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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

www.fuengirola.fi/menovinkit

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

SISUSTUSSUUNNITTELIJA 
AURINKORANNIKOLLA

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

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3–6-vuotiaille  

joka arkipäivä klo 9–15.

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€)

Sulosointuinen
Ystävyydenpäivän Runohetki

Tiistaina 14.2.2023 kello 13.00
Cafe Restaurante Kardemumma

Fuengirola

Tule kuuntelemaan ja  

lausumaan lempirunosi!

Ne hetket mi kanssasi viettää sain,
ne veivät minut onnenmaailmain.

Ne hetket eivät koskaan mielestäni jää,
ne lohduttavat kulkijan elämää.

Erkki J. Vepsäläinen
vaeltava runoilija

Palvelut myös etänä!

heini@taikatie.com
www.taikatie.com

heini@taikatie.com

Heini (+34) 655 650 399 
Hoidot, kurssit ja ennustukset
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Fuengirolan sää

Viikonloppuna on luvassa 
myrskytuulta ja korkeita aaltoja
Espanjan ilmatieteenlaitos AEMET on 
antanut koko Aurinkorannikon alueelle 
varoituksen myrskytuulista ja jopa 
viisimetrisistä aalloista.

Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi

AEMET:n (Agencia Estatal 
de Meteorología) sääennus-
te sisältää koko Aurinkoran-
nikolle varoituksen kovasta 
tuulesta. Perjantaina tuuli 
voimistuu niin että keski-
määräinen tuulen voimak-
kuus nousee perjantai-iltaa 
kohti 65 kilometriin tunnissa 
ja puuskissa puhaltaa peräti 
85 km/h (23,6 m/s). Samois-
sa tuulioloissa ollaan näil-
lä näkymin vielä lauantain 
puolille päivin, jonka jälkeen 
tuuli hieman tyyntyy. Silti 
lauantai-iltanakin puuskis-
sa tuulen nopeus voi olla 75 
km/h (21 m/s).

Tuulet nostavat ranni-
kolla myös korkeat aallot. 
Ennusteen mukaan luvas-
sa on korkeimmillaan vii-
den metrin aaltoja.

Paikallisia kaatosateita

Helmikuun alku on Au-
r inkorannikolla  ollut 
sään puolesta varsin talvi-
nen. Sadetta on saatu mo-
nin paikoin huomattavasti 

enemmän kuin esimerkik-
si pitkäaikaiset keskiarvot 
antaisivat olettaa.

Yleensä hyvinkin vä-
häsateiseksi ajateltu Fuen-
girola näyttää jostain syystä 
osuneen viime aikoina sel-
västi koko Aurinkoranni-
kon rankimpien sateiden 
alle.

Fuengirolan sataman 
mittauspisteessä on sadet-
ta kertynyt tämän viikon 
tiistaista torstaihin, eli 7.– 
9. helmikuuta, 120,2 mm. 
Se on lähes kolminkertai-
nen määrä koko helmikuun 
pitkäaikaiseen keskiarvoon 
(45,5 mm) verrattuna.

Samaan aikaan esimer-
kiksi Málagan sataman 
mittauspisteellä on sata-
nut 38,1 mm, Torremolin-
osin mittauspisteellä 64,8 
mm ja Marbellan satamas-
sa 73,2 mm.

Lähialueilla vain Ca-
bopinon mittausasemal-
la, joka sijaitsee Marbellan 
puolella, muutaman kilo-
metrin päässä Mijasin ra-

 
Vaihtelevat 
vesivarannot

Viimeaikaiset sateet ovat 
osuneet vesivarastoihin 
melko vaihtelevasti. Aurin-
korannikon juomavesiä va-
rastoivan La Concepción 

altaan tilanne on hyvä. Tors-
taina puoliltapäivin altaas-
sa oli vettä hieman reilut 41 
kuutiohehtometriä, mikä on 
noin 68% altaan maksimi-
kapasiteetista. Määrä on lä-
hes kaksinkertainen viime 
vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna.

Vastaavasti Málagan pro-
vinssin itäisellä reunalla si-
jaitseva La Viñuelan allas 
kumisee edelleen tyhjyyt-
tään. Vettä on vain 18 kuu-
tiohehtometriä, mikä on 
surkeat alle 11% altaan 165 
kuutiohehtometrin maksi-
mikapasiteetista.

Pe 10.2.

Su 12.2.

Ke 15.2.

La 11.2.

Ti 14.2.

Ma 13.2.

To 16.2.
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Perjantaille ja lauantaille on luvassa jopa viisimetrisiä aaltoja.

jasta, on satanut enemmän 
kuin Fuengirolassa. Siellä 
vettä on kertynyt peräti 
152,2 mm.

AEMET:n ennuste ei lähi-
päiville povaa merkittäviä 
sateita. Hieman voi kuiten-
kin tihutella ja enimmäk-
seen sää on pilvistä.

18˚C
13˚C
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FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

 

Pe 10.2.
Fuengirola, Kukko, Janus Hanski Country Caravan 
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, klo 14.45 Ruotsin MM -ralli 
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Rallin MM Ruotsi EK 4 
klo 10:55, SM-liiga klo 17:30
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit, 
Pikkis & Nikkis & Mutikainen klo 19:30–22:30

La 11.2.
Fuengirola, Kukko, Janus Hanski Country Caravan 
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, klo 14 Ruotsin MM -ralli
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Rallin MM Ruotsi alk. klo 
10:25, Suomi – Tsekki EHT klo 12

Su 12.2.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband – 
solistina Sami Saari klo 18
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Arin Musavisa!
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Rallin MM Ruotsi alk. klo 10, 
Suomi – Ruotsi EHT klo 16
Mijas, Sauna Mijas, lenkkisauna klo 14–16, lähtö 
Uusi Refla klo 13.30

Ma 13.2.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Nuriasol, Rannikkopataljoonan 
tapaaminen, ”Mannerheim-ristin ritarit” klo 18 
Fuengirola, Uusi Refla, Super Bowl klo 02:25, 
Ilves – Sport SM-liiga klo 17:30

Ti 14.2.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12, 
Ystävänpäivän konsertti La Tríada klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: 
Ari Onnela & Pastori klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17:30, 
Texas Hold'em -turnaus klo 18
Torremolinos Kymppipaikka, Ystävänpäiväjuhla 
klo 14, Aurinkoteatterin esitys Eviva Espanja klo 16, 
teatterin jälkeen Seppo-Juhani, tanssit

Ke 15.2.
Fuengirola, Kukko, Kokoomus; Anniina Pohjolan 
luento klo 14, Keskiviikkoklubi: Seita & Friends, 
Rakkauslauluja Valentinin päivän jälkilöylyissä 
klo 19, PataKukko Karaokeklubi klo 20.30 
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaVisa 
-tietokilpailu
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20 
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17:30

To 16.2.
Fuengirola, Kukko, The Renegades Revisited 
feat. Graham Johnson with Pekka Tiilikainen & 
Beatmakers klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Lukko – Tappara 
klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin MusaVisa klo 18.30, 
Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Lukko – Tappara SM-liiga 
klo 17:30
Mijas, Sauna Mijas, kokoontuminen lenkkisaunaan 
Uusi Refla klo 17 
Benalmadena, Aurinkoteatterin näytelmä Eviva 
Espanja Anica Torres -senioritalon ravintola 
Mezquita-aukiolla klo 17 

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

Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

Menovinkit  MENO VINKIT  Menovinkit 

Maanantai 13.2.
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, 
Weera 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 14.2.
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 15.2.
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 16.2.
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 17.2.
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 19.2.
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 13.–19.2.2023

Sushi – Thai – Asian

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

https://asianfusionbingrestaurant.com

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

✆ 952 470 218
Avoinna: 

12.30-16 & 18-00

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

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!

HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!
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Avoinna päivittäin

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

GRILLATTUA  

LIHAA
Steak House

Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

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

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 10.2.

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

Ma 13.2.
Tomaattikeitto (G) ........... 5,90€ 
Kinkkukiusaus (G) ........... 7,90€
Päivän kala lisukkeineen... 9,90€

Ti 14.2.
Mausteinen  
makkarakeitto ................. 5,90€
Kasvis-vuohenjuusto- 
lasagne ........................... 7,90€
Naudan maksaa ja  
perunamuusia (G) ............ 9,90€

Ke 15.2.
Mausteinen  
makkarakeitto ................. 5,90€
Broileria curry- 
kastikkeessa (G) .............. 7,90€
Uunilohta lisukkeineen (G) .. 9,90€

To 16.2.
Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Lohikiusaus (G) ................ 7,90€
Metsästäjän porsasta (G)  ... 9,90€

Pe 17.2.
Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Porsas-makkarapata (G)  .. 7,90€
Lihapullat, muusi ja  
kermakastike (G) ............. 9,90€
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PataKukko toimii Kukon yhteydessä entisen Rooster’s Barin 
tiloissa. Se on jatkoklubi Kukon tapahtumille, mutta toki 
avoin kaikille lauluhaluisille. Karaokeisäntänä Herra Hii.

Karaokea
keskiviikkoisin klo 21.30

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 623 138 969

13,50€
Siian mätiä, 
savulohta, 

smetanaa, sipulia, 
punajuurta ja 
suolakurkkua

Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Blini 
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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€

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

ILMOITTAUDU MUKAAN PELEIHIN:
        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

Centro Finlandian 
Kukko ravintolassa
14.2. klo 13-15.

Tule mukaan
keskustelemaan

Fuengirolassa
ystävänpäivänä 14.2.

Pientä tarjoilua

Rentun ruusukin 
taipuu kantriksi

Sami Saari jazz-solistina

Janus Hanski Country Caravan koko komeudessaan Kukon lavalla.

Laskiaissunnuntain 
liikuntatapahtuma 
Fuengirolan satamassa
Laskiaissunnuntain perin-
teinen koko perheen liikun-
tatapahtuma starttaa tänä 
vuonna 19.2. klo 12 Fuengiro-
lan satamassa Reflan edessä. 
Aurinkorannikon Leijonien 
kanssa mukana järjestäjinä 
ovat Lumipartio, Naisten 
Pankki, Saapas-ryhmä ja Sy-
dänyhdistys. Tapahtuman 
juontaa urheilutoimittaja ja 
tietokirjailija Kaj Kunnas. 

Ohjelmassa on varsinai-
sen kävelyn lisäksi mm. Rii-
na Leppäkankaan vetämä 
alkuverryttely, Defi-näytös, 
partiolaisten tehtävärastit ja 

Make Tommilan musisoin-
tia. Myynnissä on laski-
aispullia, rokkaa, punssia, 
lakua ja hattaroita. 

Tapahtuman yhteydessä 
järjestetään myös mammut-
tiarpajaiset, joiden pääpalkin-
tona on 300 euron lahjakortti 
Decathloniin tai vastaava 
Suomeen, sekä lukuisia muita 
palkintoja. Kymmenen euron 
hintaiseen lippuun merka-
taan, mille järjestölle haluaa 
tuoton antaa. 

Kaikki mukaan kävele-
mään hyvää mieltä ja ter-
veyttä!

Perjantaina ja lauantaina 
kuullaan Kukossa huip-
putason kantrimusiikkia. 
Janus Hanski Country Ca-
ravan karauttaa silloin si-
sään saluunaan. Huomenta 
Suomi, Rentun ruusu, Ta-
kaa ajatusten virran ja monta 

muuta klassikkoa kuullaan 
ehtoina Country & western 
-versioina. Lisäksi tuotanto 
Januksen omalta kantrile-
vyltä sekä oikeita Amerikan 
klassikoita. Varaa paikkasi 
kukko.events@gmail.com tai 
tule ovelle klo 18.30. 

Tämän viikon sunnuntai-
na Andalusian Swingband 
saa solistikseen suomisou-
lin suurmiehen Sami Saa-
ren. Saari on ristiretkeillyt 
soulin lisäksi myös jaz-
zin maailmassa Jazzpo-
jat-yhtyeensä kanssa. Hän 

on kääntänyt useita jazz-
klassikoita hauskalla taval-
la suomeksi. Niitä, ja myös 
alkuperäiskielellä esitetty-
jä jazzkipaleita kuullaan 
sunnuntaina. Kukon ovet 
avataan klo 17, tule ajoissa 
paikalle.

1990-luvulla bändi teki 
comebackin ja vieraili use-
aan otteeseen Suomessa. 
Beatmakersin ja Renegade-
sin tiet kohtasivat ensim-
mäisen kerran Kokkolassa 
lokakuussa 1998. Tuolloin 
yhtyeillä oli yhteiskeikka 
paikallisessa hotelli-ravinto-

lassa. Kun Pekka Tiilikainen 
& Beatmakers vuonna 2017 
levytti version Renegades-
hitistä ́ Matelot´ se huomioi-
tiin aina yhtyeen kotiseutuja 
myöten Birmingham Mail 
-lehdessä.

Pekka Tiilikainen & Beat-
makers on vuodesta 2018 al-

kaen tehnyt yhteistyötä The 
Renegades -yhtyeen viimei-
sen elossa olevan jäsenen 
Graham Johnsonin kanssa. 
The Renegades Revisited-
keikkoja on tehty lukuisia 
ympäri Suomea. Vieraile-
vina kitaristeina on bändin 
peruskokoonpanon lisäksi 
nähty Hasse Walli, Esa Ku-
loniemi, Knucklebone Oscar 
sekä Juho ”Kihara” Pitkänen. 

The Renegades Revisited 
feat. Graham Johnson sekä 
Pekka Tiilikainen & Beat-
makers, Kukossa to–pe 16.–
17.2. Varaa paikkasi kukko.
events@gmail.com (15/18€).

Cadillac, Matelot, My Heart Must Do The Crying ja muut klassikot kuullaan livenä Fuengirolassa.

Englantilaisyhtye The Renegades tuli 
1960-luvun puolivälissä Suomeen näyt-
tämään, mitä rock on livenä. Kotona Bir-
minghamissa kukaan ei uskonut bändin 
kertomuksia kuuluisuudestaan kaukai-
sessa Suomessa. 

Koe The Renegades-
hitit alkuperäisen 
Renen seurassa 
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Hylättyjen koirien 
määrä on noussut 
räjähdysmäisesti
Elinkustannusten nousu vaikeuttaa monien elämää, 
ja tämä alkaa näkyä muun muassa siinä, että ihmiset 
karsivat kustannuksiaan hylkäämällä lemmikkinsä.

Málagan kaupungin kunnallisen eläinsuojelukes-
kuksen tilastot eivät jätä juurikaan epäselvyyksiä. 
Kaupungin koiratarhalle pelastettiin vuonna 2022 
kaikkiaan 913 koiraa odottamaan mahdollista adop-
tiota uuteen kotiin. Vuonna 2021 vastaava luku oli 544. 
Hylättyjen koirien määrä on siis noussut peräti 68%.

Jonkin verran painetta koiratarhoilla on helpotta-
nut se, että myös onnistuneiden adoptioiden määrä on 
hieman noussut. Vuonna 2022 Málagan koiratarhoil-
ta adoptoitiin uusiin koteihin 21% enemmän hauvoja 
kuin vuonna 2021.

Málaga on ilmoittanut viralliseksi linjakseen, ettei 
yhtään löytökoiraa lopeteta. Hankkeen suunta on oi-
kea, sillä vielä 10 vuotta sitten kaupunki lopetti vuo-
dessa yli 2.000 löytökoiraa, mutta vuonna 2022 enää 76.

Lähde: Diario Sur

Joka viides 
Torremolinosin 
asukas on 
ulkomaalainen
Fuengirola ei suinkaan ole Aurinkorannikon ainoa 
kansallisuuksien sulatusuuni. Tuoreen tilaston mu-
kaan Torremolinosissa ulkomaalaisia on viidennes 
asukkaista.

Espanjan virallisen tilastokeskuksen INE:n (Institu-
to Nacional de Estadística) tiedoista käy ilmi, että vuo-
den 2022 alussa Torremolinosissa oli 68.052 virallisesti 
kaupungintalolle kirjautunutta asukasta. Heistä vajaat 
55.000 oli espanjalaisia ja reilut 13.000 ulkomaalaisia. 
Näin ollen ulkomaalaisten osuus kaupungin asukkais-
ta on jokseenkin 20%

Espanjalaisten jälkeen Torremolinosin asukkaissa 
oli eniten marokkolaisia (1.735), brittejä (1.353), italia-
laisia (1.102) ja kiinalaisia (906). Suomalaisia Torremo-
linosiin on kirjautunut kolmisensataa.

Kaikkiaan Torremolinosissa asuu virallisesti kir-
jautuneena 120 eri valtion kansalaisia.

Fuengirolan 
eläintarhassa  
kuoli oranki
Fuengirolan eläintarhan tunnettu oranki Peek on kuol-
lut. Eläin menehtyi sydämen vajaatoimintaan viime 
viikonloppuna.

Borneon oranki Peek syntyi Rotterdamin eläintar-
hassa vuonna 1993. Fuengirolassa se oli vuodesta 2002 
lähtien. Eläin oli muutaman vuoden ajan myös Palmi-
tos Park -eläintarhassa Kanarian saarilla, mutta palasi 
sitten Fuengirolaan. Peek oli kolmen orankivauvan isä.

Fuengirolan Bioparcin eläinlääkärit kertovat, että 
Peekin kuolema tuli yllätyksenä kaikille, sen käytök-
sessä ei tapahtunut mitään muutoksia ennen kuin juuri 
ennen menehtymistä. Peekille tehdyssä ruumiinavauk-
sessa kävi ilmmi, että sydäntä lukuun ottamatta kaik-
ki muut elimet olivat hyvässä kunnossa.

Orangit ovat uhanalainen eläinlaji. Niitä on laskujen 
mukaan elossa 104.700 yksilöä. Määrä on 64% vähem-
män kuin 70-luvulla. Orankien ennustetaan kuolevan 
sukupuuttoon 50 vuoden kuluessa. Málagan suojelu-
keskus toimii Bioparcin kautta yhteistyössä borneo-
laisen säätiön kanssa lajin säilyttämiseksi.

Fuengirolan karnevaaleja 
juhlitaan ensi viikonlop-
puna.

Juhlatunnelmaan virit-
täydytään lauantai-iltana 
18. helmikuuta klo 18 alka-
en. Luvassa on monenlais-
ta ohjelmaa koko perheelle.

Yksi karnevaalien veto-
nauloista on värikäs kul-
kue, joka lähtee Plaza de 
Españalta, eli kaupungin-
talon edustalta Plaza de la 
Constituciónille, eli pääkir-
kon edustalle. 

Plaza de la Constitu-
ciónilla järjestetään myös 
vauhdikas katujuhla, jos-
sa tiedossa on muun muas-
sa musiikkiesityksiä. Tämä 
show alkaa lauantai-iltana 
klo 19.30.

Karnevaalihengen mu-
kaisesti järjestetään myös 
kilpailu, jossa palkitaan 
näyttävimmät puvut. Sarjoja 
on sekä yksittäisille puvuil-
le että ryhmien asusteille. 

• ESPANJAN RAUTATIEYHTIÖ Renfelle kävi ikävä 
pieni mittavirhe uusien junien kanssa. Yhtiö tilasi 
Pohjois-Espanjaan Cantabrian ja Asturian itsehal-
lintoalueiden liikenteeseen 31 uutta junaa. 258 mil-
joonan euron arvoiset junat saatiin suunniteltua ja 
kaikki oli valmista tuotantoon, kun huomattiin, et-
teivät uudet junat mahdukaan alueen rataverkoston 
kaikista tunneleista läpi. Edessä on uudet suunnitte-
lutyöt ja sen seurauksena 2–3 vuoden viivästys ju-
nien toimittamisessa. Ainakin kaksi avainasemassa 
ollutta virkailijaa on vapautunut työmarkkinoille. 

• MALAGALAISET PALOMIEHET ovat pelastaneet 
kaksi ihmistä romahtaneiden talojen raunioista  
Hatayssa, Turkissa. Yhteensä 17 andalusialaista  
palomiestä on matkustanut Turkkiin pelastustöihin. 
Kansalaisjärjestö Yhdistyneet palomiehet ilman ra-
joja lähetti Turkin kriisialueelle pelastushenkilökun-
taa Huelvasta, Sevillasta, Córdobasta ja Málagasta. 
Malagalaisia palomiehiä on paikalla kolme. Lisäksi 
maanjäristysalueelle lähti kaksi pelastuskoiraa Huel-
vasta. Lisäksi alueella antaa apua UME eli Espanjan 
puolustusvoimien pelastusyksikkö.

• LOS PACOSIN POIKKI kulkeva korkeajännitelinja siir-
retään kulkemaan maan alla. Asiasta ilmoitti pormes-
tari Ana Mula Los Pacosin asukkaille järjestetyssä 
tilaisuudessa maanantaina. Alueen asukkaat ovat 
jo pitkään vaatineet voimalinjan siirtämistä maan al-
le, ja nyt tästä reilun miljoonan euron hankkeesta 
on tulossa totta. Pormestari kertoi tilaisuudessa, et-
tä hankkeen liikkeelle saaminen on ollut työlästä, sillä 
lupa-asiat on pitänyt saada hoidettua myös sähkö-
yhtiö Endesan kanssa. Seuraavaksi odotetaan ra-
hoituksen varmistumista, jonka jälkeen urakasta 
järjestetään tarjouskilpailu. 

• POLIISI ON PIDÄTTÄNYT kahden ihmisen yliajosta 
epäillyn henkilön. Lauantaiaamuna löytyi kaksi ruu-
mista N-340-tien varrelta Almayaten kohdalla, Vélez-
Málagassa. Ilmeisesti heidän päälleen ajettiin autolla, 
ja kuljettaja pakeni paikalta. Uhrit olivat 70-vuotiaita. 
Ensimmäisen hälytyksen viranomaiset saivat lauan-
taina klo 10.40. Pidätys tehtiin sunnuntaina. Viikon-
loppu oli erityisen traaginen Malagan provinssin 
liikenteessä. Benamocarrassa kuoli 41-vuotias moot-
toripyöräilijä hänen ajettua ulos tieltä.

Seuraava kysymys: Onko energiakriisi vaikuttanut sähkön käyttöösi?

Fuengirola valmistautuu 
karnevaaleihin

Pidätkö runebergintortuista?

Ei

32%

Kyllä

68%

Pukukilpailun palkinnot 
vaihtelevat sadasta kah-
teen sataan euroon.

Karnevaalien toisena 

päivänä, eli sunnuntai-
na 19. helmikuuta aloi-
tellaan juhliminen jo klo 
11 kaupungintalon edus-

talla. Lastenjuhlassa pai-
kalla on pomppulinnoja, 
taikashow’ta ja muuta kar-
nevaalitunnelmaa.

Karnevaalit tuovat väriä Fuengirolan helmikuuhun.
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LAADUKASTA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ 

SUOMEN KIELELLÄ AURINKORANNIKOLLA

WWW.STRAND.ES   INFO@STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO 

TOIVEISTASI JA ETSIMME  VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN 

ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA 

TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.
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ASOCIACIÓN FINLANDESA
SUOMELAN YLEISKOKOUS

Maanantaina 27.2.2023
klo 16 Suomelan salissa 

Camino de la Cantera 49, Edificio Girasol, Los Pacos

Esillä sääntömääräiset asiat, muun muassa puheenjohtajan 
ja hallituksen jäsenten valinta. Yhdistyksen säännöt 

luettavissa kotisivujemme kohdassa yhteystiedot/säännöt. 
Jäsenkortti mukaan. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

MALAGAN FILHARMONISEN ORKESTERIN KONSERTIT

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

To 2.3. klo 20.00
Johtaa Carlos Domíngues-Nieto
W.A. Mozart: Sinfonia no 14, K114
R.V. Williams: Konsertto tuuballe ja orkesterille, IRV 92
Tuuba: Sergio Rey
B. Bartók: Konsertto orkesterille, Sz 116
Hinta: 30 € jäsenet, 40 € ei jäsenet
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä ke 22.2.

To 30.3. klo 20.00 Pääsiäiskonsertti
Johtaa José María Moreno
Antonio Dvorák: Stabat Mater
Hinta: 45 € jäsenet, 55 € ei jäsenet
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä ke 22.3.

Hinnat sisältävät pääsylipun ja bussikuljetuksen. Lisää tietoa ja 
Ilmoittautumiset www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
tai päivystyksessä keskiviikkoisin klo 14-16
Cafe Kardemumma, av Jesús Cautivo 44, Fuengirola

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!

Rannikkopataljoona 

www.rannikkopataljoona.net • www.facebook.com/groups/RannP

Osallistumismaksu 6 € sis. kahvi, tee, 
viini, olut tai brandy. Tervetuloa!

Kevään ohjelma  KUUKAUSITAPAAMISET:
• Ma 13.02.2023 Mannerheim-ristin ritarien  
   säätiö Heikki Lehtonen: Mannerheim-ristin ritarit
• Ma 13.03.2023 Tietokirjailija Hannu Narsala:      
  Kollaa 1939–1940
• Ma 10.04.2023 Tapahtuma       
   tarkentuu myöhemminR avintola Kukko

lauantaina 11.2. klo 10–12

Silmäkirurgi
Petri Oksman luennoi:

Yleisimmät silmäsairaudet

info@soleyes.es • www.soleyes.es
SUOMALAINEN SILMÄKLINIKKA & LÄÄKÄRIASEMA

Sol Eyes tarjoaa 
ilmaisen aamiaisen

Poimintoja alkuvuoden tapahtumista

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

Su 12.2. klo 18 (20€)

Solistina Sami Saari

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

Ke 15.2. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
Rakkauslauluja Valentinin 
päivän jälkilöylyissä

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

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

La 18.2. klo 20 (10/12€)
Fuengirollers
60´s & 70´s Rock´n´roll

To 23.2. klo 19 (15/18€)
Sami Saari Band
Suomisoulin klassikot

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

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 guests
Rautalangan suurlähettiläät

La 4.3. klo 20 (12/15€)
Yhtenä iltana 
– Hectorin musiikkia
Tarja Leskinen & 
Asfalttiprinssit

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

La 11.3. klo 20 (12/15€)
Abba show!

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 bandLippuvaraukset: 

kukko.events@gmail.com

Nauti viihteestä ja 

herkullisesta ruoasta!
SHOW & DINNER
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Taidetta Fuengirolan 
kaupungintalolla

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.

Plaza de Espanalla 
on mahdollisuus 
tutustua Espanjan, 
Euroopan ja 
länsimaisen taiteen 
historiaan 50 
erilaisen teoksen 
kautta. 

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Madridissa sijaitsevalta 
Museo del Pradolta on tuo-
tu aukiolle monipuolinen 
kattaus maalausten jäljen-
nöksiä 1200-luvun alusta 
1900-luvulle. Ulkoilma-
näyttelyn teokset ovat oi-
keassa koossa ja niihin voi 
tutustua Fuengirolassa 26. 
helmikuuta asti. Näyttely 
on ollut esillä jo kymme-
nissä eri kaupungeissa ja 
ilmaisen näyttelyn tarkoi-
tuksena on lisätä tietoi-
suutta taiteen historiasta. 
Jokaisesta työstä löytyy 
QR-koodi, jonka avulla voi 
tutustua tarkemmin taulu-
jen tarinaan.

Klassista 
viihdemusiikkia 
Fuengirolassa
Klassista viihdemusiikkia 
kuullaan Seurakuntakodissa 
tiistaina 21. helmikuuta klo 
18. Soittamassa on Helsingin 
Työväen Orkesteri HTO nyt 
jo yhdeksättä kertaa.

HTO on yksi vanhim-
mista klassista musiikkia 
soittavista orkestereista 
Suomessa, se on perustettu 
vuonna 1927. Orkesteri soit-
taa paitsi vaativaa klassis-
ta sinfoniamusiikkia, myös 
kevyempää viihdemusiik-
kia. Soittajia on lähes 20 ja 
lisäksi on laulusolisteja. Jou-
sisoittimissa löytyy viuluja ja 

kontrabasso, puhallinsoitti-
missa on huilu, oboe, klarin-
etti, käyrätorvet ja trumpetti. 
Seurakuntakodin ohjelmas-
sa kuullaan mm. Händelin, 
Sibeliuksen ja Merikannon 
musiikkia.

HTO:lla on kevyen viih-
demusiikin konsertti keski-
viikkona 22.helmikuuta klo 
18 Suomelassa.

Orkesteria johtaa Luis Ra-
mirez, laulusolisteina ovat 
sopraano Marie Finne-Bray 
ja baritoni Kyösti Silvennoi-
nen.

Liput ovelta 15€.
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Viihdelegenda Danny aikoo jatkaa laulamista

”Voisin asua Aurinkorannikolla”

Danny sanoo, että idea juhlakonsertin pitämisestä Fuengirolassa on loistava. – Se tukee suomalaisuutta ja odotan innolla, että pääsen esiintymään 
Aurinkorannikolla ison juhlakokoonpanoni kanssa.

Koko kansan tuntema Danny eli Ilkka Lipsanen on laulanut jo seitsemäl-
lä vuosikymmenellä. –Aion jatkaa viimeiseen hengenvetooni asti!

Fuengirolassa juhlakonsertoiva Danny, 80, 
kertoo miettineensä itsekin Aurinkoranni-
kolle asettumista, sillä monet hänen van-
hoista ystävistään viihtyvät jo Espanjan 
auringon alla.

Teksti: Jari Peltomäki  Kuvat: Dannyn arkisto

Ilkka Lipsanen eli Danny 
on viihdyttänyt suoma-
laisia jo seitsemällä vuosi-
kymmenellä. Miehen ura 
alkoi vuonna 1964 eikä osoi-
ta tyrehtymisen merkkejä: 
viimesyksyinen 80-vuotis-
kiertue Suomessa oli menes-
tys ja nyt laulajalegenda tuo 
7x7-juhlakonserttinsa myös 
Aurinkorannikolle. Danny 
konsertoi 3.3. Fuengirolan 
Feria-alueella.

– Haluan tämän Espan-
jan konserttini myötä kiit-
tää kaikkia musiikkini ja 
showni ystäviä vuosien var-
rella saamastani tuesta, Dan-
ny toteaa.

Vierivä kivi ei samma-
loidu. Vaikka ikää on mit-
tarissa 80 vuotta, kestotähti 
nauttii täysillä elämästä. Tä-
täkin haastattelua Danny 
antaa Thaimaasta käsin, 
missä hän on lataamassa 
alkuvuoden akkuja. Danny 
lomailee hyvän ystävän-
sä, raumalaisen Riku Räsä-
sen huvilalla Phuketissa ja 
mukana matkalla on myös 
hänen assistenttinsa, lau-
lajankin siipiään kokeillut 
Helmi Loukasmäki, 21.

Fugessa hieno  
Suomi-vire

Thaimaasta Danny lentää 
Helsingin kautta Málagaan 
maaliskuussa. Espanja on 
miehelle tuttu ja mieluinen 
paikka.

– Olen käynyt ja esiinty-
nyt siellä useamman kerran, 
Fugefestissäkin muistaakse-
ni ainakin kahdesti.

Danny kehuu suomalais-
ten vireyttä.

– Mielestäni on hienoa, 
kuinka voimallinen suoma-
laisyhteisö Aurinkoranni-
kolla on. Siellä on paikallista 
mediaa, yrittäjyyttä, aitoa 
elämän makua. Ja kaiken 
sen kruunaa mainio ilmas-
to ja valoisa mieli. Minulle on 
jäänyt käsitys, että suomalai-
set auttavat ja tukevat toisi-
aan. Yhdessä puuhataan ja 
toimitaan, nautitaan ja ele-
tään, Danny kuvailee.

– Koen, että Espanjan-suo-
malaiset ovat kuin sielun-
veljiäni. Siellä väki on niitä, 
joiden parissa olen saanut 
kasvaa. On miellyttävää as-
tella aikalaisteni eteen.

Paljon kavereita 
seudulla

 Dannyllä on ystäviä ympäri 
maailman, mutta moni heis-
tä on asettunut juuri Aurin-
korannikolle.

– En yhtään ihmette-
le, miksi monet läheisistä-
ni ovat muuttaneet Costa 
del Solin maisemiin. Mi-
näkin kaipaan aurinkoa ja 
lämpöä, ja aina kun töiltäni 
olen ehtinyt, olen lomaillut 
lämpöisillä seuduilla. Krei-
kan Rodos on yksi suosikki-
saareni ja täällä Thaimaassa 
olen viihtynyt sydäntalvisin 
useampina vuosina, laula-
ja kertoo puhelimitse Fuen-
girola-lehdelle.

Danny nauraa, että toivoo 
monen ystävänsä tulevan 
paikan päälle maaliskuiseen 
juhlakonserttiinsa Fuengiro-
lassa.

– Veikko Samuli, joka sä-
velsi Tahdon olla sulle hel-
lä -hitin... Mestarisanoittaja 
Chrisse Johansson, laula-
ja Pertti Willberg, jonka 
kanssa esiinnyin 60-luvulla 
jo Islandersin kanssa... Dan-
ny luettelee muutamia Au-
rinkorannikon kavereitaan.

– Musiikki tietysti yhdis-
tää meitä. Samoin se yhdistää 
minua ja kuulijoitani. Kon-
sertissa kuljemme myös 
muistojeni matkaa, kun 
Markku Veijalainen johdat-
taa keskustelua nostalgisiin 
aiheisiin. Aiomme pitää Mar-
kun kanssa myös ravintola 
Kukossa talkshow-tyylisen 
keskustelun ennen konsert-
tia. Sinnekin olette kaikki 
lämpimästi tervetulleita!

Kukon Danny-talkshow 
on ke-iltana 1.3.

Esikuvana Mick Jagger

 Danny yllättää ja sanoo, et-
tä voisi itsekin asua Aurin-
korannikolla.

– Voisin hyvin mieltää it-
seni Fuengirolaan. Olen sitä 
joskus vakavasti harkinnut-
kin.

Laulamista ja esiintymis-
tä Danny ei aio lopettaa kos-
kaan. Hän tyrmää puheet 
"viimeisistä kiertueistaan".

– En minäkään ole ha-
lunnut puhua viimeisestä 
kiertueestani, vaikka kier-
tueitani myyneet ovat halun-

neet dramaattisesti kertoa, 
että kiertueeni olisi viimei-
nen. Siis ehkä ei tämäkään. 
Mene ja tiedä.

Danny toteaa, että mu-

siikki ja sen esittäminen on 
muodostunut hänelle elä-
män mittaiseksi tehtäväksi.

– Sen vuoksi olen koko 
ikäni seurannut myös kol-

legoitteni toimintaa. Minua 
on aina kiinnostanut myös 
kollegoitteni tavat edetä 
työssään. Viihdealan ikäto-
vereitani kuten Tom Jones, 
Paul McCartney ja Mick Jag-
ger. Esimerkiksi heitä olen 
seurannut erityisen suurel-
la mielenkiinnolla, koska he-
kin ovat jatkaneet työtään 
musiikin parissa tähän päi-
vään saakka, Danny kertoo.

Laulan viimeiseen 
hengenvetoon

Rolling Stones -ikonin ja Wa-
lesin tiikerin kaltaiset legen-

dat ovat Dannylle oivia 
esikuvia.

–Olen päässyt siihen 
käsitykseen, että he aiko-
vat jatkaa rakasta työtään 
ja harrastustaan elämän-
sä loppuun saakka. Olen 
pannut merkille, että esi-
merkiksi nämä kyseiset 
taiteilijat eivät ole toistai-
seksi tehneet "viimeistä 
kiertuettaan", koska elämä 
on lahja ja sen pituutta ei 
kukaan tiedä ennakkoon.

Niinpä Danny ei aio hy-
lätä laululavoja. 

– Jos elämäni saa jatkua, 
haluan tehdä, kuten esiku-
valliset kollegani: jatkaa 
musiikin tekemistä, levyt-
tämistä ja esittämistä viimei-
seen hengenvetooni saakka.

 

7x7 Danny 80 -juhla-
konsertti pe 3.3. Fuengirolan 
Feria-alueella, Peña Bolichera 
klo 18-24. Lämmittelijöinä 
Wille sekä Dimitri Keiski. Liput 
alk. 39,90€ myynnissä Kukos-
sa ja Ewaldissa sekä Lippu.fi, 
mistä myös vip-paketit ruo-
kailuineen. Markku Veijalaisen 
juontama Danny-talkshow 
Kukossa keskiviikkona 1.3. 

Danny toteaa, 
että musiikki ja 
sen esittäminen 
on muodostunut 
hänelle elämän 
mittaiseksi 
tehtäväksi.
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Aurinkorannikon monet 
ratsastusmahdollisuudet

Esimerkiksi Cortijo el Moral 
järjestää 1,5 tunnin reissuja 
Torremolinoksen rannoille. 
Ryhmissä mennään oman 
taitotason mukaan. Ranta-
ratsastuksen kelit hieman 
jännittivät, näin talvikau-
della, mutta aamulla klo 

10 alkaneen retken aikana 
aurinko alkoi jo mukavas-
ti lämmittämään napakasta 
tuulesta huolimatta. 

Hevoset olivat kiltte-
jä ja reissun vetäjä Natha-
lie puhui hyvin englantia. 

Rantaratsastus tarjosi ta-
saista kyytiä. Toinen ratsas-
tusvinkki vuorisemmassa 
ympäristössä on toteutet-
tavissa esimerkiksi aivan 
Fuengirolan vieressä Es-
tablo El Castillo nimisel-

lä tallilla, jossa voi mennä 
esimerkiksi tunnin pitui-
selle retkelle maastoon. 
Molemmilla retkillä pää-
see nauttimaan ulkoilmas-
ta ja varmasti kauniista 
maisemista!

Aurinkorannikolla on 
useita harrastusmah-
dollisuuksia. Hevos-
urheilu on Espanjassa 
suosittua ja myös 
turisteilla on mahdol-
lisuus päästä retkille, 
jotka on suunnattu 
kaiken tasoisille rat-
sastajille.

Teksti ja kuva:  
Sanna Niemi

Meren rannalla ratsastaminen on monen haave.

Fugesingersin vauhti 
kiihtyy helmi-maaliskuussa

Show must go on! (Kuva Teemu Laitinen, kuvankäsittely Erja Siljamo)

Fugesingers lauluyhtye on 
yksi Suomelan lukuisista 
harrastekerhoista. Porukka 
on syksystä vähän muuttu-
nut ja on saanut mukaansa 
uusia pidemmän uran teh-
neitä muusikoita ja näyt-
telijöitä. Show on syksyn 
jälkeen kehittynyt paljon ja 
tarjoaa uusia elementtejä ja 
yllätyksiäkin Fugesingersi-

en faneille.
Syksyn esitykset myy-

tiin loppuun ja show keräsi 
yleisöltä runsaasti positii-
vista palautetta. Erityiskii-
tokset tuli ammattimaisesta 
otteesta ja samalla laulubän-
din monipuolisuudesta ja 
yhdessä tekemisen ilosta. 
Kunnon show-elementit ja 
näyttävyys jäivät mieleen. 

Miten harrastekerhosta 
voikin syntyä jotain tällais-
ta? Fugesingersin taiteellise-
na johtajana toimii Merike 
Link, jonka ideasta laulubän-
di on syntynyt. Linkillä 
itsellään on vankka musii-
killinen tausta. Hän tietää, 
miten show rakennetaan 
ja paletti pidetään kasassa. 
Hänen puolisonsa, pitkän 
linjan muusikkotaituri Ka-
ri Alajuuma puolestaan pi-
tää huolen siitä, että soundit 
ovat kohdillaan ja laulu soi. 
Äänentoistoon, tekniikkaan 
ja valoihin on myös satsattu 
ja sitä puolta hoitamaan on 
palkattu Eventhouse Party 
Taurus Harri ”Hii” Savolai-

sen johdolla. 
Positiivisiin palautteisiin 

koko laulujoukko suhtau-
tuu nöyrän kiitollisena ja 
jatkaa treenejään ahkerasti 
joka viikko. Ehkäpä juuri sii-
nä piileekin se olennaisin Fu-
gesingersin taika – tärkeintä 
on ennen kaikkea yhdessä 
tekeminen ja itsensä ylittä-
minen. Yhdessä tämä poruk-
ka on paljon enemmän kuin 
osiensa summa. 

– Haluan kiittää yleisöä, 
että olette ottaneet meidät 
niin hyvin vastaan! Tämä 
innostaa meitä jatkamaan 
ja lupaan, että Fugesingers 
on tullut jäädäkseen, Link 
iloitsee.

Fugesingers lauluyhtye pamautti viime 
syksynä salit täyteen värikkään ja iloisen 
show:n voimin. Esitykset saavat jatkoa, kun 
uusi päivitetty show Vauhti sen kun kiihtyy 
nähdään Las Palmeraksen isossa España-
pääsalissa 19.2. ja Nuriasolissa 1.3.

Verouudistukset ja  
veroilmoitukset

Huutokauppaa Saappaalle

Tavoitteenamme on an-
taa kuulijalle selvä kuvaus 
yleisellä tasolla Espanjan ve-
rovelvoitteista, niin resident-
tien, kuin ei-residenttienkin 
osalta. 

Samassa tilaisuudessa 
käymme läpi myös hieman 
yleisiä toimia ja käytäntö-
jä jotka tulee huomioida 
Espanjassa, oli sitten tar-
koituksena tänne muutto, 
väliaikainen oleskelu tai 
omistus/sijoitusasunnon 
hankkiminen.

Tilaisuus on maksuton, 
mutta pyydämme ystävälli-
sesti ilmoittautumaan Sofia 
Opiston sivuilta, sillä paik-
koja on rajoitetusti. 

Tiistai 21.helmikuuta 
klo 17:30-19:00
Paikka: Sofia Opisto
Luennon pitäjä: Juan 
Carlos Cuadrado Aznar, 
Prius Abogadosin osakas, 
veroasiantuntija ja ekonomisti
Tulkkina: Carla Rajala

Aki Palsanmäki huutokaup-
paa tavaraa jälleen kerran 
Kukossa sunnuntaina 5.3. 
Mukana on myös hyvänte-
keväisyyshuutokauppa, tällä 
kertaa kohteena on Aurinko-
rannikon Saapas. Saappaan 
kahvila toimii täällä asuvien 
suomalaisten nuorten koh-
taamispaikkana lauantaisin 
klo 19–22 Fuengirolan seura-
kuntakodilla. Toiminnassa 
mukana olevat aikuiset ovat 
vapaaehtoisia.

Saapas pyytää hyvälaa-
tuista tavaraa lahjoituksena 
huutokauppaan. Parhaiten 
kaupaksi käyvät lahjakortit, 

pienet kodinkoneet, koirien 
ulkoilutusrattaat, hopea- ja 
kultakorut sekä suomalaiset 
lasiesineet. Jos haluat lahjoit-
taa tavaraa huutokauppaan, 
ota yhteyttä Paula Pasa-
seen (+34 634 359 224) tai  
Tuisku Pekkariseen (+34 636 
874 330)

Prius Abogados yhdessä Sofia Opiston 
kanssa toivottaa teidät tervetulleeksi 
kuuntelemaan verotuksellisista 
muutoksista, sekä kertaamaan mitkä 
verottajan ilmoitukset ovat seuraavaksi 
ajankohtaisia Espanjassa.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaan-
kauppaministeri Ville Skinnari 

mukana etäyhteydellä.

Aurinkorannikon 

Sosialidemokraatit

Tervetuloa!

AJANKOHTAINEN 

KESKUSTELUTILAISUUS

Tervetuloa!

Ravintola Kukossa 

lauantaina 18.2. klo 14.

(Sisäänpääsy 10€ sis. 
tapaksen ja lasin viiniä.)

Keskustelun teemoja:
-  Maailman tilanne 
-  Eduskuntavaalit
-  Suomen talous
-  Kansainvälinen 

yrittäminen

Tarjoilun riittävyyden vuoksi 
pyydämme ilmoittautumaan 
ennakkoon:
kukko.events@gmail.com
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Petri Saraste on suomalaisille tuttu kasvo. 
Ukraina, Bosnia, Sichuan, Fukushima.  
Kaikki tuttuja paikkoja uutisista viime  
vuosikymmeniltä, raportoijana kirjeen-
vaihtaja Petri Saraste.

Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Sanna Niemi

Mies joka toi pandat Suomeen

– Aika monessa kriisipe-
säkkeessä olen ollut pai-
kalla. Viimeksi Ukrainassa 
silloin, kun Venäjä aloitti 
hyökkäyksensä. Edellisenä 
päivänä kukaan ei uskonut, 
että hyökkäys alkaisi. Vaikea 
se oli itsekin aamulla uskoa, 
vaikka räjähdysten äänet oli-
vatkin kantautuneet hotellil-
le. Tilanne oli täysin sekaisin 
ja kokonaiskuvan muodos-
taminen tapahtumista oli 
aluksi mahdotonta.

Saraste raportoi Ukrainas-
ta pari viikkoa sodan alusta.

– Sitten alkoivat muisti-
kortit ja akut loppua. Lait-
teiden lataaminenkin oli 
vaikeaa, sähköä ei meinan-
nut saada mistään. Kun 
omat lääkkeetkin loppuivat, 
päätin lähteä pois ja silloin 
mietin, että eiköhän nämä 
sotatantereet ole 64-vuo-
tiaalle miehelle nähty.

Ukraina on tullut Saras-
teelle tutuksi jo vuodesta 
2014 saakka, kun Venäjän 
vihreät miehet valtasivat 
Krimin niemimaan.

– En ole tarkkaan laske-
nut, mutta noin 60 kertaa 
olen käynyt Ukrainasta ra-
portoimassa.

Kiina ja pandat

Juuri vuonna 2014 Saraste 
muutti Tallinnaan kiinalai-
sen puolisonsa Jinlan Liun 
kanssa. Tallinnaan hän tu-
li suoraan Kiinasta, missä oli 
vierähtänyt edelliset vajaat 
kymmenen vuotta.

Yksi ikimuistoisimmista 

– Mikä ettei, jos hinnasta 
sovitaan. Lumi ja Pyryhän 
ovat jo vanhoja tuttujani. 
Maikkarin vanha tuttuni 
Matti Simula lähettikin mi-
nulle tekstiviestin, että tule 
hakemaan nämä per…..leen 
pandat pois täältä, kun ne 
kerran tänne toitkin.

Kiinan takapakki

Kiinan vuosiin Sarasteella 
liittyy toki paljon muutakin 
kuin pandakarhujen kanssa 
seurustelua.

– Alma Media tarvitsi Kii-
naan toimittajan, joka osaa 
kirjoittaa, kuvata, leikata ja 
tehdä käytännössä kaiken 
mitä uutisraportoinnissa tar-
vitaan. Pekingin olympialai-
set olivat lähestymässä ja 
Kiinasta haluttiin kaiken-
laista raporttia. 

Olympialaiset olivat Kii-
nalle kilven kiillotusta, 
ennen kisoja maassa höllen-
nettiin tiukkoja määräyksiä 
ja toimittajien annettiin työs-
kennellä melko vapaasti.

– Missään ei toimittajia 
ole kohdeltu niin ylenpalt-
tisen hyvin, kuin Kiinassa 
ennen kisoja. Kun kisat oli-
vat ohi, komento muuttui 
aivan toiseksi. Lupaukset 
sananvapauden lisäämises-
tä unohdettiin saman tien ja 
toimittajia tarkkailtiin tiu-
kalla sihdillä.

– Meillä toimittajilla oli 
kerran vuodessa eräänlainen 
kuulustelu. Siinä käsiteltiin 
vuoden aikana tehtyjä juttu-
ja ja tarkistettiin, ettei mitään 
liian kriittistä materiaalia 
ole tehty. Jos kaikki tyydyt-
ti Kiinaa, toimittaja sai jäl-
leen vuoden pressipassin. 
En tiedä yhdenkään suoma-
laisen toimittajan saaneen 
lähtöpasseja näissä kuulus-
teluissa mutta lukuisia ame-
rikkalaisia ja brittitoimittajia 

Positiivista 
televisiojulkisuutta 
Aurinkorannikolta

Pääkirjoitus 10.2.2023

kokemuksista Kiinan vuosil-
ta oli pandojen kanssa mat-
kustaminen Suomeen.

– Pandaprojekti oli iso 
diplomaattinen härdelli. Si-
tä valmisteltiin huolellisesti 
ja lopulta lahjasopimuksen 
allekirjoittivat molempi-
en maiden päämiehet Xi ja 
Niinistö. 

Saraste oli alusta saakka 
mukana pandaprojektissa ja 
hän teki koko prosessista pit-
kän tv-dokumentin.

– Minut tunnetaan miehe-
nä, joka toi pandat Suomeen. 
Olin pandojen kanssa ve-
näläisen koneen ruumassa, 
kun ne lennätettiin Kiinas-
ta Suomeen. Voin kertoa, et-
tä oli pirun kylmä ja pandoja 
palveltiin lennolla huomat-
tavasti paremmin kuin mi-
nua, Saraste nauraa.

Pandat ovat olleet viime 
viikkoina isosti esillä suoma-
laisessa mediassa, näyttää 
siltä, että ne palautetaan ta-
kaisin Kiinaan kesken vuok-
rakauden.

– Jos pandat palautetaan, 
se on nolo diplomaattinen 
tappio. Eikä se muuten olisi 
erityisen halpa projekti. Nyt 
ei pystytä käyttämään ve-
näläisiä koneita, eli toden-
näköisesti pitäisi vuokrata 
amerikkalainen kone. Venä-
jän yli ei voi lentää, eli reitti 
olisi todella pitkä. Eläinlää-
kärit ja muu tarvittava hen-
kilökunta pitää olla mukana 
koko reissun ajan.

Mikäli pandat palaute-
taan, olisiko Saraste valmis 
lähtemään mukaan?

Vietätkö 
ystävänpäivää ja 
miten? 

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Ville Vanhatalo, 22  
Espoo

Varmaan himassa tai töissä.

 

Juha-Pekka Salo, 22 
Helsinki

Vietän, pelaan tyttöystävän 
kanssa tietokoneella.

Jatta Lattu, 63  
Helsinki

Vietän lasten, lastenlasten ja 
ystävien kanssa Helsingissä.

Vaikka kirjeenvaihtaja ajatteleekin jättäneensä sota

KUKA?
Petri Sararaste, 64v

 ● Asuu Tallinnassa puolisonsa 
Jinlan Liun kanssa

 ● Yksi tytär edellisestä avioliitosta
 ● Valmistunut toimittajaksi 

Tampereelta vuonna 1980
 ● Ura pääasiassa MTV3 -kanavan 

palveluksessa ulkomaan 
kirjeenvaihtajana

 ● Harrastaa enimmäkseen 
lukemista

Tervetuloa Suomelaan

Unelma-asunto Espanjassa tv-ohjelma alkoi 
kuluvalla viikolla MTV3 -kanavalla. Ohjelma 
sai harvinaisen paljon ennakkokohua, tekijöi-
tä haastateltiin iltapäivälehtiin, sanomalehtiin 
ja aikakausilehtiin. 

Ennakkohulina kannatti, ohjelman ensim-
mäisen jakson katsojaluvut ylittivät kanavan 
asettaman tavoitteen.

Myös palaute ensimmäisestä ohjelmasta 
on ollut positiivista. Juontajina toimivat kiin-
teistövälittäjät ovat luontevia ja ohjelma ete-
nee hauskasti leikillisessä kilpailuhengessä.

Aurinkorannikon suomalaisyhteisölle täl-
laiset onnistumiset ovat tärkeitä. Ne luovat 
positiivista kuvaa alueen elämästä ja arjesta. 

Ohjelmassa on mukana kaksi kaupallis-
ta kiinteistövälittäjää. He hyötyvät varmasti 
ohjelman tuomasta julkisuudesta. Samalla 
siitä hyötyvät muut alueen kiinteistövälittäjät. 
On varmaa, että suomalaisten kiinnostus 
kiinteistöjen hankintaan Aurinkorannikolta 
lisääntyy ohjelman myötä. Television voima 
on edelleen ihmeellinen.

Ohjelmaa voi katsoa Maikkarin MTV  
Katsomo -palvelusta myös täällä Aurinko-
rannikolla ilman VPN-tunnuksia tai muita 
koukeroita. Katsotaan ja keskustellaan.

Kävin työni puolesta tutustumassa Los Pacosin ”suo-
malaisalueella” sijaitsevaan Asociación Finlandesa Suo-
melaan. Ensimmäinen ajatukseni oli, että kyseessä on 
aikuisten päiväkoti, jota johtaa julkkis-kiinteistönvälittäjä 
Kirsi Oras – vaikka siinä kohtaa MTV3 ei ollut vielä näyt-
tänyt Unelma-asunto Espanjassa sarjan avausjaksoa, 
mutta huhut olivat jo kiirineet puheenjohtajan roolista 
tähtivälittäjänä.

Suomela on kuitenkin kaikkea muuta kuin päiväkoti. Se 
on hieno yhdistys, jonka ansiosta moni kielitaidoton eläke-
läinen voi nauttia työelämän jälkeisestä ajasta ulkomailla.

Suomelassa yhdistyy kotimainen, talkootyöhön pe-
rustuva yhdistystoiminta sekä espanjalainen kulttuuri, 
jossa läheistä ei jätetä. Monet suomelalaiset kehuivat, 
miten he ovat löytäneet yhdistyksen kautta uusia ystäviä 
ja harrastusmahdollisuuksia.

Uskallan veikata, että kaikkien tuntema legendaari-
nen Pihtiputaan mummokin olisi tyytyväisempi Los Pa-
cosissa, jossa ystävät ja harrastemahdollisuudet ovat 
päivittäin vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä 
kuin odottaa yksinään mökissä jouluna ja pääsiäisenä 
kylään piipahtavia lapsia ja lapsenlapsia.  

Fuengirolasta käsin voisi Facebookissa kehua puolen-
toista kilometrin päässä asuvalle lähimmälle Pihtiputaan 
naapurille (jota ei kuitenkaan koskaan näe) nauttivansa 
aamuisin väkevää kahvia ja poimivansa itse appelsiinit 
tuoremehuun, vaikka todellisuudessa ostaisi Juhlamokan 
ja ruisleivän läheisestä Suomi-kaupasta.

Olen ollut yli 25 vuotta julkkisten kanssa tekemisissä, 
joten on helppo veikata, että Oraksen ammattitaidon, 
välittömän luonteen ja yhteistyökyvyn ansiosta media 
käyttää häntä vastaisuudessa Aurinkorannikon asunto-
kaupan asiantuntijana.

Toivottavasti Oraksen medianäkyvyys 
tuo myös Suomelan toiminnan kaikkien 
Espanjassa asumisesta haaveilevien 
mummojen ja pappojen tietoisuuteen.

Kirjoittaja on Málagassa 
asuva freelancer.  

Mika Heikkilä

lähetettiin kotiin. Muutama 
norjalainenkin joutui lähte-
mään arvosteltuaan Kiinan 
ihmisoikeustilannetta.

Kiinan vuosien dramaat-
tisin kokemus Sarasteelle oli 
Sichuanin maanjäristykset, 
joissa kuoli noin 90.000 ih-
mistä.

– Olin paikalla heti seu-
raavana päivänä järistysten 
jälkeen. Omaisten tuska oli 
kauheaa katseltavaa, alueelle 
ei päästetty ketään, joten su-
rutyötä ei päästy tekemään 
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Mies joka toi pandat Suomeen En ajatellut kirjoittaa ystävänpäivästä, sillä se ei kos-
kaan ole ollut itselle vuoden merkittävämpiä juhlia. 
Ystävyyttä ja hyviä ystäviä tulee juhlia ja muistaa läpi 
koko vuoden. Mutta nyt on kuitenkin syytä hetkeksi 
pysähtyä tuon teeman äärellä – ja laajentaa sitä kä-
sitettä vähän laveammalle. Puhutaan yhteydestä ja 
yhteistyöstä. 

Vuodenajasta ja laskutavasta riippuen meitä suo-
malaisia elelee täällä Costalla kymmeniä tuhansia, 
tarkkaa määrää ei pysty sanomaan, mutta paljon. Moni 
meistä haluaa ehdottomasti asumaan kauas toisista 
suomalaisista, mutta päätyy sitten Los Pacosiin tai Los 
Bolichesiin. Haluamme olla yksin yhdessä. Ruotsalai-
set ovat asuttautuneet pitkin koko Costan rantaviivaa 
muodostaen pienempiä yhteisöjä, mutta heillä ei ole 
vastaavaa keskittymää kuten meillä.

Meistä täällä elävistä moni on yksityisyrittäjä tai pk-
yrittäjä; tehdään sitä omaa juttua ja rakennetaan omaa 
bisnestä ja koetetaan mahdollisimman hyvin hoitaa 
hommat itsekseen, ettei vaan kukaan pääse omalle 
tontille tai varasta omia ideoita tai liikesuunnitelmaa. Ja 
sitten ihmetellään, kun työ on kovaa, liikevaihto pientä 
ja inflaation myötä yrittämisen kulut vain kasvavat. Tu-
lee sellainen hukkumisefekti. 

Radio Finlandian kanssa on kokeiltu lähes kaikki 
mahdollinen kehittämiskuvio vuosien saatossa. Tä-
män vuoden alussa, kun eväät oli aika lailla syöty, 
tehtiin nk. keikauskakku. Radiosta tehtiin alusta, jolla 
alueen ihmisten ja toimijoiden ääni saa kuulua. Jokai-
sen halukkaan kanssa etsitään se oma tulokulma ja 
tapa toimia. Olemme kuukaudessa saaneet 
sellaisen määrän palautetta ja lisäänty-
nyttä pöhinää, etten ikinä osannut ku-
vitellakaan. Mutta kaikkein iloisin olen 
siitä, että olemme omalta osaltamme 
voineet ja voimme jatkossakin toimia 
yhteyden ja yhteistyön välineenä. Py-
sytään kanavalla!

Ystävänpäivä

Raija Kurkola

”258 miljoonan 
hankinta uusiksi: 

Espanjassa 
tilatut junat 

eivät mahdukaan 
tunneleihin.”

talouselama.fi 8.2.

sinne, missä kuolemat ta-
pahtuivat.

Saraste teki maanjäris-
tyksistä mittavia raportte-
ja ja dokumentteja. Hän sai 
niistä tunnustuksena arvos-
tetun Bonnier -palkinnon.

Tallinnan  
ilmaiset bussit

Vuodesta 2014 asti Saras-
te on pitänyt majaa Tallin-
nassa ja on viihtynyt siellä 
oikein hyvin. Hän on toimi-

nut Maikkarin Itä-Euroopan 
kirjeenvaihtajana, joten Tal-
linna on ollut oiva asema-
paikka.

Tallinnassa on ollut ilmai-
nen joukkoliikenne vuodesta 
2013 asti. Fuengirolassa vas-
taava kokeilu aloitettiin ku-
luvan vuoden alussa.

– Kansa on ollut todella 
tyytyväisiä ilmaisiin bus-
si- juna- ja ratikkakyytei-
hin. Itsekin käytän julkista 
liikennettä paljon. Junilla 
pääsee ilmaiseksi Tallin-

nan ulkopuolellekin lähi-
kaupunkeihin ja verkostoa 
on kehitetty moderniksi. 
Raitiovaunutkin ovat ny-
kyään ihan viimeistä huu-
toa, muutama historiallinen 
vaunu on jätetty kuriositee-
tiksi muistuttamaan histori-
asta. Toivotan paljon onnea 
Fuengirolan ilmaiselle jouk-
koliikenteelle, Tallinnassa se 
on ainakin ollut pelkästään 
positiivinen asia.

Kansainvälinen kirjeen-
vaihtaja Petri Saraste viettää 

Tallinnassa hieman lep-
poisampia päiviä kuin kii-
reisimpinä vuosinaan.

– Periaatteessa olen jo 
eläkkeellä, mutta ei näistä 
hommista osaa pois jäädä. 
Kun katselen vaikka vie-
lä kokeneempia kollegoi-
ta Kari Lumikeroa ja Rauli 
Virtasta, edelleen heilläkin 
veri vetää raportteja teke-
mään. Niin se taitaa olla 
minullakin, eli kun pyyde-
tään, niin aina olen valmis  
lähtemään.

Anna Saarinen, 27 
Fuengirola

Yleensä perheen kanssa, eli 
miehen ja lasten kanssa.

Leo Saarioinen, 71  
Helsinki

Vietän Fugessa ystävien 
kanssa

Päivi Mäkinen, 63  
Helsinki

Lähettelen terveisiä Radio 
Finlandian aalloilta. Ja nyt 
tässä myös kaikille!

 

ttäneensä sotatantereet, mielessä on käynyt pidemmän dokumentin tekeminen Ukrainain sodan syistä ja seurauksista.

Viime päivät ovat tuoneet sateen mukana tietysti puheet 
säästä ja erikoisesti sateista, jota paikallinen väestö pi-
tää siunauksena ja viikon turistit kirouksena.

Muistan ajan ennen vuosituhannen vaihdetta, kun ei 
satanut oikeastaan lainkaan kolmeen vuoteen.

Monelle Aurinkorannikon talvinen säätila on vielä 
mysteeri, ainakin kyselyjen perusteella. Eikä tietysti 
ihmekään, kun ainoa luotettava tieto tulee pitkään alu-
eella asuvilta. 

Vuotuisten lämpötilojen keskiarvot mielestäni hämää-
vät sään utelijoita. Esimerkiksi Apollomatkojen sivuilla 
ilmoitetaan tammikuun päivän ylimmäksi lämpötilaksi 
13 astetta, helmikuu 14, maaliskuu17, huhtikuu19, tou-
kokuu 22. Yli kolmeakymmentä astetta ei näy olevan 
edes kesäkuukausina, eikä yölämpötila yli kahtakym-
mentä. Nämä ovat siis keskiarvoja. 

Oman kokemukseni mukaan jokaisessa kuukau-
dessa lämpötila on käynyt yli kolmen kympin, myös 
tammikuussa. Fugessa on aina muutama aste lämpi-
mämpää kuin virallisesti ilmoitetaan.

Poutapäiviä ilmoitetaan samassa 338, eli sadepäi-
viä vuodessa vain 27. Aurinkotunteja on keskimäärin 
päivää kohti yhdeksän ja puoli. 

Suomessa kesäkuun keskilämpötila on 13 ja hei-
näkuussa 17. Virallisesti ja hallayöt vakiona. Näitä kun 
tarkastelee, huomaa hyvinkin lämpötilojen Aurinkoran-
nikolla vastaavan suomalaisten tarpeita. 

Lämpötila on kuin ruoka tai henkilöt, jotkut pitää, jot-
kut ei, oli sitten kuumaa, viileää, tai sadetta. Kylmästä 

ja kuumasta vain harvat saavat kiksejä... 
no saunassa tietenkin. Täällä rannikolla 
saunan käyttö on erinomaisen hienoa, 
vaikka ihan kuumimpinakin päivinä, 80 
asteen löylyistä 35 astetta ulkona tuntuu 
mukavan viileältä! 

Vesa Uusi-Kilponen

Sadetta mä kuuntelen...
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Tríadan ystävänpäiväkonsertissa lauletaan 
sekä rakkaudesta että ystävyydestä

Vaikka Maija Hapuoja (vas.), Seita Van Den Eeden (kesk.) ja Leea Antila (oik.) harjoittelevat ahkerasti ja kunnianhimoisesti, se ei vie laulamisesta hauskuutta.

Kun kolme lahja-
kasta laulajaa har-
joittelee stemmat ja 
harmoniat viimeisen 
päälle, voi tuloksena 
olla vain korvia hive-
levää tunnelmaa. Sitä 
on luvassa laulu yhtye 
Tríadan ystävän-
päiväkonsertissa.
Teksti: Janne Leipijärvi 
Kuva: Sanna Niemi

Mijasin mäellä, Maija Hapuo-
jan talossa käy kuhina, kun 
saavumme kuvaajan kans-
sa paikalle sateisena tiis-
tai-iltapäivänä. Alkamassa 
ovat Tríada -lauluyhtyeen 
harjoitukset, mutta ennen 
sitä käynnissä on vimmat-
tu esiintymisasujen sovit-
taminen.

Säpinä on ymmärrettävää, 
sillä jutun teon hetkellä Tría-
dan ystävänpäiväkonsert-
tien sarjan alkuun on enää 

viisi päivää. Paniikista ei kui-
tenkaan ole tietoakaan, sillä 
kaikki on aikataulussa.

– Näiden naisten kans-
sa on niin ihana tehdä töitä. 
Lahjakkaita, nuoria, osaavia 
ja ahkeria, kehuu kolmikon 
taiteellisen johtajan sauvaa 
heiluttava Maija Hapuoja.

Ensimmäinen vuosi

Lauluyhtye Tríada, jon-
ka nimi muuten merkitsee 
kolmisointua, sai alkun-
sa jokseenkin vuosi sitten, 
kun Maija Hapuojan, Seita 
Van Den Eedenin ja Leea An-
tilan muodostama kolmikko 
alkoi harjoitella kevään 2022 
äitienpäiväkonserttia varten.

Kolmikosta Maija Hapuoja 
on tehnyt elämänuransa lau-
lajana ja laulunopettajana, 
Van Den Eeden tunnetaan 
mm. Seita & Friends kokoon-
panosta ja Antila puolestaan 
on laulanut useissa lauluyh-
tyeissä Suomessa ja toimii 
nykyään musiikinopettaja-
na Aurinkorannikon suoma-
laisessa koulussa.

– Tríadan taustalla oli 
vuoden 2021 joulukonsert-
ti, jonka teimme yhdessä 
Maijan ja Marja-Liisa Kuos-
masen kanssa, Seita Van Den 
Eeden kertoo.

– Sen jälkeen Marja-Lii-
sa sanoi että hänellä ei enää 
riitä aika harjoitteluun ja 
esiintymiseen, joten olim-
me tietysti harmissamme. 
Mutta sitten löysimme Lee-
an mukaan, ja kaikki natsasi 
heti kohdalleen, Maija Ha-
puoja jatkaa.

Leea Antila itse muistaa 
vielä hyvin jännityksen koe-
lauluun lähtiessä.

– Olin joskus parikym-
mentä vuotta sitten Maijan 
oppilaana Jyväskylässä, ja 
silloin palaute ei ollut var-
sinaisesti ylistävää. Sanoin 
lapsillekin lähteissäni, että 
älkää sitten ihmetelkö jos 
tulen takaisin ihan maani 
myyneenä, hän muistelee 
nauraen.

Toisin kuitenkin kävi. 
Kaikki olivat tyytyväisiä ja 
lauluyhtye Tríada oli saanut 
alkunsa.

Kunnolla tai ei 
ollenkaan

Tríada nähtiin siis yleisön 
edessä ensikertaa viime vuo-
den äitienpäiväkonsertissa. 
Sittemmin Hapuoja, Anti-

la ja Van Den Eeden ovat 
esittäneet Rilluttele yö -oh-
jelmistonsa sekä joululaulu-
tunnelmissa omia versioita 
tutuista joululauluista.

Esiintymisiä on rajalli-
sesti kahdestakin hyvästä 
syystä. Ensinnäkin kaik-
ki superammattilaiset ovat 
kiireisiä, ja toisekseen lop-
puun hiottujen stemmojen 
harjoittelu ei tapahdu yksis-
sä tai kaksissa harjoituksissa.

– Se on niin, että joko teh-
dään ja harjoitellaan kunnol-
la, tai siten ei mennä yleisön 
eteen ollenkaan, napauttaa 
Hapuoja.

Ja harjoiteltavaahan riit-
tää, kun konserttien ohjelmis-
to menee teemoista johtuen 
varsin perusteellisesti uu-
siksi. Nyt Tríadan työn alla 
on siis ystävänpäiväkonser-
tin viimeistely. Ja kappaleva-
linnat ovat sen mukaisia.

Suomessa puhutaan ys-
tävänpäivästä, lähes kaik-
kialla muualla maailmassa 
kyseessä enemmänkin ra-
kastavaisten juhla. Kumpaa 
puolta aiheesta Tríada sitten 

enemmän lähestyy omassa 
ystävänpäiväkonsertissaan?

– Aika tasaisesti siellä on 
esillä molemmat puolet. Sieltä 
löytyy hienoja rakkauslaulu-
ja, mutta myös kappaleita ys-
tävyydestä, aprikoi Seita Van 
den Eeden.

Kaikkiaan Tríadan ystä-
vänpäiväkonsertissa kuul-
laan 15–16 kappaletta, joiden 
sovituksista vastaavat Anna-
Mari Kähärä, Mirja Mäkelä 
ja Tapio Nykänen.

Koko ohjelmistoa ei tieten-
kään pidä paljastaa etukä-
teen, mutta pienen esimaun 
nimissä jokainen laulaja 
suostui paljastamaan yhden 
oman suosikkinsa konsertin 
kappaleista.

– Minulla se on Sinua, si-
nua rakastan, toteaa Hapuo-
ja heti.

– Vaikea valita vain yksi, 
mutta sanotaan Uinu untu-
vainen, nimeää Antila.

– Uinu untuvainen on mi-
nunkin suosikkejani, mutta 
valitaan tähän Kansanlaulu, 
pohtii puolestaan Van Den 
Eeden.

Tríada 
ystävänpäivän 
tunnelmissa
Lauluyhtye Tríada esiintyy 
ystävänpäiväkonsertissaan 
maanantaina 13.2. seurakun-
takodilla klo 18 ja tiistaina 
14.2. ravintola Kukossa klo 
19. Näiden ohella Mijas pueb-
lossa järjestetään jo sunnun-
taina 12.2. klo 15 kotikon-
sertti Hapuojan naapurissa. 
Tähän tunnelmalliseen kon-
serttiin tilaa on rajallisesti, 
joten halukkaat voivat varata 
paikkansa ottamalla yhteyttä 
suoraan Tríadan laulajiin.

Konserteissa kolmikkoa 
säestää Ari Pekka Korhonen 
pianolla ja Ari Kovero lyömä-
soittimilla.
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Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

P erjantaina 8.2.2013 ilmestyneessä 
lehdessä kerrottiin Aurinkoranni-

kon suomalaisen SOS-ryhmän vierailusta 
Málagan 112- hälytyskeskukseen. Toivee-
na oli saada palvelua suomeksi hätätilan-
teissa. Andalusian maakuntahallinnon 
pelastusyksikön esimies oli yllättynyt suo-
malaisyhteisön suuruudesta Aurinkoran-
nikolla ja lupasi viedä ajatusta eteenpäin 
pelastusyksikön johtoryhmän kokouk-
seen. Hätänumeroon soittaessa palvelua 
sai englannin lisäksi saksaksi, ranskaksi 
ja arabiaksi. Suomenkielinen palvelu olisi 
toteutuessaan ensimmäinen pohjoismai-
nen kieli hälytyskeskuksella.

F uengirolan kahdesti viikossa järjes-
tettävillä markkinoilla siirrytään 

korttimaksuihin. Kaupunki velvoittaa 
kaikkia myyjiä hankkimaan myynti-
paikalleen maksupäätteen. Muovirahan 
käytön ajateltiin olevan asiakkaille mu-
kavampaa ja turvallisempaa, mikä hyö-
dyttää myös myyjiä.

K ymmenen vuotta sitten ystävän-
päivän vietto menovinkkeineen oli 

lehden yhtenä aiheena. Sohailin linnan 
juurella joutsenen muotoiset polkuveneet 
odottivat runsasta joukkoa pariskuntia 
sekä ystäviä juhlapäivän viettoon. Au-
rinkorannikon mölkkymestaruus oli lä-
hestymässä. Suomesta turnaukseen oli 
osallistumassa yli 50 pelaajaa ja mukaan 
on ilmoittautunut joukkueet myös rans-
kasta sekä saksasta. 

www.olekustannus.com/uusiole

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

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TILAA LEHTI 

JOKA PIRISTÄÄ 

HARMAANAKIN 

PÄIVÄNÄ
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Alfa ja Omega
E-EPA EHKÄISEE tulehdusta – tärkeä lisä monien pit-
käaikaissairauksien hoitoon.

Varsinkin kroonista tautia sairastavilla E-EPA ras-
vahappo ravintolisänä olisi tutkijoiden mukaan ehdot-
toman tärkeä. Sen on todettu lieventävän sairaudesta 
johtuvaa elimistön tulehdustilaa ja siten parantavan oi-
reita ja oloa. Myös perusterveille kalaöljy ravintolisänä 
on tärkeä varsinkin, jos kalaa ei tule nautittua aterioilla 
useamman kerran viikossa.

Uusimpien tutkimusten mukaan E-EPA kalaöljy eh-
käisee, vaimentaa ja sammuttaa tulehdusta elimistössä. 
Koska kaikki krooniset taudit pitävät yllä elimistössä tu-
lehdusta ja johtuvat elimistön tulehdustilasta, kalaöljyn 
nauttiminen ehkäisee ja parantaa pitkäaikaissairauksia. 
Tehokkainta on etyyliesteröity kalaöljy E-EPA ja E-EPAn 
ja E-DHA:n yhdistelmä.

EPA-rasvahappo ehkäisee sydän- ja verisuonitau-
teja, sekä etenkin rytmihäiriöistä johtuvia äkkikuolemia. 
Tutkimusten mukaan EPA-rasvahappoa ei tarvitse edes 
nauttia valtavia määriä sen positiivisten vaikutusten 
saamiseksi. 

EPA-tutkimukset ovat mullistavia, sillä kaikki pitkäai-
kaissairaudet, kuten diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, 

masennus ja dementia ovat luonteeltaan tulehdustilo-
ja. Samoin jopa vanheneminen, johon kalaöljyllä myös 
näyttäisi olevan positiiviset vaikutukset, sillä se pitää 
solut nuorina ja notkeina. EPA-valmisteella on todettu 
positiivisia vaikutuksia myös esimerkiksi keuhkoahtauma-
potilailla sekä mielenterveyspotilailla. E-EPA voi alentaa 
verenpainetta ja veren korkeita triglyseridiarvoja. Ne saat-
tavat ehkäistä dementiaa ja masennusriskiä ja suojata 
tulehdussairauksilta, kuten nivelreumalta ja astmalta.

Jonkinlaista näyttöä on myös siitä, että ne tekevät 
hyvää hermostolle, näkökyvylle ja iholle sekä ehkäise-
vät nuoruustyypin diabetesta. On myös raportoitu, että 
niiden käyttö raskauden aikana on ehkäissyt syntyvän 
lapsen allergiaa.

Myös keväällä 2017 julkaistu uusi, 
kahdeksaan aiempaan tutkimukseen 
perustuva tieteellinen arvio päätyy 
tulokseen, että kalaöljyt eivät lisää 
verenvuotoriskiä, eivät edes vereno-
hennuslääkkeiden kanssa käytettyinä 
(Jeansen 2017).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/28427779/

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

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

Pienikin ilmoitus huomataan!

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

� Proteesit � Valkaisut
� Kirurgiat � Implantit

� Digitaaliset röntgenkuvat
� Oikomishoidot

� Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

Alkoholismin vaiheet 
ALKOHOLISMI ETENEE vaiheittain ja muuttaa koko per-
heen dynamiikkaa. Työni vuoksi minulta kysytään usein, 
miten alkoholismi etenee ja miten se näkyy perheessä. 
Tässä siitä tiivistelmä.

Varhainen vaihe
Riippuvuuden varhaisessa vaiheessa alkoholinkäyttö 
näyttää normaalilta; se on sosiaalista eikä vaikuta vielä 
läheisten toimintaan. Läheiset ovat saattaneet huomata, 
että alkoholisti juo enemmän kuin aikaisemmin tai että 
hänen persoonallisuutensa muuttuu juodessa. Ajatus 
alkoholistin viinilasillisesta tai saunaoluesta alkaa tuntua 
läheisistä epämiellyttävältä. 

Alkoholistin ajatukset pyörivät päihteen ympärillä. 
Läheiset oppivat tunnustelemaan, onko tänään hyvä vai 
huono päivä ja erityisesti lapset vetäytyvät tarvittaessa 
omiin oloihinsa varoen aiheuttamasta ristiriitoja. Tun-
nelma ailahtelee, epätietoisuus vallitsee. Alkoholisti juo 
salaa, vaikka läheisten nähden hän ottaa ”hajukaljan”, 
jonka varjolla voi selittää maltaan hajun hengityksestä.

Perheenjäsenet alkavat tiedostamattaan omaksua 
epänormaaleja toimintamalleja sopeutuakseen muuttu-
vaan tilanteeseen. Yksi yrittää miellyttää, ettei aiheuttaisi 
lisää murheita. Toinen häiriköi ja aiheuttaa ongelmia ve-
täen mieluummin huomion itseensä. Kolmas tukahduttaa 
tunteensa. Neljäs yrittää hauskuuttamalla saada tunnel-
man käännettyä positiiviseksi. Läheiset alkavat kantaa 
vastuuta alkoholistin tekemisistä ja siivota tämän jälkiä. 
Välttämättä ongelmana ei näyttäydy vielä alkoholismi, 
vaan kyseessä ajatellaan olevan työuupumus tai ma-
sennus. Läheisten sopeutuminen normalisoi tilannetta. 

Keskivaihe
Keskivaiheessa alkoholistilla on vielä jonkinlainen kontrolli 
juomiseensa, mutta toisaalta hän kokee siitä syyllisyyttä ja 
katumuspuuskissaan lupaa kaiken muuttuvan paremmak-
si. Persoonallisuus alkaa muuttua. Alkoholistista saattaa 
tulla kireä, helposti ärsyyntyvä ja muita syyttävä marttyyri. 

Ongelman kieltäminen on tyypillistä. Alkoholisti uskottelee 
juomisen olevan hallinnassa ja ongelmana näyttäytyvät 
lähinnä juomisen suhteen hysteeriset läheiset. 

Juominen pyörittää alkoholistin mieltä vahvemmin. 
Hän ei juo koko ajan, mutta myös selvinä hetkinä hän 
odottaa mahdollisuutta ottaa ryyppy. Läheisille on jo val-
jennut, että kyse on päihdeongelmasta. Läheisillä ajatus 
alkoholistin juomisesta ahdistaa ja pelottaa, vaikka alko-
holistilla on selviäkin jaksoja. Selvänä ollessaan alkoho-
listi tekee hullunlailla töitä tai urheilee pakkomielteisesti. 
Perheenjäsenet ovat ehkä oppineet jo tunnistamaan tietyt 
merkit alkoholistin käyttäytymisestä, joista voi ennakoida 
juomisen alkamisen. Kontrollinmenetykset yleistyvät. Al-
koholisti on yhä useammin juovuksissa. Syy juomiseen 
löytyy jostain muualta, kuten läheisistä, raskaista töistä 
tai vaikka Malaga CF:n alavireisestä kaudesta.

Läheiset saattavat tuntea syyllisyyttä miettien, mitä 
on tehnyt väärin. Lapset kuvittelevat, että jos he olisivat 
kiltimpiä, ahkerampia tai auttavaisempia, perheen on-
gelmat ratkeaisivat. Juominen on alkoholistille arka aihe, 
jonka puheeksi ottamisesta seuraa konflikti. Konflikti taas 
johtaa juomiseen, joten sitä pyritään välttämään. Mie-
luummin hyssytellään, kielletään ongelma ja kysyttäessä 
kerrotaan, että hyvää kuuluu.

Puolison elämä pyörii alkoholistin ympärillä. Hän voi 
yrittää kontrolloimalla saada alkoholistin vähentämään 
juomistaan. Alkoholisti on kaikkea muuta kuin luotettava 
kumppani, johon voi tukeutua arjen haasteissa; käytök-
seltään hän muistuttaa enemmän uhmaikäistä lasta. 
Puolison elämästä on tullut päihdeongelman keskellä 
selviytymistä. Ulospäin häpeällinen ongelma pitää salata, 
vaikka sisällä jyllää pelko, ahdistus ja riittämättömyyden 
tunne. Ystävät ympäriltä alkavat jäädä. Päihderiippuvai-
nen täyttää kaiken ajan ja vie energian.

Perheessä vallitsee kaaos. Etsitään piilopulloja, kaade-
taan viinaa viemäriin, siivotaan jälkiä ja pidetään kulisseja 
pystyssä. Perheen sisäinen paha olo kasvaa ja ylilyöntejä 
tulee entistä enemmän. Seuraavana päivänä alkoholisti 

saattaa olla muistamaton edellisen päivän tapahtumis-
ta ja käyttäytyä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Lapset 
ovat yleensä huolissaan kummastakin vanhemmastaan 
ja kokevat vihaa, häpeää, huolta tai ikävää. Alkoholistin 
juominen on perheen ongelmien keskiössä, mutta siitä 
ei välttämättä puhuta ääneen.

Kriisivaihe
Kriisivaiheessa alkoholisti ei enää kykene hallitsemaan 
juomistaan. Hän uskottelee itselleen harhaisesti otta-
vansa viimeistä ryyppyä. Selvät hetket ovat vähissä ja 
silloinkin normaali vuorovaikutus puuttuu. Perheenjäsenet 
ovat omaksuneet epäterveet roolinsa. Epänormaalista 
on tullut normaalia ja elämä on odottamista. Kun alko-
holisti juo, odotetaan juomisen loppumista, kun hän ei 
juo, odotetaan, milloin juominen taas alkaa. Läheiset 
kamppailevat oman jaksamisensa äärirajoilla yrittäes-
sään ratkaista ongelman. 

Viimeinen vaihe
Viimeinen vaihe on raskaan juomisen aikaa. Alkoholistilla 
ilmenee psyykkisiä ongelmia, vapinaa ja motorisia häiri-
öitä. Kyseessä on täydellinen romahdus. Kulissit alkavat 
sortua. Ilmenee taloudellisia vaikeuksia ja ongelmia työ-
paikalla. Alkoholismi antaa kaikelle leimansa. Läheiset 
kokevat kadottaneensa rakkaan ihmisen, he pelkäävät 
ja odottavat alkoholistin kuolevan. Itsetuhoiset ajatukset 
ovat yleisiä sekä alkoholistilla että läheisillä. Katkeruus, 
syyllisyys ja yksinäisyys ovat valtavia.

Alkoholismi on aina koko perheen 
sairaus. Onneksi siitä voi myös toi-
pua.

Kirjoittaja on Aurinkorannikon 
elämästä säännöllisesti nauttiva 
toipumiskeskeisen päihdehoidon 
ammattilainen ja itsekin 
raitistunut alkoholisti.

Fria-klinikka Oy 
Miska Mikkonen

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

LÄÄKÄRIKESKUS 

AVOINNA

 

MA - PE

9.00 - 14.00
 
 

AVENIDA FINLANDIA 19

LOS PACOS

+34 641 21 51 22 

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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Suomenkielistä puhelinpalvelua 
terveysasioissa

Yritysuutinen

Pikkikseltä uusi single
Helsinkiläinen kokenut 
blues- ja rocklaulaja, Har-
ri ”Pikkis” Karén (s.1951), 
aloitti uransa jo 60-luvul-
la yhtyeessä Brandenburg. 
Tästä alkoi Pikkiksen pit-
kä ura, joka on kestänyt tä-
hän päivään saakka. Hänen 
vahva ja tunnistettava ää-
nensä on tullut tutuksi mo-
nessa yhteydessä. Hän on 
keikkailut muiden muas-
sa yhdessä Pepe Ahlqvistin 
kanssa ja ollut Järvenpään 
Puistobluesin perusartisti 
vuoden 1978 ensimmäises-
tä festarista alkaen.

Pikkis on jo yli kahden-
kymmenen vuoden ajan 
viettänyt talvet Espanjan 
Aurinkorannikolla. Täällä 
hän on saavuttanut lähes 
legendaarisen keikkamuu-
sikon aseman. Kesät hän 
keikkailee aina Suomessa.

Nyt Pikkis Karén on 
käynyt studiossa, tulok-
sena upea uusi single Kai-
ken voi saada takaisin . 
Tämän hienon laulun on 
kirjoittanut Esa Eloranta. 

Pikkiksen vahva tulkinta 
korostaa tekstin syvää vies-
tiä. Tuotannosta, sovituk-
sesta ja soitosta vastaavat 
isä ja poika Hans Rautio ja 
Niklas Meltio, sekä jälkim-
mäisen poika, kitaristi Ti-
bet Meltio. Pikkis Karénin 
elettyjen vuosien kokemus 
ja musiikilleen omistautu-
minen tekee tästä eeppises-

tä singlestä erityisen, joka 
on vain alku upean ja ar-
vostetun laulajan uudelle 
vaiheelle levyttävänä ar-
tistina.

Kaiken voi saada takaisin 
on kuultavana eri suoratois-
topalveluissa 10.2. alkaen. 
Keikoilla karheaäänistä le-
gendaa näkee paljon Aurin-
korannikolla.

Sisman ambulanssi lääkärikeskuksen edustalla. Kuvassa Johanna Aktas, Minttu Bickerton sekä lääkäri Victoria Cerecedo Ponce ja ensihoitaja 
Jorge Subires Fernández.

– Taitaa olla niin, että 
me olemme ainoa 
paikka, josta saa lää-
käripalvelua puheli-
mitse suomeksi 24h/
vrk, kertoo Minttu 
Bickerton Sisma lää-
kärikeskuksesta.

Sisma lääkärikeskus toimii 
Fuengirolan Los Pacosissa, 
”Suomi-aukiolla”. Itse kli-
nikka on auki arkisin 9-14, 
mutta puhelinpalvelu pelaa 
ympäri vuorokauden. Puhe-
limeen vastaavat Bicerton tai 
Johanna Aktas.

– Otimme juuri käyttöön 
uuden suomalaisen puhe-
linnumeron. Nyt kaikissa 
päivystystapauksissa kan-
nattaa soittaa numeroon 

+358 45 183 00 55. Sieltä mi-
nä tai Johanna vastaamme 
ja palvelemme. Lääkärimme 
puhuvat englantia, me toki 
tulkkaamme nämäkin kes-
kustelut, jos on tarvis.

Sisma lääkärikeskuksel-
la on käytössään oma am-
bulanssi. Se helpottaa ja 
nopeuttaa avun saantia mer-
kittävästi.

Yhteistyösairaalana Sis-
ma käyttää Málagassa toi-

mivaa Santa Elena sairaalaa.
– Santa Elena on kansain-

välinen sairaala, siellä pärjää 
kaikissa tilanteissa englan-
nin kielellä.

Sismalla on sopimus 
kaikkien pohjoismaisten 
vakuutusyhtiöiden kanssa, 
eli matkavakuutukset ovat 
voimassa. Hoitoa ei siis tar-
vitse maksaa etukäteen, 
vaan se menee suoraan va-
kuutuksesta.

Torrentuvan tulevaisuus-
keskustelu on nyt kestänyt 
noin kaksi kuukautta, mut-
ta aikaa on varmasti tarvittu 
tämän verran, sillä selvitet-
tävinä on ollut useita asioi-
ta, esimerkiksi:

1) Muutosremontin rahoi-
tus. Se ratkesi Antti Aarnio-
Wihurin luvattua maksaa 
koko remontin.

2) Laina Kirkkohallituksel-
le. Lainan Kirkkohallitus 
kirjasi alas Jarmo Karjalai-
sen ja Kirkkohallituksen vä-
lisen neuvottelun tuloksena. 
Helpotti seurakunnan koko-
naistaloutta osaltaan.

3) Tuvan laillinen käyt-
tötarkoitus. Tämä on ollut 
keskeisin selvitettävä asia. 
Koska tila on ollut rekis-
teröitynä nahkaliikkeeksi, 
niin sen käyttötarkoitus täy-
tyy saada muutetuksi kau-
pungin rekisterissä. Muutos 

mahdollistuu, kun kaupun-
gille jätetään anomus ja teh-
dään vaadittavat korjaukset 
kiinteistöön. Seurakunta-
neuvosto on tarkastellut 
tätä kysymystä pitkään jo 
viime vuonna.

4) Vakuutukset. Tarkaste-
lun aikana on ilmennyt, että 
vastuuvakuutuksen osalta 
vakuutuksen ehdot eivät 
korvaisi vahinkoa vanhan 
käyttötarkoituksen ollessa 
voimassa. Nyt neuvottelu-
jen jälkeen on tiedossa, mi-
tä vakuutusyhtiö edellyttää 
tilaa käytettäessä. 

5) Työntekijöiden työajan 
jakautuminen. Torressa ym-
märretään ilman muuta, et-
tä työntekijöiden työpanos 
suuntautuu sinne, missä tar-
ve on suurin. 

6) Torrentuvan sosiaalinen 
merkitys. Keskustelun aika-
na on tullut selkeästi esille, 

miten tärkeänä Torremolin-
osin suomalaiset Torrentu-
van olemassaolon näkevät. 
Tuvassa konkretisoituu seu-
rakunnan läsnäolo Torre-
molinosissa. Pelkkä tuvan 
olemassaolo kertoo diako-
niasta, turvasta ja kohtaa-
misesta. 

Näistä ihmisten kokemuk-
sista kertovat ne 430 Tor-
rentuvan säilyttämiseksi 
jätettyä adressin allekirjoi-
tusta ja ne lukuisat puhut-
televat kommentit, joita voi 
käydä lukemassa osoittees-
sa www.adressit.com , haku-
kenttään sana Torrentupa. 

Toivon seurakuntaneu-
voston tekevän positiivisen 
päätöksen Torrentuvan tu-
levaisuudesta. 

Tarja ja Pauli Tuohioja
Torrentuvan vapaaehtoiset

Torrentupa – seurakunnan läsnäoloa

Pikkis Karenin uusi single ilmestyy 10.2.

Eero Heinäluoma 
Fuengirolassa

Europarlamentaarikko Ee-
ro Heinäluoma tulee pu-
humaan Fuengirolassa 
järjestettävään tapahtu-
maan. Tapahtuma järjeste-
tään lauantaina 11.2. klo 14 
hotelli Ilunionissa, osoittees-
sa Paseo Maritimo 87. 

Tilaisuudessa kuullaan 
Heinäluoman ajankohtais-
katsaus Suomen ja Euroo-
pan haasteista nykyisessä 
maailmantilanteessa.

– Koko Eurooppa on mur-
roksessa ja tilanne kosket-
taa kaikkia meistä sijainnista 
riippumatta. Ensin korona-
pandemia, sitten Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan 
ja energiakriisi. Viimeisiin 
vuosiin on mahtunut eri-
tyisen paljon. Nyt kuiten-
kin tilanne energiakriisin 
suhteen näyttää paremmal-
ta, mutta hyökkäyssodan ja 
jokaisen meistä arkipäiviin 

vaikuttavan hintojen nousun 
suhteen ei. Tilanne huoles-
tuttaa, ja ihan syystä, Heinä-
luoma toteaa.

– On mielenkiintoista 
päästä vaihtamaan ajatuk-
sia ihmisten kanssa, jotka 
seuraavat Suomen ja Eu-
roopan asioita tarkasti ja jot-
ka tuntevat myös eteläisen 
Euroopan todellisuutta. Oli 
asuinpaikka sitten pysyvästi 
ulkomailla tai talvisin, ei se 
muuta sitä, etteikö politiikka 
olisi juuri nyt tärkeässä roo-
lissa. Pidän tärkeänä kuulla 
ulkosuomalaisten elämänti-
lanteesta ja toiveista euroop-
palaiseen päätöksentekoon, 
sanoo Heinäluoma.

Heinäluoman kanssa on 
mahdollista keskustella ti-
laisuuden yhteydessä. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy, 
eikä ennakkoilmoittautu-
mista tarvita.

Eero Heinäluoman ajatuksia kuullaan ”Fuengirola, Suomi, Eurooppa 
– mihin maailma on menossa?” -tapahtumassa lauantaina.
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Rannikon uutiset, tapahtumat, 
ihmiset – ja urheilu. Joka perjantai. HIFK ei suostu häviämään

HELSINGIN IFK osoitti keskiviikkona Hä-
meenlinnassa, miksi se on sarjan kuumin 
joukkue tällä hetkellä. Joukkue oli vielä 
kaksi minuuttia ennen loppua maalin 
tappiolla. Maalivahti pois ja Kristian Ve-
salainen kehiin.

Rantakarin nappisyöttö ja Vesalainen 
iski tasan 2–2. Rankkareilla tuli vielä li-
säpiste.

Siipirikkoisen HPK:n voittaminen sinäl-
lään ei ole mikään ihmesuoritus. Suori-
tuksen arvoa nostaa kuitenkin tapa, jolla 
lisäpiste otettiin. Hetkeäkään ei IFK epä-
röinyt, vaan pyrki hanakasti tasoittamaan 
varsinaisella peliajalla.

Kaiken lisäksi tilastotappiokin hää-
möttää jo nurkan takana. Joukkue on 
pelannut 16 peliä ilman tappioita. Jos 
seuraavassa pelissä pistetahti jatkuu, 
on se seuran uusi ennätys.

HÄMEENLINNAN PALLOKERHOLLE täy-
tyy nostaa hattua siitä, että joukkue ky-
kenee ryöväämään jatkuvasti pisteitä 
sarjan kärkijoukkueilta, vaikka sairaslista 
on pitkä kuin nälkävuosi.

Riveistä on pois kaikki kolme kärki-
sentteriä. Peräpäästä puuttuu ykköspakki 
Juuso Hietanen ja viimeksi myös Arttu 
Pelli eli kaksi parasta pakkia.

Kaikkiaan riveistä on pois kymmenen 
pelaajarinkiin kuuluvaa miestä. Täyden-
nyksiä joukkue on hakenut muiden seu-
rojen vilttimiehistä ja Mestiksestä.

Pelaajapulasta antaa hyvän kuvan 
se, että laituri Antti Pihlström on pelan-
nut jopa pakkina. Nyt kolmosketjun laituri 
viilettää ykköskentän keskellä.

RAUMAN LUKKO esiintyy liigassa ihail-
tavasti. Juuri kun ryhdyttiin pohtimaan 
sitä, miten joukkueen peli takkuaa ja 
kärkipaikka on todellisessa vaarassa, 
Lukko näytti kyntensä. TPS kumoon suu-
rinumeroisesti, sen jälkeen raumalaiset 
ottivat Tapparan päänahan Tampereella 
ja puristivat pisteet Kouvolasta.

Kouvolassa Lukon peli ei noussut 
tasoltaan lähellekään kahden edellisen 
ottelun suorituksia. Joukkue kuitenkin 
jaksoi pelata kärsivällisesti, puolustaa 
tarkasti ja iskeä tarvittavat osumat tär-
keillä hetkillä.

Kuuden pisteen peli Tapparaa vas-
taan ja Ilveksen kompastelu vahvistivat 
Lukon asemaa sarjan kärjessä. Pääval-
mentaja Marko Virtasella on selkeä ta-
voite: uusia edelliskauden mestaruus. 
Tavoitetta ei kuitenkaan toitoteta Ilveksen 
tapaan joka mutkassa, vaan keskitytään 
seuraavaan peliin ja siihen, että oma ta-
pa pelata ei katoa.

TAPPARA OSOITTI Ässiä vastaan parin 
ohipelin jälkeen teränsä. Ässät kaatui 
6–2 numeroin ja varsinkin ottelun ava-
userässä Tappara esitti loistavia otteita.

Tappara sai riveihinsä viime kauden 
parhaan pelaajansa Anton Levtchin. Hän 
iski heti neljä tehopistettä ja siivitti myös 
Waltteri Merelän kovan menoon. Hän teki 
niin ikään 2+2 tehot.

Ässät kurottelee suoraa pudotuspeli-
paikkaa eli kuuden joukkoon. Se ei kui-
tenkaan siedä niin sanottuja välipelejä.

Yksi sellainen nähtiin juuri keskiviik-
kona Tampereella Tapparaa vastaan.

Sen porilaiset ovat osoittaneet, että 
he kykenevät voittamaan kenet tahan-
sa sarjassa, mutta se edellyttää sarjan 
kärkijoukkueita vastaan sataprosenttista 
suoritusta koko pelin ajan jokaiselta pe-
laajalta maalivahtia myöden.

Suoralle pudotuspelipaikalle nousua 
ei yhtään helpota se, että pahimmat kil-
pailijat petraavat koko ajan esitystään.

Molemmilla satakuntalaisjoukkueille 
on kova testi perjantaina, kun ne iske-
vät Porissa yhteen. Viimeksi Ässät otti 
jakoaikavoiton Raumalla. Tiukkaa on 
varmasti huomennakin, eikä siihen tar-
vita suurta ennustajaa, kun veikkaa ar-
motonta meteliä ja omien kannustamista 
Isomäen hallissa.
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TÄMÄN VIIKON UUTISPOMMI putosi Englannista: 
Valioliiga syyttää Manchester Cityä useiden UEFA:n 
taloudellisen reilun pelin sääntöjen rikkomisesta ai-
kavälillä 2009–2018. Mikäli City todetaan syylliseksi 
sääntöjen rikkomiseen, rangaistuksena voi olla piste-
menetyksiä tai jopa pudotus sarjaporrasta alaspäin.

Taloudellinen reilu peli eli Financial Fair Play si-
sältää sarjan toimenpiteitä, jotka UEFA on toteutta-
nut maailman jalkapallon siirtomarkkinoilla. Näiden 
päätavoitteena on valvoa ja rajoittaa jalkapalloseu-
rojen menoja kilpailukyvyn varmistamiseksi. UEFA: 
n mukaan Financial Fair Play pyrkii ”parantamaan 
eurooppalaisten joukkueiden taloudellista terveyttä”.

Harva muuten muistaa, että juuri Málaga CF ja 
sen omistajana häärinyt ”persaukinen öjysheikki” 
Al-Thani olivat esimerkkitapauksia, kun näitä sään-
töjä laadittiin. Sheikki näet oli värvännyt vahvistuksia 
ovista ja ikkunoista, mutta palkanmaksujen kanssa 
oli sitten hiljaisempaa. Rästejä maksettiin sitten 
Mestareiden Liigan palkkioista ja pelaajien siirroista 
saaduista korvauksista sitä mukaa kun niitä saatiin.

Myös Suomessa on tällä vuosituhannella nähty 
surullisia ja surkuhupaisia tapauksia Veikkausliigassa, 
kun syödään enemmän kuin on tienattu. Tai oikeam-
min kuvailtuna seurat ovat hankkineet pelaajia rivei-
hinsä ja toivoneet sitten kädet ristissä menestyksen 
tuovan lisätuloja, joilla kulut voisi maksaa. 

Tämänkaltaisen toiminnan haluaa UEFA estää 
erilaisin keinoin, joista ehkä tehokkain on määräys, 
minkä mukaan seuraorganisaation budjetista saa 
enimmillään käyttää 70% pelaajabudjettiin. 

Nähtäväksi jää onko City syyllistynyt ja 
minkälaisiin rikkomuksiin. Málaga CF tuo-
mittiin aikanaan menettämään paikkan-
sa Euroopan Liigassa. Siitä on sheik-
ki kyllä jaksanut aina vuosien varrella 
muistuttaa, mutta hänen muistinsa on 
ollut sangen valikoiva syistä, jotka lau-
kaisivat UEFA:n panemaan alulle 
Financial Fair Playn.

Reilua peliä

GOLF-
tuloksia

423th COPA DOS LEONES 

SANTA MARIA GOLF CLUB 

9.2.2023
 

Kategoria 1. HCP 0–17.0 

1. Mika Hautamäki 
 hcp 15,8 .................tulos 43
2. Rame Korhonen 
 hcp 13,1 .................tulos 41
3. Pekka Räisänen
 hcp 12,9 .................tulos 37

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Hanski Heinikainen   
 hcp 24,6 .................tulos 44
2. Ralle Holmborg
 hcp 21,8 .................tulos 39
3. Lefa Ekström
 hcp 23,3 .................tulos 39

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Sabina Leppälä-Hautamäki  
 hcp 24,9 .................tulos 37
2. Mantu Rauma 
 hcp 19,4 .................tulos 30
3. Ansku Rautio
 hcp 23 ....................tulos 30

 
Erikoiskilpailut 
 
Best Scratch result by  
Dos Leones  
Pasi Tenho ............................79

Lähimmäs lippua  
Reikä 15 Naiset  
  ......................Ansku Rautio

Lähimmäs lippua  
Reikä 15 Miehet  
  ...................Picke Grönlund

Lähimmäs lippua  
Reikä 17 Naiset  ....................Ei

Lähimmäs lippua  
Reikä 17 Miehet  
  .................... Pekka Saarela

La Liga 1
9.2.

1. Barcelona .................53
2. Real Madrid ..............45
3. Real Sociedad...........39
4. Atl. Madrid ...............35
5. Rayo Vallecano .........32
6. Villarreal ...................31
7. Betis .........................31
8. Ath Bilbao ................29
9. Osasuna ....................29
10. Mallorca ...................28
11. Girona .......................24
12. Celta Vigo .................23
13. Valladolid .................23
14. Almeria ....................22
15. Espanyol ...................21
16. Sevilla .......................21
17. Valencia ....................20
18. Cadiz CF ....................19
19. Getafe .......................18
20. Elche ...........................9

La Liga 2
9.2.

1. Las Palmas .............49
2. Levante ..................47
3. Eibar ......................47
4. Alaves ....................46
5. Granada CF ............44
6. Albacete ................42
7. Burgos CF ...............40
8. Leganes .................38
9. Tenerife .................34
10. FC Cartagena SAD ..34
11. Huesca ...................34
12. R. Oviedo ...............34
13. Villarreal B .............34
14. Zaragoza ................33
15. Andorra .................32
16. Gijon ......................32
17. Mirandes ...............30
18. Racing Santander ..27
19. Ponferradina ..........27
20. Malaga ..................22
21. Lugo ......................22
22. UD Ibiza .................18

Myös 

tilaussauna 

yksityis-

käyttöön!

LENKKISAUNAT
torstaisin (klo 18–20 lähtö Uusi 

Refl a klo 17) ja sunnuntaisin (klo 
14–16, lähtö Uusi Refl a klo 13.30)

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA 
MIJAKSESSA

www.hirsisaunamijas.fi 
info@hirsisaunamijas.fi 

P. 045 236 2551
Jyrki Ramsted

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo
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Kampin Pallo-50 Fuge FC:n vieraana

Andalusian rullakiekkoliiga kulkee viikinkien komennossa

Teksti: Ari Prittinen (Fuge FC) & Filip Bovin (TUTORS) 
Kuvat: Fuge FC:n arkisto

Kampin Pallo-50 -ikämies-
jalkapalloilijat saapuivat 
jo perinteiselle talvileirille 
Fuengirolaan jalkapallon 
ja golfin merkeissä tammi-
kuun viimeisellä viikolla. 
Seura toimii Helsingissä ja on 
yksi suurimmista seuroista 
ikämiesjalkapallossa. Jouk-
kueessa on noin 60 pelaajaa 
jotka pelaavat 55–70- vuoti-
aiden sarjoissa.

Kampin joukkue muodos-
tui 60–70-vuotiaista pelaa-
jista, vastustajalle annettiin 
tasoitusta pelaamalla 10-
15 vuotta nuorempaa Fu-
ge FC joukkuetta vastaan 
joka koostuu Senior Foot-
ball -harrastajista. Kampin 
pelaajat jaksoivat ensim-
mäisen puoliajan poikien 
mukana hyvin, mutta raskas 
leiri alkoi vaikuttaa toisel-
la puoliajalla, jonka jälkeen 
kotijoukkue Fuge FC voitti 
ottelun lopulta 5–1. Ottelu oli 

erittäin siisti ystävyysottelu, 
eikä ottelun tuomarin Jukka 
Harikosken tarvinnut puut-
tua pelin kulkuun juuri lain-
kaan. Toivottavasti perinne 
jatkuu jälleen vuoden pääs-
tä, jolloin olemme taas vuo-
den kokeneempia pelaajia.

Harjoituspelejä pelataan 
maanantaisin klo 10:45–12:15 
Nuriasolin vieressä Santa 
Fe:n kauniilla nurmikolla.

Tervetuloa mukaan, lisä-
tiedot löytyvät https://www.
facebook.com/seniorfoot-
ball.tutors 

Kertamaksu on 5€ / hlö. 
Pelejä pelataan vielä ainakin 
helmikuussa ja maaliskuus-
sa, mahdollisesti jatkamme 
pidempään jos on riittäväs-
ti osallistujia.

Liity mukaan myös 
WhatsApp-ryhmään
https://tutors.fi/
seniorfootballwa

Rullakiekon Andalu-
sian liigaa pelattiin 
viime viikonloppuna. 
Vikings jatkaa sarjan 
kärjessä ilman tap-
pioita.

Liga Andaluzan ylemmäs-
sä Senior-lohkossa Fungiro-
la LIONSin jatkaa vahvasti 
kolmen joukkueen voimin. 
Viime lauantain turnauk-
sessa Latin Team ja Vikings 
pelasivat kumpikin kolme 
ottelua ja Barona kaksi.

Sarjan kärkipaikalla tur-
naukseen lähtenyt Vikings 
kohtasi ensimmäisessä ot-
telussaan Lagartos Jaenin. 

Ottelu oli selvää pässinli-
haa lukemin 23–7. Toisessa 
ottelussaan viikingit koh-
tasivat ”sisarjoukkueensa” 
Baronan. Tämä Fuengirolan 
paikalliskamppailu päättyi 
Vikingsin hyväksi 7–4. Ilta-
pelissä Vikingsiä vastaan 
asettui vielä Sancti Petri, 
joka sekin joutui nöyrty-
mään, voitto Vikingsille 
maalein 10–3.

Aamun ensimmäises-
sä ottelussa vastakkain 
olivat LIONSin joukku-
eet Latin Team ja Barona. 
Tässä ”paikallisottelussa” 
käytiin tasainen vääntö, ja 
lopulta pisteet tasattiin tu-
loksella 5–5. Toisessa otte-
lussaan Latin Team pöllytti 
Bulldogsia maalein 15–2 ja 

kolmannessa kamppailus-
sa tappion kalkkia nieli La-
gartos Jaen maalein 6–1.

Neljännen turnauskier-
roksen jälkeen Vikings joh-
taa sarjaa ilman tappioita. 

Toisena on Barona ja kol-
mantena Sancti Petri. Latin 
Team on neljäntenä, vain 

pisteen päässä Sancti Pet-
ristä ja yhden ottelun vä-
hemmän pelanneena.

Fuengirola LIONSin värisuora esiintyi jälleen edukseen. (Kuva: Félix Alcalá)

Kampin Pallon ja Fuge FC:n kohtaaminen oli herrasmiesjalkapalloa puhtaimmillaan.
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LIIKEN-
TEELLE

YÖ�SITTEN

MAR-
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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 
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www.4puz.com

 

1.  Minkä niminen on Maija Vilkkumaan esikoisalbumi?
2.  Kuka loi supersankarihahmo Hämähäkkimiehen?
3.  Kenen korvasta Mike Tyson puri palan?
4.  Millä Espanjan itsehallintoalueella sijaitsee Oviedo?
5.  Kuka esitti kapteenia alkuperäisessä Star Trek -sarjassa?
6.  Kuinka pitkä koripalloilija Lauri Markkanen on?
7.  Millä nimellä tunnetaan paremmin alligaattoripäärynä?
8.  Minä vuonna Berliinin muuri murtui?
9.  Kuka kirjoitti romaanin Oliver Twist?
10. Missä ihmisen vartalossa sijaitsee patellajänne?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Jotain ihanaa tapahtuu sinulle, kun katsot 
positiivisesti viikonloppuun! Onnea saat 
huolehtimalla itsestäsi ja nauttimalla elämästä!

Tutustu alennusmyynteihin ja osta joku kiva 
juttu uudelle ystävällesi. Onnea saat ihanasta 
ruoasta ja lämpimästä seurasta!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Hankkiudu eroon pöydilläsi olevista 
paperipinoista, selaa ne ja tee tarvittavat 
toimenpiteet. Onnea saat selvittelyistä!

Ala suunnitella viikonlopun matkaa, jonnekin 
sellaiseen kohteeseen, jonne olet aina halunnut 
mennä. Unelmat tuovat sinulle onnea!

Ota tavaksesi venytellä ja ihastella aamuisin. 
Se tuo sinulle ihanaa tunnetta ja riemua. Onnea 
saat sambasta!

Rauhoitu viikonloppuna kävelemällä rannalla, 
haistele meri-ilmaa ja sulje silmäsi. Onnea saat 
hapesta!

Lue viikonloppuna jotain runokirjaa puiston-
penkillä tai kahvilassa. Se antaa sinulle 
taiteellisia elämyksiä ja onnea!

Aloita kirjan lukeminen päivänvalossa ja jatka 
myöhään yöhön, se rauhoittaa mieltäsi ja antaa 
sinulle uuden idean!

Keskity koko viikonpoppu kauneutesi 
hoitamiseen, sillä eräs caballero sen kyllä 
huomaa ja häikäistyy. Onnea saat flirtistä!

Tuunaa kotisi keväiseen makuun ja nosta 
kuohuvaa itsellesi. Onnea saat mukavan 
värikkäästä elämästä!

Syö voimakkaasti kasvispitoista ruokaa 
alkavalla viikolla, se tervehdyttää suolistoasi ja 
antaa sinulle voimaa!

Innostu kaikesta sekopäisestä ja ylitä itsesi 
ainakin kerran viikonloppuna. Onnea tuo 
turvallisuus ja järki!

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.

Rukoilijasirkasta tuli 
kaveri Los Bolichesissa.
Kuva: Marja K. 

LUKIJAN 
KUVA 

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

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

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

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

               @aurinkorannikonmerimieskirkko            

tia.raunio@merimieskirkko.fi

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

SUOMEN 

MERIMIESKIRKKO

.fi

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

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 13.2.   klo 9.30 Perhekerho 
    klo 18  Ystävänpäiväkonsertti, lauluyhtye Tríada
Ke 15.2.   klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
To 16.2.   klo 17 Lapsikuoro
    klo 19 AA-ryhmä
Pe 17.2.   klo 10 Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 18  Lauluseurat
La 18.2.   klo 19 SaapasKahvila 
Su 19.2.   klo 17  Messu Los Bolichesin kirkossa

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

Siirtolaispappi Hannu Koskelainen
p. +34625109703, ext-hannu.koskelainen@evl.fi

Kanttori Rebekka Kinnunen
p. +34 625 758 322, ext-rebekka.kinnunen@evl.fi

Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p. +34 952 665 718, Seurakunnan toimisto
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
ext-marja.karjalainen@evl.fi

 

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

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

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

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

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

Rannikon menot 
viikon varrelle:
www.fuengirola.
fi/menovinkitOlipa sinulla tavaraa paljon tai vähän – NE KISSA VIE!

+358 400 212 990  �  +34 645 290 899

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

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

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

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva
VARSINAINEN YLEISKOKOUS

  

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Ilmoittautumiset: www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

24.2.2023 klo 15 Ravintola Kukko
Av Los Boliches 4, Fuengirola

Aurinkorannikolle töihin!
Meitä on jo yli 100 ja kasvamme! 

Etsimme nyt lisää hyviä tyyppejä Telia-tiimeihin! 

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

valmentajaa yritysasiakaspalvelutiimiin.

Miksi meille?
• Meillä on mahtava työporukka ja kannustava 

ilmapiiri.
• Päivittäinen aamupala, viihtyisät työtilat, 

etätyömahdollisuus sekä yhteistä vapaa-ajan 
tekemistä Espanjan ihanassa ilmastossa.

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

sopimuksella.

Lisätietoja meillä työskentelystä saat: Mira Kaitala, 
mira.kaitala@staffpoint.fi tai +358 401625204
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Vaalien läheisyys koventaa 
puheita
SUOMESSA KÄYDÄÄN huhtikuussa eduskuntavaalit, 
ja se näkyy sekä kuuluu poliitikkojen puheissa.

Populismi ja kilpailevien puolueiden haukkumi-
nen alkaa olla arkipäivää jopa asiallisina pidettyjen 
poliitikkojen suusta.

Kokoomus on haukkunut nykyhallitusta ja erityisesti 
pääministeri Sanna Marinia (sd.) holtittomasta rahojen 
jakamisesta sinne tänne. Samalla puhutaan, miten 
nyt pitää taloudenhoidon suuntaa kääntää nopeasti 
180 asetta toiseen suuntaan. Vihervasemmistolainen 
nykymeno johtaa katastrofiin.

YHTÄÄN PUHEENJOHTAJA Petteri Orpoa ei kiusaan-
nuta se, että hänen puolueensa on eduskunnassa 
kannattanut hallituksen esittämiä lisävelan ottotar-
peita yli 90-prosenttisesti. Demarien mielestä jopa 
99 prosenttisesti.

Sanna Marin antaa täyslaidallisen kohti kokoo-
musta. Kokoomuksen esittelemän vaaliohjelman hän 
haukkuu kurjistuspolitiikaksi, jossa kaikkien heikom-
piosaisia kurmootetaan ja vuorineuvoksille jaetaan 
veroalennuksia.

Marin julisti, miten demarien johtama hallitus tuo 
ihmisille valoa, vaurautta ja tulevaisuudenuskoa se-
kä turvallisuutta. Rahoituksen hän hoitaisi pääasias-
sa talouskasvulla, veronkorotuksilla ja yritystukien 
leikkauksilla. Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.

TÄLLÄ HETKELLÄ KOKOOMUS johtaa kannatusmit-
tauksia ja SDP tulee kakkosena 2,5 prosenttiyksik-
köä perässä.

Jos asetelma pysyy, niin siinä joutuvat toisiaan 
kilpaa sättivät puheenjohtajat neuvotteleman tosis-
saan sinipunasta.

Kompromissit seuraavat toistaan ja syntyy ohjelma, 
joka ei tyydytä kummankaan puolueen kannattajia.

Suuri yleisökin pettyy ja kolumnistit kysyvät, missä 
kuluttajansuoja.

KYSELYJEN MUKAAN suomalaiset pitävät kokoo-
muksen ja demarien muodostamaa hallitusta to-
dennäköisimpänä. Sinipuna saa myös enemmistön 
kannatuksen.

Asiantuntijat puhuvat siitä, miten hallitusneuvotte-
luista tulee äärimmäisen vaikeat. Niin on aina puhuttu 
ja puhutaan vastakin. Totuus on se, että vallanjano tuo 
joustavuutta ja kompromissihalukkuutta neuvotteluihin.

Kokoomuksella ja demareilla on paljon yhteisiä 
näkemyksiä. Työperäisen maahanmuuton lisäämi-
nen, ilmastopolitiikka, panostukset vihreään siirty-
mään, myönteinen suhtautuminen Euroopan unioniin 
ja rahaliittoon.

Valtiontalouden tasapainottamisen välttämättömyy-
den tunnustavat molemmat. Erot syntyvät keinoista.

KOKOOMUS HALUAA leikata julkisia menoja, myös 
sosiaalietuja, ja panostaa niin ikään kasvuun, mutta 
demareita enemmän patistamalla kortistossa olevia 
ihmisiä töihin lyhentämällä ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan keston 200 päivään.

Kokoomus tasapainottaisi julkisen talouden kah-
dessa vaalikaudessa, demarit haluavat sopeutukseen 
enemmän aikaa.

Demarit, vasemmistoliitto ja vihreät ilmoittivat, 
etteivät ne lähde perussuomalaisten kanssa halli-
tukseen. Ruotsalaiselle kansanpuolueellekin se olisi 
äärimmäisen vastenmielistä.

Periaatteessa kokoomus pitää persuille ovea auki. 
Käytännössä hallitustyöskentely olisi liki mahdotonta. 
Perussuomalaisten pitäisi antaa periksi lähes kaikista 
vaatimuksistaan maahanmuuttopolitiikkaa myöden. 

Siihen he tuskin taipuvat.
Entistä vaikeammaksi menee, jos 

PS komeilee vaalien ykkösenä. Mistä 
se saa hallituskaverit? Jo lähtökoh-
taisesti iso osa puolueista sanoo: 
Kiitos ei!

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi

693 249 177

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Ilmoitusmyynti
Heini Lähteenmäki
P. +34 655 650 399
heini@fuengirola.fi

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

Päätoimittaja
Antti Pekkarinen
P. +34 679 844 378
antti@fuengirola.fi

Toimituspäällikkö
Janne Leipijärvi
P. +34 623 127 272
janne@fuengirola.fi

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

Ilmoitusmyynti
Anssi Marstela
P. +34 607 629 407
anssi@fuengirola.fi

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

1. Pitkä ihana leikki

Maija Vilkkumaan esikoisalbumi Pitkä ihana leikki jul-
kaistiin vuonna 1999. Levyltä löytyy mm. yksi Vilkku-
maan suurimmista hiteistä, Satumaa tango. Tällä het-
kellä Vilkkumaa toimii The Voice of Finland -ohjelman 
tähtivalmentajana.

2. Stan Lee
Hämähäkkimies kuuluu Marvelin sarjakuvissa esiin-
tyviin supersankareihin. Hänet nähtiin ensimmäisen 
kerran Stan Leen kirjoittamana ja Steve Ditkon piirtä-
mänä Amazing Fantasy -lehden 15. numerossa vuonna 
1962. Ensimmäisen oman piirretyn tv-sarjansa Hämis 
sai vuonna 1967.

3. Evander Holyfieldin
Mike Tysonin ja Evander Holyfieldin toinen nyrkkeilyn 
MM-ottelu vuonna 1997 päättyi siihen kun Tyson puri 
Holyfieldin korvasta palan irti. Tyson hylättiin, hän me-
netti nyrkkeilylisenssinsä ja sai tempustaan vielä kol-
men miljoonan dollarin sakot ja yhdyskuntapalvelua.

4. Asturiassa
Oviedo on Asturian itsehallintoalueen ja maakunnan 
pääkaupunki Pohjois-Espanjassa. Kuuluisia Oviedossa 
syntyneitä henkilöitä ovat mm. Formula 1:n ex maailman-
mestari Fernando Alonso ja Espanjan kuningatar Letizia.

5. William Shatner
William Shatnerin esittämä kapteeni James T. Kirk kip-
paroi Yhdistyneiden planeettojen liiton tähtilaiva USS 
Enterprise:a. Sarja sai ensiesityksensä Yhdysvallois-
sa vuonna 1966. Suomeen sarja saapui tammikuussa 
vuonna 1974.

6. 213cm
Vantaalla syntynyt ja Jyväskylässä varttunut Lauri Mark-
kanen on tämänhetkisen NBA-joukkueensa Utah Jazzin 
ykköstähti. Hän teki 6. tammikuuta Houston Rocketsia 
vastaan yhden ottelun piste-ennätyksensä, 49 pistettä. 
Markkanen valittiin helmikuussa NBA:n tähdistöotte-
luun kautta aikain ensimmäisenä pohjoismaalaisena 
pelaajana.

7. Avokado
Ihmisten jo tuhansia vuosia syömä terveyspommi avoka-
do tunnetaan joillain alueilla myös alligaattoripäärynänä 
röpelöisen vihreän pinnan ja päärynämäisen muodon 
vuoksi. Nimi avokado puolestaan tulee espanjan kautta 
nahuatlin kielen sanasta ahuácatl, joka tarkoittaa kives-
tä. Kai sekin jotenkin ulkonäköön liittyy.

8. 1989
Itä- ja Länsi-Berliinin erottaneen muurin murtumisen 
päiväksi mielletään yleisesti marraskuun yhdeksäs 
päivä vuonna 1989, jolloin matkustusrajoitusten pois-
tumisesta ilmoitettiin ja kansalaiset alkoivat tungeksia 
muurin läpi ja yli.

9. Charles Dickens
Dickensin kertomus orpopoika Oliver Twististä ilmes-
tyi vuonna 1838. Sittemmin tarinan pohjalta on tehty 
useampi elokuva sekä loputon määrä erilaisia näyt-
tämösovituksia.

10. Polvessa
Patellajänne sijaitsee polven etuosassa ja sen tehtävänä 
on yhdistää toisiinsa polvilumpio ja sääriluu. Yhdessä 
etureiden kanssa patellajänne ojentaa polvea suoraksi.

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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Woolbedilla on yhteistyössä Suomi Retkien ja Meriaturin kanssa mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä huomattavasti alennettuun 

hintaan. Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin terveysluentoon, jossa voit tavata Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 

uusimpiin kashmir- ja merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa myös kevyen lounaan esittelyn yhteydessä.

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

RONDA JA SETENIL
DE LAS BODEGAS28€ GIBRALTAR33€CÓRDOBA43€

SEVILLA43€CAMINITO DEL REY 26€

yhteistyössä

kanssa

Jos haluat lisätietoja 
retkiohjelmastamme, 
skannaa tämä QR-koodi

UUSIA KOHTEITA PUOLEEN HINTAAN

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

TERVETULOA! LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
RAVINTOLA KUKOSTA 

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

 AVAAMME NYT KAUDEN!

ARDALES
& SETENIL 

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 

omista oliiviöljyistä!

ALMIJARA
& COMPETA

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 
omasta viinistä!

PerjantaiKeskiviikko Torstai

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Tarjoamme 
sisäänpääsymaksun 
Orkideapuutarhaan!

Tiistai

ANTEQUERA
& TORCAL

Koe Andalusian sydän 
kanssamme!

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€
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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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www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

V E R A X U L
C O S T A  D E L  S O L

R E N T A L S

LOMA-ASUNTOJA!

OMISTATKO LOMAKODIN

AURINKORANNIKOLLA?
Arvioimme tuottosi: veraxul.com/arvioi-tuottosi

Anna asuntosi tuottaa ollessasi kotimaassa!

Luomme menestyviä lomavuokrakiinteistöjä ja hoidamme kaiken toimintaan

liittyvän puolestasi: varaushallinta, vieraiden vastaanotto, laadunvalvonta,

huolenpito, pesula- ja siivouspalvelut ja paljon muuta.

SUOMALAINEN LOMAKIINTEISTÖMANAGERI

Lomalle, golffareille, etätyöskentelyyn

Vastuullinen majoittaja

Suomalainen asiakaspalvelu

Parhaat paikallisten vinkit ja suositukset

Laadukkaat täysin varustetut kiinteistöt

Valikoimassa yksiöistä villoihin

VERAXUL.COM +34 611 224 187

      

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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+34 676 90 15 19   INFO@STRAND.ES  WWW.STRAND.ES

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


