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2 – Perjantai 10.3.2023

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. 

www.fuengirola.fi/menovinkit

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3–6-vuotiaille  

joka arkipäivä klo 9–15.

Centro Finlandia 2. krs, Fuengirola
Lisätietoja +34 636 874 330

lastentuiskula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

•Lastenkirjasto, jäsenmaksu 5€ koko vuosi
�Tiistaina askartelukerho klo 16-17 (5€) ja 

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

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

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!
JO VUODESTA 1996C/ Francisco Cano 54,

Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

Soita (+34) 952 664 384
GSM (+34) 687 518 980  

e-mail: tupasi@tupasi.net

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  

MAKKONEN
TEIJA

HELSINKI

SATSAUS TURVALLISEEN 

TULEVAISUUTEEN!

SOTATIETEIDEN MAISTERI
KAUPUNGINVALTUUTETTU ,  KANSANEDUSTAJAN
AVUSTAJA, LUOTTAMUSMIES, PERHEENÄITI

203
HELSINKI

ÄÄNESTÄ
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Fuengirolan sää

Kela-korvaukset ulkomailla 
tehdyistä hoidoista 
moninkertaistuvat 
Eduskunta hyväksyi helmikuussa uuden lain, 
joka nostaa merkittävästi mahdollisuuksia 
hakea kelakorvausta ulkomailla tehdyistä 
hoidoista. 
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Arkisto

– Tämä on huikea muutos ja 
siitä tulee merkittäviä etui-
suuksia monelle suomalai-
selle Aurinkorannikollakin. 
Esimerkiksi nuorilta mat-
kaajilta puuttuu usein mat-
kavakuutus, nyt jos käsi 
katkeaa täällä, hän voi hakea 
hoidon kustannukset jälki-
käteen Kelalta, Jan Wiklund 
Costaklinikalta kertoo.

Kela-korvausta on mah-
dollista saada lääketie-
teellisesti perustellusta 
sairauksien ennaltaehkäi-
systä, sairauden toteamisek-
si tehtävistä tutkimuksista, 
taudinmäärityksistä, hoi-
dosta ja kuntoutuksesta. Eli 
myös kiireettömästä ja en-
naltaehkäisevästä hoidosta, 
joka ei kuulu matkavakuu-
tuksien kattavuuden piiriin.

Kela-korvauksen saami-
seen on muutamia ehtoja.

– Annetun hoidon tulee ol-

la Suomen hoitokäytäntöjen 
mukainen tai niihin verratta-
va. Eli samankaltainen hoito 
olisi annettu myös Suomessa.

– Potilas kuuluu Suomen 
sosiaaliturvan piiriin.

– Potilas on maksanut hoi-
don paikan päällä, korvaus 
haetaan jälkikäteen. Korva-
uksesta vähennetään po-
tilaan hyvinvointialueen 
perimä asiakasmaksu.

– Hoito tapahtuu EU- tai 
ETA -maassa tai Sveitsissä, 
Iso-Britanniassa tai Pohjois-
Irlannissa.

Uusi laki muuttaa enti-
siä käytäntöjä olennaises-
ti. Aiemmin esimerkiksi 
yleislääkärin vastaanotolla 
käynnistä Kela on korvan-
nut vain 8. Jatkossa korvaus 
on huomattavasti suurem-
pi, potilaan hyvinvointialue 
määrittää hinnan lääkäri-
käynnistä Suomessa ja se 

klinikalla työskentelee suo-
malaisia lääkäreitä, jotka 
tuntevat Suomen käytännöt. 
Luulisin, että siksi meidän 
tekemistä hoidoista tulee 
vähemmän hylkääviä pää-
töksiä, kuin espanjalaisten 
lääkäriasemien tekemistä 
hoidoista, Wiklund arvelee.

Yksi asia mihin uusi käy-

täntö vaikuttaa ovat kroonisia 
sairauksia sairastavat turistit. 
Matkavakuutus ei korvaa esi-
merkiksi sydänvaivoista ai-
heutuneita hoitokuluja. Nyt 
sydänsairas voi hakea Kelal-
ta korvauksen hoidosta, aiem-
min tämä ei ollut mahdollista.

Uusi käytäntö saattaa li-
sätä myös terveysturismia. 

Suomessa jonot moniin hoi-
toihin ovat pitkät. Potilas voi 
hakea Kelalta ennakkopää-
töstä vaikkapa polvipro-
teesin tekoon. Kela kysyy 
hyvinvointialueelta hintaa 
ja sen verran potilas on oi-
keutettu saamaan, jos hän 
teettää proteesin vaikkapa 
Aurinkorannikolla. 

Pe 10.3.

Su 12.3.

Ke 15.3.

La 11.3.

Ti 14.3.

Ma 13.3.

To 16.3.
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Lakimuutos mahdollistaa kela-korvauksen hakemisen ulkomaanhoidoista.

on enimmäismäärä, min-
kä korvauksen potilas voi 
saada. Käytännössä hinta 
esimerkiksi Espanjassa on 
usein Suomea halvempi, jo-
ten korvauksen saa täysi-
määräisenä.

Hoitokäytännöt

Huomioitavaa on vaatimus 
hoidoista Suomen hoitokäy-
täntöjen mukaan. Esimerkik-
si isoissa yksityissairaaloissa 
Espanjassa saatetaan tehdä 
paljon tutkimuksia, jotka ei-
vät suoranaisesti liity siihen 
vaivaan, jota potilas on ol-
lut hoidattamassa. Potilaan 
hyvinvointialue arvioi, mikä 
osa hoidoista ja tutkimuksis-
ta on ollut oleellista ja niistä 
maksetaan korvaus.

– Suomen ja Espanjan käy-
tännöt erikoislääkärille lä-
hettämisestä ovat melko 
erilaisia. Suomessa yleis-
lääkäri hoitaa vaivoja aika 
pitkälle, Espanjassa erikois-
lääkärille ohjataan helpom-
min. Hyvinvointialue arvioi 
tämänkin tarpeen ja se saat-
taa vaikuttaa oleellisesti 
korvaukseen. Meillä Costa-

20˚C
16˚C
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Lounasbuffet 10,90€ 
Take-away 11,00€/kg

Ma–La 12:30–16:00

KASVISRAVINTOLA

Calle Santa Isabel, 8, Los Boliches

952 58 60 31

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

 

Pe 10.3.
Fuengirola, Kukko, Ilkka Vainio & Co. Juha ja Ilkka 
Vainion koko kansan lauluja klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – ILVES 
klo 17.30
Fuengirola, Culture, Frederik klo 22
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiirin ja keramiikka - 
kerhon kevätnäyttely avoinna maaliskuun ajan
Fuengirola, Tauski Bar, Näytelmä Vain Bocelli 
puuttuu klo 18, 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, Minervala Qicong, Thea Mantsinen 
klo 10.30–11.30 
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit, Wille 
klo 19.30–22.30

La 11.3.
Fuengirola, Kukko, Abba show! klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: ILVES – HPK klo 15
Fuengirola, Seurakuntakoti, Laulu Suomelle 
-konsertti, Lasse Heikkilä, Sonja Lampinen, 
pelimanniyhtye ja lapsikuoro klo 17
Fuengirola, Suomela-mölkyn mestaruuskisat klo 
10, lauantaitanssit Heikki Haapaniemi klo 19-22.
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, MIesten 50 km Hiihdon MC 
klo 10.25, SM-liiga alk. klo 15
Benalmadena, Minervala, Taidepiirin vuosinäyttely 
klo 11–17

Su 12.3.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband, Antti 
Sarpila, Bianca Morales ja Robert Simonsuuri klo 18
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Cantera-puisto, Suomela-mölkyn 
mestaruuskisat 2023 klo 10
Fuengirola, Suomela, Näytelmä Vain Bocelli 
puuttuu klo 18
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Hiihtourheilua alk.klo 11.30, 

Norwich - Sunderland Championship klo 13
Mijas, Sauna Mijas, lenkkisauna klo 14–16, lähtö 
Uusi Refla klo 13.30
Benalmadena, Minervala, Taidepiirin vuosinäyttely 
klo 11–15

Ma 13.3.
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Playoffs klo 17.30, 
Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Nuriasol, Rannikkopataljoonan 
tapaaminen, tietokirjailija Hannu Narsala: Kollaa 
1939–1940, klo 18 
Fuengirola, Suomela, teemassa, Sol Eyes esittäytyy 
klo 16.30-17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. klo 
12.30, SM-liigan playoffit klo 17.30

Ti 14.3.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12.30
Fuengirola, Bar Hima, klo 17.30 Liiga Playoffs, klo 
20 HimaLive -klubi: Ari Onnela & Janne Pitkänen!
Fuengirola, Seurakuntakoti, Laulu Suomelle 
-tukikonsertti lapsi- ja nuorisotyön hyväksi, Lasse 
Heikkilä, Sonja Lampinen, pelimanniyhtye ja 
lapsikuoro klo 18
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan playoffit 
klo 17.30, Texas Hold'em -turnaus klo 18

Ke 15.3.
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20 
Fuengirola, Uusi Refla,  Mestis klo 17.30

To 16.3.
Fuengirola, Kukko, Martin Alvarado, 
Argentiinalaisen tangon taikaa klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Playoffs klo 17.30, 
HimaLive -klubi: Jerry Fox! klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin MusaVisa klo 18.30, 
Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan playoffit klo 17.30

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

Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

Menovinkit  MENO VINKIT  Menovinkit 

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

TULE MUKAAN:
  17.3. MALAGA – LEVANTE
  27.3. MALAGA – LLEGANES

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

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

Osallistu arvontaan! Voita liput Espanja – Norja -peliin!

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

VIIKKO-OHJELMA 13.–19.3.2023Maanantai 13.3.
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: 
Tieteen päiviltä bongattua, 
Marjatta Jabe 
16.00-17.30 espanjan kielen 
keskustelu, Eva Soto López
16.00-17.30 Kirjoittamisen 
kurssi, Heikki Poutanen
16.30-17.30 ¡Venga! 
espanjan alkeiden jatkokurssi, 
Jorge Segura López

Tiistai 14.3. 
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
12.00-13.30 Lempeä 
hathajooga, Sari Penttilä
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
18.00-19.00 nuorten 
pienryhmä 13-15v., 
Marjo Hirvensalo

Keskiviikko 15.3.
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

16.30-18.00 
A1, espanjan alkeiden jatko, 
Merika Haavisto
17.00-18.30 Espanjan alkeet, 
Jorge Segura López
17.15-18.15 soololattarit, 
Weera Malmivaara
18.30-19.30 
pienryhmätreenit, nuoret 
aikuiset naiset, 
Marjo Hirvensalo

Torstai 16.3.
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 
15.00-16.00 Kahvakuula 
rannalla, Marjo Hirvensalo
15.30-16.30 Qigong, 
Thea Mantsinen
16.30-18.00 Fantástico 3 
keskustellen, Merika Haavisto
16.40-17.25 Fullbody, 
Marjo Hirvensalo 

17.00-18.00 Aprende 
-keskustelua ja kielioppia, 
Jorge Segura López
17.30-19.00 Teatteri-Ilmaisu, 
Hanna Liinoja

Perjantai 17.3.
9.45-11.15 A2/B1 
tehokkaiden alkeiden jatko 
Buenas Migas 3, 
Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.30 Terve selkä, 
terve vatsa, Weera Malmivaara
11.30-13.00 A2, tehokkaiden 
alkeiden jatko, Anna-Maija 
Koskela Oliva
11.45-12.45 Kevytjumppa, 
Weera Malmivaara
13.00-14.00 Pilates, 
Weera Malmivaara
16.00-17.30 Espanjan elokuva 
-luento, Liisa Väisänen

17.00-18.30 
Espanjan alkeet, 
Jorge Segura López

Sunnuntai 19.3.
11.00-12.00 Rantajooga, 
Taina Mansikkamäki

Sushi – Thai – Asian

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

https://asianfusionbingrestaurant.com

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

✆ 952 470 218
Avoinna: 

12.30-16 & 18-00

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

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!

HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!
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Avoinna päivittäin

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

GRILLATTUA  

LIHAA
Steak House

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 10.3.
Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Kaalilaatikko (G)  ............. 7,90€
Blinit listalta ..........9,50–19,50€

Ma 13.3.
Tomaattikeitto (G) ........... 5,90€ 
Uunimakkara ja muusi (G) 7,90€
Päivän kala lisukkeineen (G) 
.......................................... 9,90€

Ti 14.3.
Kana-kasviskeitto (G) ...... 5,90€
Janssonin kiusaus (G)  ...... 7,90€
Naudan maksaa lisukkeineen (G)  
.......................................... 9,90€

Ke 15.3.
Kana-kasviskeitto (G) ...... 5,90€
Lasagne  .......................... 7,90€
Uunilohta lisukkeineen (G) 9,90€

To 16.3.
Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Kana-pekonipasta ........... 7,90€
Paahdettua porsaanfileetä 
Bearnaise (G) .................... 9,90€

Pe 17.3.
Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Karjalan paisti ja muusia (G)  ....
7,90€
Kukon lihapullat lisukkeineen (G) 
............................................ 9,90

PataKukko toimii ravintola Kukon yhteydessä. Se on 
jatkoklubi Kukon tapahtumille, mutta toki avoin kaikille 

lauluhaluisille. Karaokeisäntänä Herra Hii.

Karaokekisa
keskiviikkoisin klo 21.30
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klo 13–24

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Restaurante

Flamenco

Live

Yli sata erilaista
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

Koe Andalusian 
taide samalla kun 
nautit illallisen!

5 live-esiintyjää

Tiistaisin, torstaisin, 
perjantaisin ja 

lauantaisin 
klo 19.30

10€

Martin Alvarado  
– Buenos Airesin ääni

Martin Alvarado on yksi tunnetuimmista argentiinalaisen tangon tulkeista.

Argentiinalaisten tangojen li-
säksi Alvarado esittää useita 
suomalaisia sävellyksiä. Lil-
jankukka, Tähdet meren yllä, 
Siks oon mä suruinen, Täy-
sikuu ja moni muu klassikko 
soivat hienosti pienoisella ar-
gentiinalaisella aksentilla ja 

temperamentilla.
Alvarado esiintyy Kukos-

sa soolona torstaina 16.3. ja 
Andalusian Swingbandin 
solistina sunnuntaina 19.3. 
Molempiin kannattaa vara-
ta liput ennakkoon kukko.
events@gmail.com. 

Martin Alvarado tunnetaan nykyaikaisen argen-
tiinalaisen tangon suurlähettiläänä. Häntä pide-
tään kansainvälisesti menestyneimpänä ja tun-
netuimpana nykyisistä pampamaan tangoajista. 
Alvarado on esiintyjänä todellinen heittäytyjä. 
Hänen konserttinsa ovat aina täynnä tunnetta ja 
yleisö, varsinkin sen naispuoliset jäsenet huo-
kailevat ihastuksissaan.

Suomalaisuus musiikin kautta

Kylmän ja paahtavan auringon maat

Örisevien Valitut palat

Laulu Suomelle -konserttita-
pahtuma on draamallinen ja 
visuaalinen pieni spektaak-
keli suomalaisuudesta, sen 
juurista, varjoista ja onnesta. 
Se on viihdyttävä ja samal-
la sanomaltaan syvällinen 
konsertti kaikille Aurinko-
rannikon ulkosuomalaisille. 
Sen kautta voi myös löytää 
jotain uutta itsestä ja jotain 
positiivista suomalaisuu-
desta. Kappaleet ovat tun-
netun muusikko-säveltäjä 
Lasse Heikkilän käsialaa. 
Mukana on loistavia muu-

sikoita, kuten Kultaisen Har-
monikan 2021 voittaja Sonja 
Lampinen, muusikko itse se-

kä pelimanniyhtye ja lapsi-
kuoro. 

Konserttiin on vapaa 
pääsy ja se järjestetään los 
Bolichesissa seurakun-
takodilla. Hankkimalla 
ovelta konsertin käsiohjel-
man, nauttimalla väliajalla 
kahvion virvokkeita, os-
tamalla lasten ja nuorten 
kerhotaidetta tai antamal-
la taloudellisen rakkauden 
lahjan tuet näin Aurinkoran-
nikon lasten ja nuorten koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin 
hyväksi tehtävää työtä.

Fuengirolan seurakuntako-
dilla kuulla tulevana sun-
nuntaina kauniita lauluja. 
Niitä esittävät mezzosop-
raano Tuula Paavola ja pia-
nisti Dale Funding.

Luvassa on kattaus rakas-
tetuimpia suomalaisia ja es-
panjalaisia klassisia lauluja. 
Säveltäjänimiä ovat Aarre 
ja Oskar Merikanto, Toivo 
Kuula, Fernando Obradors, 
William Gomez ja Xavier 
Montsalvatge. 

Laulujen maailma ulot-
tuu suomalaisesta luonnos-
ta, rakkaudesta, kaihosta ja 
isänmaallisuudestakin es-
panjalaiseen eleganssiin ja 
kuubalaiseen elämänjanoon. 
Uskonnollisiakaan sävyjä ei 
ole unohdettu. Konsertti sopii 
klassisen musiikin ystäville 
sekä kaikille, jotka rakastavat 
kauniita melodioita!

 Tuula Paavola on moni-
puolinen laulaja, joka on esit-
tänyt modernia musiikkia, 
kirkkomusiikkia, liediä se-
kä alton ja dramaattisen 
mezzon rooleja. Hän on ol-
lut useiden laulukilpailu-
jen finaalissa, ja hän voitti 
Kangasniemen laulukilpai-
lut vuonna 2001.

Tuula Paavola on kon-

sertoinut Euroopan mai-
den lisäksi Etelä-Koreassa, 
ja esiintynyt Suomen Kan-
sallisoopperassa, maakun-
taoopperoissa ja Tukholman 
Folksoperassa.  

Madridissa asuva teksasi-
lainen Dale Fundling toimii 
laulunopettajana ja pianis-
tina. Myös monet suomalai-

sista nuorista lupauksista 
käyvät hänen tunneillaan.

Konsertti kestää noin tun-
nin, ja konsertin jälkeen voi 
ottaa osaa seurakunnan jär-
jestämään kahvitarjoiluun. 
Sisäänpääsy on ilmainen, ja 
laulujen sanat ja käännökset 
ja muut esittelyt sisältävä oh-
jelma maksaa 15€.

Mieskuoro Örisevien kevät-
konsertti on varma merkki 
kesän lähestymisestä. Tällä 
kertaa kuoro on valinnut tee-
maksi ”Valitut palat”. Kon-
sertissa esitetään parhaita 
kappaleita lähivuosien oh-
jelmistosta. Repertuaari on 
laaja, lavalta helähtävät ai-
nakin Delilah, Leijat, Au-
ringon lapset ja Norjalainen 
villapaita. Kaikki kuoron joh-
tajan Kari Alajuuman ja kuo-
rolaisten sovituksina.

Örisevät haastaa myös 
yleisön mukaan. Yhteislau-
lua viritellään muutamien 
tuttujen sävelten mukana.

Valitut palat konsertti pi-
detään Las Palmeras hotellis-

sa torstaina 23.3. klo 18. Liput 
maksavat 15€, niitä saa use-
asta pisteestä Aurinkoran-
nikolta sekä kuorolaisilta. 
Mikäli lippuja on jäljellä, nii-
tä myydään myös ovella tun-
tia ennen konserttia.

Örisevillä on meneillään 
myös rekrytointi uusista 
laulajista. Mikäli sinua kiin-
nostaa osallistua rentoon 
mieskuorotoimintaan, mene 
mukaan Örisevien harjoituk-
siin maanantaisin tai torstai-
sin Nuriasoliin klo 14–16.

Mieskuoro Örisevät tie-
dottaa toiminnastaan uusi-
tuilla fb -sivuilla. Löydät ne 
Facebookista kirjoittamalla 
hakukenttään orisevat.

Sydämellisti 

112 – Miten soitan
hätänumeroon Espanjassa?

Luento/opastus Nuriasolissa 18.3.2023
klo 14.00–17.00

Avenida de las Salinas 11, Fuengirola

Luennoitsijat:

Jan Wiklund, lääkäri, Costaklinikka

Tia Raunio, sosiaalikuraattori, Merimieskirkko

Työpaja: Soita 112-numeroon; vastaukset espanjaksi.

Harjoittelua paikanpäällä.

Pääsylippu 6 €

Mieskuoro Örisevät pyytää innokkaita laulajia liittymään mukaan joukkoon.

Tuula Paavola esittää sunnuntaina suomalaisia ja espanjalaisia lauluja.
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Fuengirolan 
poliisipäällikkö  
on pidätetty
Kansallisen poliisin Fuengirolan päällikkö pidätettiin 
maanantaina 6. maaliskuuta. Häntä syytetään useis-
ta rikoksista.

Poliisin sisäisen tutkinnan agentit pidättivät kansal-
lisen poliisin Fuengirolan päällikön José María Tocor-
nal Blancon, 63, maanantaina aamulla klo 7.00. Häntä 
epäillään rikoksista, jotka liittyvät ainakin syyttee-
seenpanovelvollisuuden laiminlyöntiin ja tutkintaa 
vaarantavaan salaisuuksien paljastamiseen.

Lehtitietojen mukaan José María Tocornal toimite-
taan poliisin päämajaan, jonka jälkeen hänet poiste-
taan virasta, palkanmaksu keskeytetään ja laajempi 
rikostutkinta aloitetaan.

Samaan aikaan poliisipäällikön kanssa pidätettiin 
Fuengirolassa myös 58-vuotias paikallinen, tunnettu 
liikemies. Liikemiehen nimeä ei ainakaan toistaisek-
si ole kerrottu virallisesti julkisuuteen. 

Lähteet: El País, Diario Sur, La Vanguardia

 
Kiinalainen 
verkkokauppajätti 
avaa myymälän 
Málagaan
Málagan Plaza Mayor kauppakeskuksesta löytyy jat-
kossa Aliexpress verkkokaupan outlet-myymälä.

Aliexpress on kiinalaiseen Alibaba Groupiin kuu-
luva verkkokauppa, joka tarjoaa valtavan valikoiman 
lähinnä aasialaisten yritysten tuotteita. Lauantaina 11. 
maaliskuuta Aliexpress avaa Málagan Plaza Mayor 
kauppakeskukseen outlet-myymälän. 

Kyseessä on yhtiön ensimmäinen myymälä Málagan 
provinssissa. Vuodesta 2019 yhtiöllä on ollut vastaa-
via myymälöitä muualla Espanjassa, lähinnä Mad-
ridin ja Barcelonan alueilla. Uusi myymälä kantaa 
aiempien tapaan nimeä AliExpress Plaza ja se sijait-
see MediaMarktin vieressä, liiketilassa jossa aiemmin 
oli Xiaomin myymälä.

Outlet-myymälän valikoima keskittyy lasten tava-
roihin, keittiövälineisiin ja urheilutarvikkeisiin.

Lähde: Diario Sur

Aurinkorannikolla 
satojen kilojen 
huumetakavarikko
Fuengirolassa ja Benalmádenassa alkaneet tutkinnat 
ovat johtaneet seitsemän hengen huumekoplan pidät-
tämiseen.

Pidätyksen yhteydessä takavarikoitiin 247 kiloa 
marihuanaa, noin 40.000 euroa käteistä ja käsiase. 
Seitsenhenkinen huumekopla toi maahan kannabis-
ta marokkolaisilla kuorma-autoilla, kuljettaakseen 
huumeet edelleen Ranskaan. 

Espanjan ja Ranskan poliisivoimien yhteinen ope-
raatio sai alkunsa jo viime marraskuussa, kun tutkijat 
alkoivat tarkkailla Fuengirolassa ja Benalmádenassa 
asuvia epäiltyjä, joiden arveltiin olevan mukana huu-
meiden kuljetuksessa Marokosta Ranskaan.

Kun isku lopulta tehtiin, löytyi sen yhteydessä myös 
selviä merkkejä siitä, että vastaavaa huumeiden kul-
jetusta on tehty säännöllisesti ja useita satoja kiloja.

Yksi Meksikon valovoimai-
simmista esiintyjistä saapuu 
konsertoimaan Marenostru-
miin ensi heinäkuussa.

Fuengirolan kesän ehdo-
ton keskipiste, Marenostru-
min konserttien sarja on 
jälleen vahvistunut yhdel-
lä vetovoimaisella nimel-
lä. Meksikolainen laulaja, 
näyttelijä, säveltä, tuottaja 
Gloria Trevi saapuu Fuen-
girolaan torstaina 27. hei-
näkuuta.

Muun muassa Todos me 
miran, Pelo Suelto ja No 
querías lastimarme -hiteis-
tään tunnetun Trevin Eu-
roopan kiertue viivähtää 

• ESPANJAN LIIKENNEVIRASTO masinoi tällä viikol-
la liikenteen tehovalvontaa, joka hyödyntää myös 
helikoptereita, drooneja sekä valvontakameroita. 
Erityisenä tarkkailun kohteena on turvavöiden käyt-
tö ja lasten turvalaitteiden, kuten istuimien ja korok-
keiden käyttö. Helikoptereiden ja droonien lisäksi 
kampanjassa on käytössä kaikkiaan 245 kameraa, 
joita on tieverkoston varrella. Turvavyön ja lapsen 
turvavälineiden käytön laiminlyönnistä voi seurata 
200 euron sakko. Tehovalvonta jatkuu sunnuntai-
hin 12.2. asti. 

• YMPÄRISTÖJÄRJESTÖ Ecologistas en Acción 
vaatii subtrooppisten hedelmien viljelyn suitsimista 
erityisesti Axarquían alueella. Málagan provinssin 
itäreunalla sijaitsevalla Axarquían alueella on 
kasvatettu avokadoja ja mangoja jatkuvasti 
lisääntyvässä määrin, ja asiantuntijat ovat 
varoittaneet jo vuosia, että seudun ekosysteemi, 
varsinkaan vesivarannot, eivät tätä kestä. 
Ecologistas en Acción on nyt lähettänyt aiheesta 
itsehallintoalueen hallitukselle kirjelmän, jossa 
vaaditaan nopeita toimia buumin hillitsemiseksi ja 
vedenkäytön rajoittamiseksi.

• KIMPPAKÄMPPIEN VUOKRAT ovat viime vuosien ai-
kana nousseet huimasti Aurinkorannikon alueella. 
Málagan kaupunki on nyt tilastojen valossa koko Es-
panjan seitsemänneksi kallein alue niille jotka haluavat 
vuokrata vain huoneen asunnokseen. Fotocasa-si-
vuston mukaan huoneen vuokra on keskimäärin 327 
euroa, Idealistan sivuilla keskihinta on 350 euroa. Kor-
kein keskihinta löytyy Pisos.com sivustolta, 365 euroa 
kuussa. Vielä Málagaakin kalliimpaa on mm. Barce-
lonassa, Madridissa, San Sebastiánissa ja Palma de 
Mallorcalla. 

• VÉLEZ-MÁLAGAN OIKEUS määräsi miehen maksa-
maan ex-vaimolleen 204.000 euroa, koska hän joutui 
siivomaan ja tekemään ruokaa miehelleen 25 vuotta. 
Tuomarin mukaan mies hyötyi taloudellisesti kotiäiti-
nä olleesta vaimostaan. Oikeus määräsi miehen mak-
samaan 48-vuotiaalle naiselle myös 500 euroa kuussa 
seuraavien vuosien aikana sekä 400 euroa ja 600 eu-
roa heidän kahdelle lapselleen. Mies vaurastui avio-
liiton aikana perustaessaan kuntosaleja Jaénin ja 
Málagan provinsseihin. Hänellä on myös oliiviviljelmä. 
Kun nainen nosti kanteen 2020, oliiviviljelmä oli myyn-
nissä neljällä miljoonalla eurolla.

Seuraava kysymys: Kumpi on kovempi karju, Danny vai Frederik?

Gloria Trevi tuo palan 
Meksikoa Fuengirolaan

Mistä maasta tulee paras TV-viihde?

Englannista

37%

USA:sta

20%

Suomesta

21%

Jostain muusta

14%

Espanjasta

8%

Espanjassa kolmen kon-
sertin verran, ja näistä en-
simmäinen on Fuengirolan 
Marenostrumissa. Muut 
konserttikaupungit ovat 
Madrid ja Córdoba.

Aivan 80-luvun lopul-
ta asti uraa tehnyt Trevi 
on julkaissut 13 albumia, 
joita on myyty yhteen-
sä kymmeniä miljoonia 
kappaleita. Viimeisin levy  
Isla divina näki päivänvalon 
huhtikuussa 2022.

Gloria Trevin musiikissa 
yhdistyvät latinopop ja 
perinteisempi poprock. 
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Poimintoja alkuvuoden tapahtumista

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

La 11.3. klo 20 (12/15€)
Abba show!

Su 12.3. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband
Solisteina Antti Sarpila, 
Bianca Morales ja 
Robert Simonsuuri

Ke 15.3. klo 19 (10€)
Seita & Friends feat. 
Antti Sarpila

To 16.3. klo 19 (15/18€)
Martin Alvarado
Argentiinalaisen tangon 
taikaa

Pe 17.3. klo 20 (8/10€)
Muistojen sävel 
Janne Pitkänen & 
Kukkis Rajalin

La 18.3. klo 20 (10/13€)
Silen band plays rock & 
Santana

Su 19.3. klo 18 (20€)

Solistina Martin Alvarado

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

Ti 21.3. klo 19 (10/12€)
Kari Vepsä

To 23.3. & Pe 24.3. (15/18€)
Laaksonen & Konttinen 
show
Komiikkaa ja musiikkia

La 25.3. klo 20 (12/15€)
Sun Peppers Club 
Rock´n´roll party!
Sun Elvis trio

To 30.3. klo 19 (10/12€)
Irwin-ilta
Von Reteen veljekset

Pe 31.3. klo 20 (12/15€)
Yhtenä iltana 
– Hatunnosto Hectorille
Tarja Leskinen & 
Asfalttiprinssit

La 1.4. klo 20 (12/15€)
Kukka Rajalin 
– Olemisen riemu
Levyn jullkarit!

Su 2.4. klo 17 (15€, sis. 
Buffet-ruokailun)
Vaalivalvojaiset
Kuka vie Suomea seuraavat 
4 vuotta?

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

Ti 11.4. klo 19 (10/13€)
Badding-ilta

To 13.4. klo 19 (18/20€)
Tuomari Nurmio & Dr. Hillilä

Pe 14.4. klo 20 (15/18€)
Tríada-kevätkonsertti
Maija Hapuoja, Seita Van Den 
Eeden, Leea Antila

La 15.4. klo 20 ja Su 16.4. klo 19 
(15/18€)
Leevi and the Leavings 
Tribuutti

Ti 18., Ke. 19. ja To. 20.4. (23/25€)
Pepe Willberg & the band
Pepen parhaat – kaikki hitit

27.–28.4. (20/23€)
Neumann & the band

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

Nauti viihteestä ja 

herkullisesta ruoasta!
SHOW & DINNER

SILEN BAND plays 
Santana & Rock

Uudistunut Silen Band on 
siirtynyt rokahtavampaan 
suuntaan.

Silen Band uusiutuu ja bän-
din aikaisempaan Santana-
ohjelmistoon on nyt lisätty 
runsaasti 60-70-luvun par-
haimpia rock-sävellyksiä. 
Settilistalta löytyvät esi-
merkiksi Gary Mooren Still 
Got The Blues, Wishing Well 
sekä Jimi Hendrixin Voodoo 
Child, Purple Haze ja Litt-
le Wing. Creamin tuotan-

nosta mukana ovat White 
Room ja Crossroads. Muka-
na ohjelmistossa on edelleen 
parhaimpia Santana-klassi-
koita kuten Black Magic Wo-
man, Oye Como Va, Maria 
Maria sekä muutamia uu-
siakin Santanan biisejä. Ilta 
päättyy perinteisen rock’n 
rollin tahdeissa, kun Great 
Balls of Fire, Long Tall Sal-
ly, Rock’n Roll ja Johnny B. 
Goode tanssittavat yleisöä.

Silen Bandin ohjelmis-
tossa ja kokoonpanossa 

yhdistyvät nyt klassiset 
rockbiisit, latinopohjainen 
kiihkeä syke ja voimakkaat 
laulu- ja kitarasoolot. Laulu-
solistina ja perkussioissa on 
yksi Aurinkorannikon par-
haista heavylaulajista, Remi 
Maillo Fernandez Estepo-
nasta. Rummuissa jatkaa 
kokenut Gustavo Gottardi, 
jonka tiukat rytmisetit ja 
rumpusoolot pitävät huol-
ta illan kuumasta tempos-
ta. Rytmisektiota täydentää 
upeasti bassoa soittava Car-

los Candela Terry. Kosket-
timissa Harri Nikkinen 
loihtii illan värikkäitä soin-
tumattoja ja Markku Silen 
sooloilee kitaroidensa kans-
sa taas täydellä tunteella. 
Tule Kukkoon 18.3.2023 
klo 20 alkaen. Luvassa on 
ainutlaatuinen ja yksi ke-
vään vauhdikkaimmista 
rockshow-illoista.

Varaa paikkasi sähköpos-
titse kukko.events@gmail.
com Liput ennakkoon 10€, 
ovelta 12€.

Picassoa Suomelassa!
maalaamaan ja piirtämään 
yli 50 teosta. 

– Picassoja emme ole, mut-
ta hetken näemme maail-
man kuten Picasso. Kaikkea 
alkaa tarkastelemaan Picas-
son silmin. Hänen tapansa 
rikkoa maailmaa ja avata 
kohteita saa näkemään asi-
at uudella tavalla.

Kevätnäyttely on avoin-
na 1.–31.3.2023 aina silloin, 
kun salissa on kerhoja tai ta-

pahtumia. Keramiikkakerho 
osallistuu myös näyttelyyn, 
ja työt ovat nähtävissä salis-
sa samaan aikaan. 

Osoite Camino de la Can-
tera 49 AB, Edif. Girasol, Los 
Pacos.

Maalarit maalailevat salis-
sa pe klo 10–15 ja keramiikka-
kerho kokoontuu to klo 9–12. 
Tervetuloa tutustumaan luo-
vuuden maailmaan ja jutut-
tamaan kädentaitajia!

Suomelan kuvataidepiiri on inspiroitunut 
alkuvuoden ajan Picassosta, jonka 
kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 
50 vuotta. Värikylläinen ja maailmaa osin 
kubistisesti tarkasteleva näyttely on avoinna 
maaliskuun ajan Suomelan salissa.

Taidepiirin ohjaaja Tarja 
Pihlanen kertoo, että Pablo 
Picasson vahva ja persoonal-

linen taide ja hänen tapansa 
nähdä maailmaa on innoit-
tanut Suomelan taiteilijoita 
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SunPeppers klubi tuo 
vibaa keikkarintamalle

Olen kasvattanut neljä lasta,  
ollut Hellapoliisi-yrittäjä ja somevaikuttaja  
vuodesta 2005.  
Olen työteliäs ja toimeen tarttuva realisti ja tottunut  
saamaan asioita aikaiseksi. Sydäntäni lähellä on YRITTÄJIEN 
lisäksi VANHUKSET ja haluan olla vaikuttamassa siihen että 
asioita parannetaan nyt eikä joskus. NUORISSAMME on koko 
maan tulevaisuus ja nuorten huolet pitää ottaa tosissaan. 
Olen SINNIKÄS, EMPAATTINEN, OIKEUDENMUKAINEN ja  
ROHKEA tekijä. 
 
Tule juttelemaan kanssani Instagramiin!

KATI JAAKONEN (sit.)

Hellapoliisi-yrittäjä
ruokakirjailija

www.katijaakonen.fi

179

@KATIJAAKONEN @HELLAPOLIISI

Helsingin vaalipiiri

Erityisluokanopettaja, KM,
Kansanedustaja 2007-15, Keski-Suomi

Töissä Fuengirolassa 80-luvulla

TUULA PELTONEN

• Omaishoitajille oikea palkka
• Koulut kuntoon - oppimisen tukeen resurssia
• Ulosottovelalliset pois loukusta - merkinnät 

pois maksun jälkeen
• Eläkeikä alas - mahdollisuus nauttia 

eläkepäivistä terveenä

Keski-Suomi

26

Nyt on aika 

Suunnistaa 
Sydämellä
- äänestä  
Tuula Peltonen 
hoitamaan asiat 
kuntoon!

Aurinkorannikon 
keikkarintamalla 
puhaltavat entistäkin 
raikkaammat tuulet, 
kun uusi SunPeppers 
klubi alkaa tuoda 
ravintola Kukon 
lavalle lisää paikallisia 
bändejä ja artisteja.

Teksti: Janne Leipijärvi 
Kuva: Sanna Niemi

SunPeppers nimen takaa 
löytyvät Roy Roos ja Niina 
Ristolainen. Heidän mission-
sa on monipuolistaa alueen 
suomalaisille – ja toki muun 
maalaisillekin – tarjolla ole-
vaa live-musiikkia.

– Meillä molemmilla 
oli tahoillamme muhinut 
päässä samansuuntainen 
idea monipuolisemmasta 
keikkatarjonnasta. Meillä 
molemmilla on aina ollut 
musiikki lähellä sydän-
tä, olemme käyneet paljon 

keikoilla ja halusimme tuo-
da suomalaisille paikallis-
ta musiikkia inhimilliseen 
aikaan, Roy Roos kuvailee.

– Esimerkiksi Málagassa 
on paljon todella laadukkai-
ta bändejä, mutta ne harvoin 
esiintyvät Fuengirolassa, 
pitäisi lähteä Málagaa tai 
Torremolinosiin tai Benal-
mádenaan. Ja paikallisis-
sa klubeissa keikat alkavat 
niin myöhään, että kotiin pa-
luu menee aamun tunneille, 
hän jatkaa.

Roos on asunut pian 20 
vuotta Espanjassa ja tuntee 
rannikon live-musiikkirin-
taman kuin omat taskunsa. 
Ristolainenkin on asustanut 
rannikolla jo useita vuosia, 
ja hänellä on vahva tausta 
musaklubien järjestämisestä.

– Suomessa olin 14 vuot-
ta mukana järjestämässä 
rockabillyklubia ja päälle 
järjestin vielä muutaman 
vuoden psychobillyklubia, 
Ristolainen kertoo.

– Kerran sitten satuimme 

Royn järjestämällä retkel-
lä ottamaan puheeksi ide-
an live-musiikkitarjonnan 
laajentamisesta täällä Fuen-
girolassa, ja huomasimme et-
tä meillä oli samat intressit, 
hän lisää SunPeppers klubin 
alkuräjähdyksestä.

Pöydät syrjään,  
kannat kattoon
SunPeppers klubin tapahtu-
mapaikkana on siis ravin-
tola Kukko, jossa monesti 
keikkojen yhteydessä käy-
tössä on ns. Show & Dinner 
konsepti. Toisin on SunPep-
per-iltoina.

– Meidän ideamme on 
se, että pöydät siirretään 
syrjään ja pistetään kun-
non bileet pystyyn. Joitain 
pystypöytiä ehkä jätetään 
ja toki tarjolla on juomia ja 
pienempää purtavaa, mutta 
muuten keskitytään naut-
timaan musiikista ja bi-
lettämisestä, Ristolainen 
sanailee.

– Ja mainittakoon, että 
kulloisenkin teeman mu-
kaisesti pukeutuminen on 
enemmän kuin toivottavaa. 
Voi hyvin olla että paras pu-
ku palkitaan, Roos täyden-
tää.

Ensimmäinen SunPep-
pers klubi-ilta järjestetään 
lauantaina 25.3. jolloin la-
valle nousee Sun Elvis Trio. 
Ja kuten arvata saattaa, El-
vis tribuutin merkeissä 
mennään. 

– Tiedän bändin erittäin 
hyvin, kyseessä on málaga-
lainen ryhmä joka on kier-
tänyt myös Suomessa, Roy 
Roos kertoo.

– Toivottavasti myös Tor-
remolinosin rockabilly-po-
rukkaa saapuu paikalle, 
Ristolainen toivoo.

Illan musiikkitarjontaa 
täydentää dj Smiley, joka soit-
taa teemaan sopivaa musiik-
kia pariinkin otteeseen.

Karkelot alkavat ravinto-
la Kukossa lauantaina 25.3. 
klo 20.

Niina Ristolainen ja Roy Roos tuovat suomalaisten nautittaviksi paikallisia artisteja laajalla skaalalla. Rockabillyä, reggaeta, bluesia, poppia, jne.

Tervetuloa avajaisiin  
16.3. klo 11–14 välillä

Asiointitoimisto Leena/Inmobiliaria  
Suomi laajentaa toimitilojaan

SUOMI Kiinteistövälityksenä
Haluamme kutsua teidät 
tutustumaan uuteen 
toimistoomme.
On hienoa jakaa tämä uusi 
aikakausi entisten ja uusien 
asiakkaiden kanssa!

Pasaje Fuenmolinos 8, local 2, Torremolinos
(kävelykatu verotoimistoa vastapäätä)

Puh. 952 576 232  (+34) 669 453 120
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Okidogin juhlaviikko huipentuu

RITVA ”KIKE” 
ELOMAA

84

Varsinais-Suomi

Nina Nummela
Yrittäjä, sijoitusalan asiantuntija

KTM, kaupunginvaltuutettu, 
varakansanedustaja

Talousosaamista 

eduskuntaan

Uusimaa

141

www.ninanummela.fi 

Eläintarvikeliike 
Okidogi juhlii 
tällä viikolla 
2-vuotissynttäreitään. 
Juhlahumua on luvassa 
vielä viikonlopulle.

Teksti: Heikki Sallinen  
Kuvat: Teemu Laitinen

Fuengirolan bussikadulla si-
jaitsevan eläintarvikeliike 
Okidogi Storen pentuaika al-
kaa olla ohitse, kun tällä vii-
kolla liikkeen avaamisesta 
tulee kuluneeksi täydet kak-
si vuotta. Koko viikon kes-
tänyt juhlinta jatkuu vielä 
tänään perjantaina ja lau-
antaina mukavissa merkeis-
sä. Myymälässä on tarjolla 
herkkupaloja nelijalkaisille 
ystäville, täytekakkua ihmi-
sille, monia tuotetarjouksia 
ja paljon muuta kivaa. 

Koira mukaan 
kuvattavaksi
Perjantaina klo 10–20 pai-
kalla on valokuvaaja Teemu 
Laitinen, joka ottaa koira-
muotokuvia veloituksetta. 

Välähdyksiä juhlatunnel-
mista ja tietoa synttäriviikon 
tarjouksista saa myös so-
siaalisen median kanavissa 
tunnisteella @Okidogi.store.

Okidogi Store löytyy 
osoitteesta Avenida de Los 
Boliches 80 ja on avoinna 
arkisin klo 9–20, lauantaisin 
klo 10–18.

Pipiolo ja muut karvakuonot pääsivät näyttämään parhaat puolensa Teemun kuvissa.

Okidogin viihtyisään myymälään on helppo poiketa.

Ennakkoäänestys 

ulkomailla 22.–25.3.

Äänestyspaikat Aurinkorannikolla:

Fuengirola, Seurakuntakoti
Avda. de las Salinas 3,  

29640 Los Boliches, Fuengirola

Torremolinos, Asociación de  
profesionales de Torremolinos

Plaza Costa del Sol 10, Edificio Entreplazas, 
local 113, 29620 TorremolinosKatso Aurinkorannikon 

menovinkit viikon varrelle: 
www.fuengirola.fi/menovinkit
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Surffaustunti 
Fuengirolassa

Rantakadulla on useam-
pi surffaukseen, rullalau-
tailuun ja lumilautailuun 
erikoistunut liike. Dreisog 
nimisen myymälän edessä 
on lautoja ja märkäpukuja ja 
kävimme kyselemässä, mi-

ten aalloille pääsee. Kyseinen 
myymälä järjestää ryhmä-
tunteja sekä yksityistunteja 
kaiken tasoisille surffaami-
sesta kiinnostuneille. Saim-
me yhteystiedot ja tunnin 
varaaminen onnistui käte-

västi Instagramin kautta.
Valitsimme yhden tun-

nin yksityisopetuksen ja se 
maksoi 30 euroa henkilöltä. 
Maksuun sisältyi märkäpu-
ku, lauta sekä englanninkie-
linen opetus. Opetuksesta 
maalla ja merellä vastasi Ale. 
Hän antoi hyvät vinkit lau-
dan päälle nousemiseen sekä 
auttoi aaltojen nappaamises-
sa. Tunnin aikana hän kertoi, 
miten omaa suoritusta oli pa-
ras lähteä parantamaan.

Tunnin opetus tuntui riit-
tävältä ajalta peruskuntoisel-
le aloittelijalle. Jo muutaman 
laudan päälle nousemisyri-

tyksen jälkeen huomasi, et-
tä aalloissa könyäminen 
on erittäin fyysistä touhua. 
Olimme paikassa, missä oli 
pehmeämpiä, aloittelijoille 
sopivia aaltoja ja rannalta 
oli mahdollista valita myös 
haastavampia aaltoja tarjoa-
va paikka. 

Kokonaisuudessaan tun-
nilla oli hauskaa eikä edes 
viileä merivesi haitannut 
menoa, märkäpuvut siis 
toimivat. Fuengirolassa on 
hyvät mahdollisuudet tu-
tustua surffaamisen maa-
ilmaan myös vähemmän 
ruuhkaisella talvikaudella!

Aaltoisella kelillä Fuengirolan rannoilla voi 
nähdä surffareita. Talvikaudella aalloilla ei 
ole suurempaa ruuhkaa, kun taas kesäkau-
della lajin harrastajien määrät ovat huomat-
tavasti suuremmat. Lähdin kokeilemaan, 
miten homma sujuu aloittelijalta.

Teksti: Sanna Niemi

Ihmissuhdejuttuja 
-luentotapahtuma 
Sofia-opistolla
Suhteet itseesi ja ihmisiin 
ympärilläsi vaikuttavat elä-
määsi ratkaisevalla tavalla. 
Ne vaikuttavat myös rat-
kaisevasti siihen, millaista 
arkea elät ja kuinka paljon 
sinulta menee energiaa sii-
hen, että navigoit hyvinkin 
erilaisten ihmisten, tuntei-
den ja vaatimusten ympä-
röimänä. 

Tämä ilta on sinulle, jos ha-
luat tietää, miten voit ymmär-
tää itseäsi ja muita paremmin, 
ja rakentaa sitä kautta syvem-
piä ja merkityksellisempiä 
ihmissuhteita. Ilta perustuu 
yhdysvaltalaisen psykologin 
Marshall Rosenbergin kehit-
tämään rakentavan vuoro-
vaikutuksen menetelmään 
Nonviolent communication 
(NVC). 

Saat eväitä sellaiseen ta-
paan kommunikoida, joka 
edistää sujuvaa arkea niin 
parisuhteissa kuin ystävi-
en tai työtovereiden kesken. 
Kuulet, kuinka voit välttää 
turhia riitoja, ottaa asioita 
puheeksi ja pysyä rauhalli-
sena vaikeissakin tilanteis-
sa. Rakentava vuorovaikutus 
auttaa sinua olemaan entis-
tä vähemmän muiden odo-
tusten armoilla ja enemmän 
oma, aito itsesi. 

Luennoitsijana: Sanna Leino 
Rauhanrakentaja ja konfliktiasi-
antuntija, joka auttaa vahvista-
maan ihmisiä ja ihmissuhteita 

Luentotapahtuma tiistaina 14.3. 
klo 17.30-19.30 Sofia-opistolla

Höyhenet pölläyttävä Pa-
taKukko -karaokekilpailu 
Kukossa alkaa 15.3. Jatkossa 
kisataan aina keskiviikkoi-
sin klo 22 alkaen. Ilmoittau-
tuminen klo 21:30–22:00. 
Areenana toimii Fuengiro-
lan paras karaokelava, laa-
dukkaalla äänentoistolla ja 
show-valoilla höystettynä. 
Karaokealustana Singa ja 
isäntänä Herra Hii. 

Kisassa käydään joka kes-
kiviikko viikkokilpailu, josta 
parhaat pääsevät kuukausi-
finaaliin. Kuukausifinaalin 
voittajat saavat muhkeita ja 
maistuvia palkintoja. 

Kisassa on kaksi sarjaa, 
toinen edistyneemmille lau-
lajille ja toinen aloittelijoille. 
Tuomaristossa on aina yk-
si Kukon edustaja, sekä joku 

musiikin kanssa tekemisissä 
oleva Aurinkorannikon ih-
minen. Yleisö pääsee myös 
antamaan äänensä kisassa.

Muutkin kuin kilpailijat 
pääsevät tietysti illan aika-
na laulamaan. 

Uusi karaokekisa 
Patakukkoon

Lämminhenkinen ja unelmia herättävä 
keskusteluilta Ilkka Vainion kanssa 
Pitkän linjan musiikillinen 
monilahjakkuus Ilkka ”Ile” 
Vainio oli keskiviikkona 8.3. 
kertomassa Sofia-opistolla 
omasta elämästään ja unel-
mista Ajan henki -keskus-
telutilaisuudessa. Mukana 
keskustelussa olivat myös 
Hanna Liinoja, Niina Sini-
salo sekä keskustelua johta-
massa Sari Savolainen. 

Ilkka Vainio kertoi tilai-
suudessa omasta elämästään 
sekä keskusteli inspiroivas-
ti omista unelmistaan. Myös 
kuulijat saivat rohkeasti esit-
tää omia kysymyksiään ja 
keskustella vapaasti muka-
na. Monella kuulijalla herä-
sikin keskustelun aikana 

esille ajatus, että niin, mis-
tä minä oikein unelmoin ja 

haaveilen? Vai koenko jo, että 
minulla on kaikki, mitä ha-

luan? Asiat ovat hyvin, mutta 
silti tuntuu, että jotain puut-
tuu? Jotakin haluaisin kyllä 
toteuttaa. Moni kuulija esi-
merkiksi kertoi täällä Au-
rinkorannikolla heränneen 
ihan uudenlaisia unelmia, 
joita he aikovat toteuttaa. 
Toisille muutto tänne on 
ollut jo suuri unelman to-
teutus. 

Keskustelussa pohdittiin 
miten unelmat tekevät elä-
mästä innostavaa ja anta-
vat elämälle merkitystä. Ne 
voivat olla joko isoja taik-
ka pieniä haaveita. Unel-
mointi usein määritellään 
haihatteluksi, mutta se on 
omien tarpeiden kuunte-
lemista. Kaikilla on oikeus 
unelmiin, ja ne on mahdol-
lista toteuttaa, kunhan vain 
uskaltaa luottaa itseensä, ei-
kä pelkää turhaan, mitä jo-
ku muu ajattelee. Tärkeintä 
on se, että kuuntelee itseään 
ja tekee mitä sydän sanoo. 

Ilkka Vainion sanoin - Tee 
unelmista totta! 

Suuret kiitokset Sofia-
opistolta Ilkalle ja kaikille 
kuulijoille!

Ilkka Vainio esiintyy perjan-
taina ravintola Kukossa.

Ilkka Vainio rohkaisi ihmisiä omiin ratkaisuihin Sofia-opiston tilaisuudessa.
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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

Kaksi rautatieasemaa  
– kaksi merkittävää 
henkilöä Osa 2
María Zambrano ja Victoria Kent. Nimet saattavat kuulostaa hyvinkin 
tutuilta, jos olet matkustanut lähijunalla Málagaan. Päätimme esitellä 
asemille nimensä antaneet henkilöt. Viime viikolla tutustuimme 
María Zambranoon. Tuon jutun voit lukea myös nettisivultamme 
www.fuengirola.fi. Tällä viikolla valokeila kääntyy Victoria Kentiin.

Teksti Ilkka Pirinen  Kuva: Mika Heikkilä

Fuengirolan suunnasta Má-
lagaan tultaessa kolmannek-
si viimeinen asema, Victoria 
Kent, toi mieleeni, että jos oli-
simme Englannissa, olisi ky-
seessä tietenkin kuningatar 
Victoria. Kent puolestaan on 
hyvinkin englantilainen ni-
mi ja se voisi viitata henki-
löön tai olla jopa paikannimi 
sinänsä.

En kuitenkaan saanut us-
kottua, että täällä Andalu-
siassa olisi kunnioitettu 
entisen vihollisvallan pit-
käaikaista kuningatarta. 
Olivathan nuo pohjoises-
sa asuvat Espanjan kanssa 
merten herruudesta kilpai-
lua käyneet kello viiden ilta-
päiväteen juojat kukistaneet 
”Voittamattoman Armadan” 
(Grande y Felicísima Arma-
da), jonka mukaan Fuengiro-
la-joen ylittävä kävelysilta 
aivan Castillo de Sohailin 
linnakkeen alapuolella näyt-
täisi tulleen nimetyksi.

Vastusti naisten 
äänioikeutta
Victoria Kent (1898–1987) oli 
syntyisin Málagasta. Hän oli 
eräs ensimmäisiä naispuo-
lisia juristeja maailmassa ja 
poliitikko, joka oli sidoksis-
sa radikaaliin sosialistiseen 
tasavaltalaispuolueeseen. 
Hän nousi valtakunnalli-
sesti esille oltuaan Álvaro 
de Albornoz’in puolustus-
asianajajana sotaoikeudessa. 
Myöhemmin hänen silloises-
ta asiakkaastaan tuli pako-
laishallituksen presidentti 

vuosina 1947–1949 ja 1949–
1951.

Kent nousi Espanjan toi-
sen tasavallan kansan-
edustajaksi vuonna 1931 ja 
samana vuonna hänet ni-
mitettiin vankeinhoitolai-
toksen pääjohtajaksi, missä 
tehtävässä hän toimi vuo-
teen 1934 saakka. Hän oli 
tässä tehtävässään hyvin ak-
tiivinen ja pyrki jatkamaan 
jo aloitettua vankeinhoidon 
uudistusta.

Hän vastusti (naisena, 
yllättävää kyllä) äänioike-
uden myöntämistä naisille. 
Hän pelkäsi, etteivät naiset 
kykenisi äänestämään vas-
tuullisesti, koska hänen mie-
lestään naiset tuohon aikaan 
olivat vielä vailla sosiaalis-
ta ja poliittista koulutusta. 
Hän arveli katolisten pappi-
en pystyvän vaikuttamaan 
naisten äänestyskäyttäyty-
miseen sillä seurauksella, 
että se olisi tuhoisaa vasem-
mistolle.

Myös eräät feministeiksi 
lukeutuvat kansanedustajat 
vastustivat häntä. Hän me-
nettikin suosionsa eikä ol-
lut enää ehdolla seuraavissa 
vaaleissa.

Sotilaiden lasten  
apuna
Espanjan sisällissodan ai-
kana hän auttoi sotilaiden 
lapsia pääsemään maan-
pakoon. Ollessaan itse jo 
maanpaossa Pariisissa hä-
net nimitettiin (maanpako-
laishallituksen) lähetystön 

ensimmäiseksi sihteeriksi. 
Siinä tehtävässä hän pystyi 
edelleen auttamaan pako-
laislapsia.

Saksan miehitettyä toises-
sa maailmansodassa Rans-
kan, Kent oli vuoden ajan 
paossa Meksikon lähetys-
tössä ja saatuaan Punaisen 
Ristin avulla valehenkilölli-
syyden, asui Boulognen alu-
eella rouva Duvalina.

Hän kirjoitti Cuatro Años 
en París –nimisen teoksen 
(Neljä vuotta Pariisissa) 
ajastaan Pariisissa. Lopul-
ta vuonna 1948 hän muutti 
maanpakolaiseksi Meksi-
koon, jossa hän opetti oike-
ustiedettä yliopistossa.

YK pyysi hänet New Yor-
kiin 1950, jossa hän mm. 
johti latinalaisen Ameri-
kan vankiloita tutkivaa 
työtä. Hän jätti tämän teh-
tävän siirtyessään Espanjan 
toisen tasavallan pakolais-
hallituksen salkuttomaksi 
ministeriksi vuosina 1951–
1957.

Yhdysvalloissa hän jul-
kaisi aikakauslehteä Ibérica 
review, joka oli tarkoitet-
tu maanpaossa eläville es-
panjalaisille. Vuonna 1986 
hänelle myönnettiin San 
Raimundo de Peñafor -mi-
tali, jota hän ei kuitenkaan 
voinut korkean ikänsä 
vuoksi henkilökohtaisesti 
noutaa. Vuonna 1977 Kent 
palasi Espanjaan tervetul-
leena ja kunnioitettuna, 
mutta palasi vielä New Yor-
kiin, missä kuoli melko pian 
sinne muutettuaan.
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Jennika Vikman 27 oli viikko sitten toistamiseen Fuengirolassa 
tärkeänä osana Danny-shown kokoonpanoa. Ensimmäinen reissu 
oli vuonna 2018, jolloin he esiintyivät Fugefesteillä. Tuolloin 
täysin puskista mukaan hypänneen nuoren laulajan tunnelmat 
vaihtelivat kauhunsekaisen ja jännityksen välimaastoissa. Viisi 
vuotta myöhemmin jännitys on vain pieni ja positiivinen asia ja 
esiintyminen on parasta mitä voi tehdä. 

Teksti ja kuva: Sanna Niemi

Ajatuksissa muutto Aurinkorannikolle

Jennika Vikman on luon-
teeltaan seikkailunhaluinen. 
Valmistuttuaan kauppik-
sesta ja täysi-ikäistyttyään 
hän lähti Au pairiksi Aust-
raliaan. Muutto Tampereen 
kupeessa sijaitsevasta parin-
kymmenen tuhannen asuk-
kaan Lempäälän kunnasta 
Sydneyhin oli aikamoinen 
muutos ja seikkailua reissul-
la saikin kokea. 

Lastenhoitajan tehtävät 
vaihtuivat työhön tomaat-
tifarmille, josta myöhem-
min puhuttiin laittomana 
farmina. Työpaikalla so-
pimuksista ei pidetty kiin-
ni ja urakkapalkka ei ollut 
riittävä vuokranmaksuun 
Vikmanin sanoin torakka-
luolaksi kuvaillussa huo-
neistossa. 

Monen muun tavoin Vik-
manilta otettiin passi pois 
rästiin jääneiden vuokrien 
takia, jotka kuitenkin myö-
hemmin kuittaantuivat te-
kemällä kellon ympäri töitä 
salaattifarmilla aiemmin lu-
vatulla tuntipalkalla. 

Palattuaan Suomeen Vik-
man päätti opiskella baari-
tarjoilijaksi ja työharjoittelun 
kautta löytyi ensimmäi-
nen vakituinen työpaikka 
Tampereen Torni hotellista. 
Tuolloin vain karaokea har-
rastaneella Vikmanilla tuli 
mahdollisuus mennä laulu-
tunneille, joihin hänellä oli 
viimein varaa. 

den jäädessä määrittelemät-
tömälle tauolle. 

Some-tähdeksi

Korona-aikana Jennika Vik-
man tutustui Tiktokiin ja 
alkoi kehittelemään vitse-
jä tilanteista, joihin on elä-
mänsä aikana törmännyt 
niin töissä kuin vapaa-ajal-
laan. Vitsit keräsivät nopeas-
ti suosiota ja nyt hänellä on 
alustalla jo 34.400 seuraa-
jaa ja videoilla on yhteensä 
miljoonia katsomiskertoja. 

Suosion myötä Jennika 
Vikman on myös pystynyt 
työllistämään itseään Tik-
tokilla. Hän tekee sosiaalis-
ta mediaa omalla nimellään. 

Korona alkoi hellittää ja 
Tiktok videoiden teko jatkui. 
Jennika Vikman aloitti myös 
lauluntekijän opinnot. Puoli-
toista vuotta kestäneet opin-
not antoivat hyviä vinkkejä 
ja oppeja omaa soolouraa aja-
tellen. Hänellä on haaveena 
jonain päivänä esittää omaa 
musiikkia. Suomen kielellä 
tehtyjä kappaleita on jo työn 
alla, mutta niitä ei ole vielä 
julkaistu.

Tällä hetkellä Vikman 
työllistää itsensä yrittäjänä 
vaihtelevien töiden kautta. 
Hän on muun muassa Vip 
hostina Nokia Areenalla 
Tapparan peleissä ja hän 
on viihtynyt työssä.

– Olenhan henkeen ja ve-

Lonkka kuntoon Kelan piikkiin

Pääkirjoitus 10.3.2023

Dannyn matkaan

Iso käännekohta laulajan 
urasta haaveilevalle musii-
kin harrastajalle tapahtui 
vuonna 2018 kun legendaa-
rinen Danny kuuli Jennikan 
laulua syntymäpäivien vie-
ton yhteydessä. Danny pyysi 
häntä saman tien liittymään 
kiertueporukkaansa tausta-
laulajan paikalle. Tunnetus-
ti Dannyllä onkin aina ollut 
taidokkaat laulajat kokoon-
panossaan ja on vain ajan 
kysymys, milloin taustalau-
lajan paikalta ponnistetaan 
omannäköiselle muusikon 
uralle. 

Jennika Vikman oli en-
simmäistä kertaa Dannyn 
mukana hänen viimeinen 
ilta- kiertueella 2018, joka 
sisälsi 30 loppuunmyytyä 
keikkaa. Kiertueaika oli hen-
kisen kasvun paikka ja hän 
kertoo yllättyneensä, miten 
kovaa duunia keikkailevan 
artistin työ on. Se lisäsi ar-
vostusta kaikkia alalla toi-
mivia kohtaan. 

Samaan aikaan Vikman 
aloitti opiskelut Tampereen 
teatteriopistolla näyttelijän-
työn opintojen parissa. Hän 
pisti pystyyn myös Cover-
bändin vaihtelevien kokoon-
panojen kanssa. Opiston 
Stand-up kurssit olivat hä-
nelle mieleisiä ja koronan 
tultua oli aikaa jatkaa niiden 
parissa kaikkien muiden töi-

Ostatko tuliaisia 
ulkomaanmatkoilta? 
Mitä ostat? 

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Ari Timberg, 70  
Enontekiö

Ostan tuliaisia lapsenlapsille. 
Ostan paikallisia 
pientuotteita ja Espanjan 
maajoukkuuen paidat on 
hyvä tuliainen.

 

Timo Mäkäräinen, 60 
Tuusula

En osta. Itselle litra viinaa 
kotiin vietäväksi.

Mikko Kaasinen, 60 
Järvenpää

En osta. En ole ikinä ostanut. 
Emäntä hoitaa tuliaisostokset.

KUKA?
Jennika Vikman

 ● 27 vuotta
 ● Kotoisin Lempäälästä, asuu 

Tampereella
 ● Viidettä vuotta Dannyn 

taustalaulajana
 ● TikTokissa lähes 35.000 

seuraajaa
 ● Haaveena sooloura laulajana

Vastuuta Suomi
Luin tämän viikon Iltalehdestä, miten liikenne- ja vies-
tintäviraston Traficomin ajoneuvopalvelut tehdään Es-
panjan Aurinkorannikolla sijaitsevasta Baronan Contact 
Centeristä käsin. 

Baronan Espanjan toiminnosta vastaava johtaja myön-
tää lehdessä, että palkka Aurinkorannikolla on noin 50 
prosenttia pienempi kuin samaa työtä Suomessa teke-
vän kollegan. 

Yksityisenä yrityksenä Barona voi tietenkin maksimoida 
voiton, mutta Traficomin verotuspalvelukokonaisuuden 
päällikön piiloutuminen perusteluineen EU:n hankinta-
sääntöjen kilpailutuksen taakse on käsittämätöntä.

Suomen valtion tehtävänä on puolustaa kansalai-
siaan. Sen takia Suomessa on toimiva sosiaalihuolto. 
Pienipalkkaisille taataan verovaroista asumistuki ja mah-
dollinen sosiaaliturva.

Mutta kun ihminen muuttaa Aurinkoon, niin virkamiesten 
näkemys muuttuu. Aurinkorannikolla asuvista suomalaisista 
ei tarvitse enää huolehtia, koska ovat poissa silmien alta.

Kaikki Espanjassa asuvat suomalaiset tietävät, että 
Espanjan elinkustannukset eivät ole 50 prosenttia hal-
vemmat kuin Suomessa. Pelkkä ympärivuotinen asunto 
Fuengirolassa maksaa nykyisin vähintään 650–700 eu-
roa, jonka päälle tulevat vesi- ja sähkömaksut.

Jokainen voi siitä laskea paljonko työntekijälle jää kä-
teen, kun palveluneuvojan kuukausipalkaksi ilmoitetaan 
Espanjassa 1224 euroa. 

Yksityiset toimijat voivat toimia miten haluavat, mutta 
valtio ei saisi kilpailuttaa omia työntekijöitään 
toimimaan palkalla, jolla ei voi tulla koh-
demaassa kunnolla toimeen. Traficomin 
työpaikat pitäisi sijaita Suomessa tai niistä 
pitäisi maksaa myös ulkomailla suunnil-
leen sama palkka.

Kirjoittaja on Málagassa 
asuva freelancer.  

Mika Heikkilä

Toukokuun alussa astuu voimaan lakimuutos, joka mah-
dollistaa Kela-korvausten hakemisen nykyistä suurem-
pana ulkomailla tehdyistä hoidoista. Nopeasti ajatellen 
ulkosuomalaisten näkökulmasta uudistuu kuulostaa 
pääosin hyvältä.

Asioilla on kuitenkin aina kääntöpuolensa. Uudistus 
saattaa vaikuttaa siihen, kuinka halukkaita ihmiset ovat 
siirtämään kirjansa uuteen kotimaahansa, meidän tapa-
uksessamme Espanjaan. Tieto siitä, että täällä tapahtu-
neista hoidoista korvataan Suomesta käsin ei ainakaan 
innosta siirtymään Espanjan sosiaaliturvaan.

Laki vaatisi kirjojen siirtämisen uuteen kotimaahan 
riittävän pitkän oleskelun jälkeen. Oleskelua on kuitenkin 
käytännössä lähes mahdoton valvoa, joten moni pysyy 
Suomen sosiaaliturvan piirissä, vaikka käytännössä asuukin 
pysyvästi Espanjassa. Ihmiset liikkuvat harmaalla alueella.

Terveysturismi on jo nyt arkipäivää. Ihmiset mat-
kustavat Aurinkorannikolle leikkauttamaan esimerkiksi 
silmänsä. Uusi laki sallii myös sellaisten operaatioiden 
tekemisen etelässä, jotka kuuluisivat Suomessa julkisen 
terveydenhoidon piiriin.

Jos vaikka Kouvolassa on lonkkaleikkaukseen älyt-
tömän pitkä jono, asiakas voi pyytää Kelalta enimmäis-
summan, joka hänelle maksetaan, mikäli lonkkaleikkaus 
tehdään ulkomailla. Kätevää, samalla aurinkoloma ja 
lonkka kuntoon.

On mielenkiintoista nähdä millaisiksi nuo korvaus-
summat asettuvat. Suomen byrokraattinen sote -järjes-
telmä ei pysty palveluja erityisen edullisesti tuottamaan. 
Yksityiset toimijat Espanjassa saattavat hyvinkin tarjota 
hintoja, jotka ovat Suomen julkisen terveydenhuollon 
kanssa kilpailukykyisiä. Onko se sitten hyvä asia? Po-
tilaan näkökulmasta on, hän saa palvelun nopeammin 
ja saa itse vaikuttaa siihen, missä palvelu toteutetaan.

Terveysturismista ei varmasti tule niin isoa bisnestä, 
että sillä olisi merkittävää kansantaloudellista vaikutusta 
Suomelle. Joku tämänkin hinnan kohta laskee ja syyttää 
ulkomaille lähtijöitä maanpetturuudesta. Se ilo näille so-
menihilisteille suotakoon.
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Ajatuksissa muutto Aurinkorannikolle

”Kolme työntekijää 
kuoli Espanjassa 

jäätyään loukkuun 
potaskakaivokseen.”

hs.fi 9.3.

reen Tapparan kannattaja! 
Jennika Vikman kertoo nau-
raen.

Kesän musiikkiteatteri-
harjoitukset ovat käynnis-
tyneet ja Vikman on mukana 
Somerolla 7x7 kesämusikaa-
lissa. 

Aurinkorannikko 
houkuttaa

Syksyn suunnitelmat ovat 
kuitenkin vielä auki. Viime 
viikonlopun keikkareissun 
aikana Jennika Vikman eh-
ti rakastumaan Málagaan 
ja tykästyi myös Fuen-

girolaan. Reissaaminen ja 
seikkailut kiinnostaa ja ul-
komailla asuminen myös 
houkuttelee. 

– Yksi vakavasti harkit-
tava vaihtoehto olisi syk-
syn tullen palata takaisin 
Aurinkorannikolle, Vik-
man pohtii.

Matkalaukku oli haastat-
telua tehtäessä aukaisemat-
ta viime reissulta, kun sille 
olisi jo uudelleen käyttöä. 
Jennika Vikmanin seik-
kailut jatkuvat ja taitavan 
laulajan ääntä tullaan vie-
lä kuulemaan monilla keik-
kalavoilla.

Juha Ajanko, 57  
Tampere

Ostan tuliaisia, en ole 
vielä päättänyt että mitä. 
Naapurille voisin viedä 
suklaata.

Kari Kurkela, 60  
Kotka

Nuorempana ostin enemmän, 
nyt vanhempana vähemmän 
ehkä kuitenkin jotain 
parempaa juomapuolta.

Ada Älli, 18  
Somero

Tapana ostaa magneetti joka 
reissulta matkamuistoksi.

 

Jennika Vikmanin haaveissa siintää sooloura ja Aurinkorannikolla asuminen.

Meillä on Suomessa neljä työeläkeyhtiötä. Herää ky-
symys, miksi niitä pitää olla enemmän kuin yksi, koska 
lakiin perustuva toiminta ei salli keskinäistä kilpailua? 
Mietitään sitä hieman lisää.

Työeläkeyhtiöt ovat:
• Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas.
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.
• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Suomessa toimivia vakuutusyhtiöitä säätelee vakuutus-
yhtiölaki, ja EU:n vakuutusyhtiöitä koskevat direktiivit. 
Työeläkemaksujen keräämisen ja eläkkeiden maksami-
sen lisäksi yhtiöiden tehtävänä on hankkia hallittavina 
oleville työeläkevaroille mahdollisimman hyvä, vakaa ja 
pitkäaikainen tuotto.

Finanssivalvonnan mukaan työeläkeyhtiöt suosivat 
”omia” vakuutusryhmittymiään vaikkeivät saisi. Niiden 
tulisi toimia itsenäisesti. Koska työeläkemaksut perustu-
vat lakiin, normaali hintakilpailu eläkeyhtiöiden välillä ei 
toimi. Tyky-rahoja käytetäänkin asiakkaiden kalasteluun, 
vaikka Finanssivalvonnan mukaan ne pitäisi käyttää kor-
keaan työttömyyseläkeriskiin puuttumiseen.

Finanssivalvonnan mukaan vakuutusryhmittymät 
”ostavat” itselleen asiakkaita työeläkeyhtiöiden työhyvin-
vointirahoilla. Rahaa luvataan vastineeksi ryhmittymän 
kokonaisasiakkuudesta.

Laki on lisäksi taannut työmarkkinajärjestöille vähin-
tään puolet työeläkeyhtiöiden hallituspaikoista. Kiintiöstä 
2/3 kuuluu ammattiliittojen keskusjärjestöille. Miksi, sillä 
järjestely on kansainvälisesti poikkeuksellinen.

Kysymys on meidän kaikkien eläkerahoista, joilla 
nyt pelaavat yksityiset yhtiöt ja joihin julkinen valvonta 
ei ylety. Hallituspaikat ohjaillaan sopiville henkilöille, jot-
ka edesauttavat eri toimijoiden intressejä.

Pitäisikö Suomessa olla vain yksi val-
tion omistama työeläkevakuutusyhtiö, 
jonka valvonnasta vastaa eduskunta? 
Näin hallitukseen saataisiin päteviä fi-
nanssialan ammattilaisia, joiden avulla 
eläkevarojen sijoittamiseen tulisi aivan 
uusi näkökulma ilman intressiristiriitoja.

Eläkeläisten Suomi

Itse asiassa tuohon otsikon lauseeseen tällä kertaa en 
voi yhtyä, vaikka erittäin monessa tapauksessa turvan 
kiinni pitäminen on kultaakin kalliimpaa. Minun, joskus 
jopa manipuloivaksi vivahtava suunvuoro koki kovan 
kolauksen, kun en eräänä aamuna saanut selvää edes 
omasta puheestani, vauvan jokeltaminen tuli mieleen 
siitä epämääräisestä sanatulvasta. 

Siinä samalla sekunnilla koko lääkärikirjan pääkoppa 
osio kulki silmieni editse pysähtyen aivovaurion aihe-
uttamiin oireisiin, vuoto, tukos.

Pikatesti, sormenpää silmät kiinni nenään jne. Sinä 
aikana vaimo oli jo hälyttänyt ambulanssin, joka kiidätti 
kirjoittajan ensiapuun. Siellä sitten taas sormenpäitä 
nenuun ja verikoe, jossa ei ilmennyt mitään hälyttävää. 

Kotiin lepäämään, oli lekurin viesti lievästi hermostu-
neelle eläkeläiskaksikolle. Epäilyksen siemen jäi kuiten-
kin itämään, jos kumminkin, ja ystävienkin kehotuksen 
siivittämänä päätettiinkin mennä oikein sairaalaan, jos 
vaikka kuvaisivat paksun kalloni? 

Tervetuloa, onko vakuutukset kunnossa? Tietysti oli. 
Neljä päivää tutkittiin, ei hutkittu. Sydän, pää, keuhkot 
ja kaulavaltimot luurattiin tarkasti. Meikäläisen normaa-
liksi todettiin äijä. Verenpaine oli luonnollisesti tapissa 
häslingistäkin johtuen. Toivottavasti Rauman giäl ei 
saanut pahempaa kolhua. 

Parantumisesta ei tietenkään ole toivoa, entiselleen 
toipumisessa on jo tarpeeksi haasteita. 

Ai niin, mistä aiheutuu tällainen vai-
va? Kuulemma Fugessa riehuva fluns-
sa-aaltokin on aiheuttanut kyseisiä oirei-
ta, itselläni oli samaan aikaa tuo sitkeä 
flunssapirulainen.

Puhuminen on vasta hopeaa

Vesa Uusi-Kilponen

Pauli Hentunen
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Havuja Per***le! 
Tour de Paseo hiihdettiin rannalla

Leijonilta lämmin kiitos Tähtisumua-konsertin yleisölle ja taiteilijoille!
Sopraano Angelika Klasin  
& Seppo Hovin trion ja fan-
tastisen yleisön myötävai-
kutuksella konserttimme 
onnistui yli odotusten. Ope-
retin, ikivihreiden ja jazzin 
tahdissa saimme viime sun-
nuntaina nauttia hotelli Las 
Palmerasissa yli 400:n mu-
siikin ja Ukrainan ystävän 
seurassa huippulaadukkaas-
ta konsertista.

Matkasimme 1920 lu-
vulta aina 1900-luvun lop-
pupuoliskolle Euroopan ja 
molempien Amerikkojen 
läpi Angelikan huikeiden 
lauluesitysten kanssa välil-
lä pysähtyen Seppo Hovin 
pianon, Hannu Rantasen 
kontrabasson ja Antti Sar-
pilan klarinetin ilmiöimäi-
siin jammailuihin.

Tämän musiikillisen 
matkan oppaana toimi su-
juvasanainen, kevennyksiä 
kaihtamaton kapellimestari, 
musiikkineuvos Seppo Hovi.

Konsertti oli ainutlaatui-
nen ja mieleenpainuva. Mil-
loin saamme kuulla lisää 
tällaista musiikkia? - kysyt-
tiin ovella konsertista pois-
tuttaessa.

Musiikillisen nautinnon  
ohessa loppuunmyyty kon-
sertti tuotti arvokasta lisä-
tukea Ukrainassa sodan 
jaloissa asuville siviileille. 

Aurinkorannikon Leijonat 
ovat ohjanneet jo 22.000 € 

Ukrainanhätä.fi -projektiin 
kamiinoiden valmistukseen 
paikan päällä ja tämän kon-
sertin tuotto sekä vielä ke-
vään aikana järjestettävien 

hyväntekeväisyystapahtu-
mien tuotot nostavat tukem-
me noin 30.000 euroon.

Tästä kiitos kuuluu kaikil-
le Leijonien toimintaa tuke-
ville yksityishenkilöille kuin 
myös rannikolla toimiville 
Leijonien kanssa yhteistyö-
tä tekeville yhdistyksille ja 

yrityksille, mainitsi Leijoni-
en presidentti Leevi Hakola 
puheessaan.

Lisäksi hän painotti, että 
sodan jatkuessa emme saa 
turtua ja unohtaa Ukrainan it-
senäisyydestä taistelevaa kan-
saa, samaan hengenvetoon 
Leevi lanseerasi Leijonien seu-

raavan toimikauden Ukrai-
nan tukitavoitteen 50.000 € ja 
sen lisänä 10.000 euron tuki-
tavoitteen Aurinkorannikolla 
avun tarpeessa oleville.

Saavuttaaksemme nämä 

tavoitteet tarvitsemme mu-
kaan kaikki täällä olevat 
yhdistykset, yritykset ja yk-
sityiset henkilöt.

www.aurinkorannikon- 
leijonat.com

Fuengirolan hiekka-
rannalla Pesetan 
patsaan luona jär-
jestettiin viime lau-
antaina toista kertaa 
suomalaisten suosi-
oon noussut Tour de 
Paseo.

Teksti ja kuvat:  
Saana Pihlajaniemi

listujien päällä nähtiin mi-
tä kekseliäämpiä asuja sekä 
näyttäviä roolisuorituksia. 
Radalla kisaajat olivat pu-

keutuneet värikkäistä vaat-
teista ja hameista kaikkeen 
mahdolliseen konepistooli-
rekvisiitalla varustettuihin 
sotilaisiin asti. 

Hiihtokisoissa kilpailtiin 
kolmessa eri sarjassa: henki-
lön takaa-ajo, parisprintti se-
kä yksilökisa. Myös kisojen 

paras asu palkittiin.
Hiihto-osuudella osallis-

tujat saivat käyttää vapaata 
hiihtotyyliä ja tyylilajien kir-
jon huomasi kisojen edetessä. 
Intensiivisempien suorituk-
sien aikana kaikilla ei edes 
sukset enää pysyneet menos-
sa mukana ja rata suoritettiin 

loppuun juoksemalla. 
Pääasiana kisoissa oli kui-

tenkin osallistujien ja yleisön 
hauskanpito, unohtamatta 
pientä kilpailuhenkeä. Kil-
pailijoiden jopa näyttelijä-
mäiset suoritukset palkittiin 
Pub FiftySixtyssä kilpailun 
jälkeen sankoin joukoin.

Yleisöä ja kannustajia oli saa-
punut paikalle katsomaan 
tätä huumorimielistä kisai-
lua sankoin joukoin. Suoma-
laisyleisön seassa oli myös 
paikallisia seuraamassa ran-
nan tapahtumia. Rannalla 
oli katsojille ja osallistujille 
myynnissä lihapiirakoita, la-
kua sekä juomista.

Tapahtuman aikana osal-

Hiihtokisoissa tyyli oli vapaa 
mutta pakollinen.
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Kymppipaikan 
hyväntekeväisyystapahtuma 
ukrainalaisten hyväksi

Huutokaupan suosio ei laannu

Ukrainalaiset artistit valloit-
tivat yleisön kertaheitolla. 
Nuorin esiintyjä oli vas-
ta seitsemänvuotias. Yleisö 
kuunteli kyyneleet silmis-
sä loistavia esityksiä kan-
sanmusiikista tämän päivän 
iskelmiin. 

Leevi Hakola Aurinko-
rannikon Leijonista kävi 
kertomassa hyväntekeväi-
syyskohteesta ja tässäkin 
tapahtumassa kerätyt va-
rat menevät Leijonien kaut-
ta eteenpäin.

Pauli Tuohiojan puhe kos-
ketti myös syvältä, me suo-
malaiset olemme kokeneet 
saman kuin ukrainalaiset ja 
meidän sydämemme sykkii 

samaan tahtiin heidän kans-
saan.

Loppuillan yleisö tans-
si Seppo-Juhanin tahditta-
mana. Koko ilta oli tunteita 
täynnä. 

Kymppipaikka 
pj. Sirpa Juote

Nadia Zelinska:
– Haluamme sydämemme 
pohjasta kiittää suomalaisia 
ystäviämme, jotka tukevat 
meitä ukrainalaisten vaikea-
na aikana. Ja erityisesti yh-
distyksen puheenjohtajalle 
hyväntekeväisyystapahtu-
man kutsusta ja järjestämi-
sestä. Vilpittömät kiitokset 
suosionosoituksista, sympa-
tiasta, hyvästä aurasta.
Rauha maassa! Ei sotaa!Nadja Zelinska esitti kansanlauluja.

Dannyn 
komea show 
Fuengirolassa
Dannyn juhlakiertueen päätöskonsertti 
pidettiin perjantaina 3.3. Fuengirolassa, 
feria-alueen peña Bolicherassa. Täydessä 
salissa oli riehakas tunnelma.

Teksti: Antti Pekkarinen  Kuvat: Sanna Niemi

Helmi Loukasmäki lauloi rohkeasti Dannyn rinnalla.

Dannyn taustalla Jani Jalkanen ja Dimitri Keiski. Rokkivaari Lipsanen eläytyi täysillä.

Dannyn juhlakokoonpanos-
sa oli panostettu erityisesti 
lauluvoimaan. Dannyn li-
säksi maestron kappaleita 
tulkitsivat Jennika Vikman, 
Katja Lukin, Dimitri Keis-
ki, Jani Jalkanen ja Luumu 
Kaikkonen. Myös Dannyn 
läheinen ystävä Helmi Lou-
kasmäki pääsi laulamaan 
Tuulensuojaan kappaleen.

Konsertissa kuultiin kat-
tava läpileikkaus Dannyn 
urasta. Ensimmäisenä kap-
paleena kuultiin oikeute-

tusti Dannyn levytysuran 
aloittanut East Virginia. Sii-
tä lähti käyntiin paritunti-
nen hittiputki. Vähän ennen 
kyyneleitä, Aaveratsastaja, 
Piilopaikka, Tuuliviiri, Kau-
an, Kesäkatu ja monta muuta 
klassikkoa kuultiin hienoi-
na esityksinä.

Yleisön mieleen olivat eri-
tyisesti Dannyn Armi Aa-
vikon kanssa levyttämät 
Tahdon sulle olla hyvin hel-
lä ja Kaiken sulle antaa tah-
toisin. Armin osuudet näissä 

kappaleissa lauloivat Jenni-
ka Vikman ja Katja Lukin. 
Konsertin loppupuolella 
Danny intoutui rokkaamaan 
reippaasti, yleisöä tanssi-
tettiin esimerkiksi Chuck 

Berryn Roll over Beethoven 
-klassikolla.

Konsertin juontajana 
toimi toinen suomalaisen 
viihteen legenda Markku 
Veijalainen. Miehet muis-
telivat leppoisasti lavalla 
Dannyn uran alkuvaiheita. 
Jo aiemmin kuluvalla vii-
kolla Veijalainen ja Danny 
nähtiin ravintola Kukossa. 
Tuolloin Veijalainen haas-
tatteli Dannya noin puolen 
tunnin ajan yleisön edessä.

Danny on mestari shown 
rakentamisessa. Vuosikym-
menten tuoma kokemus ja 
ammattitaito näkyy siinä, 
kuinka esityksen aikana 
tempo vaihtelee ja koko ajan 
ollaan matkalla kohti klii-
maksia. Kyse ei ole pelkästä 
konsertista, vaan taitavasti 
rakennetusta viihdeillasta.

Yleisö eli vahvasti artisti-
en mukana koko Shown ajan. 
Tanssilattialla oli väkeä tun-
gokseen saakka.

Palsanmäkien huutokauppa keräsi jälleen täyden tuvan.

Palsanmäkien suosio ei ota 
laantuakseen. Sunnuntaina 
ravintola Kukossa Fuengiro-
lassa huutokauppa keräsi 
paikalle yli 200 ihmistä.

Kansa ei mahtunut ravin-
tolan tiloihin, vaan osa joutui 

seuraamaan huutokauppaa 
kadulta.

 Kaupan oli monenlaista 
tavaraa Arabian Muumimu-
keista lahjakorttein ja käsi-
töihin. Toki aluksi myytiin 
perinteinen kuparipannu.

Huutokaupassa myy-
tiin tuotteita myös Saapas 
järjestön hyväksi. Saapas 
sai yli 500 euroa käytet-
täväksi Aurinkoranni-
kon suomalaisten nuorten 
kahvilatoimin taan.
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Rikki
MSM (metyylisulfonyylimetaani) on luonnossa esiinty-
vä orgaaninen rikkiyhdiste, jota esiintyy myös kehom-
me lihaksissa, ihossa, luissa, hiuksissa ja kynsissä. 
Sitä löytyy kehon jokaisesta solusta ja se on tärkeä 
osa hormonien, entsyymien, vasta-aineiden ja antiok-
sidanttien toiminnassa. Se tukee monia kehon raken-
teita ja toimintoja, kuten verisuonia, sydäntä, kehon 
energiantuotantoa ja sidekudoksia sekä tuottaa uusia 
terveitä soluja. Rikki poistaa myrkyllisiä ja haitallisia 
yhdisteitä soluista ja solut käyttävät sitä hyväkseen 
aineenvaihdunnassaan. MSM vaikuttaa suotuisasti 
myös kehon happo-emästasapainoon vähentämällä 
kehon happamuutta. Puhtaassa muodossaan MSM 
on valkoista, tuoksutonta ja hieman kitkeränmakuista 
kidemäistä ainetta.

Jos sinulla on hauraat kynnet ja/tai hiukset, ni-
veltulehdus, ruoansulatusongelmia, masennusta, 
muistiongelmia, häiriöitä immuuni-
järjestelmässä, akne tai muita iho-
ongelmia, tai jos haavasi paranevat 
yleensä hitaasti, saatat kärsiä rikin 
puutteesta.

Rikin käyttö nivelrikon ja erilais-
ten lihaskipujen hoidossa on varsin 
yleistä nykypäivänä. Rikillä on myös 
useita muita terveysvaikutuksia, ja se on turvallinen 
käyttää suurinakin annoksina. Koe-eläimillä tehdyis-
sä tutkimuksissa ei ole huomattu haittavaikutuksia 
isoillakaan annoksilla, eikä kliiniset kokeet ole osoit-
taneet sen vaikuttavan mihinkään lääkkeeseen. 
Rikki lievittää kroonista matala-asteista tulehdusta, 
ja se voi auttaa esimerkiksi seuraavissa tiloissa:
• nivelrikko ja reuma
• fibromyalgia
• lihaskivut sekä erilaiset lihasten jäykkyydet ja 

arkuudet
• krooninen väsymysoireyhtymä (myalginen en-

kefalomyeliitti)
• vanhenemiseen liittyvät oireet ja vaivat
• lihavuus
• rasvamaksa (alkoholista riippumaton)
• 2-tyypin diabetes
• allergiat ja astma
• masennus ja mielialahäiriöt

MSM:ää on käytetty myös rinta- ja rakkosyöpien 
täydentävänä hoitona ja sitä käytetään myös (ravi)
hevosten ja koirien lihasten ja nivelten hoitoon.

MSM on hyvin olennainen osa kollageenin muo-
dostumisessa. Kollageeni on vahva valkuaiskuitu, 
jolla on iso rooli tukikudosten muodostumisessa ja 
niiden joustavuuden säilyttämisessä ja näin ollen 
MSM vähentää lihasarkuutta ja nopeuttaa lihas-
vammojen parantumista. Sen vuoksi se sopiikin 
erittäin hyvin urheilijoille sekä niille, jotka tarvitsevat 
erityisen hyvää venyvyyttä (esimerkiksi joogaajat). 
Mitä enemmän MSM:ää elimistössä, sitä parempi 
liikkuvuus. Koska MSM auttaa solujen aineenvaih-
dunnassa ja myrkkyjen sekä vapaiden radikaalien 
huuhtoutumisessa pois elimistöstä pehmentämällä 
solujen seinämiä, pääsevät ravinteet imeytymään 
soluihin paremmin ja tehokkaammin.

MSM:ää on käytetty jauhee-
na moniin eri tarkoituksiin, ja sen 
tulehdusta ehkäisevän vaikutuk-
sen ja sen kehon happamuutta 
vähentävien ominaisuuksin vuoksi. 
MSM:ää on hyödynnetty muun mu-
assa hoitamaan ummetusta sekä 
ruuansulatushäiriöitä. MSM:n ter-

veydellisiä kontribuutioita on ollut myös aineenvaih-
dunnan lisääminen sekä sidekudosten terveyden 
edistäminen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että MSM:n anti-
allergeeniset ominaisuudet ovat yhtä tehokkaita 
kuin antihistamiinilla. Näin ollen MSM lisäaineena 
saattaa säädellä allergisia reaktioita jo muutaman 
päivän viiveellä.

MSM:ää voidaan antaa myös eläimille, kuten 
koirille ja kissoille sekä hevosille, etenkin ravihevo-
sille lihasten ja nivelten hoitoon. MSM on 
hyvä täydennysravinto nivelvaivoista 
kärsiville, esim. vanhuuden, louk-
kaantumisen tai nivelten kasvuhäi-
riön seurauksena oleville eläimille.

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen
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Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

� Proteesit � Valkaisut
� Kirurgiat � Implantit

� Digitaaliset röntgenkuvat
� Oikomishoidot

� Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

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

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät

Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet

Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

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

tel. +34 679 844 378 (Antti)

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset 

av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.

Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.

Rikin käyttö nivelrikon 
ja erilaisten lihaskipujen 

hoidossa on varsin 
yleistä nykypäivänä. 

LÄÄKÄRIKESKUS 

AVOINNA

 

MA - PE

9.00 - 14.00
 
 

AVENIDA FINLANDIA 19

LOS PACOS

+34 641 21 51 22 

Palvelut myös etänä!

heini@taikatie.com
www.taikatie.com

heini@taikatie.com
Heini (+34) 655 650 399 
Hoidot, kurssit ja ennustukset

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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Päivä kerrallaan
TOIPUESSANI AIKOINAAN päihderiippuvuudesta opin 
vertaistukiryhmissä elämänviisauden, jonka oli todettu 
olevan hyödyllinen riippuvuuksista toipuville. Tämä vii-
saus sopii mielestäni kaikille.

Se kuuluu: Päivä kerrallaan. Un día a la vez.
Alkoholismia sairastavalle ja hänen läheisilleen on 

päihteen ohjatessa elämää mahdotonta elää tässä het-
kessä. Eilisessä on pettymyksiä ja tulevaisuus pelottaa. 
Silloin on mahdotonta nauttia tästä 
päivästä.

Päivä kerrallaan merkitsi minulle 
päihderiippuvuudesta toipumisen eri 
vaiheissa eri asioita. Vieroitusoireiden 
läpi päiväkin piti pilkkoa pienempiin ai-
kayksiköihin. Ensimmäiset raittiit viikot 
ja kuukaudet mentiin päivä kerrallaan 
ihmetellen elämää selvin päin ja ka-
saillessa käsitystä itsestään ihmisenä. 
Päivät muuttuivat viikoiksi, kuukausiksi ja vuosiksi. Ny-
kyisin yli 15 vuoden kokemuksella raitis elämä itsessään 
on jo arkistunutta, helppoa ja luonnollista, mutta päivä 
kerrallaan silti mennään. Tänään tuo viisaus muistuttaa 

itseäni siitä, että päihteet eivät minulle edelleenkään 
sovi. Onpa tavasta elää päivä kerrallaan murehtimatta 
menneitä ja pelkäämättä tulevaisuutta tullut muutenkin 
eräänlainen elämäni ohjenuora.

Tässä päivässä eläminen on ohjeena kuultu monil-
ta filosofeilta, psykologian oppineilta ja uskonnollisilta 
ajattelijoilta.

Olen töideni kautta jakanut tuota oppimaani viisautta 
muillekin. Luulin tietäneeni siitä pal-
jon. Muutama kuukausi sitten minua 
kuitenkin opetti viisas ihminen, joka 
oli oivaltanut tässä hetkessä elämi-
sen taidosta jotain sellaista, mitä itse 
vielä etsin.

Kyseessä oli ystävieni 9-vuotias 
tytär, joka ikävä kyllä oli reilu vuosi sit-
ten sairastunut vakavasti. Viime joulun 
tienoilla he saivat uutisista kurjimman. 

Edessä olisi enää ennusteiden mukaan lyhyt palliatiivinen 
hoito. Sain kunnian keskustella tytön kanssa, kun hän 
oli tovia aikaisemmin saanut kuulla elinajan odotteensa 
olevan joitakin viikkoja.

Tiedättekö, mitä hän odotti silmin nähden iloisin mielin?
Pääsevänsä kauppakeskukseen äitinsä kanssa, vaikka 

samassa lauseessa hän kertoi lähestyvän poismenon-
sa olevan surullinen asia. Kun kuuntelin tyttöä, tunne oli 
kuin olisin kuunnellut ikiaikaista viisasta tietäjää. Hänen 
toiveensa toteutui, mistä hän vointinsa mukaan nautti. 
Kuten myös hotellilomasta, mansikoista ja vaahtokylvys-
tä. Päivä kerrallaan ja voinnin mukaan. Tämä viisas tyttö 
nukkui pois kuukausi sitten rakkaidensa ympäröimänä.

Ikuisuus voi merkitä erimittaisia aikoja. Elämä voi olla 
yhdeksän tai yhdeksänkymmentä vuotta. Jokaisen koh-
dalla se on koko elämä. Ainoa ikuisuus, johon voimme 
tarttua, on kuitenkin tämä päivä. Eilistä emme voi muut-
taa ja huomisesta emme ole saaneet 
minkäänlaista lupausta. Tämä päivä 
on ainoa, mitä meillä on. Eläkäämme 
siksi päivä kerrallaan.

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

Fria-klinikka Oy 
Miska Mikkonen

Ikuisuus voi merkitä 
erimittaisia aikoja. Elämä 

voi olla yhdeksän tai 
yhdeksänkymmentä 

vuotta.

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

8.3.2013 Lehden pääuutise-
na oli huono sää. Keväisen 

lämmin lämpötila tippuu kuuteen astee-
seen ja parhaimmillaan lämpötila on vain 
+13. Rondan seudulla tuuli puhaltaa jo-
pa 70km/h ja tuuli aiheuttaa voimakasta 
meren aaltoilua koko rannikkoseudulla. 
Mijasissa esikoulun oppilaat jouduttiin 
evakuoimaan, kun myrsky ja katosta vuo-
tanut vesi teki opiskelusta mahdotonta.

Harmaa talous oli tehotarkkailussa 
Málagan provinssissa. Pimeää työ-

tä tehdään erityisesti hotelli- ja ravin-
tola-alalla, kaupoissa ja rakennuksilla. 
Andalusian maakuntahallituksen ja työ-
ministeriön tarkastajat tekevät yllätys-
vierailuja työpaikoille varmistaakseen 
että työnantajat noudattavat työlakeja. 

Hintojen nousu puhutti kymmenen 
vuotta sitten. Kaasupullojen hinta 

nousee 8% eli 16,10 eurosta 17,50 euroon. 
Suomessa päivittäistavaroiden hinnat 
nousivat 4,7%. Ruokien ja alkoholitto-
mien juomien hinta nousi jopa 5,3%.

Krisse Salminen on tulossa esiinty-
mään Fuengirolaan naistenpäivänä 

2013. Koomikko-näyttelijä kertoo oman 
vinkkinsä naistenpäivän viettoon, -Paras 
tapa juhlia naistenpäivää on lähteä tyt-
töjen kanssa ulos kilistelemään ja jättää 
lapset ja miehet kotiin.

THE BEST KEBAB IN TOWN 
PLAZA PEDRO CUEVAS 8

 FUENGIROLA | LOS BOLICHES 
JETISKEBAB 

WWW.JETISKEBAB.COM
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Tampereesta Suomen kiekkokeskus
TAMPEREEN NOKIA areena nousi jo Suo-
men jääkiekon ykköspyhäköksi ja koti-
maaotteluiden keskuspaikaksi.

Nyt myös kaupungin seurajoukkueet 
ovat ottaneet valtikan Suomessa. Keske-
nään ne kilvoittelevat Liigan runkosarjan 
voitosta. Ilves ja Tappara omaavat parhaat 
eväät Suomen mestaruuteen.

Ilveksen pelifilosofia lähtee rohkeasta 
kiekollisesta pelistä. Sitä siivittää vahva 
luistelu ja pelinopeus. Lisäksi joukkueesta 
löytyy paljon yksilötaitoa eri tilanteisiin. Esi-
merkiksi Petri Kontiola on Liigan paras yli-
voiman pyörittäjä oivaltavine syöttöineen.

Tapparan pelitapa poikkeaa Ilvekses-
tä. Tappara ei höntyile, ota riskejä, vaan 
peli on varman konemaista. Joskus jo-
pa tylsää. Se kuitenkin tuottaa tulosta. 
Laadukas ylivoima, loistavat yksilöt sen 
pyörittämisessä ja vastaiskut ovat Tap-
paran aseina.

Puolustaminen lähtee koko kentältä. 
Vastustajan heikon kiekkokontrollin aikana 
Tappara puolustaa ylöspäin paineista-
malla ja vastaavasti minimoi vastustajan 
ylivoimahyökkäykset keskialueen trapilla.

Suuri yllätys ei olisi, jos finaali käytäisiin 
tamperelaisten kesken.

RAUMALLA KYSYTÄÄN nyt pettyneinä, 
että mitä Lukolle on tapahtunut. Kolmes-
sa viime pelissä joukkue on tehnyt vain 
kolme maalia ja saalistanut yhdek-
sästä mahdollisesta pisteestä 
vain kolme. Kolmen ottelun 
kuntopuntarissa raumalai-
set ovat sijalla 11.

Sarjajohto on siis jo Tap-
paran tai Ilveksen heiniä. 
Lukko tarvitsee kolmannen 
sijansa lopulliseen varmista-
miseen pisteen.

Se ei ole ylivoimainen tehtävä. 
Kova työ sen sijaan päävalmentaja Marko 
Virtasella on palauttaa alkukauden voittava 
peli-ilme joukkueeseen. Lukko ei esimer-
kiksi Ilveksen 4–1 voitoksi päättyneessä 
ottelussa pelannut heikosti. Alkukaudesta 
se kuitenkin käänsi tällaiset pelit edukseen, 
mutta nyt tulee tappioita.

Ihan saman suuntaisesti peli meni, 
kun Ässät kävi kuittaamassa 2–1 voiton 
Äijänsuolta.

Lukko hallitsi etenkin kahta viimeistä 
erää, mutta maalinteko jopa niin sano-
tuista varmoista paikoista jäi vain hyviksi 
yrityksiksi.

Lukkoa vaivaa ennen kaikkea tehot-
tomuus. Onko raumalaisjoukkue tärkeillä 
hetkillä henkisesti kipsautunut? Ovatko pit-
kään sarjaan johtaneen joukkueen paineet 
menestyä liian kovat?

Puhuttiinhan vielä ennen vuodenvaih-
detta siitä, miten Lukko on suurin mesta-
riehdokas ja miten sen peli on ylivoimaista 
koko sarjassa.

Nyt se ei sitä ole. Positiivisemmat ar-
vailut lähtevät siitä, että Lukko harjoittelee 
nyt kovaa tulevia pudotuspelejä varten, ja 
se tekee esityksestä väkinäistä.

Joka tapauksessa Lukko on runkosar-
jan esityksillään nostanut itsensä mesta-
risuosikkien joukkoon. Raumalaisilla on 
paljon hävittävää, mutta paljon vähemmän 
voitettavaa.

Siksi kovia odotukset yhä ovat.

KUN SPORT ja SaiPa myivät parhaat pe-
laajansa, päiviteltiin, miten niistä tulee pis-
teautomaatteja. Runsaasti ne ovat pelejä 
hävinneet, mutta etenkin SaiPa on osoit-
tanut venymiskykyään.

Se voitti TPS:n Turussa ja otti pisteen 
nousukuntoiselta IFK:lta.

Liigan on ammattilaissarja ja poismyy-
tyjen pelaajien tilalle nostetut muiden jouk-
kueiden vilttimiehet ja omat juniorit haluavat 
näyttää nyt kuuluvansa liigatasolle.

Kyse on seuraavan kauden työpai-
koista pelaamisesta. Vain par-

haansa antamalla paikka au-
keaa.

Tämä tosiasia on unoh-
tunut aivan liian usein, kun 
poismyyntejä arvostellaan 
ja sarjan avaamista perus-

tellaan.
Liigan runkosarja päättyy 

viikonloppuna. Jännitystä riit-
tää niin ykköspaikasta, suorasta 

pääsystä pudotuspeleihin ja kymmenen 
sakkiin yltämisestä. Tuskin koskaan ennen 
sarjassa on jännitys säilynyt näin hyvin.

Ehkä kiinnostavin tapaus on HIFK. 
Joukkue on kuin uudesti syntynyt ja tais-
telee kuuden sakkiin pääsystä. Joukkueen 
kohentuneesta peliotteesta voidaan kiittää 
etenkin Kristian Vesalaisen paluuta.

Hän on tällä hetkellä koko sarjan paras 
pelaaja. Etenkin Iiro Pakarisen kanssa hän 
muodostaa tehokaksikon, jota joka vas-
tustaja saa pelätä. HIFK:ta voidaan pitää 
yhtenä mestarisuosikkina. Tosin Tapparaa 
ja Ilvestä se ei suosikkina ohita.
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MÁLAGA HÄVISI viime viikonloppuna elintärkeän ”seit-
semän pisteen ottelun” Racingia vastaan täyden ko-
tistadionin edessä. Tämä tarkoittaa lähes varmasti 
joukkueen tippumista ulos ammattilaissarjoista. Epä-
onnistuminen on ollut täydellistä, etenkin kun Málagalla 
on sarjan neljänneksi suurin pelaajabudjetti.

Viime kesänä hankittiin kovalla kohulla roppakau-
palla vahvistuksia teemalla ”nousu takaisin Ligaan”. 
Sittemmin nämä kohuhankinnat ovat osoittautuneet 
tyhjiksi arvoiksi. Joukkue on täynnä yli-ikäisiä ja -pai-
noisia kurittomia alisuorittajia. Kuluvalla kaudella on 
valmentajaa vaihdettu kahdesti, mutta tulokset ovat 
vain heikentyneet entisestään.

Seuraorganisaatio on nyt kovan paikan edessä. 
Putoaminen 1RFEF-sarjaportaalle tietää sponsorika-
toa ja pääsylipputulojen vähentymistä, mutta ennen 
kaikkea seitsemän miljoonan euron televisiokorvaus-
ten menetystä. 

Málaga saa jalkapalloliitolta 1,25 miljoonan euron 
tukipaketin sekä 3 miljoonan euron ”ehdollisen avus-
tuksen” La Ligalta. Jälkimmäinen summa tulee maksaa 
takaisin sikäli mikäli seura onnistuisi heti 1RFEF:n neit-
sytkaudellaan nousemaan takaisin ammattilaissarjaan 
eli Segundaan (La Liga SmartBank).

Uunituore GM Kike Perez joutuu saman tien myrskyn 
silmään Málaga CF:n pahimman kriisin keskelle. Koko 
seuran olemassaolo on vaakalaudalla ja sen toiminta 
on nopeasti sopeutettava uuteen ympäristöön. Mála-
gan talousalueella pitäisi maalaisjärjen mukaan olla 
ylimmällä sarjaportaalla operoiva seura taistelemassa 
paikoista Euroopan kentille. Todellisuus on 
kuitenkin toista ja epäonnistuminen on 
ollut täydellistä.

PS. Vielä tässä on kaikesta huolimatta 
joukkueen mahdollista hilata itsensä kui-
ville. Kierroksia on jäljellä 12 ja muutaman 
matsin voittoputkella kaiken pystyisi 
vielä kääntämään. Epätodennä-
köistä, mutta mahdollista.

Málagan mahalasku

La Liga 1
9.3.

1. Barcelona .................62
2. Real Madrid ..............53
3. Atl. Madrid ...............45
4. Real Sociedad...........44
5. Betis .........................41
6. Villarreal ...................37
7. Rayo Vallecano .........35
8. Osasuna ....................34
9. Ath Bilbao ................33
10. Mallorca ...................31
11. Girona .......................30
12. Celta Vigo .................28
13. Espanyol ...................27
14. Valladolid .................27
15. Cadiz CF ....................26
16. Getafe .......................25
17. Sevilla .......................25
18. Almeria ....................25
19. Valencia ....................23
20. Elche .........................12

La Liga 2
9.3.

1. Las Palmas .............57
2. Eibar ......................56
3. Levante ..................54
4. Granada CF ............54
5. Alaves ....................53
6. Albacete ................50
7. Burgos CF ...............45
8. FC Cartagena SAD ..44
9. Huesca ...................40
10. Leganes .................40
11. Villarreal B .............40
12. Mirandes ...............37
13. Tenerife .................37
14. Racing Santander ..36
15. Gijon ......................36
16. Andorra .................36
17. Zaragoza ................35
18. R. Oviedo ...............35
19. Ponferradina ..........29
20. Malaga ..................25
21. UD Ibiza .................23
22. Lugo ......................23

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

MIJAS LOS LAGOS  

8.3.2023

428th COPA DOS LEONES  

CABOPINO GOLF CLUB 

26.1.2023

434th COPA DOS LEONES 

FAIR PLAY GOLF RESORT 

BENALUP 5.3.2023

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Harju Jussi
 hcp 2 ......................tulos 70
2. Salonen Pasi 
 hcp 10 ....................tulos 71
3. Holmström Christer
 hcp 13 ....................tulos 74

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Vuorinen Heikki  
 hcp 23 ....................tulos 37
2. Johansson Pertti
 hcp 28 ....................tulos 37
3. Vilkkilä Heikki
 hcp 22 ....................tulos 36

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Niskanen Anna-Liisa  
 hcp 26 ....................tulos 38
2. Arovaara Kaisa
 hcp 15 ....................tulos 30
3. Vuorinen Maritta
 hcp 27 ....................tulos 30

Pisin draivi miehet 
Tiainen Valtteri

Pisin draivi naiset 
Hellsten Jaana

Lähimmäs lippua    
Tuliniemi Markku

Paras scr       
Harju Jussi, valkoinen tee ...72

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0 

1. Eikka Kiiskinen 
 hcp 14,9 .................tulos 40
2. Pena Heinonen 
 hcp 14,8 .................tulos 34
3. Hemmo Aaltonen
 hcp 14,4 .................tulos 32

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Heikki Vilkkilä   
 hcp 18,7 .................tulos 34
2. Harri Laaksonen
 hcp 19,0 .................tulos 31
3. Hanski Heinikainen
 hcp 21,7 .................tulos 28

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Mantu Rauma  
 hcp 19,3 .................tulos 23
2. Annu Holmborg 
 hcp 26,4 .................tulos 21
3. Päivi Nuutilainen
 hcp 30,7 .................tulos 21

Best Scratch result by  
Dos Leones  
Eikka Kiiskinen ....................82

CEMAGRO Longest drive  
Hole 9 Ladies....... Sisko Ahtola

CEMAGRO Longest drive  
Hole 9 Gents ...... Harri Salakari   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0 

1. Heikki Villkilä 
 hcp 20,3 .................tulos 40
2. Rame Korhonen 
 hcp 13,5 .................tulos 38
3. Timo Vättö
 hcp 10,0 .................tulos 37

Kategoria 2. Ladies 0–36.0 

1. Raili Kiiskinen   
 hcp 36,0 .................tulos 32
2. Anne Kanerva
 hcp 13,5 .................tulos 29
3. Sirpa Juhala
 hcp 29,7 .................tulos 27

Best Scratch result by  
Dos Leones 
Harri Salakari .......................81

Pienikin ilmoitus huomataan!
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Pelaamalla 
opit
Osa 3: Draiverilyönti ja etiketti

Tässä juttusarjassa seuraamme miten ”Pelaa-
malla opit” golfkurssin opit alkavat tarttua aloit-
telijaan. ”Potilas” on jokseenkin keskinkertai-
sessa fyysisessä kunnossa oleva mies, jolla on 
jonkin verran pallopelitaustaa, mutta golfin suh-
teen kyseessä on kirjaimellisesti ensikertalainen.

Aikaisemmin olemme ope-
telleet mailan otteen ja 
puoliheilautuksen. Puo-
liheilautuksia käytetään 
lyhyillä raudoilla esim. 
hiekkamailalla ja aina rau-
ta kahdeksaiseen saakka, 
kun lähestymme viheriötä. 

Tunnin alussa kertasim-
me puttausta. Lähinnä kah-
den harjoitteen avulla, joilla 
parannetaan pituuskontrol-
lia ja lyhyttä puttia.

Harjoite 1.

Aseta esim. neljä tiitä kol-
mesta kuuteen metriin, 
metrin välein. Määritä rei-
än taakse alue mihin lyön-
tien pitää jäädä esim. kaksi 
jalkaa. Alueen etureuna on 
reiän etureunan kohdalla. 
Tavoite on saada jokaisen 
tiin kohdalta pallo alueel-
le. Jujuna on, että jos pallo 
ei päädy alueelle, niin jou-
dut tulemaan yhden metrin 
lähemmäs. Vaikeutta saa-
daan pienentämällä aluet-
ta tai aloittamalla kauempaa.

Harjoite 2.

Aseta tiit esim. metrin pää-
hän reiästä neljään ilman-
suuntaan. Tavoitteena on 
putata pallo reikään jokaisen 
tiin kohdalta. Jujuna jälleen 
on se, että jos pallo ei mene 

TÄLLÄ KERTAA hommat aloitettiin harjoi-
tusviheriöllä, puttausta kerraten. Ja todet-
takoon, että tarpeeseen tuli. Viikon tauon 
jälkeen muistin kyllä juuri ja juuri sen, että 
putatessa piti mailasta ottaa erilainen ote 
kuin swingissä, mutta olipa melkoisen 
pähkäilyn takana muistaa, miten sitä put-
teria itse asiassa pitikään pidellä.

Ja kuinka ollakaan, viikko ilman har-
joittelua ei ollut parantanut puttaamistani 
lainkaan! Mutta mielenkiintoisten harjoi-
tusten kautta homma alkoi hiljalleen pa-
lautua mieleen. 

Ja sitten olikin aika siirtyä rangelle ja 
napata käteen driveri. Tai ihan alkuun to-
ki haettiin liikerataa vähän ”pienemmillä” 
mailoilla. 

Liekö syynä ajatus siitä, että nyt pitäisi 
lyödä kovaa ja pitkälle, mutta varsinkin aluksi 
mailan ylös viennissä minulla alkoi vartalo 
ja sen mukana maila kiertyä turhaa taakse 
päin. Vähän niin kuin olisi ollut pesäpalloa 
lyömässä. Pari muistutusta valmentajalta 
auttoi tähän vaivaan.

Ja sitten se ensimmäinen kumautus 
driverilla. Kukaanhan ei tietenkään näitä 
kalajuttuja usko, mutta voin silti kertoa, 
että osui aika hyvin. Ensimmäisen lyönnin 
jälkeen alkoi kuitenkin myös ns. normaali-
suorituksia eksyä joukkoon, ja pallo harhaili 
milloin sinne, milloin tänne. 

Voittopuolisesti avaukseni tuntuivat kier-
tävän oikealle. ”Hyvin tyypillistä aloittelijalle”, 
tuumasi valmentaja. 

Ennen seuraavaa oppituntia ehdin peräti 
kahdesti käydä rangella harjoittelemassa 
omatoimisesti. Omalla tarakkatuntumalla 
sanoisin, että vasemman käden ote on kyl-
lä jostain syystä vaikea saada pysymään 
oikeana. Ja puristettua tulee helposti liikaa. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Tor-
requebradan rangella on varmasti nähty 
pidempiä ja tarkempiakin lyöntejä, mutta 
eksyi sinne joukkoon muutama onnistumi-
nenkin. Enkä lyönyt kertaakaan junaradalle 
tai naapureiden parvekkeille.

Janne Leipijärvi

le isolla kierteellä. Vinkkinä 
voisi sanoa, että tarkistaa ot-
teen. Vasemman käden rys-
tyset pitää näkyä selvästi. 
Toinen ongelma on se, että 
pelaaja puristaa mailasta lii-
kaa ja silloin maila ei pää-
se vapautumaan osumassa, 
vaan jää osoittamaan oikeal-
le lyöntisuunnasta. Pelatessa 
itse käytän tätä koko heilau-
tusta rauta seitsemästä aina 
draiveriin saakka.

Etiketti

Hyvä etiketti normaalissa 
elämässä tarkoittaa toisten 
ihmisten huomioonottamis-
ta, näin myös golfkentällä. 
Turvallisuus on ykkösasia 
etiketissä. Jos kaikki tietä-
vät etiketin, niin harvoin 
tapahtuu mitään suurem-
paa vaaratilannetta. Toisek-
si etiketin omaavat pelaajat 
pitävät kentän kunnossa ja 
pelaavat ripeämmin, kos-
ka tietävät milloin tehdään 
mitäkin. Etikettiin kuuluu 
myös golfkentälle sopiva 
pukeutuminen, joka tänä 
päivänä ei ole enää mikään 
ongelma.

Turvallisuus

 ● Huuda fore, kun pallo 
harhautuu muita pelaajia 
kohti. Espanjalaiset huu-
tavat monesti bola.

 ● Sijoitu riittävän kauas pe-
laajasta, joka lyö.

 ● Älä mene eteen lyöntilin-
jalle.

 ● Tiedä oman lyöntisi mit-
ta, jotta et lyö edellä me-
nevien jaloille.

 ● Kenttätyöntekijöillä on 
etuoikeus kentällä.

Kentänhoito

 ● Laita irti lyödyt turpeet ta-
kaisin paikoilleen.

 ● Haravoi hiekkaesteestä 
omat ja kaverin jäljet.

 ● Paikkaa viheriöllä pallon 
alastulojälki, myös sinne 
jätetty jälki.”Kiskoja” pitkin matka reiälle näyttää paljon selkeämmältä.

Draivin saatto kiertyy selvästi pidemmälle pään taakse kuin puolilyönnissä.

Draivissa takaheilautus on hieman pitempi kuin puolilyönnissä, mutta maila ei silti lähde kaartamaan taakse.

Potilaan oma kertomus

Tässä osassa siirrytään puolilyönnistä 
koko lyöntiin. Sitä tarvitaan pitemmillä 
mailoilla lyödessä esim. aloituslyöntipaikalta 
lyötäessä ja pitkillä väylillä väylältä.

Teksti: Tapani Saarentola  Kuvat: Sanna Niemi 

reikään joudut menemään 
jalan verran kauemmaksi. 
Kolme jalkaa taaksepäin on 
maksimi matka. Jos saat pal-
lon reikään esim. kahden ja-
lan päästä, niin pääset jalan 
verran lähemmäksi. Jos saat 
tiin kohdalta pallon reikään, 
niin saat mennä seuraavan 
tiin kohdalle. Vaikeutta 
voidaan lisätä aloittamal-
la kauempaa tai menemäl-
lä vinoon kohtaan.

Aloituslyönti eli draivi

Otetaan sama ote kuin puo-
liheilautuksessa. Jalat voivat 
olla hieman leveämmäl-
lä alkuasennossa kuin rau-
doilla. Suurin ero on pallon 
sijainnissa. Raudoilla lyötä-
essä kutakuinkin keskellä 
stanssia ja draiverilla vasem-
man kantapään sisäpuolel-
la (oikealta lyövillä). Pallo 
asetetaan tiille päälle niin, 
että puoli palloa on mailan 
lyöntipinnan yläpuolella. 
Näin saadaan maila kulke-
maan helpommin osumassa 
ylöspäin. Takaheilautus on 
hieman pitempi kuin puo-
lilyönnissä, mutta saatto 
kiertyy selvästi pidemmäl-
le pään taakse. Siis niillä, joil-
la liikkuvuus riittää.

Huomiona vuosien var-
relta on, että miesten pallot 
tuppaavat lentämään oikeal-

 ● Älä tee aloituslyöntipai-
kalla harjoitusheilautuk-
sia, jotka osuvat maahan.

Nopea pelaaminen ja 
viihtyvyys

 ● Jokaisella pelaajalla omat 
mailat.

 ● Lyö heti, kun sinun vuo-
ro tulee. 

 ● Valitse lyöntiin käytettä-
vä maila ajoissa, jopa pal-
jon ennen lyöntiä.

 ● Puttaa lyhyet putit pois sa-
nomalla jatkan.

 ● Liiku ripeästi, mutta lyö 
rauhassa.

Pukeutumien
 ● Älä käytä sinisiä farma-
reita ja tavallista t-paitaa.

 ● Pukeudu sään mukaan.

Etiketti on erittäin tärkeä 
tuntea, koska silloin kaikil-
la on mukavaa ja peli sujuu 
ripeästi. 
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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
Joka ti huhtikuun loppuun asti. 

Sen jälkeen 9.5. ja 23.5.
Hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavís
14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6. 

Hinta 49€

Gibraltar
Hinta 66€, lapset 8-14v 52€

Marbella & Puerto 
banus & Ojen

24.3., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6.
Hinta 49€, lapset 37€

Ronda & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 55€, lapset 8-14v 42€

Nerja & Frigiliana 
17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 

12.5., 26.5., 9.6. 
Hinta 49€, lapset 37€

El Torcal 
Joka keskiviikko 

huhtikuun loppuun 
asti.

Hinta 49€

TORSTAISIN

TIISTAISIN KESKIVIIKKOISIN

Córdoba
– kali� en 
kaupunki 

25.3.,
22.4.

hinta 85€

Granada
1.4.

hinta 95€

Sevilla
– Andalusian 
pääkaupunki

18.3., 15.4.
hinta 85€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

Lähde päiväretkelle!

PERJANTAISIN
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1.  Mikä teksti alkaa edelleen sanoilla Me Aleksander 
Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja 
Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas, 
y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi:?

2.  Millaisen rangaistuksen voi saada, jos pääsee naimisiin 
valehtelemalla nimensä tai säätynsä?

3.  Mistä ruotsinkielisestä sanasta tulee käräjäoikeuden 
esimiehen titteli laamanni?

4.  Missä yksittäisessä paikassa on kuvattu enemmän 
elokuvia kuin missään muualla maailmassa?

5.  Miksi HSL otti käyttöön kolmosen spåran/skurun 
kahdeksikonmuotoisella linjalla lisäkirjaimet B:n ja T:n?

6.  Minä vuonna solmittiin Pähkinäsaaren rauha?
7.  Mitä ruokaa huippukokki Tomi Björk ei suostu tekemää 

vielä 26 vuoden jälkeen?
8.  Miksi lentotukialusten toinen kiitorata ovat vinottain toista 

kohti?
9.  Mihin ”kahjoon” kisaan moottoripyöräilijä Erno Kostamo 

aikoo tänä vuonna osallistua?
10. Miten elokuvat Suurkaupungin hait (1961) ja Suuret setelit 

(1986) nivoutuvat biljardin lisäksi yhteen?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Aika näyttää kiiruhtavan joten jätä suosiolla 
kotityöt tekemättä ja keskity hauskempiin 
puuhiin kuten rannalla makoiluun ja jätskin 
syöntiin. Onnea saat laiskottelusta!

Kimaltavien vaatteiden käyttäminen ja kirkkaan 
punaisen huulipunan ehostelu tuovat sinulle 
tällä viikolla huomattavan määrän uusia 
ihailijoita. Odottelu tuo sinulle onnea.

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Ihanan rento viikonloppu ja uuden hauskan 
ystävän kohtaaminen piristävät alkukevättäsi 
pitkälle. Olet valovoimainen kuin pehmeästi 
paistava aurinko ja se tuo sinulle onnea.

Muutama lumoava tyyppi houkuttelee sinua 
hauskanpitoon viimeistään keskiviikkona. Ole 
reilu ja tartu syöttiin, illasta tulee mitä parhain. 
Onnea saat pitkistä keskusteluista.

Kesäalennusmyyntien seuraaminen ja 
kahvilassa istuskelu on yksi tärkeimmistä 
tehtävistäsi tulevalla viikolla. Aloita rennosti ja 
tutkaile rauhassa, tsillailu tuo sinulle onnea.

Kaikenlainen alkuvuodesta sattunut sähläily on 
takanapäin ja varsin selkeä vaihe elämässäsi 
alkaa nyt. Saat olla ihan rauhassa taloutesi 
kanssa. Pieni kitsastelu tuo sinulle onnea.

Puutarhakauppojen kevätuutuudet ja parvek-
keiden ja terassikasvien ostelu ja hoitaminen 
on syytä tehdä ajallaan. Pian sinulla ei ole 
aikaa kasvien hoitoon. Onnenpuhelusi on  
tulossa.

Pieni artistinen kierros lauantaina urheilun lisäksi 
saa mielesi tasaantumaan. Olet terveytesi 
kannalta hyvällä tiellä, jatka samaan tahtiin. 
Onnenkävelyreittisi kulkee sillan yli.

Nostalginen ja tapahtumarikas viikonloppu 
on edessäsi. Huomaat monia uusia kiehtovia 
asioita. Saat olla eräälle henkilölle avuksi. 
Onnea saat urbanisaatiosta tai lähiöstä.

Tällä viikolla sinun kannattaa aloittaa jokin uusi 
liikuntalaji ja harjoittaa sitä vähintään puoli 
vuotta. Ole muutenkin tarkkana terveytesi 
kanssa. Superfood tuo sinulle onnea.

Garderoobisi tuunaaminen, kotisi epämääräis-
ten johtokasojen siivoaminen ja eksoottisten 
hedelmien maistelu ovat avainasemassa vii-
konlopun aikana, ne myös tuovat onnea.

Tänä viikonloppuna sinun kannattaa olla yltiö-
romanttinen, sillä romantiikka tulee sävyttämään 
muutenkin kevättäsi purppuranpunaisella väril-
lään. Onnenjuomasi on roseviini.

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.

Auringonnousu meren takaa. Kuva: Pekka S.

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 



22 – Perjantai 10.3.2023

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

Vietämme 12.3. messua Seurakuntakodilla, jonka yhteydessä 
juomme Rauni-emännän jäähyväiskahvit. Tervetuloa messuun  
ja kirkkokahveille klo 17 alkaen.

Sääntömääräinen seurakuntakokous pidetään 30.3. klo 14 
Seurakuntakodilla. Tervetuloa!

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

Lounaslista:  Ke 15.3. Lohikeitto/ kasviskeitto
    Pe 17.3. Kaalilaatikko

Ma  13.3.   klo 9.30 Perhekerho 
    klo 12.15 Minna Canthin päivä pop up -tapahtuma
Ti  14.3.   klo 10-16 Sydänyhdistyksen seniorineuvola
    klo 18 Suomalainen messu: Laulu Suomelle,  
      Lasse Heikkilä
Ke 15.3.   klo 10-16 Sydänyhdistyksen seniorineuvola
    klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
To 16.3.   klo 19 AA-ryhmä
Pe  17.3.   klo 10 Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 18  Lauluseurat
La 18.3.   klo 18  Nuorten messu
    klo 19 SaapasKahvila
Su  19.3.   klo 12  Pyhäkoulu 
    klo 17 Messu Los Bolichesin kirkossa

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

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

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

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

 

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

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

Outsource Forever S.L, Malaga

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

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

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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Henry Aflecht

readme.fi

”Avasit just ekan sivun mun elämästä. Mä oon  elänyt kaksi 

25 vuoden elämää. Ensimmäinen niistä oli vahvasti lain

väärällä puolella. Mä olin helvetin hyvä siinä – mä olin 

paras. Silti mä päätin tehdä täyskäännöksen, ja tein sen 

onneksi ajoissa. Mä olin nuori ja kiltti pellavapää, jonka 

sisällä asui kekseliäs paholainen. Nyt sä pääset aika-

matkalle rikollisesta pellavapäästä kaljuun partanaamaan, 

jolle rehellisyys ja oikeudenmukaisuus on nykyään kaikki 

kaikessa.”

 Kirja avaa miljonääriksi päätyneen tv-juontajan jo 7-vuotiaana 

aloitetun rikollisen elämän vaiheita ja päihteettömyyden

tuomia valintoja. Tarina kertoo, kuinka jo syvälle rikoksiin ajau-

tunut nuori voi tehdä suunnanmuutoksen ja pelastaa tulevai-

suutensa. Millaista on elämä, kun miljoonat eivät kuitenkaan 

tuoneet onnea? Kirja kannustaa nauttimaan normaalista

elämästä ilman luksusta ja kääntämään kytkimestä, mikäli

suunta on väärä.  
Miljonäärinä Espanjassa elävä Henry ”Henkka” Aflecht on

suomalainen 50-vuotias mies. Kansalle hän on tuttu televisiosta 

ja avoimesta tavastaan puhua mediassa asiasta kuin asiasta. 

Nyt Henkka kertoo tähän asti salatuista rikollisista nuoruus-

vuosistaan 25-vuotiaaksi asti, tekemästään täyskäännöksestä ja 

siitä, kuinka hän päätti ryhtyä elämään yhteiskunnan ehdoilla.

Henry Aflecht

readme.fi

ISBN 978-952-373-615-3

KL 99.1

Henry Aflecht

HENKKAAFLECHTRIKOLLISESTA MILJONÄÄRIKSI

KIRJAUUTUUS!

”Kirjasta aukeaa myös 
Aurinkorannikon 
Radio Finlandian 
omistajanvaihdoksen 
haasteet, kun kanava 
päätyi Henkalle hänen 
tahtomattaan.”

Kirja on myynnissä 
13.4. alkaen läpi 
Suomen kirjakaupoissa 
ja mm. Prismoissa. 
Kirjaa tulee myyntiin 
myös Ewaldsiin, tai 
sen voi tilata mm. 
www.adlibris.com 
-kirjakaupasta.

HENKKA AFLECHT
– RIKOLLISESTA
MILJONÄÄRIKSI

renkaat. 6 istuinta. Hp 3600 €. 
puh 658404478

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

Jouluviikko Gran Canaria Sol 
Amabores. 4/6 henkilöä. Hin-
ta 7500€. Lisätiedot ja kuvat/
Viestit ja whatsapit Hannu +358 
40 553 1090

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

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

Myytävänä
Peugeot 807 2.0 Hdi diesel. Vm 
2004, 64.000 km, siisti, katsas-
tettu 2003, huoltokirja, uudet 
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Juominen vähenee,  
haitat pysyvät
SUOMESSA ALKOHOLIN kokonaiskulutus on huippu-
vuosista vähentynyt. Se on noin yhdeksän litraa sata-
prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna. Tilastoissa on 
mukana yli 15-vuotiaat suomalaiset.

Tästä voi helposti vetää sen johtopäätöksen, että 
myös alkoholin käytön haitat ovat vähentyneet. Näin 
ei kuitenkaan ole.

Syy selittyy sillä, ettei riskikäyttö ole välttämättä vä-
hentynyt lainkaan. Kaikista yli 15-vuotiaista suomalaisista 
10 prosentin osuus käyttää koko alkoholin kulutuksesta 
puolet. Noin 600.000 suomalaista voidaan pitää ris-
kikäyttäjinä. Eli heille syntyy juomisesta sosiaalisia ja 
terveydellisiä haittoja.

Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten alkoholin 
kokonaiskäyttö on kutakuinkin keskitasoa. Kertajuomi-
sen runsaudessa ja haittojen määrässä suomalaiset 
nousevat kärkipäähän.

Alkoholin saatavuutta on Suomessa helpotettu mo-
nien vuosien aikana. Ehkä merkittävin muutos sitten 
1930-luvun kieltolain tapahtui vuonna 1968, kun kes-
kiolut vapautettiin kauppoihin ja pubeihin.

Jotain muutoksen suuruudesta kertoi se, että vaati-
musta keskioluen myynnin vapauttamisesta R-kioskeihin 
pidettiin vielä 60-luvun alussa vitsinä.

Kun myynnin vapautumisesta tuli totta, suomalaisten 
juominen kasvoi rajusti, samoin haitat.

Suomalainen poliittinen keskustelu alkoholista käy-
dään aivan liikaa kokonaiskulutuksen ympärillä. Siitä 
vedetään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Eivät 
kokonaiskulutuksen muutokset välttämättä vaikuta sa-
malla tavalla haittoihin.

Juuri ymmärtämättömyys alkoholin käytön riskeistä 
ajaa usein harhateille. Kun Suomessa vapautettiin vah-
vat lonkerot ja oluet ruokakauppoihin, kokonaiskulutus 
ei lähtenyt kasvuun.

Kulutuksen väheneminen kuitenkin pysähtyi myö-
hemmin.

Nyt kasvavat vaatimukset viinin vapauttamisesta 
ruokakauppoihin myytäväksi. Asiantuntijoiden mukaan 
haitat kasvaisivat.

Vapauttamista puoltavat sanovat perusteluiksi sen, 
että pitääkö pienen ongelmakäyttäjäryhmän takia viedä 
tällainen etu kaikilta aikuisilta suomalaisilta.

Ei kyse ole suinkaan siitä, että meillä on ongelma-
käyttäjiä ja ne, joilla ei ole ongelmia alkoholista. Kyse on 
siitä, että meillä on riskikäyttäjiä yli puoli miljoonaa. Mitä 
helpommin alkoholia saa ja mitä edullisempaa se on, 
sen enemmän riskiryhmästä siirtyy ongelmakäyttäjiksi.

Maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan toimisto 
tilastoi alkoholin käyttöä eri maissa ja käytön seurauksia. 
Tilastojen mukaan alkoholiongelmat ovat Suomessa 
pahin kansanterveyden uhka.

Kuolemia alkoholi aiheuttaa vuosittain noin 1.600 
suomalaiselle. Luku kasvaa hurjasti, kun otetaan mu-
kaan alkoholin aiheuttamat sairaudet, jotka eivät suo-
raan johda kuolemaan. Kyse on kymmenistä tuhansista 
suomalaisista.

Alkoholin aiheuttamat haitat ovat samaa suuruus-
luokkaa kuin kakkostyypin diabeteksen.

Hyvä kysymys on se, pitäisikö Suomessa palata 
viinakorttiaikaan tai tehdä saatavuus muuten nykyistä 
paljon vaikeammaksi ja nostaa hintaa merkittävästi.

Jos näin tehtäisiin, matkustajatuonti ja nettiostaminen 
kasvaisivat nopeasti. Suomi ei elä suljetussa ympäris-
tössä. Sen on tasapainoiltava saatavuuden ja hinnan 
kanssa niin, ettei tuonti räjähdä käsiin.

On hyvä muistaa se, kun Viro liittyi Euroopan unio-
niin vuonna 2004. Suomen oli pakko laskea alkoholi-
tuotteiden veroa viidenneksen, jotta matkustajatuonti 
pysyi edes jotenkin aisoissa. Kasvu olikin kohtuullista.

Matkustajatuonti Suomeen putosi koronan aikana 
puoleen, mutta on nyt vahvassa kasvus-

sa. Seuraavan hallituksen tulisi muistaa, 
että haittaverojen nosto esimerkiksi 
viinan ja tupakan osalta ei välttämättä 
kasvata verotuloja, vaan siirtäisi ostoja 
etelärajan taakse.

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. Suomen rikoslaki
Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä 
tahdomme Me täten vahvistaa seuraavan rikoslain Suo-
men Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemises-
ta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta 
asetus annetaan. Alku on pysynyt samana vuodesta 
1889 lähtien.

2. Sakot tai korkeintaan vuosi vankeutta
Näin se on rikoslain mukaan. Vanhoja pykäliä on jätetty 
lakiin historiallisten syiden takia, mutta niitä ei enää so-
velleta. Kun taas esimerkiksi kaksintaisteluita koskeva 
luku 23 on kokonaan kumottu ja se on pyhitetty nykyi-
sin liikennerikoksille.

3. Laghman
Laghman on muisnaisruotsia ja se tarkoittaa sananmu-
kaisesti lakimiestä. Käräjäoikeuden johtavan tuomarin 
lisäksi ansioituneelle lakimiehelle voi hakea laamannin 
arvonimeä. Hovioikeudenlaamanni on puolestaan ho-
vioikeuden osaston päällikkö.

4. New Yorkin Keskuspuistossa
Manhattanilla sijaitsevassa Keskuspuistossa on kuvattu 
vuosien 1900-2020 välisenä aikana 532 elokuvaa. Se 
on romanttisten elokuvien keskiö. Audrey Hepburnin 
tähdittämä Aamiainen Tiffanylla (1961) on yksi tunne-
tuimmista NY:ssa kuvatuista leffoista. 

5. Niillä merkittiin ajosuunta
Mannerheimintieltä Ylioppilastalon pysäkillä lähti samalta 
puolelta kaksi kolmosta kahteen eri suuntaan. Vuodesta 
1950 vuoteen 2013 raitiovaunu B meni Brunssparke-
nia eli Kaivopuistoa ja Berghälliä eli Kalliota kohti, kun 
taas T meni Töölöön ja Kauppatorin suuntaan. 3T on 
nykyisin linja 2.

6. 1323
Ruotsin ja Novgorodin rauhansopimus on vanhin tun-
nettu asiakirja, joka määritti Ruotsin itärajan. Tämän 
vuoden elokuussa siitä tulee kuluneeksi 700 vuotta. 
Juhlallisuudet ovat tunnetuista syistä jäämässä väliin. 
Nykyisin Suomen ja Venäjän raja kulkee pikkaisen 
idempänä kuin ensimmäinen tunnettu raja.

7. Sushia
Björk rakastaa aasialaisia ruokia, mutta ammattikokin 
mukaan sushin valmistus on oma taiteenlajinsa. Sen ta-
kia hän ei koske siihen. Australiassa asuva kokki nauttii 
Suomessa saaristolaispöydän antimista. Savustettu kala 
ja katkarapuleipä eli toast skagen on hänen lempparinsa.

8. Se parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta
Etumaista kiitorataa käytetään lentokoneiden nousuun, 
joko katapultin tai hyppyrien avulla. Vinolle kiitoradal-
le taas laskeudutaan. Vanhoissa lentotukialuksissa oli 
vain yksi kiitorata. Epäonnistunut laskeutuminen tuhosi 
välillä useita pysäköityjä lentokoneita.

9. Mansaaren ajoihin
Maailman vanhimman moottoripyöräkilpailun osallis-
tujista on vuodesta 1907 lähtien kuollut 226 kilpailijaa. 
Kilpailussa kierretään kuudesti 60 kilometriä pitkä rata. 
Se sisältää 219 käännöstä ja huippunopeus voi nosta 
320 km tunnissa. Kierroksen keskinopeus pysyy yli 
200 km tunnissa.

10. Paul Newman esittää molemmissa  
Eddie Felsonia
Suurkaupungin hait -elokuvassa Fast Eddie pelaa ra-
hasta pienissä piireissä. Hän haluaa kuitenkin todistaa 
olevansa paras haastamalla maan parhaan pelaajan 
Minnesota Fatsin (Jackie Gleason). Suurissa seteleis-
sä Eddie opettaa Vincentiä (Tom Cruice) pelaamaan 
rahasta kuten ammattilainen. 

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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Viiniasiantuntija Ari Onnelan opastuksella maistamme  

cavaa sekä muita Espanjassa valmistettuja kuohuviinejä 

el Encuentro -ravintolassa. Maistajaisten jälkeen nautitaan 

yhteinen lounas.

PERJANTAINA 17.3.   

CAVA- 
MAISTAJAISET 

www.olekustannus.com/uusiole

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

VARAA PAIKKASI

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

31.3.  
Pitkään-

kypsytetty 
Reserva-
punaviini

HINTA 50 € 

Sisältää suomenkielisen opastuksen, maistajaiset ja lounaan

Kokoontuminen klo 12 ravintola edessä Av. Nuestro Padre 

Jesús Cautivo, 53 (Jari´s Rentalsin vieressä, kukkakioskia  

vastapäätä), Los Boliches, Fuengirola

Unohtumaton Sevilla

Puh. +34 687 886 745 Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

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

Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!

INFO

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

LÄHDE 

MUKAAN!Kokopäiväretki lauantaina 18.3., hinta 85 € (4-14 v. 64€)

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

Lähde kiehtovalle suomen-
kieliselle päiväretkelle.  

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN

VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com 



NYT ON OIKEA AIKA

Me kokoomuksessa haluamme kääntää Suomen talouden 

kasvuun ja päästöt laskuun. Haluamme, että rahaa jää myös 

unelmien toteuttamiseen.

Haluamme, että jos palaat Suomeen, on se parempi maa kuin lähtiessäsi.

Tutustu erinomaisiin ehdokkaisiimme eduskuntavaaleissa ja äänestä 

kukoistavan ja menestyvän Suomen puolesta: kokoomus.fi/eduskuntavaalit
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LAITTAA 
SUOMEN 
ASIAT 
KUNTOON.

P.S. TERVETULOA MUKAAN TEAMSIIN KESKUSTELEMAAN KOKOOMUKSEN ULKOSUOMALAISTEN ILTAAN TIISTAINA 21.3. KLO 19–20 Suomen 

aikaa. Mukana puoluejohdosta ovat entiset ulkosuomalaiset Elina Valtonen ja Kai Mykkänen. Tästä tilaisuuteen: bit.ly/ulkosuomalaiset

Ennakkoäänestys 
ulkomailla 22.–25.3.



EDUSKUNTAVAALIT 2023 Ennakkoäänestys ulkomailla 22.–25.3.

Nyt on oikea aika pelastaa 
hyvinvointiyhteiskunta!

Onko edessä käänteentekevät vaalit? 
Jokainen ääni on tarpeen!

K evään eduskunta-
vaaleissa ratkais-
taan paljon. Olemme 

tienristeyksessä, jossa pää-
tetään, jatkammeko talous-
pohjan rapauttamista vai 
valitsemmeko vastuullisen 
kasvun tien. 

On nimittäin selvää, että 
hyvinvointiyhteiskunnan 
palvelut, siis koulut, tervey-
denhuolto, vanhuspalvelut 
ja muut arjen kannalta tär-
keät asiat ovat uhattuina, 
jos Suomen taloutta ei saa-
da kuntoon. 

Ei ole kuitenkaan syytä 
vaipua synkkyyteen. Meil-
lä on kaikki mahdollisuu-
det selvitä ja nousta jälleen 
kukoistukseen. Ensin on 
uskallettava katsoa totuut-
ta silmiin. Tämä maa ja sen 
kansalaiset ansaitsevat pa-
rempaa. 

Tulevina vuosina on teh-
tävä vaikeita ratkaisuja, jot-
ta talous saadaan kestävälle 
pohjalle. On säästettävä, on 
tehtävä valintoja. Mutta sil-

loin, kun rohkenemme teh-
dä valintoja, silloin voidaan 
myös panostaa ja tehdä pal-
jon hyvää. 

Kokoomuksen tavoittele-
ma Suomi on hyvä yhteis-
kunta niin lapsille, nuorille, 

työikäisille kuin ikäihmi-
sille. Haluamme edistää 
suomalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia sekä panostaa 
syrjäytymisen ja muiden on-
gelmien ennaltaehkäisyyn. 
Haluamme nopeuttaa suo-

malaisten pääsyä sosiaali- ja 
terveyspalveluihin sekä tur-
vata jokaiselle suomalaisel-
le toimivan arjen. 

Suomen kilpailukyky pe-
rustuu vahvaan sivistykseen 
ja korkeaan osaamiseen. 

Haluamme jokaiselle lap-
selle vahvat lähtökohdat 
elämään laadukkaan var-
haiskasvatuksen ja yksilöl-
lisen perusopetuksen avulla. 
Haluamme nostaa Suomen 
korkeakoulut ja suomalai-
sen tutkimuksen maailman 
kärkeen.

Meidän on huolehdittava, 
että jokainen työikäinen ja 
työkykyinen tekee Suomessa 
töitä. Sen lisäksi tarvitsem-
me työvoimaa myös ulko-
mailta. Ahkerat ja osaavat 
työntekijät ovat tervetullei-
ta Suomeen tekemään töitä. 
Kyllä täällä töitä riittää.  

Siksi myös yrittämisen 
edellytysten pitää olla kun-
nossa. Sillä vain työllä ja yrit-
tämisellä yhteiskuntamme 
palvelut voidaan järjestää ja 
rahoittaa kestävästi. 

Tässä ajassa meille avau-
tuu mahdollisuuksia, joihin 
on tartuttava. Energiamur-
ros ja puhtaan teknologian 
vienti voivat nostaa meidät 
maailman huipulle. Suo-

meen kannattaa investoida. 
Tarvitsemme ydinvoimaa, 

tuulivoimaa, aurinkoenergi-
aa, vetytaloutta sekä uutta 
puhdasta teknologiaa. Näil-
lä kaikilla tavoille voimme 
huolehtia kotien lämmityk-
sestä, mutta voimme myös 
viedä maailmalle puhtaita 
sinivalkoisia ratkaisuja. 

Tässä konkretisoituu se, 
että voimme olla maailmal-
la ilmastonmuutoksen torju-
ja ja samalla luoda Suomeen 
työtä, talouskasvua ja hyvin-
vointia.

Eduskuntavaaleissa 2.4.  
päätetään Suomen suunta. 
Päätetään, käperrymmekö 
sisäänpäin vai kurkottelem-
meko kasvuun. Pelastamme-
ko palvelut vai valitsemmeko 
näivettymisen tien. 

Valitaan viisaasti, vali-
taan tulevaisuus. Nyt on oi-
kea aika.

Petteri Orpo
Kansallinen kokoomus r.p.
puheenjohtaja

Aurinkorannikon Ko-
koomus on aloittanut 
valmistelut tuleviin 

Eduskuntavaaleihin hyvissä 
ajoin jo viime syksynä. Syk-
syn Poliittisten keskustelui-
den teemoja valitsimme sen 
mukaan, mitä uskoimme ole-
van tulevien vaalien keskiös-
sä. Paikallisyhdistyksemme 
on halunnut tarjota avoimia 
tilaisuuksia Aurinkoranni-
kon kaikille suomalaisille 
järjestämällä mahdollisuu-
den keskusteluun tärkeistä 
asioista ja mahdollisuuden 
kysyä niistä eri alojen asian-
tuntijoilta. 

Oli selvää, että nykyhal-
lituksen syntysanoissa lau-
suttu prinsiippi: ”Rahaa on” 
on johtanut hallituskauden 
aikana hallitsemattomaan 
velkaantumiseen, jonka ver-
taista tilannetta historiasta 
täytyy hakea 1980-luvul-
ta ja sen korjaamisen tus-
kaa 1990- luvulta. Talous 
oli siten keskeinen keskus-
telun aihe, ja on sitä mi-
tä suurimmassa mielessä 
edelleen. Talousnäkemyk-
set ovat kaukana toisistaan 
vasemmiston ja opposition 
välillä. Sekä kotimaiset että 
ulkomaiset tutkijat sekä ta-

loudelliset instituutiot (Val-
tiovarainministeriö, Suomen 
Pankki, talouden arviointi-
neuvosto, VATT, IMF, OECD, 
EU, mm.) ovat varoittaneet 
Sanna Marinin hallitusta ki-
peästi tarvittavasta muutok-
sesta taloudenpidossa.

Toinen paikallisyhdis-
tyksemme keskeinen po-
liittisen keskustelun teema 
tuli ulkoa annettuna paina-
jaisena; Venäjä aloitti rikolli-
sen sotaretkensä presidentti 
Putinin harhaisten historia- 
ja tulevaisuusfantasioiden 
sumentamana demokrati-
aa kohti pyrkivään Ukrai-
naan. Suomen turvallisuus 
nousi keskustelumme keski-
öön myös vierailijoidemme 
alustuksilla. Kokoomuksen 
yli 15 vuotta sitten tekemä 
selkeä päätös hakeutumi-
sesta NATOon on vuosien 
varrella herättänyt pilkal-
lisiakin kommentteja, eri-
tyisesti poliittisen kentän 
vasemmalla laidalla. On 
hyvä kysymys vaalidebat-
teihin, mistä Eduskunnan 
tuore NATO siunaus ääni-
vyöryllä 184-7 kertoo?

Vuoden vaihteessa voi-
maan tullut SOTE uudistus 
haastaa Suomen terveyden-

huoltojärjestelmän sekä ta-
louden. Haasteet valuvikojen 
korjaamiseksi tulevat pu-
huttamaan jäseniämme ja 
haastamaan koko Suomen 
hyvinvointirakenteen ja si-
tä kautta myös taloutemme.

Viimeisen vuoden aika-
na olemme saaneet vieraak-
semme sekä paikanpäälle 
että etäyhteydellä valtavas-
ti tärkeäksi kokemiemme 
alojen asiantuntemusta; 
nimittäin Elina Valtosen, 
Pia Kauman, Kristiina Ko-
kon, Sanni Grahn-Laasosen, 
Mia Laihon, Sanna Kalisen 
sekä Ben Zyskowiczin, Kai 
Mykkäsen, Jarno Limnél-
lin, Heikki Vestmanin, Ti-
mo Elon ja Lasse Lehtosen.  

Kokoomus on käynyt 
menestykselliset kunta- ja 
aluevaalit edellisten 2019  
eduskuntavaalien jälkeen. Tu-
leviin vaaleihin on varauduttu 
huolella, mutta tämänhetki-
sen arvion mukaan vaaleista 
tulee erittäin tiukat ja jännit-
tävät. Tosin, todennäköisesti 
hallitusneuvotteluista saa-
daan odottaa vastaavanlais-
ta jännitettä, kävipä vaaleissa 
kuinka hyvänsä. Sen verran 
vaikea on kansakunnan ta-
loudellinen tilanne poliittisen 

näkemyksen ollessa ristirii-
tainen uhkaavan katastrofin 
korjaamiseksi.

Taloudesta ovat muut-
kin kuin me kokoomuslai-
set huolissaan. Eivät Sanna 
Marin ja Matias Mäky-
nen muista eivätkä nouda-
ta Paavo Lipposen opetusta 
1.10.1992 (IS): ”Korkein mo-
raali on siinä, että nykypol-

vi lopettaa elämisen tulevien 
sukupolvien kustannuksel-
la”. Entäpä eduskunnan jä-
senten keskuudessa eniten 
arvostettu kansanedustaja 
Sari Essayhin lausuma: Suo-
men valtiontalous seisoo tai 
kaatuu sote-menojen muka-
na (HS 23.1.23).

Aurinkorannikon paikal-
lisyhdistys kannustaa kaik-

kia suomalaisia rannikolla 
äänestämään, olipa puolue-
kanta mikä hyvänsä. Vain 
vaikuttamalla eduskun-
nan kokoonpanoon voimme 
täyttää kansalaisvelvollisuu-
temme. 

Jukka Leskinen
Aurinkorannikon kokoomus ry:n 
puheenjohtaja
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Helsingin poliisin ylikomisario
Hallintotieteiden maisteri
Kaupunginvaltuutettu
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ATTE

KALEVA

Turvallisin

valinta

eduskuntaan

Kokoomus

Helsinki

Kansanedustaja

136

www.attekaleva.fi

Aurinkorannikon Kokoomus pitää jo perinteiseen tapaan 
vaalitelttaa Fuengirolassa junakadulla Meson el Encuentron 

terassilla alkaen 21.3. klo 12–17 ja jatkuen päivittäin klo 10–17 
koko ennakkoäänestysajan eli aina 25.3. asti.

Arvomme ovat SIVISTYS, VASTUULLINEN TALOUDENPITO, 
OIKEUSVALTIOPERIAATE

Tule mukaan keskustelemaan! 

Omatiimimallilla hoitoonpääsy ja hoidon jatkuvuus kuntoon
Kotihoito ja hoiva turvattava. Omaishoitajille riittävästi tukea
Palvelusetelillä mahdollisuus valita hoivapaikka
Seniorineuvonta tukemaan ikäihmisiä
Päivähoito ja peruskoulu kuntoon
Turvallinen arki. Varmistetaan poliisin ja puolustusvoimien
resurssit
Työnteon pitää aina kannattaa. Yrittämisen 

Järkevällä taloudenhoidolla turvaamme palvelut
Huolehditaan ihanista vesistöistä ja luonnosta 

       edellytyksiä on parannettava

Mia Laiho
"Asioita ei

tapahdu, niitä

tehdään"
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Kansanedustaja ja lääkäri

UUSIMAA
Maksaja: Mian sydän ry
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SOTE-muutos kurittaa 
Uudenmaan hyvinvointialueita 
S uomen sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon 
on tehty kuluneel-

la Marinin hallituskaudel-
la valtavia hallinnollisia 
muutoksia kriiseistä välit-
tämättä. Samanaikaises-
ti tuhansia hoivapaikkoja 
on suljettu  hallituksen aja-
man henkilöstömitoituksen 
myötä ja hoitojonot ovat en-
nätyksellisen suuret. Henki-
lökunta on ollut kovilla eikä 
henkilöstöpulaan ole esitet-
ty ratkaisuja.  

Vuoden 2023 alusta kaik-
ki rahoitus sote-ja pelastus-
palveluihin tulee suoraan 
valtion kukkarosta. Riit-
tämättömän hyvinvoin-
tialueiden rahoituksen ja 
samanaikaisten kela-korva-
usten alasajon myötä hallitus 
on omilla toimillaan pahen-
tanut terveydenhuollon krii-
siä. 

Uudenmaan asukkaat ovat 
sote-muutoksen suurimpia 
häviäjiä. Uudenmaan hy-
vinvointialueet ja HUS joutui-

vat aloittamaan toimintansa 
vuoden alussa valmiiksi vel-
kaisena. Kasvavien kaupun-
kien tarpeet ovat jääneet 
rahoitusmallissa huomiot-
ta. Lasten ja nuorten lisäänty-
nyt pahoinvointi, sosiaaliset 
ongelmat, päihteet, syrjäyty-
minen, ja maahanmuutto li-
säävät palvelutarpeita. Sote:n 
rahoitusperusteita on muutet-
tava seuraavalla vaalikaudel-
la. Uudenmaan sote-rahoitus 
on riittämätön edes nykyisen 
palvelutason säilyttämiseksi.  

Täytyykin ihmetellä, 
miksi Uudenmaan hallitus-
puolueiden (eli SDP, Vihreät, 
Keskusta, RKP, Vasemmisto-
liitto) kansanedustajat eivät 
ole puolustaneet maan hal-
lituksessa Uudenmaan etua. 
Uudenmaan asukkailla tu-
lee myös olla oikeus yhden-
vertaisiin sosiaali-, terveys-, 
ja pelastuspalveluihin. Nyt 
niin ei ole. On tärkeää, että 
hoitoon pääsy, ja hoiva tur-
vataan sekä omaishoitajien 
arvokasta työtä tuetaan.  

Hoitojonot ovat Suomes-
sa ennätyksellisen suuret. 
Sekä perusterveydenhuol-
lossa että erikoissairaan-
hoidossa hoitoonpääsy 
takkuaa ja hoitotakuurajat 
paukkuvat. Tarvitsemme se-
kä julkisen, yksityisen että 
järjestöjen tuottamia sosiaa-
li-ja terveyspalveluja vastaa-
maan asiakkaiden tarpeisiin. 
Henkilöstön saatavuuson-
gelmiin tarvitsemme useita 
eri keinoja alkaen riittävis-
tä koulutuspaikoista hyvään 
johtamiseen, oman työn hal-
lintaan ja työperäiseen maa-
hanmuuttoon. 

Asiakkaalle oleellista 
on palvelujen nopea ja laa-
dukas saanti sekä hoidon 
jatkuvuus. Olen johtanut 
eduskunnassa Kokoomuk-
sen eduskuntaryhmässä 
omatiimimalli-työryhmää. 
Omatiimimallilla voi paran-
taa hoitoonpääsyä ja hoidon 
jatkuvuutta perustervey-
denhuollossa. Potilaan on 
siinä sujuvaa asioida tuttu-

jen ammattilaisten kanssa. 
Terveyskeskustyöstä saa-
daan myös houkuttelevaa, 
kun työn kuormittavuutta 
voidaan vähentää, omaan 
työnkuvaan voi vaikuttaa 
ja johtaminen on kohdal-
laan. Tavoitteena on saada 
omatiimimallia laajennet-
tua valtakunnallisesti.   

Uudenmaan rahoitusti-
lanteen korjaamiseksi tar-
vitsemme eduskunnassa 
vahvaa vaikuttamista, jotta 
Uudenmaan tarpeet huomi-
oidaan paremmin. Olemme 
kokoomuksessa valmistel-
leet Sote:n valuvikojen kor-
jaussarjaa. Olemme valmiin 
sote:n korjaushommiin he-
ti seuraavan eduskuntakau-
den käynnistyttyä! Ensin on 
kuitenkin voitettava vaalit. 

Mia Laiho
Kansanedustaja, 
lääketieteen tohtori,
Länsi-Uudenmaan 
aluehallituksen 
puheenjohtaja  

Suomalaisen 
koulun asiat 
kuntoon
S anni Grahn-Laasonen 

kävi Aurinkoranni-
kon Kokoomuksen 

vieraana tammikuussa. 
Muiden asioiden ohessa hän 
nosti esille Aurinkoranni-
kon suomalaisen koulun 
tärkeyden.

Grahn-Laasonen tapa-
si koulun edustajat. Koulun 
asioiden kanssa hän on ollut 
tekemisissä paljon jo minis-
teriaikanaan.

– On ehdottoman tär-
keää, että heti seuraavan 
hallituskauden alussa suo-
malaisen koulun tilanne 
selkiytetään lainsäädän-
nössä niin, että Aurinkoran-
nikon koulun kehittäminen 
ja laajentaminen on mah-
dollista. Oppilaaksi oton 
käytännöt olisi hyvä saa-
da yhteneväisiksi muiden 
Pohjoismaiden kanssa

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

Aurinkorannikolla asuvat. 
Tulkinnan mukaan, jokaisel-
la oppilaan täytyy olla kir-
joilla jossain suomalaisessa 
kunnassa. 

– Ministeriön auki oleva 
tulkinta siitä, miten tilapäi-
syys määritellään, jarruttaa 
selvästi koulun kehitystä. 
Olen ymmärtänyt, että kou-
luun olisi tulossa paljon 
enemmän oppilaita, kuin 
nykyiset tilat antavat myö-
ten. Säätiö ei uskalla lähteä 
tekemään mittavia inves-
tointeja, ennen kuin asiat 
ovat valtion puolelta selke-
ät. Hieman erikoista on, et-
tä asiasta tehtiin raportti jo 
vaalikauden alussa, mutta 
vasemmistohallitus ei ole il-
meisesti käsitellyt sitä lain-
kaan.

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

– En näe mitään esteitä 
sille, etteikö muillakin kuin 
suomalaisilla voisi olla lu-

kukausimaksuja vastaan 
mahdollisuus opiskella 
suomalaisessa koulussa. 
Se olisi suomalaisen kou-
lutusjärjestelmän vientiä 
parhaimmillaan. Yliop-
pilastutkinto englannik-
si auttaisi paljon tässäkin 
asiassa. 

Aurinkorannikon Kokoomus ja suomalainen koulu laativat vetoomuksen, jolla he toivovat kokoomuksen ottavan yhdeksi hallitusneuvottelukysy-
mykseksi oppilaaksi oton saattamisen pohjoismaiselle tasolle. Kuvassa Jukka Leskinen, Susanna Salo, Sanni Grahn-Laasonen ja Paavo Tanskanen.

”On ehdottoman tärkeää, että 
heti seuraavan hallituskauden 
alussa suomalaisen koulun tilanne 
selkiytetään lainsäädännössä.”
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“Pelastetaan
hyvinvointi-
valtio!”
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Hyvinvoinnin puolesta 
Marja Ahava

KOKOOMUS

Uudenmaan vaalipiiri

47 Heli Hakala

“Nyt on aika kääntää Suomen 

velkaantuminen laskuun. 

Tarvitsemme osaajia ja työvoimaa, 

pidetään koulutuksesta huolta ja 

tarjotaan mahdollisuuksia. 

Vahva talous takaa kilpailukyvyn 

sekä laadukkaat palvelut koko 

elämänkaaren ajalle.”

TM, erityisopettaja  I  kaupunginvaltuutettu

aluevaltuutettu  I  vanhusten palvelut -jaoston jäsen

naimisissa, kahden lapsen äiti

www.helihakala.fi    I   heli.hakala@vantaa.fi    

Kokoomus Uusimaa

55

MERVI KATAINEN
asiallinen tyyppi

www.mervikatainen.fi

KOKOOMUS

UUSIMAA
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Pari pykälää parempi päättäjä

MIKKO PIIRTOLA

www.piirtola.fi

• Asianajaja, varatuomari

• HUS, hallituksen jäsen

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 

hallituksen jäsen

Henrik 
          Vuornos.

Kohtuullisen oikealla.

83

UUSIMAA
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EHDOLLA UUDELLAMAALLA
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timoheinonen.fi      @timoheinonen

Vahva yhteys Kanta- ja 
Päijät-Hämeeseen!

MAAKUNNAN MIES. 
VALTAKUNNAN VAIKUTTAJA.

Kansanedustaja

Timo Heinonen

Kiitos hyvästä ja tuloksekkaasta yhteistyöstä 
vuosien varrella ja olen käytettävissä 

jatkossakin! Toimeen tartutaan!

”On mulle Suomi 
suloisin, vaan Häme 

siitä kallehin!”

Muista 
äänestää!
Ennakkoäänestys 

ulkomailla 22.–25.3.

Äänestyspaikat Aurinkorannikolla:

Fuengirola, Seurakuntakoti
Avda. de las Salinas 3,  

29640 Los Boliches, Fuengirola

Torremolinos, Asociación de  
profesionales de Torremolinos

Plaza Costa del Sol 10, Edificio Entreplazas, 
local 113, 29620 Torremolinos

  

  

Ravintola Kukko keskiviikkona 5.4. klo 13.00

Kauneushoitola GLOW Beautyn toimintaa 
esittelee esteettinen hoitaja Minna Landén

Luonnollisen lopputuloksen antavat esteettiset ja 

medikaaliset hoidot sekä uudet luonnolliset 

pigmentoinnit, jotka korostavat kauneutta. Häneltä 

voi kysyä esteettisistä ja medikaalisista hoidoista ja 

muista mieltä askarruttavista kysymyksistä.

Esitelmän jälkeen on ruokailu, jonka aikana arpojen 

myyntiä. Arvonta lounaan jälkeen.

Lounas sisältää kala- ja lihavaihtoehdot ja yhden 

lasin ruokajuomaa hintaan 14€.

Ilmoita valintasi ilmoittautumisen yhteydessä.

NAISTEN LOUNAS
Ilmoittautumiset 

kirsi.ruotsa@gmail.com tai

www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/

ilmoittaudu_tilaisuuksiin/

Tervetuloa!

Kirsi ja Hilkka

”Olen ollut vuosikymmeniä mukana terveyspalveluja 
rakentamassa. En halua, että koko järjestelmä hajoaa käsiin”, 
Lasse Lehtonen sanoo

H arvoin on politiikkaan 
lähdössä ehdokas, 
jolla olisi vankempi 

asiantuntemus ja kokemus 
kuin Lasse Lehtosella; lää-
ketieteen tohtori, oikeustie-
teen tohtori, vuosikymmeniä 
julkisen ja yksityisen puolen 
johtotehtävistä, toiminut 
professorina sekä lukuisis-
sa asiantuntijatehtävissä ko-
timaassa ja ulkomailla.

”Suunnitelmatalouden 
ideologiaa”
Marinin hallitus sai vuo-
sia väännetyn soten maa-
liin. Hyvinvointialueet 
aloittivat vuodenvaihtees-
sa. Lehtonen sanoo, ettei 
ollut tyytyväinen Sipilän 
hallituksen kaatuneeseen 
sotemalliin, mutta Marinin 
hallitus ideologisoi soten ja 
ongelmat kentällä ovat vain 
pahentuneet.

Hänestä Sipilän hallitus 
oli ylioptimistinen markki-
noiden toimivuuteen. Ma-
rinin hallitus taas rakensi 

sotensa suunnitelmatalou-
den ideologiasta.

”Mennään erittäin vah-
vaan keskusohjaukseen. 
Alueille asetetaan tuotantota-
voitteet ja valtio antaa rahat.”

”Ei nyt sentään syytetä 
kansanviholliseksi hyvin-
vointialueen johtajaa, jos ta-
voitteita ei saavuteta. Mutta 
ministeriön virkamiesten ja 
ehkä ministerinkin haukut 
on käytävä kuuntelemassa”, 
Lehtonen lataa.

”Kaikki kannusteet 
puuttuvat”
Lehtonen huomauttaa, että 
terveyspalvelut ovat hyödyk-
keinä haastavia. Kysyntä ei 
koskaan tyydyty. Millään 
palveluilla ei saada ihmis-
tä kuolemattomaksi. 

Markkinaehtoisesti toi-
miville yrityksille on kan-
nattavinta tarjota palveluita 
maksukykyisille ja suhteelli-
sen terveelle väestölle. Julki-
nen valta ei näin voi toimia. 
Sen on huolehdittava sairais-

ta ja usein moniongelmaisis-
ta potilaista.

Lisäksi terveyspalvelut  
ovat osa yhteiskunnan krii-
sivalmiutta. Joka puolelta 
maata on löydyttävä päivys-
täviä sairaaloita äkillisten 
sairastapausten ja onnetto-
muuksien varalta.

Väestön ikääntyessä ter-

veyspalvelujen kysyntä kas-
vaa. Järjestelmäremontilla on 
haluttu hillitä kustannusten 
vääjäämätöntä kasvua. Leh-
tosen mukaan tässä Marinin 
hallitus epäonnistui.

”Tyypillinen suunnitel-
matalouden moka. Sotesta 
puuttuvat kaikki kannus-
teet tehokkuuteen ja tuot-

tavuuteen, joilla hoitojonot 
saataisiin lyhenemään.”

”Tässä mallissa hyvin-
vointialueille on parasta, 
että eivät tee mitään.”

”Rahat tulevat väestö-
määrän ja sairastavuuden 
perusteella. Kaikki palvelu-
tuotanto on vain kulu. Mitä 
vähemmän tuotat sitä enem-
män jää rahaa ja budjetti py-
syy tasapainossa.”

”Kela-korvaukset 
palautettava” 
Lehtonen sanoo olevansa 
siinä mielessä realisti, et-
tei soten perustavaa laatua 
olevia valuvikoja korjata 
hetkessä. Kiireellisimpänä 
tehtävänä hän näkee hoito-
jonojen purkamisen. Yksityi-
set terveysalan yritykset on 
vedettävä työhön mukaan.

Hän pitää Kela-korvauk-
sista luopumista suurena 
virheenä. ”Paras ja nopein 
keino jonojen purkamiseen 
on Kela-korvausten palaut-
taminen ja niiden nostami-

nen järkevälle tasolle.”
”Ihmisten on päästävä hoi-

don piiriin heti kun on tarve. 
Ei ole oikein, että terveyskes-
kuksesta saa viikon odottaa 
vastasoittoa, jossa sitten ker-
rotaan, että aika vastaanotol-
le voisi löytyä kolmen neljän 
viikon päästä. Ei ihmisiä voi 
pitää ideologisista syistä jo-
nossa. Heille on annettava 
mahdollisuus hakea palveluja 
sieltä mistä niitä saa. Muuten 
terveysongelmat vain pahene-
vat. Samalla ratkeaa oma 
lääkäri- kysymys. Ei tarvita 
komiteaa asiaa miettimään. 
Kyllä ihmiset osaavat valita 
itselleen sopivan lääkärinsä.”

Kela-korvaukset ovat 
hänestä oiva väline tavan-
omaisten lääkärikäyntien  
ja hammashoidon tarpei-
siin. Kun apua tarvitse va  
pääsee nopeasti haluaman-
sa lääkärin vastaanotolle, 
paine hyvinvointialueita 
kohtaan vaimenee ja ne voi-
vat keskittyä vaativam-
paa hoitoa edellyttäviin  
asiakkaisiin.
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Vahva talous 
on itsenäisen  
Suomen paras 

turva

maaritvierunen.fi

Maarit 
VIERUNEN
Rahoituspäällikkö, KTM, 
Kaupunginvaltuutettu, 
Kaupunginhallituksen jäsen

Ilmoituksen maksaja: Stadin puolesta ry

Ehdolla eduskuntaan

KOKENUT
SENIORI

EDUSKUNTAAN

KOKENUT
SENIORI

EDUSKUNTAAN

Pertti HemmiläPertti Hemmilä

186186
VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

Tutustu vaalilehteeni ja
tavoitteisiini lukemalla

tämä qr-koodi
älylaitteellasi.

rohkeastitekoihin.fi

Aurinkorannikolla asunut

37-vuotias äiti lähtöisin yrittäjäperheestä.

Koulutus: Ekonomi ja valtiotieteiden maisteri.

Työ: Lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

www.Lindan.fi

SOSIAALINEN JA TALOUDELLINEN

TURVALLISUUS

LINDA
BRANDT-AHDE

KAAKKOIS-SUOMI

”

TEHDÄÄN  PALUU 
TULEVAISUUTEEN.
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Mietimme liian usein, mikä on 
parasta järjestelmälle, kun pitäisi 
keskittyä siihen, mikä olisi parasta 
ihmisille. Annetaan määräysvalta 

elämästä ihmisille itselleen ja 
vapautetaan heidät 

tavoittelemaan unelmiaan.

Nyt on oikea aika 
rakentaa Suomesta 
mahdollisuuksien 

maa!

MAKSAJA:  POL IT I IKKAPAJA  RY

SAVO-
KARJALA,
NYT ON AIKA  
VARMISTAA  
MUUTOS. 
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#liikuntaehdokas

138
TERHI 

KOULUMIES

Hyvinvointivaltiota tarvitaan tulevaisuudessakin, 
se perustuu terveeseen talouteen. 

Velkaantuminen on pysäytettävä, veroja ei pidä 
kiristää. Kun rahaa on rajallisesti, peruspalvelut 
on laitettava etusijalle.

Ydinvoimaa tarvitaan lisää, se ei 
pahenna ilmastonmuutosta.

Olen kansanedustaja, 
sote-valiokunnan jäsen, 
valtiotieteiden maisteri ja äiti.

Olen ehdolla Helsingissä.

Lue lisää:
terhikoulumies.fi 
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Suomen ongelmien 
ratkaisu tarvitsee
LÄÄKÄRIN ja JURISTIN

Vaalipäivä 2.4.2023. 

Ennakkoäänestys ulkomailla 22. – 25.3.2023.

Äänestä eduskuntaan 
Uudeltamaalta

LASSE 
LEHTONEN

Lääketieteen tohtori, oikeustieteen tohtori.
Diagnostiikkajohtaja, 
terveysoikeuden professori. 

64

kampanja@lehtonenlasse.fi 
lehtonenlasse.fi 

UUSIMAA

AURINKORANNIKON KOKOOMUKSEN KEVÄÄN 2023 OHJELMAA

21.–25.3. välisenä aikana pidämme eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ajan  
vaalitelttaa Meson el Encuentron terassilla. Voit tulla keskustelemaan vaalien 
aiheista cavan kera. Tervetuloa juttelemaan!

26.3. pelataan perinteinen XXIV Ruiskukka Golf Mirafloresin kentällä. Pelin 
jälkeen nautimme palkintojenjaon yhteydessä maittavan illallisen Ravintola 
Viderassa rantakadulla. Illalliselle voit tulla, vaikka et pelaisikaan.

2.4. klo 16.00 Ravintola Kukossa vuosikokous ja klo 18.00 vuosikokouksemme 
jälkeen Kukossa vaalivalvojaiset. Kokoomuksella on omat pöydät. Varaa ajoissa 
paikkasi!

5.4. klo 13.00 Ravintola Kukossa Naisten Lounas. Naisellinen iltapäivä. 
Kauneuspiste GLOW esittäytyy tyylinäytteineen. 

6.4. klo 14.00 Ravintola Kukossa puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen 
vierailee tilaisuudessamme. 
      
Su 16.4. klo 13.00 Ravintola Kukko. Vaalien tulosten analysointia ja mahdolliset 
hallitusneuvottelut. Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Janne Pesonen.

Syksyllä 2023 meillä on 25-vuotisjuhla marraskuussa. Myös perinteinen Aurinko 
Golf pelataan lokakuun puolivälissä. Suunnitteilla on myös risteily Välimerellä.

Tilaisuuksista tiedotamme aina tarkemmin kotisivuillamme 
www.aurinkokokoomus.fi ja facebookissa 
https://www.facebook.com/aurinkokokoomus/. Ilmoittautua voit 
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/

TERVETULOA MUKAAN!

XXIV RUISKUKKA GOLF 2023
Pelataan sunnuntaina 26.3. klo 10.00 alkaen Miraflores Golfissa

Pelimuoto: Best ball. Kilpailumuoto on parikilpailu ja kaksi pelaajaa pelaa 
joukkuetovereina kumpikin omaa palloa jokaisen reiän loppuun saakka. 
Joukkueen parempi PB-tulos kultakin reiältä on joukkueen tulos. 
Tarkemmat kilpailuohjeet jaetaan erikseen.

Pelin jälkeen palkintojenjako ja ruokailu, 3 lajin menu juomineen, Fuengirolassa 
Ravintola Viderassa. Pelimaksu ruokailuineen on 110€.
Pelkkä peli maksaa 75€.

Pelaajien avec ja yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita ruokailuun ja 
seuraamaan palkintojenjakoa. Pelkkä ruokailu ruokajuomineen maksaa 45€.

Kilpailun suojelija ei ole vielä varmistunut.

Ilmoittaudu kilpailuun tai vain päivälliselle:
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/
Sieltä löytyy lomake sekä ohjeet etukäteismaksuun
Sähköpostilla, timo@juhala.info
Info kilpailusta +34 647 127 498 / Timo Juhala
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Kansanedustaja, KTM

Kokoomus Uusimaa

Kokenut ja luotettava 
suunnannäyttäjä

Kansanedustaja, FM, MBA

Kokoomus Pirkanmaa

Liikettä, sisua, toivoa
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www.piakauma.fiwww.paulikiuru.fi
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Luovuuden lähteillä
TYÖSSÄNI sisustussuunnitteli-
jana tulee vastaan ajanjaksoja, 
jolloin työprojektien kasaantu-
minen, kiire ja stressi uhkaavat 
ottaa yliotteen. Hyvällä aika-
tauluttamisella on mahdollista 
ennaltaehkäistä kiireen muut-
tumista vakioksi, mutta kaikis-
sa tilanteissa sekään ei toimi. 
Työ sisältää jatkuvaa yhteistyötä 

muiden alan toimijoiden kanssa, 
joiden aikataulut ja työkiireet vai-
kuttavat myös omaani. Yhteistyö-
kumppaneiden aikatauluun voin 
vaikuttaa vain hoitamalla oman 
osuuteni sovitussa aikataulussa 
sekä tuottaa selkeillä ja hyvillä 
ohjeilla varustettuja suunnitelmia. 
Onneksi aikajaksot tekevät kui-
tenkin aaltoliikettä luoden väliin 
hieman rauhallisempia jaksoja. 
Niille kun luovassa työssä on to-
della tarvetta.

Huomaan pohtivani tätä ar-
jen, työn, perheen ja oman ajan 
tasapainoa enenevissä määrin. 
Koen tämän tasapainon olevan 
ainakin itselleni ratkaisevan tär-
keä asia, mutta uskallan väittää 
sen olevan sitä jopa tiedostamat-
ta valtavan monelle muullekin. 
Erityisesti luovilla aloilla työs-
kenteleville ihmisille ajan rytmillä, 

inspiraatiolla ja luovuutta ruok-
kivilla asioilla on suuri merkitys. 
Luovuus vaatii ainakin minulla 
tilaa ympärilleen, sillä sitä on 
mahdotonta saavuttaa tai kaapia 
kasaan paineistuneessa tilassa. 
Parasta on tunne kun suunnitte-
lussa saavuttaa flow-tilan, jossa 
kaikki palaset vain soljuvat pai-
koilleen kuin itsestään.

Oma luovuuteni kumpuaa 
monista eri lähteistä. Luonto on 
yksi suurimmista, sillä se kät-
kee sisälleen niin paljon värejä 
ja niiden yhdistelmiä, muotoja, 
rakenteita, kasveja ja tunnelmia. 
Arkkitehtuuri ja erityisesti van-
hat kauniit rakennukset sekä ti-
lat saavat sydämeni sykkimään 
vähän tiiviimmin. Myös useissa 
hylätyissä rakennuksissa näen 
kauneutta ja rappioromantiik-
kaa. Erilaiset kulttuurit lisäävät 
rikkautta värimaailmoihin ja ku-
vioihin. Matkustaessa nautinkin 
usein eniten kävelyistä paikalli-
sen väestön asuinseuduilla, jois-
ta aistii sen aidon elämän maun. 
Kamerani suuntaakin usein van-
hoihin kivimuureihin, kuluneisiin 
puuoviin, rautaportteihin, muku-
lakivikatuihin tai elämää nähnei-
siin puihin. 

Inspiraatiotani ruokkii yhtä 
lailla taitavien kollegoiden luo-
mukset ympäri maailmaa, upe-
asti sisustetut hotellit, ravinto-
lat tai yksityiskodit. Pinterestin, 
Instagramin, blogien ja lehtien 
kautta pääsee sukeltamaan toi-
nen toistaan kiehtovampiin kuviin 
ja videoihin. Myös sisustusmes-
suja järjestetään ympäri vuoden 
pienemmästä isompaan ympäri 
maailmaa. Luovuudelle ja inspi-
raatiolle löytyy siis lukematto-
mia erilaisia lähteitä. Annetaan 
siis aikaa myös luovuudelle ja 
inspiraatiolle – se synnyttää tai-
deteoksia!

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala
Sisustussuunnittelija / Santala Design

Parasta on tunne 
kun suunnittelussa 

saavuttaa flow-
tilan, jossa kaikki 

palaset vain soljuvat 
paikoilleen kuin 

itsestään.

      

Espanjan kii

  

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!

Soita +34 698 438 202

SUOSITTU ASUNTOINFO
TIISTAISIN KLO 12.30 RAVINTOLA KUKOSSA. TERVETULOA!

UNELMA-ASUNTO ESPANJASSA TV-OHJELMASTA TUTTU KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

nj

UNELMA-ASUNTO ESPANJASSA TV-OHJELMASTA TUTTU KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

Frame Properties, Calle Urano 11, Mijas Costa • frameproperties.es • info@frameproperties.es

MARKUS AHO
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄSI ESPANJASSA

Asuntoinfossamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”
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+34 660 551 325  |  PLAZA@STRAND.ES  |  CALLE ESPAÑA 1, LOCAL 3. 29640 FUENGIROLA

NAISTENPÄIVÄN KUNNIAKSI JAAMME FAZERIN SINISEN SUKLAALEVYN
JA STRANDIN KANGASKASSIN 100:LLE ENSIMMÄISELLE FUENGIROLAN

TOIMISTOLLAMME PISTÄYTYVÄLLE NAISELLE.

Constitution Square

Post Office

Calle España

Beach

I H A N A A  N A I S T E N PÄ I VÄ Ä  8 . 3 .
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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

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:

� Kiinteistön arviointi
� Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa 

asuntoportaaleissa 
� Asioidenhoito ja kaupan valvonta
� Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:

� Kauttamme myynnissä yli 15 000 kohdetta   
Costa del Solilla

� Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

� Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,  
turvalliset kaupat alusta loppuun

www.mkhomes.es

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

MINNA Kuortti
Móv. (+34) 651 841 082
email: minna@mkhomes.es

JENNIE Roberts
Móv. (+34) 610 530 733
Email: jennie@mkhomes.es

Calle Feria de Jerez 3, 
local A-3 (ent. Meriatur), 
29640 Fuengirola. 
Tel. (+34) 951 545 193   
Avoinna arkisin klo 10–14.

a   
MI
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e
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M
Email: jennie

RIVITALOASUNTO LOS PACOSISSA 
lähellä kaikkia palveluja ja Suomi-koulua. Asunto on erittäin hyvässä 
kunnossa, uusi keittiö, iso oh jossa erillinen ruokailutila ja takka, 
2 kph ja erillinen wc, 4 mkh, 2 terassia ja 2 parveketta, omassa 
autotallissa tilat kahdelle autolle ja lisäksi iso varasto. Koko asunto 

on ilmastoitu. Taloyhtiöllä yhteinen viihtyisä allasalue ja puutarha. 
Myydään kalustettuna. Erittäin viihtyisä asunto ja erinomainen 
sijainti, joka on harvoin tarjolla. Vastike 50€ kuussa ja kiinteistövero 
484€ vuodessa. Hinta 450 000€. Suomalainen omistaja myy. 
Lisätietoja ja yhteydenotot: WhatsApp Jari +34 69 38 520 83

ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET

 W W W . S U N N Y H O M E C E N T E R . C O M  

Palvelemme 
suomeksi!

Johannes Lindstedt 
P. (+34) 603 352 007

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

info@sunnyhomecenter.com     
www.sunnyhomecenter.com
Toimisto Fuengirolan keskustassa, 
Plaza de la Constitución -kirkkoaukion kulmalla.
Avenida de la Estación 1, 1ª A-B. 29640 Fuengirola

T
RIVITALO, 
CALAHONDA-
Mijas Costa
3mh + 2kph + vieras-wc, 
tilava OH + ruokailutila, 
SAUNA, useita terasseja/
puutarha + kattoterassi, 
oma autotalli, 2 hienoa 
uima-allasaluetta. 
Hp. 310.000 €

ANNETAAN VUOKRALLE
Remontoitua valoisaa toimistotilaa 
Fuengirolan ydinkeskustassa pääkadulla.

Ilmalämpöpumput, isot ikkunat, kalustettuna 
tai ilman, minikeittiö.

20–70 m2, vuokrahinnat 200–600 €/kk +alv.


