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Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3–6-vuotiaille  

joka arkipäivä 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€)

SISUSTUSSUUNNITTELIJA 
AURINKORANNIKOLLA

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

SOTATIETEIDEN MAISTERI

EHDOLLA

EDUSKUNTA-

VAALEISSA

w w w . t e i j a m a k k o n e n . f i  

 t e i j a m a k k o n e n f i  

HELSINKI

MAKKONEN
TEIJA
KAUPUNGINVALTUUTETTU ,  KANSANEDUSTAJAN
AVUSTAJA, LUOTTAMUSMIES, PERHEENÄITI

SATSAUS TURVALLISEEN 

TULEVAISUUTEEN!
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Fuengirolan sää

Torrentuvan jatkolle toivoa
Aurinkorannikon 
seurakuntaneuvosto 
kokoontui torstaina 
päättämään Torren-
tuvan tulevaisuu-
desta. Kokouksessa 
päätettiin perua jou-
lukuun alussa tehty 
päätös kiinteistön 
myymisestä. 

Teksti: Antti Pekkarinen 
Kuva: Sanna Niemi

– Asiasta on ollut paljon kes-
kustelua. Kutsuin ylimääräi-
sen kokouksen koolle, jotta 
seurakuntaan saadaan työ-
rauha ja asiat eteenpäin, ker-
too seurakuntaneuvoston 
puheenjohtaja Pekka Sinervo.

Torstain kokouksen ainoa 
asia oli päättää, jatketaanko 
kiinteistön myyntiä vai pe-
rutaanko päätös.

– Kokous oli lyhyt ja yti-
mekäs. Puheenjohtajan eh-
dotus myyntipäätöksen 
perumisesta hyväksyttiin 
yksimielisesti. Samalla pää-
tettiin asettaa työryhmä sel-
vittämään mitä kiinteistölle 
pitää tehdä, jotta se voisi saa-
da kahvilaluvat. 

 Työryhmän koollekut-
sujaksi valittiin neuvoston 
jäsen Jari Syväkangas. Ryh-
mään pyydettiin mukaan 
myös pitkään seurakunnan 
talous- ja juridiikka-asioita 
hoitanut Liisa Toivonen.

Torrentuvan säilyttämi-
sen puolesta aktiivisesti toi-

minut rovasti Pauli Tuohioja 
on saanut Syväkankaalta pu-
helimitse kutsun osallistua 
työryhmään.

– Olen erittäin tyytyväi-
nen, että asia nytkähti nyt 
eteenpäin. Työryhmän seu-
raava tehtävä on selvittää 
Torremolinosin kaupungin 
kanssa, millaisia mahdolli-
sia muutoksia kiinteistöön 
on tehtävä. Nyt meillä on 
virallinen mandaatti sel-
vittää asiat. Kun nämä tie-
dot on saatu, asia siirtynee 
jälleen seurakuntaneuvostol-
le, joka pyytää urakoitsijoil-
ta tarjoukset muutostöistä, 
Tuohioja arvioi.

Seurakunnan kannalta ti-
lanne on hyvä. Mikäli kau-
pungilta näytetään vihreää 
valoa muutostöille, itse re-
montille on rahoitus ole-
massa.

– Antti Aarnio-Wihu-
ri on luvannut maksaa re-
montin. Se on erinomaisen 
hieno asia. Hän on tukenut 
Aurinkorannikon seurakun-
nan toimintaa aiemminkin 
merkittävillä summilla. Aar-
nio-Wihuri toivoi myös, et-
tä keräisimme itse 10.000 
pesämunaa Torrentuvan toi-
mintaa varten. Tuo keräys on 
nyt hyvässä vauhdissa.

Myös Sinervo näkee rahoi-
tuksen olemassaolon hyvä-
nä asiana.

– Halusin päätöksiä nope-
asti, jotta myös rahoittajille 
lähtee viesti, ettemme vet-
kuttele asian kanssa.

Joulukuussa tehtyä myyn-

tipäätöstä perusteltiin mui-
den muassa sillä, ettei 
seurakunnalla riitä resurs-
seja pitää Torrentupaa auki. 

– Kirkon resurssit eivät 
ole ainakaan kasvamas-
sa lähitulevaisuudessa. Va-
paaehtoistoiminta on meille 
elinehto toimipisteiden yl-
läpitoon. Meillä on paljon 

vapaaehtoisia, mutta li-
sää mahtuu joukkoon. Pa-
ri tuntia viikossakin auttaa 
kummasti Aurinkorannikon 
seurakunnan johtava pappi 
Jarmo Karjalainen sanoo.

– Meillä on sovittuna 
Merimieskirkon kanssa tu-
levaisuusseminaari, jossa 
käydään läpi kaikkia seura-

kunnan tulevaisuuden toi-
mintoja. Varmasti löydämme 
tyydyttävät ratkaisut myös 
Torrentuvan suhteen. 

Karjalaisen mukaan 
Torrentuvan ympärillä 
velloneella kohulla ja kes-
kustelulla on ollut ainakin 
yksi hyvä seuraus.

– Nyt kaikki tietävät, 

kuinka tärkeä paikka Tor-
rentupa on. Itselläni tuo tie-
to on jo aiemmin ollut, mutta 
tässä prosessissa käsitys on 
entisestään vahvistunut.

Torrentuvan säilyttämi-
sen puolesta avattiin jou-
lukuun lopussa adressi. 
Torstaina 16.2. sen oli alle-
kirjoittanut 457 ihmistä.

Pe 17.2.

Su 19.2.

Ke 22.2.

La 18.2.

Ti 21.2.

Ma 20.2.

To 23.2.
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Aurinkorannikon johtava pappi Jarmo Karjalainen ja seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Pekka Sinervo ovat tyytyväisiä, että Torrentuvan 
tulevaisuutta päästään virallisesti selvittämään.

19˚C
14˚C
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MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!  
puh. 952 477 967

www.pizzamaestro.es

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

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

 

Pe 17.2.
Fuengirola, Kukko, The Renegades Revisited 
feat. Graham Johnson with Pekka Tiilikainen & 
Beatmakers klo 20
Fuengirola, Bar Hima, klo 17.30 Liiga: 
Kärpät – HPK
Fuengirola, Suomela, tilkkupiirin lintu-aiheinen 
kevätnäyttely avoinna salissa helmikuun ajan
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17:30, 
Texas Hold’em -turnaus klo 18
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit, 
Tapi Leppä klo 19:30-22:30
Benalmadena, Minervala, Benalmadenan 
suomalaiset ry, Qigong-näytetunti klo 11-12

La 18.2.
Fuengirola, Kukko, Aurinkorannikon Sosiali - 
demokraattien keskustelutilaisuus, 
mukana etäyhteydellä kehitysyhteistyö- ja 
ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari klo 14, 
Fuengirollers – 60́ s & 70́ s Rock ń́ roll klo 20
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Liiga: Saipa – ILVES
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Ampumahiihdon MM 
klo 11:40, SM-liiga klo 16

Su 19.2.
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Arin Musavisa! 
Fuengirola, Las Palmeras, Fugesingersin Vauhti 
sen kun kiihtyy -show klo 18
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, LIIKKEELLE2023 
-tapahtuma klo 12, Sunnuntaisökö klo 14
Mijas, Sauna Mijas, lenkkisauna klo 14-16, lähtö 
Uusi Refla klo 13.30

Ma 20.2.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! 
klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa Johanna 
Karjunen, energiahoidot klo 16.30-17.45, 
golfkerhon kokous klo 18-20
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. klo 
12:30, Kokoontuminen pelireissuun Malaga 
CF – Real Zaragoza klo 18:30

Ti 21.2.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaLive -klubi: 
Johanna Mäkelä
Fuengirola, Seurakuntakoti, Helsingin Työväen 
Orkesterin Klassinen viihdekonsertti klo 18
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17:30, Texas 
Hold’em -turnaus klo 18

Ke 22.2.
Fuengirola, Kukko, Aurinkorannikon Kokoomus, 
poliittinen keskustelutilaisuus ”Kohti 
parempaa terveyttä Aurinkorannikolla – Soten 
nykytilanne myös paikallisesti” klo 13, Seita & 
Friends – 60-luvun musiikkia klo 19, PataKukko 
Karaokeklubi klo 20.30
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaVisa 
-tietokilpailu
Fuengirola, Suomela, Helsingin Työväen 
Orkesterin konsertti klo 19-21
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke 
klo 20 
Fuengirola, Uusi Refla,  Hiihdon MM klo 12:00, 
SM-liiga klo 17:30

To 23.2.
Fuengirola, Kukko, Sami Saari band – Kevään 
viimeinen keikka! klo 19
Fuengirola, Bar Hima, klo 17.30 Liiga: Pelicans 
– TPS
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin MusaVisa klo 18.30, 
Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihdon MM klo 11:55, 
SM-liiga klo 17:30
Mijas, Sauna Mijas, kokoontuminen 
lenkkisaunaan Uusi Refla klo 17 

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

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

ILMOITTAUDU MUKAAN PELEIHIN:
20.2. MALAGA – ZARAGOZA
5.3. MALAGA – RACING
19.3. MALAGA – LEVANTE
19.3. UNICAJA – BARCELONA 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

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

Maanantai 20.2.
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: 
5 megatrendiä, 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 21.2.
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 22.2.
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 23.2.
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 24.2.
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 (säävaraus), 
Marjo Hirvensalo

Sunnuntai 26.2.
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 20.–26.2.2023

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

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät

Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet

Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

Pyydä tarjous:

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset 
av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.
Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.

email: kukko.events@gmail.com
tel. +34 679 844 378 (Antti)



TAPAHTUMAT Perjantai 17.2.2023 – 5

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€Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

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

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 17.2.
Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Porsas-makkarapata (G)  .. 7,90€
Lihapullat, muusi ja  
kermakastike (G) ............. 9,90€

Ma 20.2.
Kasvissosekeitto (G) ........ 5,90€ 
Jauheliha-perunasoselaatikko  
(G) ................................... 7,90€
Päivän kala lisukkeineen... 9,90€

Ti 21.2.
Lihakeitto (M,G)  ............. 6,90€
Savulohipasta  ................. 7,90€
Naudan maksaa ja  
perunamuusia (G) ............ 9,90€

Ke 22.2.
Lihakeitto (M,G)  ............. 6,90€
Maksastroganoff  ............ 7,90€
Uunilohta lisukkeineen (G) .. 9,90€

To 23.2.
Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Lindströmin pihvit ja  
perunamuusi (G)  ............ 7,90€
Broilerin fileetä vuohenjuusto-
kastikkeella (G)  ................ 9,90€

Pe 24.2.
Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Kana-pekonipasta  .......... 7,90€
Lihapullat, muusi ja  
kermakastike (G) ............. 9,90€

Fuengirollers uudelleen 
yleisön pyynnöstä

Sisäänpääsy 8€ (sis. viini ja tapas)

TERVETULOA KUUNTELEMAAN 
JA KESKUSTELMAAN

POLIITTINEN
KESKUSTELUTILAISUUS

Kohti parempaa terveyttä 
Aurinkorannikolla – Soten nykytilanne 

myös paikallisesti
Keskiviikkona 22.2. klo 13.00 Ravintola Kukossa

Keskustelussa on mukana 3 lääkäriä – etäyhteydellä 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston puheen-
johtaja Mia Laiho sekä HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse 
Lehtonen. Molemmat ovat kokoomuksen eduskuntavaali-
ehdokkaita Uudeltamaalla. Paikallisen näkökulman paikalla 
SOTE-asioihin tuo Costaklinikan vastuulääkäri ja yrittäjä, 
työterveyshuollon erikoislääkäri Jan Wiklund.

Fuengirollers on nippu pitkän linjan rokkiukkoja ja -kukkoja.

Bändi koostuu elämää näh-
neistä rock-äijistä. Turha hie-
nostelu ja kikkailu on jätetty 
soitosta pois, tämä bändi jy-
rää ja jytää suoraviivaisesti. 

Bändi esiintyi edellisen 

kerran kukossa tammikuus-
sa. Suosio oli hillitön, moni ei 
mahtunut sisään tuolle kei-
kalle. Uutta keikkaa pyydet-
tiin ja nyt se toteutuu. 

Fuengirollers esiintyy Ku-

kossa perjantaina 18.2. klo 
20. Bändin pyynnöstä la-
van eteen jätetään sopivas-
ti tanssitilaa ja pöytäliinat 
viedään pyykkiin tältä illal-
ta. Liput ennakkoon vain 10€. 

Varaa paikkasi laittamalla 
sähköpostia: kukko.events@
gmail.com. Ennakkovaraus 
on suositeltavaa, ikävähän se 
on jäädä oven taakse tuuli-
seen yöhön.

Danny konsertoi Fuengiro-
lassa perjantaina 3.3. Liput 
ovat olleet kaupan muuta-
man viikon ja kauppa on 
käynyt hyvin.

– Yli puolet saatavilla ole-
vista lipuista on jo mennyt. 
Täytyy olla erittäin tyyty-
väinen myyntivauhtiin, tätä 
menoa konsertti tulee lop-
puunmyydyksi, Petri Sep-
pänen P.S. Production Oy:stä 
iloitsee.

Seppänen on tyytyväinen 
myös siitä että ihmiset ovat 
löytäneet VIP-paketit.

– Pesosen Antin maine hy-
vänä ruoanlaittajana on tuttu 
asia Aurinkorannikolla. Sen 
takia ihmiset ovat varmasti 
innostuneet näistä hieman 
enemmän maksavista VIP-
lipuista.

Lipunmyyntipisteet Fuen - 
girolassa ovat New Ewald ś, 
Kukko ja Strand Properties 

toimisto. Lippuja voi ostaa 
myös netistä osoitteesta lip-
pu.fi. VIP -lippuja saa aino-
astaan netin kautta.

Dannya pääsee näke-
mään jo aiemminkin, hän 
on Markku Veijalaisen 
haastateltavana Kukon 
Seita & Friends -illassa 
keskiviikkona 1.3. Viihde-
legendat vetävät talkshown 
Seitan tauolla. Tuohon il-
taan kannattaa myös vara-

ta liput ennakkoon kukko.
events@gmail.com (10€).

Soulmies Sami Saari on viet-
tänyt Aurinkorannikolla al-
kuvuoden. Työt Suomessa 
kutsuvat, joten mies näh-
dään enää yhdellä keikalla 
tämän kevään aikana. Sami 
Saari Band esiintyy Kukos-
sa torstaina 23.2. Luvassa on 
tuttuun tapaan väkeviä tul-
kintoja soulklassikoista niin 

suomeksi kuin englannik-
si. Sami Saaren keikat ovat 
osoittautuneet superbileik-
si. Musiikki on niin mukaan-
sa tempaavaa, että kansa 
irtoaa penkeistään ja lanti-
ot liikkuvat ahkeraan sou-
lin tahtiin. Varaa paikkasi 
kukko.events@gmail.com. 
Liput vain 15€.

Perjantaina 24.2. on mahdol-
lisuus hemmotella monia 
aisteja. Silloin Kukossa ava-
taan bliniviikot ja niitä säes-
tää Muistojen sävel -esitys. 
Laulaja Hessu Haapaniemi 
ja saksofonisti Janne Pitkä-
nen esittävät tuttua musiik-
kia historian lehdiltä. Illassa 
kuullaan lauluja Frank Sinat-
ralta, Elvikseltä, Tapsa Rau-
tavaaralta ja monelta muulta 
viihteen klassikolta.

Samana iltana käynnis-
tyy myös perinteinen Kukon 
bliniviikko. Aitoja tattarib-

linejä erilaisin täyttein saa 
Kukosta ainakin viikon ajan, 
mikäli vanhat merkit pitä-
vät paikkansa, yksi viikko 
ei riitä, niin suosittuja blinit 
ovat olleet.

Muistojen sävel -iltaan li-
put maksavat vain 8€. Maku-
jen ja musiikin maailmaan 
kannattaa varata paikka etu-
käteen kukko.evnts@gmail.
com.

60- ja 70 -luvuilla 
tehtiin monen mie-
lestä parasta rock-
musiikkia. Sitä mieltä 
on myös Fuengirol-
lers bändi, joka 
haluaa levittää tätä 
menneiden vuosi-
kymmenten ilosano-
maa yleisölle. Bändi 
esittää klassikoita 
sekä englanniksi että 
suomeksi. 

Dannyn tenho puree

Sami Saaren jäähyväiskeikka

Blinejä ja muistojen säveliä

Blini sopii suomalaisten suuhun mainiosti.
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Ruuan hinta nousi 
tammikuussa yli  
15 prosenttia
Inflaatio jatkaa huikeissa lukemissa. Vaikka Espanja 
helpotti elintarvikkeiden verotustakin, kuluttajahin-
nat nousevat silti lähes ennennäkemätöntä vauhtia.

Espanja on poistanut joistain peruselintarvikkeista 
arvonlisäveron kokonaan ja joistain muista verokan-
ta on laskettu kymmenestä viiteen prosenttiin. Näis-
tä toimista huolimatta elintarvikkeiden hinta nousi 
tammikuussa peräti 15,4% vuodentakaiseen verrat-
tuna. Asia selviää Espanjan tilastokeskuksen INE:n 
virallisista tilastoista.

Hinnat ovat nousussa myös lyhyemmällä aikavälillä. 
Joulukuuhun 2022 verrattuna ruoka oli tammikuussa 
2023 0,4% kalliimpaa. Joidenkin yksittäisten tuotteiden 
hinnat ovat kuitenkin – mainitusta veromuutoksesta 
johtuen – laskeneet joulukuusta. Tällaisia tuotteita ovat 
mm. leipä (-0,2%), maito (-1,5%) ja kananmunat (-1,5%).

Málagan 
lentokentällä 
ennätyksellinen 
tammikuu
Málagan lentokentän kautta kulki tämän vuoden tam-
mikuussa 1,1 miljoonaa matkustajaa. Määrä on enem-
män kuin ennen pandemiaa vuonna 2019.

Tammikuun 1,1 miljoonaa lentomatkustajaa on pe-
räti 10,5% enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa. 
Tämä on ensimmäinen kerta kun pandemiaa edeltä-
neet matkustajamäärät ylittyvät Málagan lentokentällä.

Reilusta miljoonasta matkustajasta valtaosa, noin 
865.000 oli liikkeellä kansainvälisillä lennoilla. Luku 
on 6,3% enemmän kuin tammikuussa 2019. 

Matkustajamäärien ohella myös lentojen määrä nou-
si yli pandemiaa edeltäneen ajan. Tammikuussa 2023 
Málagan lentokentän saapuvien ja lähtevien lentojen 
yhteismäärä nousi yli yhdeksään tuhanteen. Tämä on 
6% enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Iso-Britannia oli edelleen yleisin kohde- tai lähtömaa 
Málagan lennoilla. Tammikuussa 2023 saarivaltion ja 
Aurinkorannikon välillä kulki lähes 217.000 lentomat-
kustajaa. Toisena oli Alankomaat (lähes 80.000) ja kol-
mantena Saksa (lähes 67.000). 

Maan sisäisiä lentoja käytti Málagan lentokentäl-
lä tammikuussa hieman vajaat 251.000 matkustajaa.

Merkkituotteiden 
outlet McArthurGlen 
aikoo laajentua
Málagan Plaza Mayor ostoskeskuksen yhteyteen avat-
tu McArthurGlen designer outletkylä on osoittautunut 
menestykseksi. Kolmevuotiasjuhlia vietettiin laajen-
tuminen vahvasti mielessä.

Helmikuussa 2020 Málagan Plaza Mayorin yhtey-
teen avattiin merkkiliikkeiden outletkylä McArthurG-
len. Vaikka ostosalueen kolmea ensimmäistä vuotta on 
leimannut pandemia, ovat luvut olleet kuitenkin niin 
vakuuttavia, että yhtiöllä on käynnissä alueen laajen-
taminen moninkertaiseksi.

Tällä hetkellä McArthurGlen pitää sisällään 100 lii-
kettä 7.500 neliömetrin alueella. Suunnitteilla on koko-
naispinta-alan nostaminen jopa 30.000 neliömetriin 
ja liikkeiden määrä 175:een.

Tilaa laajennukselle otetaan ainakin viereisen Mer-
cadonan pysäköintialueelta ja kartingradalta. Kaupun-
gin edustajien mukaan hankkeelle saadaan alustava 
hyväksyntä lähikuukausina. Sen jälkeen tarvitaan vie-
lä useita raportteja ja suunnitelmia, ja vuonna 2024 on 
tarkoitus päästä rakennustöihin.

Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan 72% espanjalaisista on 
tyytyväisiä seksielämään-
sä. Luku on korkeampi kuin 
muissa Euroopan maissa.

Kansainvälinen tutki-
musyhtiö Ipsos teki 32 
maassa ympäri maailmaa 
kyselytutkimuksen, johon 
vastasi kaikkiaan yli 22.000 
henkilöä, joiden ikä vaihteli 
18–74 vuoden välillä. Euroo-
pasta mukana oli 12 maata.

Tuloksista kävi ilmi, että 
maailmanlaajuisesti seksi-
elämäänsä tyytyväisiä oli 
63%. Espanjassa peitot heilu-
vat kuitenkin selvästi onnel-
lisempien tähtien alla, täällä 
seksielämäänsä tyytyväisiä 
on 72% vastanneista. Tällä ir-
toaa Euroopan tyytyväisim-
pien sekstailijoiden titteli. 

• TUTKIJAT OVAT LÖYTÄNEET Málagan provinssis
ta uuden kasvilajin. Pizarran ja Áloran ympäristös
sä havaittu laji on saanut nimekseen Euphorbia 
guadalhorcensis. Nimi johtuu läheisestä Guadal
horce joesta. Löydön tekivät Noelia Hidalgo Triana 
ja Federico CasimiroSoriguer Solanas, jotka työs
kentelevät Málagan yliopistossa opettajina ja tut
kijoina. Nyt löydetty kasvi kuuluu tyräkkeihin, joita 
on kaikkiaan yli kaksituhatta lajia. Lajia ei ainakaan 
toistaiseksi ole löytynyt muualta, kuin pieneltä  
alueelta Guadalhorce joen laaksosta. 

• MIJASIN KAUPUNKI UUSII koko kaupungin jäte
astiat. Kaupunki on hankkinut kaikkiaan 2000 uutta 
jätesäiliötä. Säilöt on varustettu myös pistekirjoituk
sella, jonka avulla myös näkövammaiset tietävät mi
kä säiliö on millekin jätteelle. Tähän mennessä  
uusia jäteastioita on saatu asetettua paikoilleen 
jo 800 kappaletta kaikkiaan noin 600 jätepistee
seen. Loppujen säiliöiden odotetaan saapuvan Mi
jasiin maaliskuun loppuun mennessä. Uudet säiliöt 
on valmistettu 80prosenttisesti kierrätetystä mate
riaalista. 

• AUTON AJAMINEN HUUMEIDEN vaikutuksen alaisena  
näyttää olevan Andalusiassa selvästi yleisempää kuin 
muualla Espanjassa. Näin voisi ainakin päätellä  
tuoreesta tilastosta, joka perkaa vuoden 2021 onnet
tomuustilastoja. Niiden mukaan vuoden aikana liiken
neonnettomuuksissa oli koko Espanjassa osallisena 
3.800 ihmistä huumeiden vaikutuksen alaisena. Heis
tä lähes tuhat (982) Andalusiassa. Seuraavina listal
la olivat KastiliaLa Mancha (548) ja Kastilia ja León 
(438). Vuonna 2021 puolet Espanjan liikenteessä kuol
leista oli joko alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuk
sen alaisena. 

• ESPANJALAISEN HURJAPÄÄN Daniel Románin liito
pukulento Rondan sillan läpi on nyt nähtävillä You
tubessa. Jaénista kotoisin oleva Daniel Román lensi 
liitopuvulla Rondan puente nuevon keskimmäisen, 15 
metriä leveän holvin läpi yli 280 kilometrin tuntinopeu
della joulukuussa. Nyt tempauksen takana oleva Red 
Bull on julkaissut hypystä ja sen valmistelusta 20mi
nuuttisen dokumentin. Espanjankielinen dokumentti 
on katsottavissa Red Bullin Youtubekanavalla osoit
teessa https://www.youtube.com/@redbullespanol.

Espanjalaiset ovat 
Euroopan tyytyväisimpiä 
seksielämäänsä

?

Espanjalaiset ovat joko taitavia petipuuhissa, tai sitten tyytyväisiä vähempään.

Seuraava kysymys: Kumpi kuuluu laskiaispullaan, manteli vai hillo?

Onko energiakriisi vaikuttanut 
sähkön käyttöösi?

Kyllä, olen karsinut merkittävästi

24%

Höpö höpö, fyrk finns!

7%

Jossain määrin

47%

Ei ole ollut tarvetta

22%

Koko maailmassa Es-
panjan edelle menivät Kii-
na (79%), Indonesia (75%), 

Thaimaa (75), Chile (73%) ja 
Kolumbia (73%).

Valjuimmin viltti väpät-

tää Japanissa, missä vain 
34% ihmisistä on tyytyväi-
siä seksielämäänsä.
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Poimintoja alkuvuoden tapahtumista

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

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

Ke 22.2. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
60-luvun musiikkia

To 23.2. klo 19 (15/18€)
Sami Saari Band
Kevään viimeinen keikka!

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

Su 26.2. klo 18 (20€)

Solistina Bianca Morales

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

Ke 1.3. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
70-luvun musiikkia +
Danny ja 
Markku 
Veijalainen

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

Su 5.3. klo 11 (vapaa pääsy)
Aki Palsanmäen 
huutokauppa

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 16.3. klo 19 (15/18€)
Martin Alvarado

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

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

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

27.–28.4. (20/23€)
Neumann & the band

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

Nauti viihteestä ja 

herkullisesta ruoasta!
SHOW & DINNER

Lippuvaraukset: 
uk o.events@o.events@ mail

24.2.–3.3.

KUKON

BLINIVIIKKO

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

Liput ovat nyt myynnissä  
osoitteessa lippu.fi alkaen 
39,90€. 
Fuengirolassa lippuja saa lisäk-
si Kukosta ja New Ewald’sista se-
kä Strand Properties / Fuengiro-
lan toimistosta.  

Juhlakonserttiin on tarjolla  
myös vip-paketteja, joihin sisäl-
tyy Picantti Catering  / Antti  
Pesosen loihtima herkullinen 
ruokailu.  
Vip-hinnat alkaen 74,90€, vain 
osoitteesta lippu.fi

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 var-
rella saamastaan tuesta.

Legenda esiintyy maaliskuisessa Fuengirolan-konsertissaan tutun juh-
lakokoonpanonsa kanssa, johon kuuluu taustalauljia, 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.

Lippuja  

myös

●KUKKO  

●NEW EWALD’S

●STRAND  

PROPERTIES
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Eero Heinäluoma Fuengirolassa

Eurooppalainen yhteistyö
näyttää nyt voimansa

– Tämän sukupolven kaksi suurta haastetta ovat ilmastonmuutoksen saaminen kuriin ja rauhan rakentaminen Eurooppaan, Eero Heinäluoma mietti Fuengirolan myrskyn keskellä.

Eero Heinäluoma tuli kutsun saatuaan varta vasten puhumaan 
Fuengirolan suomalaisille. Sekä Heinäluoma että Aurinkorannan 
Sosialidemokraattien puheenjohtaja Tapani Erling olivat ilahtuneita 
tapahtuman saaneesta suuresta suosiosta.

Meren vaahtopäiset kuohut lyövät ranta-
hiekkaan. Palmujen lehvät tanssivat hur-
jina tuulessa. Luonto näyttää mahtinsa, ja 
samalla se viestii myrskyisestä ajasta, jota 
nyt elämme.

Teksti ja kuvat: Ulla-Maija Sievinen

– Maailma on äärettömän 
suurten muutosten edessä. 
Niitä aiheuttavat ilmaston-
muutos ja Ukrainan sota, 
sanoi europarlamentaarik-
ko Eero Heinäluoma. Hän 
kertoi maailman tilantees-
ta Fuengirolassa lauantaina 
Aurinkorannikon Sosiali-
demokraattien kutsumana. 
Kuulijoita oli peräti toista sa-
taa niin, että tuolit loppui-
vat kesken.

Ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseen tarvitaan eu-
rooppalaista yhteistyötä. 
Heinäluoma on ollut euro-
parlamentissa neljän vuo-
den ajan. 

– Olen yllättynyt siitä, että 
se kykenee tekemään isoja-
kin päätöksiä. EU:n ilmas-
topaketti saadaan valmiiksi 
tämän kevään aikana. Sen 
todelliset vaikutukset näh-

dään seuraavan 10-20 vuo-
den kuluttua.

– Joskus kysytään, onko 
ympäristöteoilla nyt niin ko-
va kiire. Niillä on kiire. Jos 
näitä päätöksiä lykätään, 
niiden toteuttaminen myö-
hemmin tulee paljon kal-
liimmaksi.

Maailma on 
käännekohdassa

– Ukrainan sodan myö-
tä maailma on nyt yhdessä 
käännekohdassaan ja sillä tu-
lee olemaan järisyttäviä vai-
kutuksia, Heinäluoma totesi.

– Venäjän hyökkäykseen 
ei etukäteen uskottu, sillä 
nähtiin, ettei Venäjälle sii-
nä hyvin kävisi.

Sodan vaikutuksesta tur-
vallisuuskysymykset Eu-
roopassa ja Suomessa ovat 

nousseet arvoon arvaamat-
tomaan.  

– Ensimmäistä kertaa EU 
nyt tuottaa jäsenilleen mer-
kittävää turvallisuutta. Jos 
nämä maat eivät kuuluisi 
Euroopan Unioniin, jokaisen 
maan johtaja voisi matkata 
Putinin luo ja uhata vaik-
ka millaisilla boikoteilla il-
man tulosta. Nyt EU edustaa 
kaikkia jäsenmaita. Tämä li-
sää Euroopan maiden keski-

näistä yhteenkuuluvuutta.
Myös taloudessa näkyy 

valtava voimien yhteen ko-
koaminen. 

– Länsi on taloudellises-
sa sodassa Venäjää vastaan. 
Aseellisessa sodassa ja sen 
jatkumisessa juuri talous 
määrää paljon. Kun talouden 
voimasuhteet ovat yhden 
suhde kahteenkymme-
neen, Venäjällä ei ole mah-
dollisuutta voittoon. 

Heinäluoman mukaan 
Venäjä tulee dramaattisella 
tavalla hiipumaan, ja tällä 
on maalle pitkäaikaisia vai-
kutuksia.

– Venäjälle on käynyt 
karmealla tavalla. Se on 
jäänyt vanhan historiansa 
tulkinnan vangiksi: Suuri 
isänmaallinen sota ja nat-
sien nujertaminen on ol-
lut sille esimerkki omasta 
suuruudesta. Mutta silloin 
Yhdysvallat auttoi Venäjää 
valtaisalla sotilasavulla. Nyt 
kaikki tuo apu menee Ukrai-
nalle.

Sodan lopputuloksesta 
ei ole epäselvyyttä

Heinäluoma näkee, että so-
dan lopputuloksesta ei ole 
epäselvyyttä. Niin kauan 
kuin ukrainalaiset jaksa-
vat taistella, heille annetta-
va apu jatkuu.

Nyt kaikki maksavat ko-
vaa hintaa. -Arvioiden mu-
kaan 100 000 ukrainalaista 
on kaatunut ja haavoittunut, 
ja venäläisiä enemmän.

Mutta miten tästä kaikes-
ta päästään eteenpäin?

– Väistämättä Venäjä jou-

tuu suureen muutokseen ja 
joutuu kertomaan histori-
ansa uudella tavalla. Saksa 
on myöntänyt toisen maail-
mansodan aikaiset rikoksen-
sa ja muuttanut sen aikaiset 
ajatuksensa, käynyt läpi 
oman historiankirjoituksen-
sa ja luvannut, etteivät tällai-
set rikokset toistu.

Niin tulee Venäjänkin teh-
dä saadakseen aikanaan hy-
väksytyn aseman. 

– Muuta vaihtoehtoa sil-
lä ei ole. Mikään maa ei voi 
asettua pysyvästi kansain-
välisen yhteisön ulkopuo-
lelle. 

Venäjän tuleva murros 
saattaa olla väkivaltainen, 
ja sellaisena se toisi muka-
naan venäläisten pakolais-
ten aallon.

Naton suhteen Heinä-
luoma valaa uskoa suoma-
laisten mieliin. Hän toteaa:

– Asia ratkesi jo silloin, 
kun amerikkalaiset kehot-
tivat meitä hakemaan heti 
Natoon. Yhdysvallat otti sil-
loin vastuun asiasta. Me ol-
laan nyt ”suuremmas käres”, 
kuten alikersantti Mäkilä 
Tuntemattomassa sotilaas-
sa sanoi.
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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

18.3., 15.4.
hinta 85€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Bianca Morales palaa 
Aurinkorannikolle

Digitaitojen opetus Sofia-opistossa alkamassa

Bianca on rajoitusten pur-
kamisen jälkeen keikkail-
lut ahkerasti Suomessa. 
Helsingin ja Kauniaisten 
lisäksi Kokkola, Jyväsky-
lä ja Mäntyharju ovat olleet 
mahtavia elämyksiä artistil-
le itselleenkin. Mäntyharjun 
Taidekeskus Salmelassa täy-
delle katsomolle kantaesitet-
ty konserttiversio Arto Pajun 
Wiipuri-oopperasta tarjo-
si Moralesille ensimmäisen 
tilaisuuden esiintyä yhdessä 
klassisen musiikin edustaji-
en kanssa. Ja koska Viipuri 
oli myös jatsikaupunki, niin 
Bianca Moralesilla oli rooli 
sekä jazzlaulajana että kuo-
ron jäsenenä.Kuluneet vuo-
det ovat olleet muutenkin 
uuden luomisen aikaa. Oma 
radio-ohjelma ”Jazzaillen 
Biancan kanssa” Aurinko-
rannikolta tutun FinnRa-

dio.FM kanavalla oli yhden 
unelman täyttymys. Jakso-
ja on tehty peräti 86 ja vuo-
den 2023 aikana lähetetään 
uusintana toivotuimmat ja 

kiinnostavimmat ohjelmat, 
jotta myös ne ihmiset, jotka 
eivät alussa löytäneet uutta 
ohjelmaa, pääsevät nautti-
maan upeasta jazz- ja lattari-
musiikista ja taustatarinoista 
viihdyttävien jaksojen seu-
rassa.

Nyt on ihania aikoja tie-
dossa, kun Biancan neljän 
viikon matka Aurinkoranni-
kolle on vihdoin toteutumas-
sa. Sunnuntain Andalusian 
Swingband -illoissa on jäl-
leen luvassa musiikillis-
ta ilottelua ja aurinkoista 
meininkiä koko rahan edes-
tä lattareista jazziin ja kaik-
kea siltä väliltä.

Bianca toivottaa sydämel-
lisesti kaikki tutut ja uudet 
iloisen jazzmusiikin ystä-
vät tervetulleiksi pitämään 
hauskaa ja herkuttelemaan 
ravintola Kukossa.

Bianca Morales & An-
dalusian Swingband esiin-
tyvät Ravintola Kukossa 
sunnuntaisin klo 18. Päivä-
määrät ovat 26.2., 5.3. ja 11.3. 
Liput kannattaa varata en-
nakkoon osoitteessa kuk-
ko.events@gmail.com. Liput 
maksavat 20€.

Sofia-opiston ensimmäiset 
tieto- ja viestintätaitoja vah-
vistavat kurssit ovat ohjel-
massa helmi-maaliskuun 
taitteessa viikolla 9. Kursseja 
on suunnattu niin aloittaval-
le kuin kokeneemmallekin 
tietokoneen, tabletin tai äly-
puhelimen käyttäjälle. 

Ryhmäopetuksena kurs-
seja on älypuhelimen käyt-
töön, sähköiseen asiointiin 
ja WhatsApp -viestintään. 
Joustavan opiskelun mah-
dollistaa yksilöopetus, jo-
hon kouluttaja kannustaa 
rohkeasti osallistumaan. 

Useasti kuultu kommentti 
onkin ”olipa hyvä kun tu-
lin, saan nyt laitteesta pal-
jon enemmän irti, vaikka 
olenkin jo jonkin aikaa lai-
tetta käyttänyt, tähän asti 
olen aina mennyt työläim-
män kautta. Nyt uskallan 
toimia verkossa.” 

Turvallinen verkkoasioin-
ti on nyky-yhteiskunnassa 

tarpeellinen taito.
Kouluttaja on toiminut  

opettajana 30 vuotta Itä-Suo-
men kansalaisopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa.
Ikähaitari on laaja, eskari- 
ikäisistä senioriopiskeli joi - 
hin. Opiskelijoiden taus-
tat ovat täysin yksilöllisiä. 
Opiskelukynnys pyritään 
pitämään matalana ja ope-
tuksessa on kannustava ote.

– Opetustyö on hyvin an-
toisaa ja palkitsevaa. On 
hienoa nähdä ihmisten op-
pivan uusia asioita ja muut-
tavan vanhoja käytäntöjä. 

Yli kolme vuotta kestäneen tauon jälkeen 
Bianca Morales saapuu jälleen Aurinkoranni-
kolle rentoutumaan, hakemaan inspiraatiota 
tulevaan ja – mikä tärkeintä – esiintymään 
Andalusian Swingbandin solistina peräti kol-
men sunnuntain verran alkaen 26.2.2023.

Luvassa on monipuolista jazz-iloitte-
lua. (Kuva: Per-Olof Strandberg
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Myrsky riepotteli Fuengirolan 
rantaa, yksi chringuito tuhoutui

Silmämääräisesti näyttää sil-
tä, että tuulen nostattamat 
aallot aiheuttivat eniten tu-
hoa rannan länsipäässä, eli 
sataman ja Sohailin linnan 
välisellä alueella. 

Pahimmin siipeensä sai 
aivan Paseo Marítimon län-
sipäässä sijaitseva perintei-
nen chiringuito Botavara. 
Kolmemetriset aallot iski-
vät rakennuksen perustuk-
siin sellaisella voimalla, että 
ravintola tuhoutui rajusti.

Ravintolan merenpuolei-
nen terassi, samoin kuin sen 
sivustoilla olevat kulkuväy-
lät sortuivat täysin, romah-
taen rantahiekalle lojumaan 
aaltojen edelleen huuhdot-
tavaksi. Samoin ravintolan 
sivustalla ollut huvimaja 
lojuu nyt kappaleina ranta-
hiekalla.

Myrsky teki tuhojaan 
myös muualla. Esimerkiksi 
pitkin rantaviivaa on nähtä-
vissä kuinka aallot ovat vie-
neet hiekkaa kulkuväylien 
betonilaattojen, samoin kuin 

suihkujen ja muiden raken-
teiden alta. Paikoin ranta-
kadulta rannalle johtavat 
käytävät ovat romahtaneet 
ja suihkut ovat sikin sokin 
vinossa.

Jos aaltojen tekemä tuho 
näyttääkin osuneen voimak-
kaimmin rannan länsipää-
hän, niin tuuli puolestaan 
näyttää riepotelleen erityi-
sesti itäpäätä, eli Los Bo-
lichesin, Torreblancan ja 
Carvajalin rantaosuuksia. 

Näin voisi päätellä aina-
kin siitä, että kaupungin 
uusista pergoloista useam-
pi nimenomaan itäpuolella 
on menettänyt osan kan-
gaskatoksistaan. Pergoloi-
den kangas on suunniteltu 
kestämään jopa 100 kilomet-
riä tunnissa puhaltavia tuu-
lenpuuskia, joten joko tuuli 
on puuskissa ollut erittäin 
hurjaa, tai sitten laatu on hie-
man jäänyt luvatusta. Joka 
tapauksessa pergoloilla on 
15 vuoden takuu, joten eikö-
hän ne pian kuntoon saada.

Viikonloppuna riehunut myrsky teki 
tuhojaan pitkin Aurinkorannikkoa. 
Fuengirolan seitsemänkilometrinen ranta  
sai myös osansa meren ja tuulen voimasta.

Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Botavara chiringuitolla on edessä perusteelliset korjaustyöt.

Aallot heiluttivat myös rantasuihkuja pois paikoiltaan.

Tästä huvimajasta ei juuri huvia enää ole.
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Aurinkorannikon 
suomalaisen 
koulun oppilaat 
pistivät tanssiksi

Perjantai illan tapahtuman 
juontajat esittelivät jokai-
sen parin ja kertoivat, mitä 
tanssia milloinkin tanssit-
tiin. Salissa nähtiin perin-
teisiä vanhojen tansseissa 
esitettäviä tansseja, mutta 
joukossa oli myös muuta-

ma perinteisestä poikkea-
va tanssi. 

Toisen vuoden lukio-
laiset siirtyvät kohti luki-
on vanhimpien oppilaiden 
titteliä, jonka kunniaksi 
wanhojen tansseja tanssi - 
taan. 

Las Palmerasin sali Salón Colón täyttyi 
tyylikkäistä tanssijoista sekä yleisöstä, kun 
lukion 2.-luokkalaiset esittivät vanhojen 
tansseja.

Teksti ja kuvat: Sanna Niemi 

Granada – herkkua kaikille aisteille

Matkatoimisto Meriatur.com 
järjestää lauantaina 4. maa-
liskuuta retken, jolla yhdes-
tä Andalusian upeimmista 
kaupungeista saa varsin kat-
tavan kuvan ja kokemuksen.

Matkaan lähdetään var-
hain aamulla ja takaisin Au-
rinkorannikolle palataan 
vasta illan jo hämärryttyä, 
joten aikaa tähän helmeen 
tutustumiseen on mukavasti. 

”Se” linna

Retken kiehtovin kohde on 
luonnollisesti kävijämääräl-
lä mitattuna koko Espanjan 
tärkein nähtävyys, Alham-
bran palatsilinnoitus. 

Ulospäin linna saattaa 
näyttää peruskomealta 
linnoitukselta, mutta sisä-
puolelle siirryttäessä sen 
ainutlaatuinen kauneus on 
käsittämättömän upea. Ei ih-
me, että se lasketaan yleisesti 

yhdeksi islamilaisen arkki-
tehtuurin suurimmista tai-
donnäytteistä.

Vaikka Alhambran lin-
nassa käy vuosittain mil-
joonia turisteja, se ei tarkoita 
että sinne kävellään noin 
vain sisälle. Turistien määrää 
rajoitetaan myymällä päivit-
täin vain tietty määrä lippu-
ja, ja nekin etukäteen. Tämä 
kannattaa huomioida var-
sinkin jos matkaa paikalle 
omatoimisesti. Retkelle osal-
listuvien pakettiin liput kuu-
luvat, mutta myös tämä retki 
myydään ilmoittautumisjär-
jestyksessä, joten ilmoittau-
tua kannattaa ajoissa.

Mahtava tapas-
kulttuuri

Granadasta puhuttaessa 
on suorastaan pakko nos-
taa esiin myös sen fantasti-
nen tapas-kulttuuri.

Aurinkorannikolla puh-
taasta tapas-kulttuurista, 
jossa juoman mukana tu-
lee aina kaupan päälle pik-
ku tapa, ei ole jäljellä kuin 
muisto. Toisin on Granadas-
sa. Siellä baarissa kuin baa-

rissa juoman mukana tulee 
aina ilmainen tapa. Joissain 
paikoissa sen saa jopa itse va-
lita listalta.

Tapasten kirjo on niin val-
tava, että tyypillistä granada-
laista tapasta on käytännössä 

mahdoton nimetä, mutta idea 
on sama joka baarissa: paril-
la-kolmella eurolla saa hel-
potusta sekä nälkään että 
janoon. Eipä tarvitse tyhjään 
vatsaan juoda, eikä toisaalta 
ruokaa kuivana puputtaa. Sa-

malla tunnelma seurueessa 
nousee loppuiltaa kohti kuin 
itsestään.

Lisätiedot retkestä ja oman 
paikan varaaminen osoitteessa: 
www.meriatur.com.

Jos on käynyt Granadassa, mutta ei ole käy-
nyt Alhambran linnassa, on jotakin oleellista 
jäänyt kokematta. Toisaalta, jos keskittyy 
vain Alhambraan, voi moni muu kaupungin 
hienouksista jäädä paitsioon.

Granada pursuaa elävää kulttuuria ja historiaa. (Kuva: Antti Pekkarinen)
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Musiikki ja tanssi ovat aina olleet osa 
Merike Linkin elämää. Aurinkorannikolla 
hän pääsee toteuttamaan näitä intohimojaan 
kaikkien iloksi mm. Fugesingers projektissa.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sanna Niemi

Ilon ja työn kautta estradeille

Viimeisen vuoden aikana 
Aurinkorannikon viriilis-
sä viihdekentässä yleisöä 
on ilostuttanut Fugesingers 
niminen kokoonpano, joka 
on kerännyt osakseen pal-
jon kehuja. Eikä ihme, sillä 
13 musiikin ammattilaisen 
ja aktiiviharrastajan voimal-
la esitettävä musiikkishow 
on sellainen spektaakkeli jo-
ka vie varmasti mukanaan.

Produktion myötä yhä use-
ampi alueen suomalainen on 
päässyt tutustumaan Merike 
Linkiin, sillä hänen kädenjäl-
kensä näkyy esityksissä voi-
makkaasti. Link on kulkenut 
pitkän ja mielenkiintoisen, 
musiikin värittämän mat-
kan Neuvostoliitosta Suomen 
kautta Aurinkorannikolle.

Taiteellinen lapsuus

Merike Link syntyi Tallin-
nassa aikana, jolloin Viro oli 
vielä kiinteä osa Neuvosto-
liittoa, eikä muusta ollut 
puhettakaan. Kuten hyvin 
yleistä oli, myös hänen elä-
määnsä musiikki ja liikunta 
tulivat hyvin nuorella iällä.

– Aloitin kilpatanssin har-
rastamisen jo kolmevuotiaa-
na, Link kertoo.

– Tanssin sekä lattareita 
että vakiotansseja yli kym-
menen vuoden ajan, kunn-
se sitten teini-iässä, joskus 
14-vuotiaana lopetin aktii-
visen harrastamisen.

Asiaan kuului, että harras-
taminen otettiin jo pienestä 
pitäen tosissaan. Harjoituk-
sia oli viisikin kertaa viikossa 

Työtoveruudesta 
parisuhteeseen

Vuonna 1991 syntyi Linkin 
esikoinen Jaana-tytär ja 
Jaakko-poika vuonna 1996. 
Lasten kautta musiikki as-
tui jälleen entistä voimak-
kaammin Merike Linkin 
elämään. Molemmat lap-
set esiintyivät ja kilpailivat 
ahkerasti lasten laulukilpai-
luissa. Sisarukset myös voit-
tivat kumpikin vuorollaan 
Tenavatähti-kilpailun seu-
raajaksi lanseeratun Lasten 
laulukilpailu Karusellin, 
Jaana vuonna 2003 ja Jaak-
ko vuonna 2004.

Lasten laulamisen kautta 
hän tutustui myös nykyiseen 
puolisoonsa Kari Alajuu-
maan, vaikka aluksi kyse 
olikin pelkästään työasioista.

– Minä en pitänyt niistä 
lauluista joita Suomessa lap-
silla laulatettiin, Hämä Hä-
mähäkeistä ja sen sellaisista. 
Ravintolatöiden kautta tunsin 
paljon ihmisiä ja joku neuvoi, 
että käy puhumassa Karille, 
hän voi säveltää kappalaita 
lapsillesi, kertoo Link.

– Minä otin Kariin yhteyt-
tä ja hän suostui säveltämään 
kappaleita lapsilleni. Näin me 
tutustuimme, mutta pitkään 
olimme vain työsuhteessa. 
Vasta vuonna 2004 aika ja 
molempien elämäntilanne 
oli kypsä sille että aloimme 
pitää yhtä myös työasioiden 
ulkopuolella.

Etelän kutsu

Viitisen vuotta sitten Merike 
Link ja Kari Alajuuma suun-
tasivat Aurinkorannikolle.

– Aika ja tilanne oli otolli-
nen. Kari oli jäänyt eläkkeelle, 
joten työt eivät sitoneet häntä 
enää Suomeen. Lisäksi Kuusa-
mo oli muuttunut, sanoisinko 
jopa näivettynyt. Ravintoloita 

Kansalaisaktivismin 
voimannäyttö

Pääkirjoitus 17.2.2023

ja töitä tehtiin ahkerasti. Sii-
tä huolimatta jo varhaisessa 
vaiheessa musiikki hiipi Me-
rike Linkin elämässä tanssin 
rinnalle.

– Menin koulussa musiik-
kiluokalle heti ensimmäisestä 
luokasta alkaen, ja aloitin sa-
malla sekä pianon soiton et-
tä laulun. Nuorempana soitin 
jonkin verran myös kitaraa, 
mutta se jäi aika nopeasti pois.

Kuoroja ja bändejä hänen 
elämässään riitti, kunnes oli 
aika tömistellä Tallinnan pö-
lyt jaloista.

Pohjoisen kutsu

Kuten Merike Linkin suju-
vasta suomen kielestä voi 
päätellä, hän ei suinkaan 
saapunut Aurinkorannikolle 
suoraan Virosta, vaan takana 
on lähes kolme vuosikym-
mentä Suomessa asumista. 
Jos ihan tarkkoja ollaan, hän 
ehti muuttaa pois valtiosta 
jota ei enää ole.

– Vuonna 1990 muutin Suo-
meen, Savonlinnaan. Viro it-
senäistyi vasta vuonna 1991, 
joten muutin pois Neuvosto-
liitosta.

Savonlinnasta Merike Lin-
kin tie vei jo vuoden kuluttua 
kohti pohjoista, Kuusamoon. 
Sieltä löytyi koti pidemmäksi 
aikaa, sinne hän perusti per-
heen ja sieltä löytyi lopulta 
myös nykyinen puoliso.

– 90-luvun alussa Kuusa-
mo oli vireä kaupunki, jossa 
tapahtui koko ajan, kuvailee 
Link, joka Suomessa toimi ra-
vintola-alalla.

Mikä on 
kaikkien aikojen 
lempielokuvasi?   

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Sari Leskinen, 60  
Tampere

Bodyguard.

 

Terhi Loikkanen, 72 
Tampere

Viimeiset suosikit ovat Risto 
Räppääjät, katson niitä 
lapsenlasten kanssa..

Jussi Tommola, 77  
Lahti

Uuno armeijassa.

Aurinkorannikon seurakuntaneuvosto päätti torstaina 
peruuttaa Torrentuvan myyntipäätöksen. Päätöstä 
edelsi aktiivinen kansalaiskeskustelu, joka ei aina 
pysynyt ihan hanskassa.

Vaikuttaa siltä, että tuoreeseen päätökseen ovat 
kaikki osapuolet tyytyväisiä. Voitaneen todeta, että 
kansalaisaktivismi näytti voimansa, ilman käytyä 
keskustelua Torrentupa olisi myyty. 

Kansalaisaktivismi on hyvä asia, mutta varsinkin 
näin some aikoina, se lähtee helposti väärille urille. 
Tässäkin keskustelussa mentiin monta kertaa hen
kilökohtaisuuksiin, joilla ei ole mitään tekemistä itse 
asian kanssa. Esille pääsivät pahan voimat, joiden 
tarkoitus on loukata ja vahingoittaa toisia ihmisiä. 
Anteeksipyyntö tehdyistä ylilyönneistä olisi varmasti 
paikallaan, sellaisia lienee turha odottaa.

Joka tapauksessa Torrentuvan tilanne on nyt aivan 
erilainen kuin vielä alkuviikosta. Asetettu työryhmä 
selvittää kaupungin kanssa onko tilasta mahdollista 
tehdä kahvilaa. Mikäli se onnistuu, tilaan tehdään 
remontti ja toiminta jatkuu.

Mikä parasta, remontille on olemassa maksa
ja. Antti AarnioWihuri on luvannut kustantaa viulut 
omasta pussistaan. Se jos mikä on altruismia hie
noimmillaan.

Jos tila saadaan remontoitua ja siihen saadaan 
kahvilaluvat, se on myös taloudellisesti pieni lotto
voitto seurakunnalle. Kiinteistön arvo nousee hui
masti. Vaikkei kiinteistöä olekaan tarkoitus myydä, 
arvonnoususta on hyötyä esimerkiksi, jos tarvitaan 
vakuuksia lainoille. 

Merike Link on tottunut pienestä pitäen siihen, että esiin

Maailman rikkaimpien miesten listalla koreilevat mm. 
Teslan perustaja Elon Musk sekä Amazonin Jeff Bezos. 
Totuus on kuitenkin se, että vain demokratioissa asuvien 
ihmisten omaisuus on tiedossa. 

Yksi rikkaimmista, ellei rikkain on Vladimir Putin. Hä
nen koko omaisuuttaan ei tiedetä, sillä se on piilotettu 
mm. luotettavien välikäsien taakse. On arveltu, että 
omaisuus on jopa satojen miljardien eurojen arvoinen. 
Sen sijaan virallinen palkka on hyvin vaatimaton, vain 
noin 1.200 euroa.

Se, mitä Putinin omaisuudesta tiedetään, on valtava 
palatsi Mustan meren rannalla. Sen arvo lienee miljardi 
euroa. Lisäksi hänellä on useita loistoasuntoja eri puo
lilla Venäjää. Hänen sanotaan myös rakennuttaneen 
Siperiaan komean luksusbunkkerin ydinsodan varalta.

Eikä hänen omaisuutensa rajoitu Venäjälle. Täällä 
Espanjassakin hänen oletetaan omistavan mahtavan hu
vilan Gibraltarin pohjoispuolella venäläisten oligarkkien 
suosimalla aidatulla ja vartioidulla La Zagaletan alueella. 

Kuvaan kuuluu myös todella kalliita autoja, kuten Zil
limusiineja ja luodinkestäviä jättimersuja. Putin tunnetusti 
korostaa valtaansa komeilla menopeleillä. 

Luksusjahtejakin on useissa satamissa. Italia on ta
kavarikoinut 700 miljoonan euron laivan, jossa oli noin 
sadan hangen miehistö. Yksityisiä lentokoneitakin riittää. 
Yhdessä niistä on sanottu olevat kullalla koristeltuja ka
lusteita sekä kuntosali.

Pukeutumisen suhteen Putin ei ole ollut kovin tarkka, 
mutta viime vuosina hän on esiintynyt varsin kalliissa 
luksusvaateissa. Sen sijaan erityinen intohomo hänellä 
on luksuskellot. Muutama vuosi sitten huutokaupattiin 
hänelle kuulunut rannekello, jonka arvo oli huikeat mil
joona euroa. Siinä on mm. ikikalenteri.

Putinin ja hänen lähipiirinsä on arvioitu siir
täneen valtavia summia ulkomaille veropa
ratiiseihin. Kaikki on salaista ja piiloteltua. 
Näin hänen omaisuutensa määrää on 
mahdoton selvittää. Elon Muskin omai
suus on huikeat 201 miljardia euroa, 
mutta hänkin uskoo Putinin olevan 
rikkaampi.

Putin – maailman rikkain mies?

Marjatta Jabe

ja muitakin yrityksiä oli suljet-
tu vaikka kuinka paljon, eikä 
jäljellä ollut juuri muuta kuin 
Ruka, Link kertoo.

– Lisäksi me molemmat 
aloimme saada pikkuhiljaa 
tarpeeksemme pimeydes-
tä ja kylmyydestä, hän lisää 
nauraen.

Tammikuussa 2018 paris-
kunta saapui Fuengirolaan, 

KUKA?
Merike Link

 ● 57 vuotta
 ● Kotoisin tallinnasta
 ● Muutti Suomeen vuonna -90
 ● Aurinkorannikolla vuodesta 

2018
 ● Puoliso Kari Alajuuma
 ● Kaksi aikuista lasta
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Ilon ja työn kautta estradeille

”Pohjois-Espanjassa 
sijaitseva San 
Sebastián on 

kiehtova sekoitus 
baskimaalaista 

kulttuuria ja 
ranskalaista 
tunnelmaa.”

Apu.fi 15.2.

ja sen jälkeen koti onkin 
löytynyt palmujen maise - 
mista. 

Pitkän uran musiikin sa-
ralla tehnyt – muun muassa 
Tapani Kansan yhtyeessä ki-
taraa soittanut – Alajuuma on 
näiden vuosien aikana otta-
nut näkyvän roolin monissa 
Aurinkorannikon musiik-
kiproduktioissa. Myös Me-

rike on aktivoitunut ensin 
Suomelan revyyesityksiin ja 
sittemmin jo mainitun Fuge-
singersin voimahahmoksi.

– Kari hoitaa musiikkipuo-
len, minä puolestani huoleh-
din koreografioista ja monista 
juoksevista asioista, Link ku-
vailee työnjakoa.

Vaikka Fugesingers onkin 
liikkeellä harrastuspohjalta, 

tehdään esitysten eteen val-
tavasti töitä.

– Meillä on joka viikko nel-
jän tunnin harjoitukset. Sen 
lisäksi jokainen tietysti har-
joittelee omatoimisesti esi-
merkiksi kappaleiden sanat. 
Me emme pidä lunttilappuja 
lavalla, vaan kappaleet ope-
tellaan ulkoa, jolloin voi kes-
kittyä tulkintaan, Merike Link 

perustelee.
Tulevaksi syksyksi on 

jälleen uusia ideoita suun-
nitteilla, mutta vielä tällä 
kevätkaudellakin Fugesin-
gersin näkemiseen ja koke-
miseen on kaksi tilaisuutta: 
sunnuntaina 19.2. Las Palme-
ras hotellissa klo 18 ja kes-
kiviikkona 1.3. Nuriasolissa 
niin ikään klo 18.

Ilpo Keskitalo, 35  
Oulu

Slummien miljonääri.

Jukka Nikkanen, 68  
Lahti

Uuno armeijassa.

Tomi Merilä, 49  
Akaa

Bodyguard.

 

ottunut pienestä pitäen siihen, että esiintymisten eteen tehdään paljon töitä.
Aurinkorannikon sosiaalikuraattoreilla oli vuoden 2022 
aikana 5.313 kontaktia asiakkaiden, heidän perheidensä, 
Suomen ja Espanjan viranomaisten sekä yhteistyökump
paneiden kanssa. Työmme on neuvontaa, ohjausta ja 
avustamista. Näistä kontakteista suuri osa tapahtuu pu
helimessa. Aurinkorannikon sosiaalityön hankkeen 2 ½ 
vuotisen historian aikana suomalaiseen ja espanjalaiseen 
puhelinnumeroon on vastattu arkipäivisin koko päivän. 
Pandemian vuoksi siihen on ollut aikaa, koska henkilö
kohtaisia tapaamisia on ollut vähemmän. Nyt pandemia 
alkaa olla ohi ja kontaktit ovat lisääntyneet paljon. Jotta 
tavoitat meidät jatkossakin helposti, olemme päättäneet 
ottaa käyttöön puhelinajat. Sosiaalikuraattorit vastaavat 
puhelimeen varmimmin maanantaisin, tiistaisin, torstaisin 
ja perjantaisin klo 10–12. 

Keskiviikkoisin sosiaalikuraattorin tavoittaa henkilö
kohtaisesti Fuengirolan seurakuntakodilta klo 10–14 ilman 
ajanvarausta. Haluamme taata laadukkaampaa palvelua 
ja ihmisiä tavataan enenevässä määrin henkilökohtaisesti. 
Puhelinaikana voit siis varata ajan henkilökohtaista ta
paamista varten sinulle sopivassa paikassa tai olla yhte
ydessä sähköpostitse. Nuoriso ja perhetyöstä vastaava 
sosiaalikuraattori jalkautuu usein iltaisin nuorteniltoihin 
ja harrastustoimintoihin sekä tekee tiivistä yhteistyötä 
alueen eri kouluissa opiskelevien suomalaisten lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä kanssa.  

Puhelinajat

Tia Raunio

Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Tanssien vanhaksi  
Helmikuu on lukiossamme yhtä juhlaa. Lukion kolmoset 
jättävät koulunpenkit ja kakkosluokkalaiset kirjaimellisesti 
tanssivat itsensä lukion vanhimmiksi. Näihin molempiin 
tapahtumiin liittyy tärkeitä perinteitä ja siirtymäriittejä. 
Abiturientit viettävät ennen lukulomalle siirtymistä omaa 
juhlaansa, penkinpainajaisia. Aurinkorannikon suomalai
sen koulun lukiossa penkkariajeluita ei järjestetä, mutta 
muuten päivää vietetään hyvin perinteisin menoin. Abit 
pukeutuvat riehakkaisiin asuihin, abishow'ssa muistellaan 
lukioaikaa ja hassutellaan opettajien kustannuksella.

Monille lukiolaisille se tärkein ja mieleenpainuvin ryhmän 
yhteinen juhla on vanhojentanssit. Siihen on valmistaudut
tu koko lukuvuosi. Liikunnanopettaja Jesse on aloittanut 
tanssienharjoittamisen jo kauan ennen joulua. Koulumme 
monitoimisalissa on käyty tänä aikana läpi koko tunteiden 
kirjo, epäonnistuttu ja taas onnistuttu. On opittu uutta, 
sekoiltu askelissa, alettu alusta ja hiottu tanssiaskeleet 
huippuunsa. Vihdoin cicapo sujuu ja oman tanssin ko
reografiat toimivat. Kaiken tämän lisäksi on pitänyt miettiä 
tanssiasua, kenkiä ja kampausta. Koko vuosi on kerätty 
rahaa, jotta saadaan illallistaa yhdessä tanssien jälkeen.  

Lukiolaisten tanssiessa hotelli Las Palmeraksen juh
lavassa salissa saimme todistaa lopputulosta. Häikäi
sevän upeat nuoremme näyttivät parastaan. Tanssi 
toisensa jälkeen sujui täydellisesti, jokainen tanssija sai 
loistaa parinsa kanssa ja koko ryhmä yhdessä. Ja mikä 
voittajafiilis välittyi koko yleisöön, kun esitys saatiin on
nistuneesti vietyä loppuun.

”Nyt olo tuntuu tyhjältä. Enää perjantait eivät pääty 
tanssitreeneihin eikä ole mitään, mitä odottaa. Minulla 
on jo nyt ikävä tätä kaikkea" eräs lukiolaisemme tilitti 
tanssien jälkeen tuntojaan. 

Olimme kaikki hyvin ylpeitä ja onnellisia nuoristam
me. Sinnikkyys, motivaatio ja innostus palkittiin. Tämä 
on opettamista ja oppimista parhaimmillaan. 
Tällaiset onnistumiset kantavat hedelmää 
pitkälle tulevaisuuteen ja näihin muis
toihin palataan vielä moneen kertaan 
elämänpolun varrella.

Saara Ikonen

Kirjoittaja on Aurinkorannikon 
suomalaisen koulun rehtori.

Sosiaalikuraattoreiden yhteystiedot ja puhelinajat:
Tia Raunio, tia.raunio@merimieskirkko.fi 
+34 625 806 666, + 358 50 347 2159
ma ja pe klo 10–12
Nina Tölli, nina.tolli@merimieskirkko.fi
+34 634 372 464
ti ja to klo 10–12
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Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:
Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Markkinoinnilla hyvinvointia!

 

Energiat ympärillämme
KAIKKI YMPÄRILLÄMME on energiaa. Toiset meistä 
tuntevat energian värähtelyt helpommin, vaikka kaik
kea emme yleensä edes pysty näkemällä aistimaan.

Olet varmaan huomannut, että jotkut ihmiset tuntuvat 
olevan aina täynnä positiivista ja piristävää energiaa, 
kun toiset taas vievät voimat ja saavat olon tuntumaan 
nuutuneelta kohtaamisen jälkeen.

Ympäristöllämme ja meitä ympäröivillä ihmisillä on 
suuri vaikutus hyvinvointiimme. 

Oletko miettinyt, millä tavoin yleensä puhut muille tai 
miten muut läheiset ihmiset puhuvat sinulle? Jos joku on 
sinua kohtaan vihamielinen, ilkeä tai epäystävällinen,on 
huomaamatta helppoa vastata takaisin samasta negatii
visesta energiasta. Näin riidan saa helposti syttymään. 

Tietynlaisista ajattelumalleista sekä puhetyylistä 
tulee herkästi tapoja, joten niihin kannattaa tietoisesti 
kiinnittää huomiota. Positiivisella mielellä ja ystävälli
sellä puhetyylillä sisäinen ja ulkoinen maailma pysyvät 
helpommin harmonisina.

Sanojen ja ajatustemme lisäksi esimerkiksi kuuntele
mamme musiikki, syömämme ruoka, asuinympäristöm
me sekä kodin ja työpaikan energiat vaikuttavat meihin.

Sanotaan, että rakkaudella tehty ruoka maistuu aina 
hyvältä. Huolellisesti ja lämpimin ajatuksin laadukkaista 
raakaaineista valmistettu ateria on varmasti herkulli
sempaa, kuin oman onnensa nojaan uuniin unohdettu 
einespizza. 

Kiinalainen feng shui perustuu energioiden virtaa
misen huomioon ottamiseen esimerkiksi kodin sisus
tamisessa. Epäsiistissä talossa, joka on täynnä epäjär
jestyksessä olevaa tavaraa, olo saattaa tuntua herkästi 
ahdistuneelta. Kun taas puhtaassa, yksinkertaisesti ja 
kauniisti sisustetussa kodissa tunnelma on yleensä 
rauhallinen ja seesteinen.

Japanilainen tutkija ja kirjailija Masaru Emoto tutki 
veden molekyylirakennetta altistettuaan sitä ensin eri
laisille sanoille ja musiikille. Altistettu vesi jäädytettiin, 
jonka jälkeen kristallikiteitä tutkittiin mikroskoopin avulla.

Muun muassa klassinen musiikki ja positiiviset sanat 
saivat veden molekyylit muodostamaan kauniita ja har
monisia muotoja. Negatiiviset sanat puolestaan saivat 
aikaan epäsymmetrisiä ja hajanaisia kiteitä.

Kehostamme noin 70% on vettä, joten voimme miet
tiä, miten erilaiset energiat ympärillämme vaikuttavat 
meihin fyysisesti. On mahdollista, että 
ympäristömme, tunteemme ja nautti
mamme ravinto tekevät meistä ihan 
huomaamattamme joko hyvinvoivia 
tai pahimmillaan jopa sairaita.

Millaista energiaa sinä siis halu
at säteillä ympärillesi tänään? Ken
ties voit parantaa omaa ja muiden 
hyvinvointia vaikka vain valitsemil
lasi kauniilla sanoilla.

Kirjoittaja on koulutukseltaan joogaohjaaja ja personal trainer.
Minna HalminenHUULET • KULMAT • EYE-LINERIT

Alan ammattilaiselta  vuodesta 1994 lähtien! 
Satu Ahonen / Kestopigmentointikouluttaja 
Ajanvaraukset: (+34) 695 980 647

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.

Vital Shop

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

• Carre our Mijas Costa 

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

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

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

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

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

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

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

TRI TOLOSEN
UBIKINON 100mg 
30caps ja 180caps

-10%
Tarjous voimassa 

2.3.  asti.

KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

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

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

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

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

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

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

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

� Reikihoidot ja -kurssit 
� Tarot � Feng shui 

� Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella � Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com

����������������������������

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

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT � SOSIAALITYÖ 
� ARJEN APU � TUKIHENKILÖTOIMINTA

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

NSC GROUP OY – NORDIC SOCIAL CARE
Centro Finlandia, 2. krs � Calle Oliva 3N, Fuengirola
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Syö värikkäästi – mutta miksi?
KÄSITELLESSÄNI ÄSKEN värikkään ”to
risaaliini” keittiön koristukseksi, lounaak
si ja viikon ruokavaroiksi, mietin, kuinka 
monella voi varsinkin talviaikaan ruoka
valiosta hävitä herkästi värit. 

Pakastin voi olla jo tyhjä ja jostain 
kumman syystä värit eivät siirry torilta tai 
fruteriasta lautaselle, saati marjat kaupan 
pakastekaapista aamiaissmoothieen. 
Jokainen on varmaan kuullut, että mar
joja pitäisi syödä pari desiä päivässä ja 
päivittäin vähintään viittä väriä kasvik
sia. Mutta ymmärretäänkö miksi? Asia 
”tiedetään”, mutta jos suosituksen sa
nomaa ei ole oivaltanut, ei välttämättä 
ole motivaatiota noudattaa neuvoa tai 
opetella jotakin uutta tapaa vain sen 
takia, että ”täytyy”.

Elimistössä kuolee ja syntyy soluja 
kaiken aikaa. Solujen uusiutuminen, kuin 
muutkin toiminnot riippuvat siitä, kuinka 
häiriöttä ne saavat toimia. Pahin häiritsi
jä on vapaitten radikaalien aiheuttama 
hapetusstressi. Vapaat radikaalit ovat 
yhdisteitä, joita muodostuu elimistössä 
koko ajan, niin elimistön omissa hapet
tumisprosesseissa kuin jonkin ulkopuo
lisen lähteen vaikutuksesta. Kun niitä on 
liikaa, alkaa niiden aiheuttama häiriö 
kohdistua elimistön omiin soluihin, jolloin 
puhutaan hapetusstressistä – vapaiden 
radikaalien ja antioksidanttien suhde ei 
ole tasapainossa.

Myös stressihormoni kortisoli tai tupa
kansavu voi edesauttaa vapaan happira
dikaalin syntymistä, tuhota solukalvoja, 
aiheuttaa hiljaista tulehdusta ja häiritä 
solun aineenvaihduntaa. Solun pintaan 
osuu ihan normaalissa elämässä valtava 
määrä vapaitten radikaalien aiheuttamaa 

häiriötä. Jos solun antioksidanteista on 
puute, voivat vapaat radikaalit tuhota 
solun pintaa tai jopa koko solun. Kun 
hapettunut kudos ja solukko eivät pys
ty toimimaan kunnolla, terveysongelmat 
lisääntyvät, samoin hiljainen tulehdus. 
Esimerkiksi solujen tumassa oleva DNA 
– koodi siitä, mikä solun tehtävä on ja 
kuinka sen esimerkiksi tulee jakautua – 
voi vaurioitua. Vaurioitunut solu saattaa 
ryhtyä jakautumaan holtittomasti, mikä 
näkyy solumuutoksina ja voi johtaa kas
vaimiin, jopa syöpään. Hapetusstressiä 
tapahtuu siis koko ajan, mutta tietyt asi
at, kuten prosessoituja rasvoja, eineksiä, 
sokeria ja lisäaineita sisältävä ruokavalio 
voivat lisätä sitä. Tämän takia esimer
kiksi kolesteroli härskiintyy ja aiheuttaa 
elimistössä hiljaista tulehdusta.

Vaikka saisi itsensä ”terveyskuplaan”, 
jossa ei ole mitään ulkoisia stressinaihe
uttajia, itseään ei pääse pakoon. Jatkuva 
kiire tai alitajunnassa jylläävä hiljainen 
stressi saavat aikaan yhtä pahaa jälkeä 
kuin vaikkapa tupakansavu, kun stres
sihormoni kortisoli reagoi vapaitten ra
dikaalien kanssa. Iso syy nykyihmisen 
stressiin on se, että yhteiskunnan ar
vomaailma ei välttämättä kohtaa omaa 
arvomaailmaa. Jos esimerkiksi työssä 
jatkuvasti joutuu olemaan kilpailuasetel
massa tai joutuu tekemään työtä oman 
arvomaailman vastaisesti, voi tästä ai
heutua jatkuva stressitila.

Sinänsä hyvätkin asiat voivat liiallisina 
lisätä hapetusstressiä. Kovassa fyysi
sessä harjoituksessa voi veressä virrata 
lihasten läpi happea yli satakertaisesti 
verrattuna lepotilaan, ja tämä johtaa re
aktiivisten ainesosien syntyyn lihaksissa 

– ja hapetusstressiin. Auringonotto voi 
muuttua vaaralliseksi, jos sitä harrastaa 
liikaa ja taas aurinkosuojaaineet lisäävät 
kemikaalikuormitusta.

ANTIOKSIDANTIT, KASVIEN sisältämät 
fenoliset yhdisteet toimivat hapetuksen ja 
sen aiheuttaman solujen härskiintymisen 
estäjinä. Näitä terveydelle välttämättö
miä yhdisteitä on varsinkin marjoissa. 
Joidenkin tutkimusten mukaan 40–90 
prosenttia syövistäkin voitaisiin ehkäistä 
kiinnittämällä huomiota ravintoon. Jos 
elimistön oma antioksidanttijärjestelmä 
toimii ihanteellisesti, se pystyy tuhoa
maan normaalin määrän happiradikaa
leja. Miten paljon sitten voisi vaikuttaa 
ihan kaikkiin sairauksiin? Jos ulkoiset tai 
sisäiset stressinaiheuttajat lisääntyvät tai 
niitä ei saa tuhottua, täytyy antioksidant
tisuojausta lisätä.

Parhaimpia antioksidanttien lähteitä 
ovat luonnonmarjat, jotka tulevat puh
taasta PohjoisSuomesta. Pohjoisen ly
hyt, mutta valoisa kesä kehittää marjoi
hin valtaisasti antioksidantteja verrattu
na etelän hedelmiin tai marjoihin. Mitä 
enemmän valoa, sitä enemmän syntyy 
antioksidantteja. Kevät ja alkukesä ovat 
säältään vaihtelevia, ja päivän kirkkaus 
saattaa vaihtua yön hallaan, jolloin kasvit 
kehittävät suojakseen erilaisia kemiallisia 
yhdisteitä, jotka auttavat niitä menesty
mään rankoissa olosuhteissa  samaiset 
kemialliset yhdisteet toimivat voimakkaina 
antioksidantteina elimistön hapetusstres
siä vastaan. Mitä suttaavampi marja, sitä 
enemmän antioksidantteja. Jos Suomen 
marjat ovat parhaimmistoa suojaamaan 
soluja, miksei söisi niitä kaksin käsin – 

varsinkin, jos on sairautta tai stressiä, 
jotka lisäävät elimistön suojan tarvetta. 

Vitamiini ja antioksidantti eivät ole tois
tensa synonyymejä. Osalla vitamiineis
ta on antioksidanttisia vaikutuksia, ja 
toisaalta vain osa antioksidanteista on 
vitamiineja. Monivitamiinitableteista ei 
saa antioksidantteja luonnollisessa muo
dossa. Keinotekoisesti valmistetut antiok
sidantit eivät välttämättä toimi lainkaan 
halutusti, esimerkiksi beetakaroteeni on 
yhdistetty jopa syöpäriskin suurentumi
seen. Kun haluat lisätä antioksidanttien 
saantia, valitse aina luonnollinen lähde 
– marja, kasvis tai niistä pakastekuivaa
malla valmistettu ravinne. 

Monilla kasveilla ja marjoilla on valta
vasti ominaisuuksia, jotka toimivat yhdes
sä. Siksi mikään synteettinen vitamiini tai 
antioksidanttivalmiste ei korvaa oikeista 
marjoista ja kasveista saatavia hyötyjä. 
Marjojen antioksidantteja ei kannata tu
hota kuumentamalla tai sotkemalla niitä 
sokereihin, vaan ne kannattaa nauttia 
sellaisenaan, smoothieina, sorbetteina 
tai raakakiisselinä, jonka saa tehosekoit
timella vaikkapa liotetuista chian sieme
nistä ja marjoista. 

Oli terve tai ei, kaikki tarvitsevat an
tioksidantteja päivittäin, sil
lä ne eivät varastoidu 
elimistöön. Kun naut
tii niitä runsaasti, saa 
elimistön härskiintymi
sen eston lisäksi eh
käistyä ja hidastet
tua ikääntymiseen 
liittyviä ulkoisiakin 
muutoksia.

Hanna Huttunen

Joogaa ja osteopatiaa
Yritysuutinen

Kyseessä on kansainvälinen 
pariskunta, Sveta on kotoi-
sin Kazakstanista ja Kim-
mo Suomesta. Pariskunnan 
ensitreffit tapahtuivat puo-
lueettomalla maaperällä 
Turkissa.

– Turkin treffeihin liittyy 
pitkä tarina, kerrotaan sii-
tä joskus myöhemmin lisää. 
Mutta siitä lähti käyntiin se-
kä romanttinen että amma-
tillinen yhteistyö.

Uudet urat

Molemmat, sekä Sveta et-
tä Kimmo ovat ammatin-
vaihtajia. Kimmon taustasta 
löytyy talousjohtajan ja yri-
tyskonsultin tehtäviä, Sveta 
on toiminut mediamaail-
massa hallinnollisissa teh-
tävissä.

Molemmat ovat kou-
luttautuneet uudelleen 

hoitoalalle. Kimmo on osteo-
paatti, hieroja ja joogaohjaaja. 
Svetalla on koulutus hiero-
jaksi ja joogaohjaajaksi. Mo-
lemmat ovat harjoittaneet 
terveys- ja hyvinvointialan 
ammattejaan noin kahdek-
san vuoden ajan. Molemmil-
la on aiempaa kokemusta 
liikunnan ja urheilun pa-
rista. Esimerkiksi Kimmo 
on harrastanut karatea lä-
hes 40 vuotta ja on opetta-
nut lajia pitkään Suomessa.

– Meidän lähestymista-
pamme on kokonaishoidol-
linen. Esimerkiksi jooga on 
mainio osteopaattisia hoitoja 
täydentävä toimintamuoto. 
Jooga on erinomainen apu-
väline itsehoidossa.

Promoveossa asiakkaalle 
voidaan räätälöidä oma hoi-
to-ohjelma.

– Esimerkiksi iäkkääm-
mille pariskunnille voidaan 

pitää yksityisiä joogatunte-
ja, johon vaikka huonojal-
kainenkin ihminen pystyy 
hyvin osallistumaan.

Promoveo lähtee kokei-
lemaan myös ryhmäjooga-
tunteja. Ensimmäinen kerta 
järjestetään tiistaina 28.2. klo 
10. Paikkana on ravintola 
Kukon yhteydessä toimiva 
Talents Schoolin tila. Ryh-
mäjoogaan voi ilmoittautua 
Promoveon sähköpostiin tai 
käymällä Promoveossa.

Promoveon toimitilat 
löytyvät Fuengirolan juna-
kadulta Ofimar -rakennuk-
sesta, lähellä Los Bolichesin 
juna-asemaa. Tilat ovat siis-
tit ja modernit.

Lauttasaaresta 
Fuengirolaan

Viitaharjujen päätös Aurin-
korannikolle siirtymisestä 
syntyi viime kesänä. Paris-
kunta piti samankaltais-
ta hoitopistettä Helsingin 
Lauttasaaressa.

– Moni asiakas tuli jutte-
lemaan meille, että teidän 

pitäisi lähteä talveksi hoi-
tamaan meitä Espanjan Au-
rinkorannikolle. Lähdimme 
katsomaan paikkoja ja ihas-
tuimme. Aika nopeasti teim-

me päätöksen, myimme 
asunnon ja liiketoiminnan 
Suomesta ja tulimme Fuen-
girolaan.

– Toiminta on lähtenyt 

mainiosti käyntiin, asiak-
kaita on ollut kiitettävä mää-
rä. Näyttää siltä, että olemme 
tulleet tänne jäädäksemme, 
Viitaharjut iloitsevat.

Syksyllä Aurinkorannikolle aukesi uusi 
osteopatiaan, hierontaan ja joogaan erikois-
tunut klinikka Promoveo. Yrityksen taustalla 
on pariskunta Sveta ja Kimmo Viitaharju.

Sveta ja Kimmo Viitaharju iloitsevat hyvin alkaneesta liiketoiminnasta.
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Av. de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 687 886 745, +34 687 
886 746 ja +358 40 6525 923

info@meriatur.com
www.meriatur.com

Lauantaina 25.2.
Hinta 85 €, 

lapset 4-14 v. 64 €

LÄHDE 

RETKELLE!

Córdoba
– kalifi en kaupunki

900-luvulla Córdoba julistettiin kali-
fi kunnaksi. Kertomus on kuin Tuhannen 
ja yhden yön tarinoista, ja retkelläm-
me Cordobaan kuulet loputkin!

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

Päivän kohokohta on tutustuminen 
koko Espanjan upeimpaan moskei-
jarakennukseen, jonka keskelle kristityt 
rakensivat katedraalin 1500-luvulla. 
Henkeäsalpaavan upean kated-
raalin lisäksi kierrämme Córdoban 
vanhat juutalaiskorttelit ja kurkistamme 

myös Andalusian ainoaan 1300-luvulta 
säilyneeseen synagoogaan.

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

Matkaan lähdetään aamuvarhain 
ja kotiin palataan illalla. Huom! Retki 
sisältää paljon kävelyä.

Oppaana retkellä toimii 
Anssi Marstela. Anssilla on 
takanaan 25 vuoden kokemus 
sekä päiväretkien että 
Andalusian kierto-matkojen 
vetä mi sestä mm. Finnmatkoille 
ja TEMA-matkoille.

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

Eduskuntavaalit lähestyvät 
– Aurinkorannikolla voi äänestää kirjeitse tai ennakkoon

Poliittisia keskusteluja

Eduskuntavaalit jär-
jestetään Suomessa 
2.4.2023. Jokainen 
Suomen kansalainen, 
joka on täyttänyt 18 
vuotta vaalipäivään 
mennessä, on oikeu-
tettu äänestämään 
vaaleissa. 

Aurinkorannikolla on tut-
tuun tapaan mahdollisuus 
äänestää ennakkoon. Äänes-
tyspäivät ovat 22.–25.3.2023. 
Aurinkorannikon ennak-
koäänestyspaikat löytyvät 
Fuengirolasta ja Torremo-
loinosista.

Fuengirolassa äänestys-

paikkana on seurakuntakoti 
osoitteessa Avda. de las Sali-
nas 3 Edif. Detelina, Los Bo-
liches. Äänestyspaikka on 
avoinna 22.– 24.3. klo 10:00–
16:00 ja 25.3. klo 10:00–15:00.

Torremolinosin äänestys-
paikka on Asociación de pro-
fesionales de Torremolinos, 
Plaza Costa del Sol nro 10, 
Edificio Entreplazas, lo-
cal 113. Äänestyspaikka on 
avoinna: 22.–24.3. klo 10:00–
15:00 ja 25.3. klo 10:00–14:00.

Ennakkoäänestykses-
tä kerromme vielä tarkem-
min lähempänä vaalipäiviä.

Kirjeäänestys 
eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestyksen lisäksi 
eduskuntavaaleihin voi ha-

lutessaan osallistua kirjeää-
nestyksellä.

Äänioikeutettuna voit ti-
lata kirjeäänestysmateriaa-
lit osoitteesta https://vaalit.
fi/kirjeaanestys. Sinun kan-
nattaa tilata materiaalit heti, 
mikäli aiot äänestää vaa-
leissa kirjeitse. Muista, että 
äänestyspaketti on henki-
lökohtainen ja sen voi tila-
ta ainoastaan ulkomaiseen 
osoitteeseen. Osoitteen ei 
kuitenkaan tarvitse olla vi-
rallinen kotiosoitteesi, mikä-
li oleskelet äänestysaikaan 
muualla kuin vakituisessa 
asuinpaikassasi.

Kirjeitse voit äänestää he-
ti 2.3., kun ehdokkaiden nu-
merot on julkaistu vaalit.fi 
-sivustolla. Postita kirjeää-
nestyksesi ajoissa ja muis-

ta maksaa lähetyskuoren 
postimaksu. Kirjeäänen tu-
lee olla omassa keskusvaali-
lautakunnassa viimeistään 
31.3.2023 ennen kello 19 
(Suomen aikaa). 

O man keskusvaali-
lautakuntasi nimen ja 
osoitteen löydät äänioike-
usilmoituksesta, jonka Digi- 
ja väestötietovirasto lähettää 
kaikille äänioikeutetuille, joi-
den osoitteet ovat tiedossa. 
Voit myös tiedustella omaa 
keskusvaalilautakuntaasi 
vaalipalvelupuhelimesta: 
+358 (0)800 9 4770 tai Digi- ja 
väestövirastosta osoitteesta 
https://dvv.fi/muutto-ulko-
mailla. Huomioithan, että 
kirje on lähetettävä ulko-
mailta ja siinä on oltava ul-
komaalainen postileima.

Vaalit lähenevät, se näkyy 
myös Aurinkorannikolla. 
Poliitikoilla on paljon asi-
aa myös ulkosuomalaisil-
le. Lähiaikoina on luvassa 
ainakin pari merkittävää 
poliittista keskustelua. Lau-
antaina 18.2. ministeri Ville 

Skinnari (SDP) on lupautu-
nut olemaan etäyhteydellä 
mukana keskustelemassa 
ajankohtaisista asioista. Ti-
laisuus alkaa Kukossa klo 14.

Seuraavan kerran politiik-
kaa puhutaan samassa pai-
kassa keskiviikkona 22.2. klo 

13. Silloin aiheena on sote ja 
keskustelemassa on kolme 
lääkäriä. Suomesta käsin 
Miia Laiho ja Lasse Lehto-
nen sekä paikalla Costakli-
nikan lääkäri Jan Wiklund. 
Tilaisuuden järjestää Aurin-
korannikon Kokoomus.

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

LIIKKEELLE 2023! 
HHYYVVÄÄNNTTEEKKEEVVÄÄIISSYYYYSSKKÄÄVVEELLYY  1199..22..22002233  kklloo  1122..0000  

LLäähhttöö  FFuueennggiirroollaann  ssaattaammaassttaa  ((RReeffllaassttaa))  

JJäärrjjeessttääjjiinnää  AAuurriinnkkoorraannnniikkoonn  LLeeiijjoonnaatt,,  
LLuummiippaarrttiioo,,  NNaaiisstteenn  PPaannkkkkii,,  SSaaaappaass--rryyhhmmää  jjaa  

SSyyddäännyyhhddiissttyyss..  
JJuuoonnttaajjaannaa  uurrhheeiilluuttooiimmiittttaajjaa  KKaajj  KKuunnnnaass  

DDeeffii--nnääyyttööss,,  lläähhttöövveerrrryytttteellyy,,  ppaarrttiioo--oohhjjeellmmaaaa,,  rrookk--
kkaaaa,,  ppuullllaaaa,,  hhaattttaarraaaa,,  llaakkrriittssiiaa,,  kkaahhvviiaa,,  aarrppaajjaaiisseett..  

JJäärrjjeessttääjjiieenn  jjaa  ttuukkiijjooiiddeenn  ppaallvveelluuppiisstteeeett..  
MMuussiiiikkkkiiaa  áá  llaa  MMaakkee  TToommmmiillaa  

Perheet, porukat, sinkut, 
koirat ulkoilutettavineen. 

Tulkaa mukaan kävelemään hy-
vää mieltä ja terveyttä! 

Haastakaa muita mukaan! 
Haasteet julkaistaan tapahtuma-

sivulla. 

Äänesi ratkaisee! 
Osallistujat äänestävät tuoton ja-

kamisesta järjestäjien kesken.  
Liput ja arvat ennakkoon: 

Järjestäjiltä sekä Uusi Refla, Olé, 
Kardemumma, Ewalds, Kukko, 

Thelman Pullapuoti, Bar Victoria, 
Dos Leones 

LLIIPPUUTT  1100  €€  --  LLAAPPSSEETT  AALLLLEE  1122  vv  IILLMMAAIISSEEKKSSII  
LLiissäättiieettoojjaa  wwwwww..aauurriinnkkoorraannnniikkoonnlleeiijjoonnaatt..ccoomm  

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo
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KUN ULKONA SATAA ja tuu
lee eikä pihalle tai parvekkeelle 
pääse puuhastelemaan, kan
nattaa suunnata päiväretkelle 
puutarhamyymälään. On upe
aa, kun tarjontaa ja valikoimaa 
on niin paljon, että väkisinkin 
tulee ”runsauden pula”. Ei mil
lään malttaisi olla hankkimatta 
enemmän kuin oikeasti olisi tilaa 
ja paikkoja istuttaa. Suurimmis
sa myymälöissä saa vaikka koko 
päivän kulumaan, sillä yleensä 
niissä on myös kahvila tai ravin
tola, jossa voi perheen kesken 
käydä myös syömässä.

Puutarhamyymälöiden 
kasvit kutsuvat

Puutarhamyymälöistä löydät 
ideoita ja tarvikkeita pihan kun
nostukseen ja sen uusimiseen, 
sekä tietysti myös paljon ihania 
kukkavaihtoehtoja sisälle kotiin. 
Jos haluat tehdä oman yrttitar
han tai kasvimaan parvekkeelle, 
käy tutustumassa nyt kaikkiin 
taimivaihtoehtoihin. Taimet ovat 
jo saapuneet myymälöihin. To
ki voit kylvää myös siemeniä, 
mutta taimilla pääset nopeam
min alkuun. Myymälästä löydät 
salaattivaihtoehtoja, erilaisia yrt
tejä, mansikoita ja vaikka mitä 
muuta.

Amppelissa oleva ahoman
sikka on sinulle ehkä kiva uusi 
tuttavuus. Kun ripustat sen par
vekkeelle ja maltat hetken aikaa 
kastella, niin kaunista punaista 
marjaa alkaa tulla pian. Jos on 
tilaa istuttaa enemmänkin, niin 
myymälöissä on valtavat mää
rät erilaisia hedelmäpuita. Niitä 
kannattaa istutella ja kokeilla sa
don saamista esimerkiksi omasta 
avokado tai viikunapuusta. Jo
tenkin vaan itsekasvatetut hedel
mät maistuvat yleensä paremmil
ta kuin kaupasta ostetut.

Mullat ja työvälineet 
kuntoon talven jälkeen

Samalla päiväretkikäynnillä kan
nattaa hankkia mullat ja lannoit
teet, joita omille viljelyksille ja 
istutuksille tarvitaan joka kevät. 
Jos et halua vaihtaa kaikkea mul
taa, niin lisää ainakin pintaan 
uutta multaa. Jos istutat vanhoi
hin ruukkuihin uusia kasveja, ota 
silloin kaikki vanha multa pois ja 
laita pelkästään uutta tilalle.

Lannoitus sekä sisällä että 
ulkona on ensiarvoisen tärke
ää, varsinkin pihalla. Kun kas
veja kastellaan paljon, ravinteet 
huuhtoutuvat pois, jolloin kasvi 
ei saa hyödynnettyä kaikkea niin 
kuin pitäisi. Jos istutat kasvin 
multaan, joka on lannoitettua, 
älä silloin lisää enää muuta lan
noitetta, jottei maasta tule liian 
rikasta. On hyvä muistaa, että 
myös nurmikko pitää lannoittaa.

Hyvin toimivilla työvälineillä 

on helpompi hoitaa istutuksia. 
Kovien sade ja tuulimyrskyjen 
jälkeen pihalla tai parvekkeel
la voi olla runsaasti katkenneita 
oksia, joita voi tarvittaessa siistiä 
leikkaamalla. Jos puutarhasakset 
ovat päässeet ruostumaan tai 
tylsistymään, huolla ne tai han
ki uudet tilalle. Pidä niistä myös 

huolta, etteivät ne huku puutar
han kivien sekaan.

Nyt on hyvä aika leikata kas
veja muutenkin. Kaikki kuivat 
oksat pois ja esimerkiksi hedel
mäpuut kannattaa satokauden 
jälkeen leikata malliinsa. Se tar
koittaa sitä, että muun muassa 
ylöspäin kasvavat oksat karsitaan 
pois ja leikkaus tehdään siten, 
ettei puu ole liian tiheä.

Jos puutarhaan on tullut tu
holaisia, kannattaa ne torjua nyt, 
koska kesää kohti mentäessä 
tilanne vain pahenee. Kunnol
linen pesu on aina luonnollinen 
torjuntakeino, mutta tarvittaes
sa puutarhamyymälöistä voi os
taa monenlaisia torjuntaaineita. 
Kannattaa tehdä pieni muistilista 
kotona ennen lähtöä kaikesta 
tarvitsemastaan sekä jättää tilaa 

myös kaikille ihanille heräteos
toksille, joita varmasti väkisinkin 
tarttuu mukaan puutarhamyy
mälästä.

Ystävänpäivän kukat

Tällä viikolla vietettiin ystävänpäi
vää ja tämä tietysti näkyi vahvasti 
myös puutarhamyymälöissä. Ystä
vänpäivän juuret ulottuvat mahdol
lisesti antiikin Roomaan ja Luper
caliajuhlaan. Juhlalla kunnioitet
tiin Junoa, roomalaista naisten ja 
avioliiton jumalatarta, sekä Pania, 
luonnon jumalaa. Ystävänpäivä on 
aiemmin ollut enemmän rakasta
vaisten juhla ja liittynyt enemmän 
kumppanin etsintään. Nykyään 
päivästä on tullut juhlahetki, jolloin 
muistetaan omia ystäviä viesteillä, 
korteilla ja lahjoilla.

Kukkahan on yksi kauneim
mista lahjoista sekä antaa että 
saada. Aiemmin se oli yleensä 
punainen ruusu tai ruusukimppu, 
mutta nykyään käytetään paljon 
erilaisia vaihtoehtoja juhlakuk
kina. Orkidea on noussut ystä
vänpäivän suosikkikukaksi sekä 
tietysti kaikki rakennetut kasvi
istutukset ja kukkakorit ihanilla 
sydämillä ja nalleilla koristeltuina.

Kun ystävänpäivä on vietetty 
ja kukat ovat kuihtuneet, muista 
ostaa kotiin taas uusia raikkaita 
kukkia. Mikään ei piristä päivää 
paremmin kuin kauniit tuoreet 
lempikukat.

Kukkivaa kevättä kaikille!

 

Päiväretkelle puutarhamyymälään

Lasse Ruohomäki
Vihersuunnittelija/puutarhuri

Jos puutarhaan 
on tullut tuholaisia, 

kannattaa ne 
torjua nyt.

Vihanneksia ja yrttejä. Kukkia ystävälle.

Hedelmäpuita.
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Vika on järjestelmän, 
ei Sportin eikä SaiPan
VAASAN SPORT tyhjenee pelaajista. 
Kaikki ovat kaupan. SaiPa teki saman 
ratkaisun jo aiemmin. Nyt syyttävä 
sormi kohdistetaan seuran johtoon.

Etenkin Sportin ja Liigan puheen
johtaja Heikki Hiltunen on nostettu 
tikunnokkaan ja kysellään, voiko hän 
jatkaa enää Liigan johdossa.

SYYNÄ MOLEMPIEN joukkueiden rat
kaisuihin on uskon menettäminen pu
dotuspeleihin ja kova rahapula.

SaiPan kohdalla tulos oli jo aikoja 
sitten selvä. Sportilla oli vielä kohtalai
set mahdollisuudet selvitä jatkopeleihin 
eli kymmenenteen tilaan. Kun pelejä 
oli pelaamatta 12 ottelua, eroa oli yh
deksän pistettä.

Vaasassa kuitenkin laskettiin, että 
edes säälipleijareihin nousu ei pelasta 
seuran taloutta. Pari peliä korkeintaan 
lisää ja kaikki olisi ohi.

Molemmat edellä mainitut seurat 
haluavat kalleimmista pelaajistaan 
eroon, nostavat junnuja tilalle tai otta
vat täytteeksi pelikokemusta kaipaavia 
muiden joukkueiden vilttimiehiä.

Operaatio säästää parhaimmillaan 
satojatuhansia euroja. Niitä kaivataan 
kipeästi ensi kauden joukkueen koko
amiseen ja tappioiden kuittaamiseen.

Sportin talous on ollut kuralla jo pit
kään, eikä SaiPa rahoissa ryve.

Pitäisikö tälle tehdä jotain?
Pitäisi, mutta mitä, se onkin visai

sempi kysymys.

JOIDENKIN MIELESTÄ sarjan avaa
minen auttaisi. Pelaajia ei myytäisi 
putoamisen pelossa. Pikemminkin ri
vejä vahvistettaisiin. Tällä sapluunalla 
mentiin vuosikausia ja putoamisuhan 
alla olevat seurat huojuivat konkurssin 
partaalla.

Liigaseurojen talous oli muutamaa 
seuraa lukuun ottamatta surkealla tolal
la. Sarjan sulkeminen paransi tilannet
ta, mutta ei poistanut talousongelmia 
muutamilta seuroilta.

Kulisseissa käydään kiivasta kes
kustelua sarjajärjestelmän uudistami
sesta. Jotain on pakko tehdä. Sarjan 
avaaminen niin, että Mestiksen paras 
ja Liigan peränpitäjä karsisivat, ei toimi 
talouden tervehdyttäjänä. Pikemminkin 
päinvastoin.

Liigan jakaminen ylä ja alaloppu
sarjaan on ehkä spekuloiduin vaihto
ehto. Sarjaan otettaisiin Mestiksen par
haita ja alaloppusarjasta putoaisi yksi 
pois ja yksi nousisi karsintojen kautta.

SUURIN ONGELMA on siinä, ettei ns. 
uusilla paikkakunnilla tahdo olla riittä
vää kiinnostusta Liigaa ja omaa jouk
kuetta kohtaan. Sport, KooKoo ja Ju
kurit ovat suhteellisen uusia seuroja 
Liigassa.

Tilanne näkyy siinä, että alkuinnos
tuksen ja satunnaisen menestyksen 
huumassa väkeä käy, mutta kun tulee 
Liigan arki ja menestys jää laihaksi, 
kaikkoaa väki.

SaiPa saa väkeä katsomoon, jos se 
hiukankin pärjää. Porissa ja Hämeen
linnassa yleisö pysyy katsomossa, jos 
joukkue omaa edes jonkinlaiset mah
dollisuudet kympin sakkiin.

Nämä ovat perinteisiä paikkakuntia, 
joihin on kasvanut vuosikymmenten 
aikana kiekkokulttuuria ja sen myö
tä laajaa rakkautta lajiin ja seuraan. 
Uusimmilta seuroilta vastaava tausta 
puuttuu tai on kovin ohut.
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Espanjan ammattilaissarjoja Primera Divisionia ja 
Segunda Divisionia alemmissa sarjoissa on tapah
tumassa. Espanjan kuninkaallisen jalkapalloliiton 
hallinnoimat 1RFEF, 2RFEF ja 3RFEF syrjäyttivät 
vain muutama vuosi sitten 2B:n ja "kolmosen", 
mutta jo nyt sarjajärjestelmä on mullistusten koh
teena. Syynä se tavallinen eli raha, tai oikeastaan 
sen puute. Liian usean seuran kerrotaan olevan 
konkurssin partaalla.

Ratkaisuksi tarjotaan ”kolmosen ja nelosen” 
yhdistämistä. Eli nykyiset 1RFEF ja 2RFEF muo
dostaisivat yhteisen ”kolmosen” ja nykyinen 3RFEF 
jäisi ”nelosdivariksi”. Tämänkaltainen malli tuskin 
toisi (ainakaan aluksi) lisää sponsoreita, katsojia 
tahi televisiointikorvauksia. Mutta se toimisi hou
kuttimena sijoittajille. Yhä useamman seuran 
mahdollinen nousu ammattilaissarjaan olisi vain 
yhden kauden päässä. 

Asian lienee oivaltanut myös aasialainen sijoi
tusyhtiö ACA Football Partners, kun se muutama 
viikko sitten siirtyi Juventud Torremolinoksen omis
tajaksi. Pelkästään sarjapaikan uusimisella joukkue 
”nousisi” ensi kautena kolmannelle sarjatasolle. 
Tällä hetkellä näyttää kaiken lisäksi siltä, että se 
saisi seurakseen Málaga CF:n. Takavuosien taiste
lut Mestarien Liigassa ovat Málagalle muisto vain, 
kun se kamppailee uudessa normaalissa Aurin
korannikon herruudesta Torremolinosta vastaan.

Jos ja kun Málaga onnistuu sössimään itsensä 
sarjaporrasta alemmaksi, ei senkään kohtalo näy
tä ihan niin mustalta kuin vielä jonkin aikaa sitten 
tulin pähkäilleeksi. Viimeisimpien tietojen mukaan 
PSG:n omistajat ovat tosissaan hankkimassa Mála
gaa omistukseensa ja maksamassa ensi töikseen 
nykyisen öljysheikin kavaltamiksi syytetyt 
8,5 miljoonaa euroa pussistaan. Näin 
saataisiin kavallussyyte peruttua ja 
kaupanteko mahdolliseksi.

Ilmassa puhaltavat muutosten 
tuulet.

malagacffanclubfinland@gmail.com

Muutoksia 
sarjajärjestelmiin

GOLF-tuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU 

SANTANA GOLF 15.2.2023

425th COPA DOS LEONES  

SANTANA GOLF 16.2.2023

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Kanerva Jari
 hcp 14 ....................tulos 70
2. Iivari Jukka 
 hcp 9 ......................tulos 73
3. Remes Pekka
 hcp 14 ....................tulos 73

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Pentti Tero  
 hcp 18 ....................tulos 38
2. Anttila Heikki
 hcp 25 ....................tulos 36
3. Parhiala Jarmo
 hcp 17 ....................tulos 34

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Arovaara Kaisa  
 hcp 14 ....................tulos 39
2. Salmela Johanna
 hcp 30 ....................tulos 36
3. Niskanen Anna-Liisa
 hcp 24 ....................tulos 34

Paras scr 
Lehtonen Jukka ...................72   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Tommy Skogster 
 hcp 14,3 .................tulos 38
2. Esa Juuti 
 hcp 12,5 .................tulos 37
3. Antti Juntunen
 hcp 7,4 ...................tulos 36

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Pena Holli  
 hcp 27,4 .................tulos 41
2. Pena Kamppinen
 hcp 28,0 .................tulos 41
3. Jorma Laakkonen 
 hcp 21,0 .................tulos 36

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Siru Vartiainen  
 hcp 22,0 .................tulos 35
2. Sabina Leppälä-Hautamälki
 hcp 24,5 .................tulos 35
3. Eija Kakko
 hcp 25,1 .................tulos 34

Best Scratch result  
Pasi Tenho  ...........................75

CEMAGRO Longest drive Hole 10 
Ladies ................ Salla Salakari   

CEMAGRO Longest drive Hole 10 
Gents .......... Sebastian Huovila

La Liga 1
16.2.

1. Barcelona .................56
2. Real Madrid ..............48
3. Real Sociedad...........42
4. Atl. Madrid ...............38
5. Betis .........................34
6. Rayo Vallecano .........33
7. Ath Bilbao ................32
8. Villarreal ...................31
9. Osasuna ....................30
10. Mallorca ...................28
11. Girona .......................24
12. Sevilla .......................24
13. Valladolid .................24
14. Celta Vigo .................23
15. Almeria ....................22
16. Cadiz CF ....................22
17. Espanyol ...................21
18. Valencia ....................20
19. Getafe .......................19
20. Elche ...........................9

La Liga 2
16.2.

1. Las Palmas .............52
2. Levante ..................50
3. Alaves ....................49
4. Granada CF ............47
5. Eibar ......................47
6. Albacete ................45
7. Burgos CF ...............43
8. Leganes .................38
9. FC Cartagena SAD ..37
10. Huesca ...................35
11. Tenerife .................34
12. R. Oviedo ...............34
13. Villarreal B .............34
14. Gijon ......................33
15. Mirandes ...............33
16. Zaragoza ................33
17. Andorra .................32
18. Racing Santander ..30
19. Ponferradina ..........28
20. Malaga ..................22
21. Lugo ......................22
22. UD Ibiza .................19

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

MSC Divina
HINTAAN SISÄLTYY: 

• Bussikuljetus Fuengirola 
- Málaga satama - 

Fuengirola
• Risteily valitussa 

hyttiluokassa
• Kaikki ateriat laivalla: 

aamiainen, lounas, 
iltapäiväkahvi ja 

illallinen
• Virvoitus- ja 

alkoholijuomia laivan 
ravintoloissa ja baareissa
• Verot ja satamamaksut

• Palvelumaksun
• Laivan viihde- ja vapaa-

ajanohjelman
• Suomalaisen 

matkanjohtajan palvelut

Malaga, Marseille, Genova, 
Barcelona, Casablanca, 

Santa Cruz, Funchal, Malaga

Ulkohytti 
(Premium) 

1 399€ / hlö

Junior 
parvekkeellinen hytti 

1 599€ / hlö

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

RISTEILY 2.-13.11.2023

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
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Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija | www.ravintopolku.fi

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

15.2.2013 Lehden pääuutinen kos-
ki Aurinkorannikon suoma-

laisen koulun toimintaa. Koulun rehtori 
Ismo Karppinen näkee koulun tulevai-

suuden valoisana, mikäli hallintomal-
li saadaan sellaiseksi, että sitä voidaan 

pyörittää ammattimaisesti. Viime aiko-
jen valtakirjojen haalimiset ja keskus-
teluiden käymiset julkisuuden kautta, 
eivät täytä ammattimaisuuden vaati-
muksia ja on olemassa vaara että opetus- 
ja kulttuuriministeriö peruu opetusluvan 
aurinkorannikolla.

Helmikuisessa lehdessä esitettiin 
myös kysymyksiä ihotautilääkä-

rille. Lääkärit suosittelevat auringonot-
tajille ennaltaehkäiseviä hoitomuotoja 
jälkihoitoa tehokkaampana muotona. 
Tupakoinnin ja auringossa oleilun yh-
teisvaikutuksen kerrotaan vanhentavan 
ihoa tehokkaasti. Alkoholilla ei kerrota 
olevan samaa vaikutusta ja punaviinin 
jopa väitetään pitävän yllä ihon nuorek-
kuutta.

Stand-up koomikot Sami Hedberg 
ja Niko Kivelä saapuivat Espan-

jaan viikoksi. Nopea tilannekomiikka 
on kaksikon mielilaji ja parhaiten toi-
mii liian arka-aiheinen vitsi väärässä 
paikassa. Reissu sisältää kaksi keikkaa, 
tarkoituksena olisi myös kirjoittaa uut-
ta materiaalia sekä rentoutua ja saada 
irtiotto arjesta. 

Rohkeasti lapsen kanssa ulkomaille

Työpaikan löytyminen on 
vaivatonta.

– Etsimme netistä, lai-
toimme hakemuksen, kun 
vastaan tuli Staffpointilla 
mielenkiintoisen kuuloiset 
paikat ja ei mennyt montaa 
päivää, kun meille jo sieltä 
tulikin soitto, Aurora kertoo.

Sopivaa kotia pari etsi to-
vin. Sellainenkin löytyi hie-
man viimemetreillä, kaksi 
viikkoa ennen muuttoa, suo-
malaisen välittäjän kautta. 
Kivoja asuntoja oli paljon 
tarjolla, mutta lasten vuok-
si pariskunta ei olisi halun-
nut alkuun tilapäistä, ja 
pidempiaikaisen asunnon 
etsintä kävi jo ajoittain työ-
lääksi. Aurora ohjeistaakin, 
että kannattaa ottaa vaik-
kapa 3-6 kuukauden ajaksi 
asunto alkuun ja etsiä rau-
hassa sitten rannikolla si-
tä omaa, pidempiaikaista 
asuntoa:.

– Kun on paikkakunnalla, 
hahmottaa missä on millais-
takin ja millaiselta alueelta 
haluaa kodin.

Syynä pariskunnan muut-

toon oli unelma kodista 
ulkomailla. Auroran suku-
juuria on Ranskassa ja Jose 
puolestaan on Perussa syn-
tynyt, joten pari koki, että 
Espanjan Aurinkorannikko 
on sopiva kompromissi mo-
lemmille ja sinne on helppo 
muuttaa. Aurinkorannikko 
on verrattain lähellä Suomea, 
ja sieltä löytyy muitakin suo-
malaisia.

Lapset olivat muuttoai-
keista innoissaan. Ja asioi-
denhoitaja, gestoria, auttoi 
alkuun paperiasioissa, kaik-
ki hoituivat ammattimaises-
ti. Tavarat Suomesta saatiin 
kivutta rekan matkassa 
maailmalle. Lapsiperheen 
kun on pakattava perus-
tavarat jo alkuun matkaan 
ja koskei kaikkia muisto-
ja eletystä elämästä halut-
tu hävittää, vaikka paljon 
myytiinkin, niin tavaraa 
lähti kaiken kaikkiaan mat-
kaan noin 4 m3.

– Olemme viihtyneet pa-
remmin kuin hyvin. Hieman 
lapset, joulun lähestyes-
sä, kaipasivat lunta, mutta 

lämpö ja aurinko kuulemma 
korvasivat heillekin hyvin 
Suomen loskan ja pakkaset, 
kertoo Aurora.

Vapaa-aika menee pit-
kälti lasten ehdoilla, toki ul-
koilmasta nauttien. Sisällä ei 
perhe juurikaan aikaa vietä.

– Ystäviäkin on jo kerty-
nyt ja heitä näemme usein. 
Porukalla on mukava läh-
teä ulos syömään, ulkona 
syömisen hinnat kun eivät 
täällä ravintoloissa päätä 
huimaa. Ja on ihanaa, kun 
täällä lapset saavat olla lap-
sia. Suomessa hyssytellään, 
jos lapset pitävät ääntä, täällä 
lapset saavat näkyä ja kuu-
lua. Olen miettinyt, että lap-
sia ehkä kunnioitetaan täällä 
enemmän. Ja mieltä lämmit-
tää, kun kaduillakin van-
hemmat ihmiset haluavat 
jutella lasten kanssa.

– Lähtiessämme ja yhä 
edelleen ajattelemme, että 
täällä se loppuelämän ko-
ti nyt sitten on, mutta eihän 
sitä koskaan tiedä minne se 
elämä vie, vaikkapa kau-
emmaksi maailmalle. Nyt 
on hyvä: On vakituinen työ, 
mukavia työkavereita, lap-
silla tarhat+koulu ja elämä 
asettunut kaiken kaikkiaan 
paikoilleen. 

Töissä on mahtava poruk-
ka ja tullaan hyvin juttuun 
kaikkien kanssa. Meidän tii-
meissä on joustavat ja suu-
rimmilta osin, toivottavissa 
olevat työajat. Ilman kahden 

eri tiiminvetäjän, Sandran ja 
Tiian apua, meidän olisi ollut 
huomattavasti vaikeampaa 
järjestää lasten vieminen ja 
hakeminen. Nyt ollaan kaik-
ki yhdessä sumplittu molem-
pien työaikoja, ja kaikki on 
järjestynyt tosi hyvin. Aluk-
si toinen meistä teki jopa ly-
hyempää työpäivää, ja kun 
au pairikin vielä otti ja läh-
ti, niin Jose sai tehdä töitä 
kotona etänä, niin saimme 
lapsetkin hoidettua. Minä 
taas, koulun alettua, saan 
aamuvuoron jälkeen haet-

tua lapset ajoissa tarhasta 
ja koulusta. Ihanaa, kuinka 
hyvin meitä kuunneltiin ja 
autettiin.

Mitä sanoisitte Suomessa 
ulkomaille muuttoa 
miettiville?
– Lapsiperheelliselle ehdot-
toman tärkeä on homma-
ta ajoissa asioidenhoitaja. 
Muutossa on muutenkin 
niin paljon tehtävää. Gesto-
ria auttaa kaikissa paperi-
asioissa. Vaikkakin asioiden 
hoitaja maksaa jonkin ver-

ran, niin jokainen häneen 
kulutettu sentti on ollut kai-
ken arvoista.

Jose täydentää vaimoaan.
– Pikku pesämunan sääs-

tää ja hommaa asioiden-
hoitajan, niin ei tarvitse 
stressata itse niin paljoa. Ja 
sit ei muuta kuin kohti au-
rinkoa.

Pariskunnan mukaan Es-
panjassa on paljon hyvää, lu-
kemattomia syitä asua täällä. 
He mainitsevat mm. elämi-
sen rentouden, ja tietysti 
sään. Kaiken kaikkiaan ih-
miset saavat kehuja, todella 
moni on ystävällinen.

– Ehkäpä se on tämä sää, 
joka saa ihmiset hyvälle tuu-
lelle. Suomesta toki välillä 
ikävöi joitakin ystäviä ja to-
ki metsää, Jose pohtii.

– Fuengirola on usean 
kulttuurin/ kansallisuuden 
sulatusuuni, joten sekaan 
mahtuu ihmisiä laidasta 
laitaan, niin hyvässä kuin 
huonossa, kuten kaikkialla 
maailmassa. Mutta pääosin 
porukka on täällä mukavaa 
ja rentoa, eikä huonoja ko-
kemuksia ei toistaiseksi ole 
kertynyt, Aurora kehuu uut-
ta kotipaikkaansa.

Loppuun Aurora haluaa 
vielä huikata.

– Useat vaan unelmoi, et-
tä ”sit joskus” teen ratkaisun, 
ja muutan Espanjaan. Mutta 
”se joskus” ei todellisuudes-
sa koskaan tule, ellei päätä, 
että NYT tehdään se.

Aurora ja Jose Tataje muuttivat Suomesta 
Aurinkorannikolle kolmen pienen lapsen 
kera. Ennen ulkomaille muuttoa Aurora oli 
toiminut hoitajana vakituisessa työssä Lohjan 
ja Salon kaupungeilla, yhteensä yli 14 vuotta. 
Jose puolestaan oli ajanut invataksia Varsi-
nais-Suomen alueella.
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LUPAAJALTA

SATUTTAVIA

KOVETTUVA

O´CONNOR

RIENTÄKÄÄMME
PALVELEMAAN!

KÄYTTÄÄ
KIELTÄÄN KIRJO

LAAKEA
LIIKEN-
TEELLE

INSTANSSI

VAKUU-
DEKSI

.....TEE

RISTIKKO-
MAISIA

HANNAH
LEIKAT-
TAVA

HANAKKA
WINE-

HOUSEN
NIMISIÄ

MUMMO-
LASSA MAIJA

TAMPE-
REELTA

....!

KELPAA�USA:SSA
KIINANRUOHOJA

MUSIKAALI

METALLI
VAINA-
JALLA

HARLIN�&
KAIMA

MUSTAN�KULLAN�MAA

HALLUSINAATIO

!
SINKOI-
LEVIA

ITSE
HANKITTU

HALKI
AIKO-
JEN

PIAN
HARVI-

NAISEM-
MIN

HURI-
SEVA

SITO-
MISIIN

MUNKILLA

DIFFE-
RENSSIT

MET-
SÄSTÄ
TAL-
TEEN

KIRJOITETTU (L)ENNÄ-
TETTYJÄ

SURF-
FAUS-
PAIKKA

RIK-
KAILLA

OPE-
RAAT-
TORI

ARVO-
KALA

SÄVEL-
KORKEU-

DET
MAINOS-

TAVA

FARMARILLA PELIL-
LE

LAATIK-
KOONKIN

ARTISTILLE
TUTUKSI

PAVLOV

HAUTA..... VIUHAHTAJA
TEKEE
KALTAI-
SEKSEEN?

PYRAMIDI
AISTIA

NAHOIS-
SAAN

HAAR-
NIS-

KASSA

PALLE-
ROILLA

OLLA
NÖYRÄNÄ

ELI/PELI

PIENI�&�KEVYT
SYÖTÄVÄ

PALMUISTA

KALLONEN�&
SARKOLA

LÅNG-
BACKA

SYÖTÄ-
VÄKSI

PII-
PUISSA

PAHA
TAUTI

SUORA
LÄHE-
TYS

MARJAMAITA LEMMIK-
KINÄ
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Yli tuhat sananlaskua
ESPANJAN SANANLASKUJA YKSISSÄ KANSISSA
Ainutlaatuinen kokoelma Espanjan sananlaskuista 

suomen kielelle käännettyinä. “Espanjan sananlaskut 

ovat osa maan kulttuuria, ja niistä voi oppia paljon maan 

ajatustavasta ja kulttuurista”, Katia Westerdahl. 

Kirjan esipuheen on kirjoittanut 

kirjallisuustieteen fi losofi an 

maisteri Liisa Väisänen.

TULE JA 
HAE OMASI

    (+34) 952 47 07 94       tilaajapalvelu@olekustannus.com 

TILAUKSET Tai suoraan toimituksesta: Calle Santa Gema 15, Los Boliches Fuengirola

35
Hinta

Club-Olé 30€



AJANVIETE Perjantai 17.2.2023 – 21

U H R I T K U R E P O T R A T

T U U L A I R O N I A U I V A

A R O M I R E P O K Y T K I N

H I K A T J A O T U S T A O S
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O U L U A K U T A S U A R A S K A S

S P A R T A K J U M I T Y Ö L I I K E

A A T U S A H A E T O A T A A T U T

www.4puz.com

 

1.  Millä päivämäärällä alkoi Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainassa?

2.  Minä vuonna Suomen ensimmäinen ydinvoimala otettiin 
käyttöön?

3.  Mikä on Super Bowl -ottelun voittajajoukkueelle 
ojennettavan pokaalin nimi?

4.  Minkä rotuinen koira on Ransu Karvakuono?
5.  Kuinka monta kertaa Brad Pitt on ollut naimisissa?
6.  Kumpi on pinta-alaltaan suurempi: Suomi vai Italia?
7.  Mistä Albert Einsteinille myönnettiin Nobelin 

fysiikanpalkinto?
8.  Mikä on Välimeren suurin saari?
9.  Mikä on suomenhevosen säkäkorkeus?
10. Minä vuonna Antti Tuisku voitti Suomen Idolsin?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Kevät kutkuttaa jalkapohjissasi ja haluat 
ulos nurmelle tallaamaan. Ihastut erääseen 
ihmiseen ja se tuo sinulle onnea!

Suunnittele kiva ateriakokonaisuus, sillä 
sellainen kannattaa pitää takataskussa. Onnea 
saat kutsumalla ystävät syömään!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Useat kanssakulkijat kiinnittävät huomiota 
ihastuttavaan olemukseesi. Onnea saat 
herkästä luonteesta ja silmän iskusta!

Aamusi alkavat valolla ja hymyllä, pidä hyvä 
muudi päällä iltaan saakka, sillä se tuo sinulle 
onnea ja rakkautta!

Aamuisen auringon nousu ja taivaan herkät 
värit kannattaa nousta katsomaan, sillä ne 
tuovat elämääsi toivoa ja lohtua!

Suuntaa kulkusi luontoon, vuorille ja metsiin, 
sillä tarvitset hiljaisuutta ja happea! Onnea saat 
hyvistä lenkkareista!

Kaikkeen kauneuteen ja terveyteen liittyvään 
kannattaa kiinnittää suuri huomio. Kevät on 
uudistumisen aikaa. Onnea saat vihreästä!

Ota rutiineihisi jokin urheilusuoritus, sillä se tuo 
sinulle tarmoa ja voimaa ja lopulta myös onnea 
ja terveyttä!

Kutsu ystäviä kylään, matkusta pikkukaupunkiin 
ja lounasta parhaassa seurassa. Se olkoon 
viikkosi onnen salaisuus!

Muutaman uuden mekon hankinta helpottaa 
tilanteitasi kevään aikana. Onnea saat väreistä 
ja puuvillasta!

Siivoa kotisi niin, ettei siellä ole turhia tavaroita, 
lehtiä tai paperipinoja, sillä ilmavuus tuo sinulle 
energiaa ja onnea!

Toteuta jokin pitkäaikainen haaveesi, sillä 
haaveista totta tulisi olla mottosi tämän kevään 
aikana. Onnea saat teoista!

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.

Talven koleutta, 
mutta niin kaunista.
Kuva: Irma P.

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
Puhelinpäivystys: ma ja pe klo 10-12

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  
Puhelinpäivystys: ti ja to klo 10-12

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  20.2.   klo 9.30 Perhekerho 
Ti 21.2.   klo 18 Klassinen viihdekonsertti, 
      Helsingin työväen orkesteri
Ke 22.2.   klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
To 23.2.   klo 17 Lapsikuoro
    klo 19 AA-ryhmä
Pe  24.2.   klo 10 Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 18  Lauluseurat
La 25.2.   klo 19 SaapasKahvila 
Su  26.2.   klo 13  Messu Torremolinosin San Miquelin  
      kirkossa
    klo 18 Konsertti Malmstenista Merikantoon,  
      Pekka Lepistö ja Tuula Kilpeläinen

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

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

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

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

 

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

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

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

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

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

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

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Outsource Forever S.L, Malaga

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 
KEITTIÖÖN JA SALIIN. 

 Ota yhteyttä:
kukko.events@gmail.com

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

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

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:
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Lisää Aurinkorannikon 
menovinkkejä viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit
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Työperäisestä 
maahanmuutosta  
aina hyötyä Suomelle

KESKUSTELU TYÖPERÄISESTÄ maahanmuutos
ta kiihtyy Suomessa. Avoimia työpaikkoja on yhä 
enemmän ja talouden kasvun suurimmaksi jarruksi 
sanotaan työvoimapulaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etlan) mukaan 
Suomi tarvitsee 44.000 ihmisen maahanmuuttoa 
vuosittain, jotta työikäisen väestön määrä saadaan 
vakautumaan.

Etla tyrmää myös puheet työperäisestä haitta
maahanmuutosta. Erityisesti perussuomalaisten pu
heenjohtaja Riikka Purra puhuu aiheesta ja sanoo, 
että Suomen pitäisi ottaa vain niitä, joiden palkka 
ylittää suomalaisten keskipalkan 3.314 euroa (me
diaanipalkka).

Etlan tekemän selvityksen mukaan matalapalkka
aloille tulevatkin lisäävät talouskasvua, vaikka he 
saavatkin tulonsiirtoja ja käyttävät muita enemmän 
julkisia palveluja.

Euroopan unionissa työvoima voi siirtyä vapaasti 
jäsenmaasta toiseen. Keskustelu käydään lähinnä 
EU:n ulkopuolelta rekrytoitavasta työvoimasta.

TUTKIMUKSEN MUKAAN työtätekevän väestön kas
vun hyöty ei tule vain verokertymästä. Palveluiden ja 
tavaroiden kysyntä kasvaa väkimäärän noustessa. Se 
lisää investointeja ja työtä.

Myös julkinen talous hyötyy työtätekevän väes
tömäärän kasvaessa, vaikka osa heistä saisikin tu
lonsiirtoja. Yhteiskunnan panokset tulevat takaisin 
edellä mainittujen syiden lisäksi välillisistä veroista, 
joita kertyy käytännössä jokaisesta palvelun käytös
tä tai ostoksesta.

Etlan selvityksen mukaan maahan tuleva väestö 
mahdollistaa palveluiden toimivuuden ja kantaväes
tön kohdentumisen paremmin koulutuksen mukaisiin 
työtehtäviin.

Syntyvyyden vähäisyys ja väestön nopea ikäänty
minen ajavat Suomea vauhdilla kohti pattitilannetta. 
Jos maahan ei saada alle mediaanipalkan tienaavia 
duunareita – hoitajia, bussikuskeja ja hitsareita  yhteis
kunta on pulassa ja hyvinvointiyhteiskunta rapautuu.

YRITYSJOHTAJAT OVAT nousseet vastarintaan ja pu
huvat ”vastuuttomasta isänmaan vahingoittamisesta”.

Mehiläisen toimitusjohtaja JanneOlli Järvenpää 
kommentoi Ylelle, etteivät hoivakodit pyöri ilman 
maahanmuuttajia ja mahanmuuttajat ovat myös ra
kentamassa hoivakoteja.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark pitää Pur
ran puheita haitallisina ja totuuden vastaisina. Nokialla, 
Suomen yksiköissä, työskentelee 80 eri kansallisuutta.

Sijoittaja ja yrittäjä Peter Vesterbacka pitää ikävinä 
haittapoliitikkoja, jotka ovat ankeuttamassa kaikkea 
elämää. Hänen pelifirmoissaan on kymmeniä eri 
kansallisuuksia.

SUOMESSA ON REILUSTI yli miljoona työssä käyvää, 
jotka ansaitsevat alle mediaanipalkan eli 3.314 euroa 
kuukaudessa. Alle mediaanipalkkaa ansaitsevat mak
savat kuitenkin 40 prosenttia koko tuloverokertymästä.

Purran puheet lyövät helposti leiman tähän työn
tekijäryhmään. Eivätkö he oikeasti hyödytäkään yh
teiskuntaa, kuten pitäisi.

Kajaaniin ollaan rekrytoimassa Filippiineiltä hit
sareita valmistamaan raitio ja junavaunuja. Heidän 
lähtöpalkkansa jää selvästi alle mediaanipalkan. Me
tallissa lähtöpalkka jää noin 12 euroon tunnissa eli 
reiluun 2.000 euroon bruttona kuukaudessa.

Pitäisikö nuo rekrytoinnit unohtaa ja jättää vaunut 
tekemättä? Entä mitä tehdään niille jo 

metallitöissä oleville EU:n ulkopuolisille 
työntekijöille? Pitäisikö heidät poistaa 
maasta, kun työsopimus päättyy?

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. 24. helmikuuta 2022
Torstaina 24.2.2022 aamulla presidentti Putin puhui 
Venäjän TV:ssä ja esitti väitteitä, joiden vuoksi hänen 
mukaansa Venäjä aloitti ”erikoisoperaation”. Sota on 
kestänyt siis aivan pian kokonaisen vuoden, eikä lop
pua ole ainakaan konkreettisesti näkyvissä.

2. 1977
Loviisa 1 ydinvoimalaitoksen rakentaminen aloitettiin 
toukokuussa 1971. Verkkoon se kytkettiin helmikuussa 
1977 ja kaupallinen sähköntuotanto alkoi toukokuussa 
1977. Siis kuusi vuotta rakennustöiden alkamisesta. 
Olkiluoto 3:n rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2005. 
Ihan vielä ei ole valmista.

3. The Lombardi Trophy
Amerikkalaisen jalkapallon himoituimman palkinnon 
nimi ei suinkaan ole Super Bowl, sillä nimellä tunnetaan 
NFL:n loppuottelu. Ottelun voittajajoukkue saa käsiinsä 
syöpään kuolleen valmentajalegenda Vince Lombar
din mukaan nimetyn The Lombardi Trophy pokaalin. 
Tämän vuoden Super Bowlin voitti Kansas City Chiefs.

4. Keskikokoinen videonoutaja
Pikku kakkosen hahmogalleriassa jo vuodesta 1978 
asti esiintynyt käsinukke Ransu Karvakuono on kes
kikokoinen videonoutaja, jonka äänenä toimi alusta 
asti Pertti Nättilä. Aivan alussa hahmon nimi oli Fran
siscus, mutta koska se oli lapsille vaikea lausua, nimi 
muutettiin Ransuksi.

5. Kaksi
Bead Pitt avioitui Jennifer Anistonin kanssa 29. hei
näkuuta 2000. Pariskunnan avioero astui virallisesti 
voimaan 2. lokakuuta 2005. Pitt avioitui uudestaan 
23. elokuuta 2014 Angelina Jolien kanssa. Brangelina 
nimellä tunnettu pariskunta siirtyi avioliiton satamasta 
eronneiden kirjoihin 12.4.2019.

6. Italia
Suomen pintaala on 338 472 km², mikä tekee siitä 
pintaalaltaan maailman 64:nneksi suurimman valtion. 
Italian pintaala on 302 073 km² ja se sijoittuu koko 
maailman valtioiden listalla sijalle 70.

7. Valosähköisen ilmiön selittämisestä
Einstein ei saanut palkintoa suhteellisuusteoriastaan, 
vaan valosähköisen ilmiön selittämisestä. Ilmiön havait
si ensimmäisen kerran saksalainen Heinrich Hertz jo 
vuonna 1887. Einstein muotoili ilmiölle matemaattisen 
selityksen vuonna 1905, ja lopulta vuonna 1921 hänet 
palkittiin siitä fysiikan Nobelilla.

8. Sisilia
Sisilia on Välimeren suurin saari 25 711 km² pinta
alallaan. Se on myös Välimeren väkirikkain saari rei
lulla viidellä miljoonalla asukkaallaan. Myös kakkossija 
menee Italiaan, sillä Välimeren toiseksi suurin saari on 
Sardinia, jonka pintaala on 24 090 km². 

9. 150–170 cm
Suomenhevonen on ainoa täysin Suomessa kehitetty 
hevosrotu. Sen keskimääräinen korkeus on 155 cm, 
normaali korkeus vaihtelee välillä 150–170 cm. Maail
man kookkain hevosrotu shirehevonen on keskimäärin 
noin 160–180 cm korkea, mutta yli kaksimetrisiäkin 
yksilöitä löytyy.

10. Ei minään vuonna
Viikon kiintiökompa. Antti Tuisku osallistui Idolsin en
simmäiselle tuotantokaudelle 2003–2004 ja eteni aina 
finaaliin asti. Lopulta kisan voitti kuitenkin Hanna Pa
karinen, toiseksi sijoittui Jani Wickholm ja Antti Tuisku 
oli kolmas. Kolmikosta selvästi kovimman uran on kui
tenkin tehnyt Tuisku.

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€



ASUNTOMARKKINAT Perjantai 17.2.2023 – 25

 

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.

a   
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Email: jennie



ASUNTOMARKKINAT Perjantai 17.2.2023 – 27

+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


