa on maan 
kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Suomen pitäisi olla 
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

EU-jäsenyydestä Suomi maksoi viime vuonna net-
tona 970 miljoonaa euroa eli asukasta kohti 175 euroa. 
Tätä nettomaksuosuutta on kritisoitu paljon. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että Tanskan, Ruotsin ja Saksan 
nettomaksuosuus asukasta kohti on kymmeniä pro-
sentteja Suomea suurempi.

MITÄ HYÖTYÄ SITTEN EU-jäsenyydestä on? Ehkä 
helpoin tapa hahmottaa asiaa on vertaamalla Brexitin 
vaikutuksia Britannialle.

Bloombergin tekemän arvion mukaan EU-ero mak-
saa Britannialle vuodessa noin 110 miljardia euroa!

Jos Britannia ei olisi eronnut Euroopan unionista, 
olisi sen bruttokansantuote ollut neljä prosenttia ny-
kyistä suurempi.

Britannia neuvotteli kohtalaisen hyvän sopimuksen 
EU:n kanssa. Kauppa, työvoiman rekrytointi ja inves-
toinnit ovat kuitenkin vaikeutuneet. Yksin investoinnit 
ovat jääneet G7-maihin nähden noin 20 prosenttia 
alemmalle tasolle.

Esimerkiksi perussuomalaiset ovat pitäneet EU-eroa 
pitkän tähtäimen tavoitteenaan. Pitäisi kuitenkin muistaa 
hinta, joka EU-erosta jouduttaisiin maksamaan puhu-
mattakaan jäsenyyden tuomasta turvasta.

Suomen kansan suuri enemmistö kannattaa EU-
jäsenyyttä ja jäsenyyden suosio on vain kasvanut 
viime vuosina.

PALJON ON KRITISOITU myös EU:n 750 miljardin elvy-
tyspakettia (390 miljardia tukea ja 360 miljardia lainaa). 
Suomi on siinäkin vahva nettomaksaja, noin 3,4 miljar-
dia. Puhuttiin koronatuesta jäsenmaille. Tuen ja lainan 
saannin ehtona kuitenkin on, että varat suunnataan 
vihreään siirtymään, kiertotalouteen ja digitalisaatioon.

Unionin rahapanokset kalpenevat Yhdysvaltojen 
rinnalla. Liittovaltio lupaa panna uutta rahaa 370 mil-
jardia vihreään siirtymään. Koronatuet olivat tuhansia 
miljardeja. Syy uusiin tukiin on selvä. Ilman hiilidioksi-
divapaata tavaroiden ja energian tuottamista se häviää 
armotta kilpailun Euroopalle.

Yhdysvallat ei suinkaan kustanna kokonaan yksi-
tyisten yritysten investointeja. Tukiraha on vipuvarsi, 
jolla siirtymää nopeutetaan ja saadaan yksityinen in-
vestointiraha poikimaan.

Vaaditaan myös merkittäviä investointeja infrastruk-
tuuriin.

Yksi esimerkki on pieni Suomi. Jo päätettyjä tai 
suunniteltuja vihreän vedyn investointeja on tulossa 
tällä vuosikymmenellä yli 10 miljardilla eurolla 23 paik-
kakunnalle ympäri Suomen.

EU-rahat ovat siinä hyvään tarpeeseen. Nekään 
eivät kuitenkaan riitä. Vaaditaan panostuksia sähkön 
siirtoverkkoihin ja yleiseen infraan sekä nopeuttamaan 
ko. investointeja.

JUURI SUOMEN kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat 
vaikuttaneet siihen, että meillä tuotetaan runsaasti hii-
lidioksidivapaata sähköä ja lämpöenergiaa.

Päästöistä vapaa energiantuotanto on ehdoton 
vaatimus esimerkiksi terästuotannon investoinneille. 
Myös vetytalouteen siirtyminen edellyttää päästöistä 
vapaata energiaa.

Yhdessä asiassa Suomi onkin varsin yhtenäinen. Niin 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, samoin kuin Suomen 
Ammatillinen keskusjärjestö SAK ja puolueet ääriva-

semmalta kokoomukseen ovat vahvasti 
vihreä siirtymän takana.

Ainoastaan perussuomalaiset on 
kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa vas-
taan ja vaatii enemmän tukea öljypoh-
jaisiin polttoaineisiin.

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
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Kehitysjohtaja
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Päätoimittaja
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lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi
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1. Pimeää
Nyktofobia, joka tunnetaan myös nimillä akluofobia, sko-
tofobia ja lygofobia, on pimeän tai pimeiden paikkojen 
pelko. Nyktofobia on selvästi yleisintä pienillä lapsilla, 
mutta myös jotkut aikuiset kärsivät pimeän pelosta. Tällöin 
pelkoon saattaa liittyä esimerkiksi jokin koettu trauma.

2. Ahven
Ahven on sekä Suomen yleisin kala, että myöskin Suo-
men kansalliskala. Suurin urheilukalastusvälineillä saatu 
ahven oli 2,87 kiloinen ja se nousi – luonnollisesti – Ah-
venanmaalta. Suomen Toyota-piireissä yleisin kala on 
karvainen kalapuikko, mutta se on toinen tarina.

3. Madagaskarilla
Kuten moni Madagascar -elokuvan nähnyt tietää, fos-
sat ovat Madagaskarin suurimpia petoeläimiä, jotka 
pitävät koko saaren muita asukkaita pelon vallassa. 
Madagaskarin ulkopuolella lajia ei tavata. Vaikka fos-
salla ei ole luonnollisia vihollisia, ihminen on tappanut 
lajin uhanalaiseksi.

4. 1974
Toisin kuin Napoleon Bonapartelle, ruotsalaiselle Abbal-
le Waterloo osoittautui todelliseksi suurvoitoksi. Abba 
voitti Waterloo kappaleellaan vuoden 1974 euroviisut ja 
sen nelikko nousi yhdeksi koko maailman suurimmista 
pop-yhtyeistä. Tähän mennessä Abban levyjä on myyty 
yli 400 miljoonaa kappaletta.

5. Viidessä
Ennen euroja frangeilla maksettiin Belgiassa, Luxem-
burgissa, Ranskassa, Monacossa ja Andorrassa. Näistä 
Luxemburgin frangi oli sidottu Belgian frangiin ja näiden 
rajanaapurusten valuutat kävivät myös maksuvälineinä 
ristiin. Ranskan frangi oli puolestaan käytössä Ranskan 
ohella Andorrassa (Espanjan pesetan kanssa) ja Mo-
nacossa (Italian liiran kanssa).

6. Tähtikuvio Otavan
Seitsemän tähden muodostama tähtikuvio Otava on 
puolestaan huomattavasti suuremman tähtikuvion, Ison 
karhun, näkyvin osa. Otavan kirkkain tähti on Alioth.

7. -273,15
Absoluuttinen nollapiste, tila jossa kaikki hiukkasten liike 
on pysähtynyt, on käytännössä – ja myös teoriassa – 
mahdoton saavuttaa, mutta laskemaan se pystytään. 
Lukema on 0 kelviniä tai -273,15 celsiusta. Lähelle on 
kuitenkin päästy, Bremenin yliopiston laboratoriossa 
reilu vuosi sitten 0,000 000 000 038 asteen päähän.

8. 2009
Suomalaisen Rovio-peliyhtiön maailmanvalloitus alkoi 
vuonna 2009 ensimmäisen Angry Birds -pelin julkai-
susta. Valtavan menestyksen seurauksena Angry 

Birds on paisunut käsitteeksi joka sisältää lukuisia 
jatko-osia, spin-offeja, teemapuistoja, jopa elokuvan, 
tv-sarjan, jne. 

9. Siemenistä
Kardemumma on inkiväärikasveihin kuuluva ruohovar-
tinen kasvi, jonka siemeniä käytetään mausteena. Suo-
malaisille saattaa kardemummasta tulla ensimmäisenä 
mieleen pullataikina, mutta esimerkiksi intialaisessa 
keittiössä kardemumma on keskeinen mauste mm. 
curryn valmistuksessa.

10. Tony Scott
Vuonna 1986 ilmestyneen Top Gunin ohjasi Tony Scott. 
Hän teki menestyksekkään Hollywood-uran ohjaten 
lisäksi mm. elokuvat Viimeinen partiopoika, True Ro-

mance ja Purppuravyöhyke. Top Gunin jatko-osa Top 

Gun: Maverick on ehdolla viiteen Oscar-pokaaliin.
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julkaisemissääntöjä.
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Kylmää ja kosteaa – tai sitten ei
TÄLLÄ HETKELLÄ TÄÄLLÄ va-
lon ja lämmön rannikolla eletään 
keskitalven aikaa. Se ei ole voi-
nut jäädä huomaamatta kenel-
täkään. Sataa ja tuulee lujasti ja 
kylmästi. Onneksi aurinko välillä 
muistuttaa olemassaolostaan. 
Ulkona kuitenkin tulee toimeen 
ja viihtyy, kun muistaa, että se on 
vain kerrospukeutumiskysymys. 

Talven henki huokuu tällä 
hetkellä helposti myös talojen 
sisälle. Asunnoissa voi käyttää 
samaa selviytymiskeinoa kuin 
ulkona. Kylmässä asunnossa 
tarkenee, kun on riittävästi vaat-

teita päällä. Paleleminen ei ole 
varmaan se juttu, mitä me suo-
malaiset miellämme etelän ko-
teihimme kuuluvaksi. Kerrospu-
keutumista ei ehkä kuitenkaan 
meillä ajatella perinteiseksi ja 
mukavaksi kotiasuksi.

Paikallisväestö on ehkä tottu-
neempi tasaisen huoneenläm-
mön sijaan asunnon lämpötilo-
jen vaihteluihin vuodenaikojen 
mukaan ja kuivan sisäilman si-
jaan siihen, että sateiden aikaan 
asunnot ovat kosteampia ja sii-
hen, että ehkä pientä homettakin 
voi ilmaantua. Me suomalaiset 
olemme noihin asioihin varautu-
neempia ja toiveemme asunnon 
kunnosta ja sisäilmasta voivat 
olla ja ovat erilaisia.

Kun sisustussuunnittelija saa 
uuden toimeksiannon, hän aistii 
kohteeseen tullessaan ensim-
mäiseksi asunnon henkeä. Si-
sustussuunnittelija ei ala miet-
tiä vain huonekalujen asettelua 
vaan hänen tehtävänään on 
myös katsoa asunnon kokonai-
suutta. Hän katsoo tilojen toimi-

vuutta ja valoisuutta. Hän aistii 
sisäilmaa asunnossa, onko sii-
nä havaittavissa mahdollisesti 
vetoa, kosteutta jne. Tämän jäl-
keen hän hahmottelee kyseiseen 
asuntoon toimivan suunnitelman. 

Suunnitelmaan voi sisältyä 
kaikenlaista uudistusta sen mu-
kaan mitä asiakas haluaa. Suun-
nittelutyön lähtökohtana on asun-
non pohjakuvan piirtäminen, kos-
ka useimmiten sellaista täällä ei 
löydy. Jos asiakas toivoo uutta 
ilmettä asuntoonsa, keskitytään 
sen aikaansaamiseen uusien 

huonekalujen, tekstiilien, valai-
simien ja somisteiden avulla. Jos 
asiakas haluaa kokonaisvaltai-
sempaa muutosta asuntoonsa, 
lähdetään suunnittelemaan mah-
dollisia toiminnallisia muutoksia, 
kuten kylpyhuoneen ja keittiön 
uusimista, mahdollista seinien 
purkamista ja uuden huonejaon 
toteuttamista. Tällaisessa koko-
naisvaltaisessa uudistamisessa 
on tärkeää, että suunnittelijalla 
on perustietoutta rakentamises-
ta sekä hyvä yhteistyöverkos-
to rakennusalan ammattilaisten 
kanssa. 

Kokonaisvaltaisessa suun-
nittelussa lähdetään pohtimaan 
asunnon mahdollisia ongelma-
kohtia ja niiden ratkaisua. Ve-
toisuutta ja kylmyyttä voidaan 
estää ikkunoiden vaihdolla, kos-
teutta estetään riittävällä ilman-
vaihdolla. Ilmanlämpöpumput 
asennetaan niin, että ne palve-
levat parhaalla mahdollisella ta-
valla niin asunnon lämmitystä, 
kuivatusta kuin kesäistä viilen-
nystäkin. Kylpyhuoneeseen teh-

tävässä suunnitelmassa huomi-
oidaan vesieristys ja kosteuden 
poisto. Väliseiniä voidaan purkaa 
valoisuuden ja toimivuuden li-
säämiseksi. Monenlaisia keinoja 
löytyy asunnon perusviihtyvyy-
den parantamiseksi. Esimerk-
kinä vaikka talojen välikattoon 
laitettava ekovilla, jolla voi saada 
huomattavaa parannusta niin 
talvi- kuin kesäolosuhteisiinkin.

Näiden rakenteellisten asioi-
den ollessa kunnossa sisustus-
suunnittelussa saadaan suun-
tautua asunnon toimivuuteen, 
värimaailmaan, kalusteisiin ja 
kaikkiin niihin sisustuksen yksi-
tyiskohtiin, jotka luovat asunnon 
hengen. Tämä mahdollisuuksien 
maailma on luovia vaihtoehtoja 
täynnä ja odottaa toteuttamis-
taan.

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala
Sisustussuunnittelija / Santala Design

Kokonaisvaltaisessa 
suunnittelussa 

lähdetään 
pohtimaan asunnon 

mahdollisia 
ongelmakohtia ja 
niiden ratkaisua.
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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

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä! Soita +34 698 438 202

SUOSITTU ASUNTOINFO

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”

TIISTAISIN KLO 12 RAVINTOLA KUKOSSA
TERVETULOA!

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:

� Kiinteistön arviointi
� Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa 

asuntoportaaleissa 
� Asioidenhoito ja kaupan valvonta
� Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:

� Kauttamme myynnissä yli 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.
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TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO TOIVEISTASI 

JA ETSIMME VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN ASUNNON. KUN OLET 

ESPANJASSA, POIKKEA TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA, 

MARBELLASSA TAI PALMA DE MALLORCALLA.

LAADUKASTA K I INTE ISTÖNVÄL ITYSTÄ 

SUOMEN K IELELLÄ  AUR INKORANNIKOLLA


