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Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

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

HELSINKI

SATSAUS TURVALLISEEN 

TULEVAISUUTEEN!

SOTATIETEIDEN MAISTERI
KAUPUNGINVALTUUTETTU ,  KANSANEDUSTAJAN
AVUSTAJA, LUOTTAMUSMIES, PERHEENÄITI

203
HELSINKI

ÄÄNESTÄ

petrataan.fi

42

www.sihvosentonni.fi

Varsinais-Suomi 

tarvitsee 

Aurinkorannikon 

ääniä.

14

MARKO SIHVONEN
www.teasaarniala.fi

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
TYYTYVÄISYYDESTÄ TINKIMÄTTÄ

LAPSET, NUORET JA VANHUKSET
ELÄMÄSI ON SEN ARVOINEN

YRITTÄMINEN KANNATTAVAKSI
KUKA TEKISI SEN PAREMMIN

TEA
SAARNIALA
LÄHELLÄSI. TÄNÄÄNKIN.

391

Uusimaa

Yhteydenotot:  
alands.smak@alandssmak.net /Juha Miettinen 

 

  
joko kivijalkamyymälästä tai freelancer-

yrittäjästä. Yrityksemme on Ålands Smak  
– Ahvenanmaan Maistuvat. Pieni, 

mutta tunnettu ympäri Suomea. Tuomme 
Ahvenanmaalta manner-Suomeen heidän 

pienyrittäjien huipputuotteita, joita markkinoimme 
messuilla, tapahtumissa, markkinoilla jne.

 

Etsimme  
Fuengirolasta 

yhteistyökumppania
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Fuengirolan sää

Fugepesiksen 
lipunmyynti käyntiin
Fugepesis avaa Superpesiskauden 
huhtikuussa Espanjan Aurinkorannikolla. 
Fugepesistapahtuma järjestetään nyt jo 
viidennen kerran Elolan stadionilla.

Kuva: Santtu Hyytinen

Avausottelussa lauantai-
na 22.4. Elolan upealla sta-
dionilla kohtaavat naisten 
Superpesiksen menneen 
kauden pronssijoukkue, Ete-
lä-Pohjanmaan edustuksen 
tuova Lapuan Virkiä sekä 
Pohjois-Karjalasta saapuva, 
vahvaa nousua tekevä Joen-
suun Maila.

Miesten ottelun vuoro 
on sunnuntaina 23.4. Koti-
joukkueeksi sarja-avaukseen 
asettuu Etelä-Karjalasta Red-
sit, eli Imatran Pallo-Veikot. 
Vastustajakseen IPV saa vii-
me kaudella kärkinelikkoon 
tunkeutuneen Uudenmaan 
ylpeyden, Hyvinkään Tah-
kon.

Molemmat ottelut alkavat 
klo 13.00. Portit ja oheispal-
velut avataan klo 12.

Tapahtuman käytännön 
järjestelyistä Aurinkoran-
nikolla vastaa tällä kertaa 
rullakiekkoseura Fuengiro-
la LIONS. Otteluiden cate-
ringpalvelut hoitaa ravintola 
Kukko Events ja tapahtuman 
yksi pääyhteistyökumppani 

on Barona.
Lipunmyynti Fugepe-

sikseen on nyt käynnissä. 
Naisten otteluun yhteistyö-
kumppanit tarjoavat kaikille 
vapaan sisäänpääsyn, mies-
ten ottelun liput maksavat 
10 euroa. Aurinkorannikolla 
lippuja voi ostaa ennakkoon 
Kukosta, Reflasta, Thelman 
Pullapuodista ja Ewald’sista. 
Lippuja saa myös netistä 
www.coregoshop.fi/imat-
ran-pallo-veikot.

Oheistapahtuma 
FugeFiesta

Superpesiksen avajaisviikon-
lopun yhteydessä järjestetään 
vauhdikasta oheisohjelmaa. 
Ravintola Kukossa juhlitaan 
kolme iltaa peräkkäin Fuge-
Fiesta -nimisen bilekonsep-
tin alla. 

Kukosta heitetään suurin 
osa pöydistä pois, tilaa jäte-
tään tanssille ja juhlinnalle. 
Perjantaina (21.4.) ja lauan-
taina (22.4.) mennään perin-
teisen tanssimusiikin tahtiin. 

Perjantain pääesiintyjä on Jas-
ka Mäkynen, mies joka on 
vuoden 1991 tangokuninkuu-
desta asti kuulunut Suomen 
tanssi-iskelmän ykköskaar-
tiin. Lauantain ykköstähte-
nä nähdään viime vuoden 
tangofinalisti Hanna Hirvo-
nen. Kummatkin laulajista 

ovat paikalla molempina il-
toina, joten odotettavissa on 
myös yhteisnumeroita. Solis-
teja säestää Kari Alajuuman 
johtama tanssiorkesteri.

Sunnuntaina (23.4.) Fu-
geFiesta juhlii pesisviikon-
lopun päätöstä. Lavalle 
kapuaa kovassa nousukii-

dossa oleva Aurinkoran-
nikon biletrio The Party 
Fellows. Vauhtia ja energi-
aa tuossa illassa riittää. Sun-
nuntaina nähdään myös 
pelaajahaastatteluja ja pal-
kitsemisia.

FugeFiesta liput tulevat 
myyntiin samaan aikaan 

pesislippujen kanssa. Lip-
puja saa ravintola Kukosta 
arkisin klo 11–15 ja sitovan 
ennakkovarauksen voi teh-
dä sähköpostitse osoittee-
seen kukko.events@gmail.
com. FugeFiesta liput mak-
savat 20 euroa/ilta, ja lippu 
sisältää buffet-ruokailun.

Pe 17.3.

Su 19.3.

Ke 22.3.

La 18.3.

Ti 21.3.

Ma 20.3.

To 23.3.

Tuuli m/sek
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Huhtikuussa pelattavan Fugepesiksen valmistelut ovat täydessä vauhdissa.
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Pe 17.3.
Fuengirola, Bar Hima, klo 18 Formula 1 
Saudi Arabia harjoitukset
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiirin ja 
keramiikkakerhon kevätnäyttely salissa 
avoinna maaliskuun ajan
Fuengirola, Tauski Bar, Fuengirollers klo 18, 
Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffit 
klo 17:30, Texas Hold'em -turnaus klo 18

La 18.3.
Fuengirola, Bar Hima, klo 18 Formula 1 
Saudi Arabia aika-ajo
Fuengirola, Nuriasol, Sydänyhdistyksen 
luentotilaisuus ”112 – Miten soitan 
hätänumeroon Espanjassa?” klo 14–17
Fuengirola, Pacosin majakka, Kirpputori 
klo 12–15 
Fuengirola, Suomela Open Express 
Tournament, Padel Los Pacos klo 9-21
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffit 
klo 16, F1 Saudi-Arabia aika-ajot klo 18
Torremolinos Kymppipaikka, Rock'n'roll 
-tanssit klo 19, Pikkis ja Mutikainen

Su 19.3.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband 
solistina Martin Alvarado klo 18
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Arin Musavisa, 
klo 18 Formula 1 Saudi Arabia GP
Fuengirola, Tauski Bar, Tuomo Blues klo 18, 
Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffit 
klo 16, F1 Saudi-Arabia GP klo 18
Torremolinos Kymppipaikka, Kello viiden 
tee À la Maija klo 17, Maija Hapuoja
Mijas, Sauna Mijas, Lenkkisauna klo 14–16, 
lähtö Uusi Refla klo 13.30

Ma 20.3.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! 
klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa Matti 
Rantala kertoo tulkin työstään klo 16.30-
17.45, Golfkerhon kokous klo 18-20
Fuengirola Uusi Refla, Siipimaanantai alk. 
klo 12:30, SM-liigan playoffit klo 17:30

Ti 21.3.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12.30, 
Kari Vepsä klo 19
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaLive 
-klubi: Ari Onnela & Erja Siljamo

Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffit 
klo 17:30, Texas Hold'em -turnaus klo 18

Ke 22.3.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends feat. 
Antti Sarpila – Salakapakkameininkiä klo 19  
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaVisa 
-tietokilpailu
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20 
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffit 
klo 17:30, Hiihdon stadionsprintti klo 17:55

To 23.3.
Fuengirola, Kukko, Laaksonen & Konttinen 
show – Komiikkaa ja musiikkia klo 19
Fuengirola, Las Palmeras, Valitut palat 
vuosien varrelta – Mieskuoro Örisevien 
konsertti klo 18
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffit 
klo 17:30, Tanska – Suomi EM-karsintaa 
klo 20:35
Mijas, Sauna Mijas, kokoontuminen 
lenkkisaunaan Uusi Refla klo 17 

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

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

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 20.–26.3.2023Maanantai 20.3.
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: 
tieteiden päivät osa 2, 
Marjatta Jabe
16.00-17.30 espanjan kielen 
keskustelu, Eva Soto López
16.00-17.30 Kirjoittamisen 
kurssi, Heikki Poutanen
16.30-17.30 ¡Venga! 
espanjan alkeiden jatkokurssi, 
Jorge Segura López

Tiistai 21.3. 
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
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 22.3.
9.45-11.15 A2/B1tehokkaiden 
alkeiden jatko Buenas Migas 
3, Anna-Maija Koskela Oliva
10.30-11.15 kehonhuolto, 
Weera Malmivaara
11.30-13.00 A2, 
tehokkaiden alkeiden jatko, 
Anna-Maija Koskela Oliva
14.00-15.00 Sydänjooga, 
Taina Mansikkamäki

14.15-15.15 espanjan kielen 
menneitten muotojen työpaja, 
Eva Soto López
15.30-16.30 Tabata/
koko kehon treeni, Weera 
Malmivaara
16.30-18.00 
A1, espanjan alkeiden jatko, 
Merika Haavisto
17.00-18.30 Espanjan alkeet, 
Jorge Segura López
17.15-18.15 soololattarit, 
Weera Malmivaara

Torstai 23.3.
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 24.3.
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 
kirjallisuus -luento, 
Liisa Väisänen
17.00-18.30 Espanjan alkeet, 
Jorge Segura López

Sunnuntai 26.3.
11.00-12.00 Rantajooga, 
Taina Mansikkamäki

Sushi – Thai – Asian

Avoin terassi, näkymät rannalle. 
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

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

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

lauluhaluisille. Karaokeisäntänä Herra Hii.

Karaokekisa
keskiviikkoisin klo 21.30

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät

Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet

Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

Pyydä tarjous:

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset 

av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.

Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.

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

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Ravintola Kukossa, Av/de Los Boliches 4. Tapas 8€.
Hannu Hallamaa kertoo: ”70 vuotta elämää Espanjassa”. 
Ilmoittatuminen 24.3. klo 12 mennessä:

La 25.3. klo 15  Taide ja tapas 
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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€Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

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

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 17.3.

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Karjalan paisti ja muusia (G)  ....
7,90€
Kukon lihapullat lisukkeineen (G) 
............................................ 9,90
Ma 20.3.

Tomaattikeitto (G)  .......... 5,90€ 
Naudan maksa-stroganoff (G) ..  
........................................ 7,90€
Currykana paahdetulla 
perunalla (G)  .................. 9,90€

Ti 21.3.

Makkarakeitto  (G)  .......... 5,90€
Liha-makaronilaatikko  ... 7,90€
Päivän kala lisukkeineen (G)  ...... 
.......................................... 9,90€

Ke 22.3.

Jauhelihakeitto (G)  ......... 5,90€
Lohikiusaus (G)  ............... 7,90€
Naudan maksaa muusilla(G) ...... 
.......................................... 9,90€

To 23.3.

Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Tonnikalapasta  ............... 7,90€
Metsästäjänleike .............. 9,90€

Pe 24.3.

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Kinkkukiusaus (G)  ........... 7,90€
Kukon jauhelihapihvi muusilla 
(G) ..................................... 9,90€

Jukka Laaksonen & 
Mikael Konttinen Show 
Kukossa

Seita & Friends 
salamyhkäisinä

Lippujen 
myyntipaikat:

Refla, Kauppa, New Ewald’s, Thelman 
Pullapuoti, Kardemumma, Suomela, 
Bar Victoria (Benalmadena)

Kuorolaisilta tai tuntia 
ennen konserttia ovelta.

 M I E S K U O RO

evätÖri

Liput 
15 e

 

Valitut
      palat

Torstai 23.3.2023 klo 18:00
Hotelli Las Palmeras Fuengirola

VUOSIEN VARRELTA

Kuoroa johtaa Kari Alajuuma 

Valitut
      palat

 M I E S K U O RO

evätÖri

ValitutValitut

Komiikkaa lempeällä otteella, Jukka Laaksonen ja Mikael Konttinen.

Jukka Laaksonen ja 
Mikael Konttinen 
saapuvat viihdyttä-
mään Ravintola Kuk-
koon torstaina 23.3. 
ja perjantaina 24.3.

– Vihdoinkin päästään Fu-
geen viihdyttämään suoma-
laisia pitkän koronatauon 
jälkeen, Laaksonen iloitsee. 

Luvassa on nauruhermoja 
kutkuttava esitys, jossa ajan-
kohtaiset hahmot politiikas-
ta, viihteestä ja urheilusta 
vilahtavat lavalla, muka-
vasti musiikilla höystettynä. 

Musiikillisesta osaamises-
ta vastaa Mikael Konttinen, 
joka on kokenut laulaja-pia-
nisti ja tuttu monista TV oh-
jelmista (Jukka Laaksonen 
Show, Syksyn Sävel, Soiva 
postikortti, Tartu Mikkiin 
jne). Miesten yhteistyö alkoi 

edesmenneellä Alfa TV -ka-
navalla Jukan nimeä kanta-
vassa Jukka Laaksonen Talk 
Showssa. Ohjelman ohessa 
kaverukset ryhtyivät teke-
mään suosittuja livekeikkoja.

Laaksosella on kokemusta 
viihteen saralta jo yli kolme 
vuosikymmentä, onpa siinä 

sivussa tullut myös vuoden 
viihdetaiteilija titteli, sekä 
Venla patsas. Edelleen pa-
loa lavalle vain on ja niinpä 
tässäkin show'ssa nähdään 
tuttujen hahmojen rinnalla 
uusia yllätyshahmoja.

– Tervetuloa Kukkoon 
huumorin siiville, ilman et-

tä istuinvyöt on lukittu. Hei-
tetään kravatit ja korsetit 
kattoon, annetaan naurun 
ja musiikin viedä!

Liput kannattaa varata 
ennakkoon sähköpostitse 
kukko.events@gmail.com. 
Liput ennakkoon 15€, ovel-
ta 18€.

Lauantaina 25.3. käynnistyy 
uusi laadukkaan elävän mu-
siikin klubi SunPeppers. Klu-
bin avausaktina nähdään ja 
kuullaan málagalainen Sun 
Elvis Trio. Yhtye soittaa El-
viksen varhaisen tuotannon 
hengessä Rockabillyä ja van-
haa rock´n ŕollia. Kukkoon 

on jätetty runsaasti tanssi-
tilaa ja ruokapuoli hoituu 
kevyen purtavan muodos-
sa. Varaa lippusi ennakkoon 
kukko.events@gmail.com. 
Liput 12/15€.

Seita & Friends feat. Antti Sarpila

Salakapakkameininkiä, 
charlestonia ja 1930-luvun 
kieltolakitunnelmaa on lu-
vassa Seitan keikalla keski-
viikkona 22.3. Vanhan jazzin 
pyörteissä yhtyeen vieraile-
vana solistina toimii klari-
netin ja kuivan huumorin 
mestari Antti Sarpila. 

Sarpila jatkaa bändin 
kanssa myös seuraavalla 
viikolla 29.3. Silloin juhli-

taan jazzin kuningattaria, 
Queens of Jazz. Seitan tulkit-
see Ella Fitzgeraldin, Billie 
Holidayn, Nina Simonen ja 
muiden mestarittarien upei-
ta klassikoita.

Keskiviikkoiseen tapaan 
bändin jälkeen ääneen pää-
sevät kaikki halukkaat. Pata-
kukon karaokekilpailu alkaa 
noin klo 22, ilmoittautumi-
nen alkaa jo aiemmin.

Elvistä Málagasta. Energinen 
trio palauttaa mieleen Elviksen 

varhaistuotannon.

Elvistä SunPeppers -avajaisissa
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Yksi kuoli tulipalossa 
Fuengirolassa

 
Torstaina noin klo 12 Los Bolichesin ja Fuengirolan 
keskustan välimaastossa syttyi kerrostalossa asun-
topalo, joka vaati yhden ihmisen hengen. 

Palokunnan saapuessa paikalle palavan asunnon 
ikkunoista tuli runsaasti tummaa savua. Sisältä pe-
lastushenkilökunta löysi kuolleena asunnon asukkan, 
joka lehtitietojen mukaan on noin 70-vuotias paikal-
linen nainen.

Fuengirolan pormestari Ana Mulan julkaisi tiedon 
tapahtuneesta myös omalla Facebook-sivullaan. Por-
mestari esitti uhrin omaisille surunvalittelunsa ja kertoo 
koko kaupungin olevan läheisten tukena surun hetkellä.

Fuengirolan pääkatu Avenida Ramon y Cajal jou-
duttiin sulkemaan sammutusten ajaksi. Palo tapahtui 
avenida Ramon y Cajal ja Calle Cólonin risteyksessä 
sijaitsevan talon toisessa kerroksessa. 

Espanjan paras 
suklaajäätelö tulee 
Fuengirolasta
Yli 150 kilpailijan joukosta parhaaksi suklaajäätelök-
si valittiin fuengirolalaisen Heladería Caramelon tai-
donnäyte.

Koko Espanjan laajuisen kilpailun järjesti alan eri-
koisjulkaisu Helado Artesano ja siihen osallistui yli 150 
artesaanijäätelön tekijää eri puolilta maata. Espanjan 
parhaaksi valitun suklaajäätelön takaa löytyy fuen-
girolalaisen Heladería Caramelon Matias Kuyumdji-
an, joka käytti reseptin kehittelyyn neljä kuukautta.

Kuyumdjian ei luonnollisesti suostunut paljasta-
maan reseptiään tarkemmin, vaan kertoi ainoastaan, 
se kyseessä on sekoitus puhtaista suklaista jotka tule-
vat eri alkuperistä.

Matias Kuyumdjian on asunut Aurinkorannikolla 
vuodesta 2008. Heladería Caramelon hän avasi Calle 
Boquetillolle Fuengirolaan vuonna 2019. 

Benalmádenan 
lintupuistosta 
savuton alue
Benalmádenan Parque de la Paloma, eli suomalaisit-
tain lintupuisto, on julistettu savuttomaksi alueeksi.

Kaupungin vihreiksi keuhkoiksikin kutsutun Par-
que de la Paloman aitojen sisäpuolelle on julistettu tupa-
kointikielto. Keskiviikosta 15.3. alkaen kaikilla puiston 
sisäänkäynneillä on asiasta muistuttavat kyltit. Hank-
keen takana ovat sekä Benalmádenan kaupunki että 
Espanjan syöpäjärjestö Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC).

Lintupuiston julistamisella savuttomaksi alueeksi 
halutaan edistää myös tietoisuutta tupakoinnin vaa-
roista. Myös passiivisen tupakoinnin vaarat ovat il-
meiset. Siinä on myös yksi syy, miksi lapsiperheiden 
suosimassa puistossa haluttiin kieltää tupakointi.

Benalmádenan lintupuisto avattiin vuonna 1995. 
Sen 200.000 neliömetrin alueella on mm. keinotekoi-
nen laguuni, leikkialueita, monenlaista kasvillisuut-
ta ja eläimiä.

Lähde: Diario Sur

Tanskan rock-ylpeys D-A-D  
tulee paistattelemaan An-
dalusian auringossa ja fani-
ensa suosiossa lauantaina 
20.5.

Veteraanirockarit hake-
vat kesäkauden keikkaru-
peamalleen alkulämmöt 
Yhdysvalloista ja Norjasta, 
jonka jälkeen, toukokuun 
20. päivänä nelikko saapuu 
Marbellaan, tarkemmin sa-
nottuna Puerto Banúsin alu-
eella sijaitsevalle Marbella 
Arenalle.

Marbella Arena on erit-
täin mielenkiintoinen keik-
kapaikka, kyseessä on entinen 
Nueva Andalucían härkätais-
teluareena.

D-A-D perustettiin alku-
peräisellä nimellään Disney-
land After Dark jo 80-luvun 
alkupuoliskolla. Ensimmäi-
nen albumi näki päivänva-
lon 1985. Sen jälkeen levyjä 
on ilmestynyt kaikkiaan 12. 

• MÁLAGAN KAHDEN merkittävimmän nähtävyyden, 
Alcazaba linnoituksen ja Gibralfaro linnan kunnostus-
työt ovat vihdoin saaneet vihreää valoa Andalusian 
itsehallinnolta. Vierekkäin sijaitsevat Alcazaba ja Gib-
ralfaro ovat olleet kunnostustöiden tarpeessa jo vuo-
sia, mutta asia on seisonut suunnittelupöydillä, koska 
Andalusian kulttuuriministeriö on vaatinut kattavia 
suunnitelmia kunnostuksesta ja nähtävyyksien edel-
leen kehittämisestä, ennen kuin se myöntää töille lu-
pia. Nyt suunnitelmat on saatu siihen pisteeseen, että 
kiireisimmät työt päästään tekemään. 

• VUOKRAT OVAT NOUSSEET Málagassa ennätyk-
sellisesti. Tietyt alueet provinssin pääkaupungis-
sa ja Marbelassa ovat maan kolmanneksi kalleimpia 
alueita. Kalleuteen vaikuttaa osittain se, että monet 
markkinoilla olevat asunnot on tarkoitettu lyhytaikai-
seen vuokraukseen. Aikaisemmin Andalusian kun-
nanjohtajat selittivät toimettomuuttaan sillä, ettei ole 
lainsäädäntöä, jota he voisivat käyttää vuokrauksen 
säätelyssä. Andalusian hallitus laati lain ja antaa näin 
kunnille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Málagan 
kaupunki on luvannut rajoittaa lyhytaikaista vuokra-
usta. 

• ANDALUSIASSA ON HAJOTETTU suuri kansain-
välinen huumeiden salakuljetukseen erikoistunut 
järjestö. Operaation yhteydessä pidätettiin 14 hen-
kilöä. Organisaatio toimi erityisesti Éjicassa (Sevilla) 
ja Ayamontessa (Huelva.) Operaatiossa takavari-
koitiin 3.600 kg hasista, 1,5 miljoonaa euroa käteis-
tä, 14 autoa ja tuliaseita. 900 kg takavarikoidusta 
huumeesta saatiin Málagasta. Järjestö salakul-
jetti hasista Espanjasta Euroopan muihin maihin. 
Pidätettyjä tullaan syyttämään huumeiden salakul-
jetuksesta, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ra-
hanpesusta. 

• MÁLAGAN ELOKUVAJUHLAT käynnistyivät per-
jantaina 10.3. ja ne jatkuvat tämän viikon loppuun 
saakka. Tämä on 26. kerta, kun Málagan maineik-
kaat elokuvajuhlat järjestetään. Tänä vuonna pal-
kittiin koko elokuvaurastaan laulajana paremmin 
tunnettu Raphael, joka näytteli monissa elokuvissa 
60- ja 70-luvuilla. Málagassa sai ensi-iltansa kirjai-
lija Elivira Lindon esikoisohjaus Alguien que cuide 

de mí. Elokuvajuhlien ohjelmistoon kuuluu elokuvia 
esim. Espanjasta, Saksasta, Argentiinasta ja Mek-
sikosta. 

D-A-D saapuu Marbellaan 
toukokuussa

?

Tanskalaista käsityöräimettä tarjoillaan Marbellassa toukokuussa.

Seuraava kysymys: Aiotko äänestää?

Kumpi on kovempi karju?

Danny

38%

Frederik

62%

D-A-D:n tunnetuimpiin 
kappaleisiin kuuluvat mm. 

Sleeping My Day Away, 
Laugh 'n' a 1/2, Everything 

Glows ja I Want What She's 
Got.

Yksi henkilö kuoli tulipalossa torstaina puoliltapäivin.
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HALUATKO MYYDÄ ASUNTOSI?

MARBELLA | MÁLAGA | FUENGIROLA | PALMA DE MALLORCA | +34 676 90 15 19 | INFO@STRAND.ES | STRAND.ES

Kun teet kanssamme myyntisopimuksen asunnostasi, palveluumme kuuluu aina asunnon myyntistailaus, pohjakuvien  teko sekä 
sisustuslehtitasoiset ammattikuvaajan ottamat kuvat asunnostasi. Markkinoimme asuntoasi kaikissa parhaissa kansainvälisissä 
asuntoportaaleissa, lehdissä sekä sosiaalisen median eri kanavissa. Suurin osa ostajistamme on Strandin omia asiakkaita.

Panostamme markkinointiin ja investoimme jokaisen asunnon myyntiin. Kokeneet,  muiden välitysliikkeiden ykkösmyyjät ovat 
nyt Strandin myyjiä. He tuntevat markkinan ja ovat alansa parhaita. Jos kuitenkin jostain syystä emme onnistuisikaan myymään 
asuntoasi, ette maksa meille mitään. Kun löydämme sen parhaimman ostajan ja neuvottelemme sen parhaimman mahdollisen 
hinnan asunnostasi, olet enemmän kuin iloinen maksaessasi meille meidän välityspalkkion.

Maksimoidaksemme onnistumisen myynnin suhteen, teemme yhteistyötä tuhansien välittäjien kanssa ympäri maailmaa. Olemme 
jäseniä Leading Real Estate Companies of the World®️ verkostossa, joka toimii 70 eri maassa. Meillä on verkostossa yli 136 000 
yhteistyövälittäjää. Verkostomme kautta myydään vuosittain yli 1,2 miljoonaa kohdetta.
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Frederik villitsi 
perjantai-iltana 
Fuengirolassa

VILLE-VEIKKO ELOMAAVILLE-VEIKKO ELOMAA

VAPAUDEN PUOLESTA!VAPAUDEN PUOLESTA!

EDUSKUNTAVAALIT 2023- HÄMEEN PIIRI

50

WWW.MARCUS.FI

MARCUS RANTALA

98

Sinun asiallasi myös, 

kun aurinko ei paista.

Intressebevakning i 

väder som väder.

HELSINKI | HELSINGFORS

Culturessa oli ruuhkaa jo ennen puolta yötä, 
kun moni oli saapunut odottamaan juntti-
diskon kuninkaan esitystä. Paikalla olleiden 
ikähaitari liikkui noin 18–88 välillä. 

Teksti: Sanna Niemi  Kuvat: Saana Pihlajaniemi

Anna Salmi oli liikkeellä to-
siaankin ajoissa.

– Heräsin jo 4:45 Espoos-
ta keretäkseni Frederikin 
keikalle! 

Hän odotti keikanalkua 
Arja Tiihosen kanssa ja heil-
lä aikeissa oli bailata täysil-
lä mukana eturivissä.

Keikka alkoi Gran Cana-
ria kappaleella ja noin tun-
nin keikan aikana soi monet 
tutut kappaleet. Yleisöä rei-
vari eturivissä ja keikkafiilis-
telyä paritanssien muodossa 
näkyi myös. Illan aikana nai-
sille jaettiin ruusuja ja kyllä 
ne muutamat pikkuhousut-
kin löysivät tiensä lavalle.

Keikan loppupuolella oli 
hittipotpuri ja viimeisek-
si kappaleeksi jäi kappa-
le Missä on jatkot. Se olikin 

oleellinen kysymys iloiselle 
juhlaväelle aivan mahtavak-
si kuvaillun keikan jälkeen.

Henkilökunnasta kerrot-
tiin keikan myyneen lippuja 
hyvin ennakkoon ja ovelta 
myytyjen lippujen määrä 
myös yllätti. Henkilömää-
rät liikkuivat baarin kapa-
siteetin ylärajoilla. Ilta oli siis 
kaikin puolin onnistunut. HUH! HAH!

Anna Salmi ja Arja Tiihonen
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Ihmissuhdejuttuja -luento-
tapahtuma Sofia-opistolla
Ihmissuhdejuttuja 
-luentotapahtuma 
uudelleen järjeste-
tään tiistaina 21.3. 
viestintäongelmien 
vuoksi. Pahoitte-
lemme sekaannusta.

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 
haluat tietää, miten voit 
ymmärtää itseäsi ja mui-
ta paremmin, ja raken-
taa sitä kautta syvempiä ja 
merkityksellisempiä ihmis-
suhteita. Ilta perustuu yh-
dysvaltalaisen psykologin 
Marshall Rosenbergin kehit-
tämään rakentavan vuoro-
vaikutuksen menetelmään 
Nonviolent communicati-
on (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 

Maksuton luentotapahtuma 
tiistaina 21.3 klo 17.30-19.30 
Sofia-opistolla, tervetuloa

Sinun asialla.

- Yrittämisestä on tehtävä hyve

- Kiusaamiselle nollatoleranssi

- Nuorten mielenterveys
kuntoon

- Aktiivisena eläkkeelle

paulihentunen.fi

HELSINKI

CAL L E  V ÍCT OR  S ER NA  8 ,  F UE NG I ROL ACAL L E  V ÍCTO R  S ERN A  8 ,  F UE NG I ROL A   

SWINGERSSWINGERS  

PARTYPARTY
TON IGHTTON IGHT   

TERVETULOA
JUHLIMAAN JETIN SYNTTÄREITÄ

TÄNÄÄN PERJANTAINA

TARJOLLA NOPEET JAFFAT

PLAZA PEDRO CUEVAS 8,  LOS BOLICHES, FUENGIROLA ∣  WWW.JETISKEBAB.COM 

Poimintoja alkuvuoden tapahtumista
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

Ti 21.3. klo 19 (10/12€)
Kari Vepsä

Ke 22.3. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
feat. Antti 
Sarpila
Sala-
kapakka-
meininkiä

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

Su 26.3. klo 18 (20€)

Solisteina Antti Sarpila 
ja LizLeila

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

Ravintola Kukko � Av/de Los Boliches 4, Fuengirola 
�

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

Puh. +34 646 111 203 www.kukkorestaurante.com
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Eduskuntavaalit 
lähestyvät  
– Näin äänestät 
Aurinkorannikolla

Córdoba kutsuu 
maaliskuun lopussa

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

Ainutlaatuinen La Mezquita, tunnelmallinen juutalaiskortteli, Unes-
con perintökohteeksi julistettu vanha kaupunki, tyylikäs roomalai-
nen silta, sympaattiset sisäpihat. Siinä vain pieni otos Córdoban vie-
hätyksestä.

La Mezquita on Córdoban ykköskohde.

Córdobassa seinät kukkivat myös 
talvella.

Córdoba tarjoaa matkaa-
jalle niin yltäkylläisesti sil-
mänruokaa, että voi olla jopa 
vaikea päättää mistä tähän 
kaikkeen alkaa paneutua. 
Välttämättä sitä ei tarvit-
se itse päättääkään, nimit-
täin ensi viikon lauantaina 
25.3. voi Córdoban ihmeisiin 
lähteä tutustumaan matka-
toimisto Meriatur.com:n jär-
jestämällä retkellä.

Retken oppaana on tut-
tuun tapaan Anssi Marstela, 
jonka lähes 30 vuoden ko-
kemus takaa sen, että myös 
nähtävyyksien taustat au-
keavat reissulaisille. Koko-
päivän retkellä tutustutaan 
keskeisimpien historiallisten 

Aurinkorannikolla äänes-
täminen onnistuu tuttuun 
tapaan kirjeitse tai en-
nakkoon. Kirjeäänestystä 
käsittelimme 14.2. ilmesty-
neessä numerossa, juttu löy-
tyy myös osoitteesta www.
fuengirola.fi.

Nyt on kuitenkin aika 
paneutua tarkemmin en-
nakkoäänestykseen Aurin-
korannikolla.

Ennakkoäänestys päättyy 
ulkomailla hieman aiemmin 
kuin Suomessa. Ulkomailla 

äänestettäessä äänestyspäi-
vät ovat 22.–25.3.2023. 

Aurinkorannikolla en-
nakkoäänestyspaikkoja  
on kaksi: seurakuntakoti 
Fuengirolassa ja Plaza Cos-
ta del Sol Torremolinosissa, 
ei siis Kymppipaikka kuten 
aiemmin. Näiden lisäksi 
Manner-Espanjassa on ää-
nestyspaikkoja Barcelonassa, 
Madridissa ja Torreviejassa. 
Myös Kanariansaarilla ja 
Mallorcalla pääsee äänes-
tämään.

Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa 
2.4.2023. Jokainen Suomen kansalainen, joka 
on täyttänyt 18 vuotta vaalipäivään men-
nessä, on oikeutettu äänestämään vaaleissa. 

Teksti: Janne Leipijärvi

Missä ja milloin 
voit äänestää 
Aurinkorannikolla?

Fuengirola:
Aurinkorannikon seurakun-
takoti
Avda. de las Salinas 3 Edif. 
Detelina, Los Boliches, 29640 
Fuengirola
Puh. +34 952 212 435

Avoinna:  
22.3.–24.3.2023  
Klo 10–16
25.03.   
Klo 10–15

Torremolinos:
Asociación de profesionales 
de Torremolinos
Plaza Costa del Sol nro 10,  
Edificio Entreplazas, local 113, 
29620 Torremolinos
Puh. +34 952 212 435

Avoinna:  
22.3.–24.3.2023 
Klo 10–15
25.3.   
Klo 10–14

nähtävyyksien ohella myös 
kaupungin modernimpaan 
keskustaan.

Kevätkauden toiseksi vii-
meinen Córdoban retki jär-

jestetään siis lauantaina 25. 
maaliskuuta. Retken tar-
kemmat tiedot, samoin kuin 
varaaminen löytyvät osoit-
teesta Meriatur.com.
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RITVA ”KIKE” 

ELOMAA

84
Varsinais-Suomi

Lakimies,
kansanedustaja

Varsinais-Suomi

Maksaja Tavion tukiyhdistys

97

www.janisaikkonen.fi

Pirkanmaan Perussuomalaisten  

Eduskuntavaaliehdokas

Jani Saikkonen  
Eduskuntaan!

Tavallisen suomalaisen puolestapuhuja.

163163

PERUSSUOMALAISTEN KANSANEDUSTAJA 

RAMI LEHTO
JATKOKAUDELLE EDUSKUNTAAN

www.ramilehto.fi 

57

HÄMEEN

VAALIPIIRI

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!

Nina Nummela
Yrittäjä, sijoitusalan asiantuntija

KTM, kaupunginvaltuutettu, 
varakansanedustaja

Talousosaamista 

eduskuntaan

Uusimaa

141

www.ninanummela.fi 
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Seurakuntakodilla valmistaudutaan 
sunnuntain läksiäiskahvitukseen, kun heidän 
pitkäaikainen emäntä ja monien tuntema 
tuttu kasvo Rauni Stenström on jäämässä 
pois työtehtävistään. Vaikka lähtö Suomeen 
paluusta tuntuu haikealta, on Raunilla 
suunnitelmia syksyyn asti.

Teksti: Saana Pihlajaniemi ja Sanna Niemi 
Kuva: Saana Pihlajaniemi

”Tämä on minulle elämänt

Muutama vuosi aviomie-
hen kuoleman jälkeen Rau-
ni Stenströmin vanhin poika 
ehdotti hänelle muuttoa hei-
dän luokseen Fuengirolaan. 
Pienen mietinnän jälkeen 
hän päätti lähteä vuonna 
2009 hetkeksi asumaan poi-
kansa luokse. 

– Aluksi sain päiviini si-
sältöä esimerkiksi siitä, kun 
kuskasin lapsenlapsia hei-
dän koulumatkoillaan. Kui-
tenkin poikani ehdotti, että 
voisin käydä paikallisella 
seurakuntakodilla, voisin 
sitä kautta ehkä tutustua 
uusiin ihmisiin ja saada 
enemmän sisältöä arkeeni, 
hän kertoo.

Käynti seurakuntakodilla 
kannatti, sillä siitä alkoi 14 
vuoden ainutlaatuinen työ-
kokemus seurakuntakodin 
emäntänä. Ennen Fuengiro-
laan muuttoa Stenström oli 
työskennellyt myös Suomes-
sa Petäjäveden seurakunnas-
sa emäntänä. 

Vuonna 2013 hän muut-
ti Torreblancaan asumaan. 
Työ seurakuntakodilla myös 
muuttui monipuolisemmak-
si kun tilat vaihtuivat van-
hoista tiloista uusiin. 

– Vanhan seurakuntako-
din tilat olivat paljon pie-
nemmät kuin nykyiset ja 
sinne mahtui kerrallaan 
noin sata henkilöä. Uudet 
tilat ovat isommat ja moni-

palaa takaisin haastatelta-
vaksi, pahoittelee hän pien-
tä keskeytystä kohteliaasti.

– Tässä työssä on oppinut 
tuntemaan kaikki - tai aina-
kin lähes kaikki. Tämä työ 
on antanut todella paljon ja 
tämä on minulle jo oikeas-
taan elämäntapa. Työ on niin 
kokonaisvaltaista. Vuosien 
aikana olen kuitenkin tämän 
työn kautta tutustunut mo-
niin ihmisiin ja melkein voi-
sin jopa sanoa, että minulla 
on täällä enemmän ystäviä 
kuin Suomessa.

Työ ja harrastus

Stenströmin työ seurakunta-
kodilla on ollut hänelle elä-
mäntyö. Työtehtävinään hän 
vastaa esimerkiksi keittiön 
toiminnasta, ruokalistoista 
ja työvuorojen jaosta. 

- Työporukka uudella seu-
rakuntakodilla on iso ja joka 
päivä täällä on kahdeksan 
henkilöä töissä. Työntekijöitä 
tarvitaan päivittäin esimer-
kiksi kirjastoon sekä infoon, 
hän toteaa.

Seurakuntakodilla on 
myös lounas muutamana 
päivänä viikossa sekä kahvi-
la. Lisäksi siellä järjestetään 
muun muassa muistotilai-
suuksia, ristiäisiä sekä häitä. 
Seurakuntakodilta on myös 
mahdollisuus tilata omiin ta-
pahtumiin ruokaa, leivon-
naisia ja muita kastamisia. 
Rauni Stenström työskente-
lee kaikessa edellä mainitus-
sa mukana tyytyväisenä. 

– Maanantait pidän aina 
vapaapäivinä, mutta muuten 
olen joka päivä täällä. Teke-
mistä riittää joka päivälle ei-
kä ehdi ainakaan tulemaan 
tylsää. Aikaa harrastuksille 
ei työn ohella kuitenkaan jää, 
mutta tämä työ menee osit-
tain mielestäni harrastuk-
sestakin.

Äänestämään!

Pääkirjoitus 17.3.2023

puolisemmat. Näihin uusiin 
tiloihin mahtuu nyt parhail-
laan jopa 300 henkilöä. Päi-
vän aikana kävijöitä täällä 
on yleensä 250–400, Sten-
ström kertoo.

Hän jatkaa kuitenkin hu-
vittuneena: 

– Muistan kuinka joskus 
vanhojen tilojen aikoina mei-
dän piti kestitä juhlaväki, 
mutta sähkökatkon vuok-
si keittiö lakkasi kokonaan 
toimimasta. Vanhoissa tilois-
sa sähköt eivät olleet kovin 
hyvät. Pakkasimme kaikki 
keskeneräiset ruoat ja kus-
kasimme ne naapuriin erään 
seurakuntalaisen kotiin, jos-
sa saimme valmistaa kaiken 
loppuun. Lopulta asiakkaat 
palveltiin ja kaikki tarjoiltiin 
kypsänä.

– Joskus myös uuni lakka-
si toimimasta ja kuskasimme 
pullapeltejä toiselle puolelle 
kaupunkia. Ne olivat unoh-
tumattomia kertoja.

Kaikkien tuttu

Kesken haastattelun monet 
ihmiset tulevat kyselemään 
emännältä milloin mitäkin, 
yksi kysyy kuulumisia ja toi-
nen kysyy keittiöltä työasioi-
ta. Tässä tilanteessa huomaa 
kuinka ihmiset lähestyvät 
häntä avoimesti ja hän aut-
taa kaikkia ystävällisesti se-
kä iloisesti. Kun Stenström 

Aiotko äänestää 
eduskuntavaaleissa, 
täällä vai 
Suomessa?  

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi ja  
Saana Pihlajaniemi

Leena Suhonen, 64 
Helsinki

Suomessa äänestän, olen 
äänestänyt aina. Paitsi yhdet 
Elannon vaalit jäi väliin 
70-luvulla!

 

Jukka Selenius, 69  
Helsinki

Suomessa äänestän.

Hannu Valo, 77  
Tampere

Täällä ennakkoon 
seurakuntatalolla.

Ennakkoäänestys ulkomailla tapahtuu ensi viikolla. Tiis-
taista lauantaihin on mahdollista käydä tiputtamassa 
oma kannanotto vaaliuurnaan. Aurinkorannikolla ää-
nestyspaikkoina toimivat perinteinen Fuengirolan seu-
rakuntakoti ja Torremolinosissa uusi paikka Plaza Costa 
del Solilla. Torressa äänestävien kannattaa huomioida, 
että tällä kertaa äänestys ei tapahdu Kymppipaikassa, 
kuten aiemmissa vaaleissa.

Espanjasta annettiin viime eduskuntavaaleissa rei-
lusti yli 7000 ennakkoääntä, pääosin Aurinkorannikolla. 
Ei tuolla määrällä vallankumousta tehdä, mutta on se 
kuitenkin merkittävä äänipotti.

Ei olisi mikään ihme, jos luku olisi tänä vuonna 
huomattavasti suurempi. Ennustukselle on muutama 
hyvä peruste.

– Ennakkoäänestys on nyt pari viikkoa aiemmin kuin 
viimeksi. Mitä pidemmälle kevääseen mennään, sitä 
enemmän muuttolintuja siirtyy Suomeen.

– Vaalityötä on tehty alueella paljon, täällä on käynyt 
nimekkäitäkin poliitikkoja luomassa henkeä vaalikevää-
seen. Erilaisia vaalitilaisuuksia on järjestetty paljon ja 
mainontaakin on ollut runsaasti.

– Vaaliasetelmat ovat äärimmäisen jännittävät. Myös 
ulkosuomalaiset seuraavat kotimaan tilannetta ja har-
voin tilanne on ollut ennen vaaleja niin tasainen, kuin 
se nyt on.

Ensi viikon lauantain jälkeen tiedämme, kuinka paljon 
Aurinkorannikolta tänä vuonna ääniä lähtee Suomeen 
laskettavaksi. Sitä emme ikävä kyllä saa tietää, miten 
äänet jakautuivat eri puolueiden kesken. 

Äänestäminen on demokratian olemassaolon pe-
rusedellytys. Käykäämme siis uurnilla käyttämässä 
oikeuttamme vaikuttaa.

Seurakuntakodin keittiön emännöinnistä on tullut R

– Vaelluksista pidän to-
della paljon, mutta viimei-
sin pidempi vaellukseni oli 
vuonna 2011 Santiagoon. 
Vaellus kesti kuukauden ja 
oli unohtumaton kokemus. 
Pienempiä vaelluksia on sen 
jälkeen tullut tehtyä muu-
tamia, mutta täytyy katsoa 
koska tulevaisuudessa ehti-
si taas seuraavan kerran läh-
temään, hän kertoo.

KUKA?
Rauni Stenström 

 ● 77-vuotias
 ● Kotoisin Petäjävedeltä
 ● Muutti 2009 Espanjaan
 ● Asuu Torreblancassa
 ● Toiminut vuosia Los Bolichesin 

seurakuntakodin emäntänä

Megatrendit vievät 
meidät tulevaisuuteen
Sitran tuoreen raportin Megatrendit 2023 sisältönä on 
luonto, ihmiset, valta, teknologia ja talous.  

Elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä. Ihmisen 
toiminta kuormittaa luontoa yli kantokyvyn rajojen ja vaa-
rantaa taloutemme ja hyvinvointimme pohjan. Äärisää-
olot ja maaperän köyhtyminen lisäävät ruoantuotannon 
epävarmuutta ja makeasta vedestä tulee pulaa. Suoma-
laisten hiilijalanjälki olisi tarpeen vähentää kymmenestä 
tonnista kolmeen tonniin.

Myös hyvinvoinnin haasteet kasvavat. Meitä on paljon 
yhdelle maapallolle. Muistan kun 1980-luvulla maailman 
väkiluku ylitti 4 miljardia. Nyt 40 vuotta myöhemmin ih-
misiä on 8 miljardia ja vuosisadan loppuun mennessä 
10 miljardia. 

Kolmantena raportissa on demokratian kamppailun 
koveneminen. Vuonna 2011 itsevaltaisessa järjestelmässä 
elävien osuus maailman väestöstä oli lähes puolet, nyt 
jo 70 %. Minut se herätti. Demokratiaa haastava autori-
tarismi perustuu kontrolliin ja epäluottamukseen kaikkia 
ja kaikkea kohtaan.

Neljäntenä alueena on teknologia ja siinä kilpailu di-
givallasta kiihtyy. Dataa kerätään ja hyödynnetään yhä 
enemmän. Digitalisaatio ja datatalous mahdollistavat hy-
vinvoinnin ja työn tuottavuuden voimakkaan kasvun. Varjo-
puolena on se, että valta yksilöiden dataan on keskittynyt 
muutamien datajättien ympärille. Google, Facebook ja 
Microsoft ovat maailman suurimpia yrityksiä. Datatalouden 
sääntely on hajanaista, epäselvää ja auttamatta jäljessä.

Viimeisenä on talous, jonka perusta rakoilee. Vauraus 
keskittyy yhä pienemmälle joukolle ihmisiä. Vastuulli-
suuden tulisi korostua yritysten toiminnassa. Perinteisiä 
talouden mittareita täydentämään tarvittaisiin ekosystee-
mitilinpito. Kiertotaloudesta tulee välttämättömyys.

Uhkakuvista huolimatta tulevaisuuteen 
voi vaikuttaa. Mahdollisuuksien maailma 
on ekologinen jälleenrakennus, ihmisten 
osallisuus, reilu digimaailma ja uusintava 
talous. Me jokainen jo kuluttajina voim-
me tähän vaikuttaa.

Marjatta Jabe

Kirjoittaja on tietokirjailija.
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ämä on minulle elämäntapa”

”Öljyläikkä paljasti 
todennäköisesti 

kokaiinin 
kuljettamiseen 

rakennetun 
sukellusveneen 

Espanjassa.”
hs.fi 15.3.

Mitä seuraavaksi?

Tulevaisuus on Rauni Sten-
strömillä kuitenkin vielä au-
ki. Kesät hän on viettänyt 
aina Suomessa, niin nytkin.

– Palaan joka vuosi keväisin 
aina Suomeen. Olen omasta 
mielestäni aika omavarainen 
kotonani, sillä käyn ostamas-
sa siemenet, joista kasvatan 
kesän aikana itselleni kai-

ken tarpeellisen, hän toteaa.
Kurkut, perunat, porkka-

nat sun muut tulevat kaikki 
omasta maasta. Pihasta löy-
tyy myös omenapuu jonka 
omenoista saa valmistettua 
mehut sekä hillot.

– Vihannesten lisäksi istu-
tan pihaani myös kukkasia. 
Suomessa ollessa olen oike-
astaan aika viherpeukalo. 
Kesä menee yleensä nope-

Ritva Malmqvist, 50+ 
Kungsör/Lahti

Ehkä äänestän, 
postiäänestyksen kautta.

Mirja Reivonen, 67  
Turku

Tottakai! Äänestän suomessa.

Juha Reivonen, 61  
Turku

Äänestän kyllä, suomessa.

 

eittiön emännöinnistä on tullut Rauni Stenströmille elämäntyö ja harrastus.

”Moi reksi, oliko kiva loma?”, kuului iloinen huudahdus, 
kun saavuin viikon ensimmäisenä aamuna töihin. Vas-
tassani oli pirteä kakkosluokkalainen, jonka kanssa 
usein aamuisin vaihdan kuulumisia. ”Minulla oli tosi kiva 
loma, mutta luulin sitä kyllä kesälomaksi”, jatkoi pieni 
oppilasystäväni jutusteluaan. 

Aurinkorannikon suomalaisella koululla vietettiin men-
neellä viikolla lomaa, jota suomalaisessa opetussuunni-
telmassa kutsutaan talvilomaksi. Hiihtolomanakin tämä 
loma tunnetaan, onhan lähes koko Suomessa talviurhei-
lumahdollisuudet parhaimmillaan tähän aikaan vuodesta.  

Espanjassa talvilomaa ei vietetä, lukuun ottamatta 
Málagan provinssia. Täällä tätä lomaviikkoa kutsutaan 
nimellä Semana Blanca, valkoinen viikko. Loman yksi 
tarkoitus on tutustuttaa kasvava sukupolvi talviurhei-
lulajeihin. Siis yllättäen sama tavoite kuin perinteisesti 
suomalaisissa kouluissakin, niin hassulta kuin se saattaa 
meistä kuulostaakin. Sierra Nevadan rinteet olivat var-
masti kansoitetut helmikuun lopulla. Eikä ole sattumaa, 
että Aurinkorannikon suomalainen koulu viettää talvilo-
maansa viikkoa paikallisten jälkeen.  

Loman tehtävä on antaa mahdollisuus lepoon ja pa-
lautumiseen sekä irtautumiseen arjen työstä. Talviloman 
tarkoituksena on myös rytmittää lukuvuotta ja suunnata 
katse kohti kevättä. Tänä vuonna Andalusian kolea talvi 
päättyi kuin tilattuna lomamme aikana. Kuluneen viikon 
lopulla lämpömittarin lukemat olivat jo kovin kesäiset. 
Aurinko, lämpö ja keväinen vehreys muuttivat talviloman 
hetkessä vähintään kevätlomaksi.

Ja jos pientä oppilasystävääni on usko-
minen, loma teki myös tehtävänsä. ”Olisin 
melkein voinut vaikka unohtaa tulla kou-
luun, ellei minua olisi siitä muistutettu”. 

Talviloma vai kesäloma? 

Tia Raunio

Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

asti ohitse ulkona oleskelles-
sa ja puutarhassa istutuksia 
hoitaen. Paluulento on yleen-
sä lähtenyt syksyllä takaisin 
Espanjaan.

Rauni Stenströmin läksi-
äisiä vietetään Los Bolichesin 
seurakuntakodilla sunnun-
taina kakkukahvien mer-
keissä. Paluulento Suomeen 
on ensiviikolla. Vaikka lähtö 
Suomeen tuntuu hänestä hai-

kealta, on paluureissua kui-
tenkin odotettu. 

– En vielä tiedä kuiten-
kaan syksyn suunnitelmis-
ta mitään. Ajattelin jäädä 
Suomeen pidemmäksi aikaa 
asumaan. Saattaa kuitenkin 
olla että palaan takaisin taas 
ensi talveksi, varasin asun-
toni varmuuden vuoksi syk-
sylle. Mutta sen näkee sitten 
silloin, hän toteaa hymyillen.

Pari viikkoa sitten 12-vuotiaat kaksostytöt hyppäsivät 
Barcelonassa kotinsa parvekkeelta itsemurhatarkoituk-
sessa. Toinen kuoli ja toinen vammautui vakavasti. Tyttöjä 
oli kiusattu koulussa, koska toinen tytöistä koki olevansa 
poika. He olivat muuttaneet Barcelonaan Argentiinas-
ta eli myös heidän puhetapansa aiheutti pilkkaamista. 
Kuluneina viikkoina koulukiusaaminen on noussut es-
panjalaisen median puheenaiheeksi.

Monet sanovat, että koulukiusaamista on ollut ai-
na, mutta somen myötä kiusaaminen on siirtynyt aivan 
uudelle tasolle. Kiusaaminen ei ole enää vain pienen 
porukan sisällä tapahtuvaa toimintaa, vaan se voi olla 
laajalle leviävää hallitsematonta ympärivuorokautista 
painajaista. Lapset ja nuoret haluavat yleensä suojella 
vanhempiaan, kuten kyseiset kaksostytötkin kirjoitta-
massaan jäähyväiskirjeessä, että heidän tekonsa ei ollut 
vanhempien syytä. He eivät halua kertoa ongelmista, 
mutta eivät myöskään osaa hakea apua. Espanjassa on 
herätty siihen, ettei kouluissa ole riittävästi tukipalveluita 
eli suomeksi oppilashuoltopalveluja. Suomessakin vali-
tetaan niiden vähyyttä varsinkin nyt koronapandemian 
jälkeen, kun lasten ja nuorten pahoinvointi vaan lisään-
tyy. Barcelonalainen lasten ja nuorten psykologi Fran-
cisco Villar ehdotti El País -lehden haastattelussa, että 
somen käyttöön pitäisi asettaa samalla tavalla ikäraja 
kuin auton ajamiseen. 

Koulut ovat vastuussa vain osasta lasten ja nuorten 
elämää. Ensisijainen vastuu on tietysti kodeilla luoda 
avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jossa lapsi kokee olonsa 
turvalliseksi ja oppii ilmaisemaan tunteitaan. Kodin ulko-
puolista apua on myös saatavilla. Suomalaisissa kouluissa 
on oppilashuolto: kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja. 
Ninni-sosiaalikuraattori on espanjalaisissa 
kouluissa olevia varten. Netin kautta apua 
voi saada esim. Sekaisin-chatista www.
sekaisin247.fi Se on 12–29-vuotiaille tar-
koitettu suomalainen keskustelupalvelu. 
Palvelu on ilmainen, anonyymi ja luot-
tamuksellinen. Älä jää yksin!

Kohtalokas koulukiusaaminen

Saara Ikonen

Kirjoittaja on Aurinkorannikon 
suomalaisen koulun rehtori.
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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

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.

Vital Shop

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

• Carre our Mijas Costa 

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

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

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

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

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

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

TRI TOLOSEN
NIVELAMIN STRONG 

90 tabl.

-10%
Tarjous voimassa 

23.3. 2023 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

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

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

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

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

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

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

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

NSC Group Oy

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

� Reikihoidot ja -kurssit 
� Tarot � Feng shui 

� Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella � Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com

����������������������������

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

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT � SOSIAALITYÖ 
� ARJEN APU � TUKIHENKILÖTOIMINTA

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

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

Sairaalat palveluksessanne
Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielistä henkilökuntaa

Ambulanssi- ja Lääkäripäivystys 24h/vrk:

 900 200 116

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290

Suomenkielinen yhteyshenkilö:  

Marita Ekman,  +(34) 696 981 372

Hospital Vithas Xanit International

Av. de los Argonautas, s/n.  

Benalmádena. 952 367 190

Hospital Vithas Xanit Estepona

Av. Andalucía, 2.  

Estepona. 952 808 100

Vithas Torremolinos Medical Centre

C/ Hoyo, 15.  

Torremolinos. 952 058 860

Vithas Fuengirola Medical Centre

Av. Ramón y Cajal, s/n. Edificio Beroe.  
Fuengirola. 952 477 310

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€)

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC
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Ai jai jai avokado!!!
HOLA KAIKILLE guacamolen ystäville 
ja muillekin ravintorikkaan ruuan, kauniin 
ihon ystäville ja sydämensä terveyttä ar-
vostaville. Avokadosesonki on Espanjas-
sa parhaillaan. Olen pitänyt avokadoa jo 
pitkään upeana superruokana ja syötyäni 
äsken yhden herkullisen yksilön välipa-
laksi pienellä merisuolaripauksella höys-
tettynä, päätin jakaa tässä jutussa, mitä 
kaikkea ihanaa avokado meille tarjoaa.

Usealle avokado on niitä ”hiukan han-
kalia” kasviksia, joista ei 
oikein tiedä, onko kysees-
sä kasvis vai hedelmä ja 
mihin sitä oikein käyttäisi. 
Kyseessä on huikean ra-
vintorikas ja hyvää tekevä 
hedelmä, tai tarkemmin 
ottaen puussa kasvava yksisiemeninen 
marja, joka ansaitsee päästä ruokavali-
oosi. Se on kotoisin Keski-Amerikasta, 
jossa niitä lienee syöty jo 8 000 vuotta 
sitten ja viljeltykin jo 7000 vuotta sitten, 
mutta nykyisin sitä viljellään ympäri maa-
ilman paikoissa, joissa se ilmaston ja 
lämpötilan puolesta on mahdollista. Poh-
joismaissa avokadot tulevat kauppoihin 
usein raakana, Espanjan fruterioissa ja 
toreilla sitä taas on tarjolla eri kypsyys-
asteisina. Onkin hyvä opetella tunnista-
maan kypsä hedelmä ja oppia kypsyt-
tämään hedelmä huoneenlämmössä 
hedelmäkorissa esimerkiksi omenoiden 
ja banaanien läheisyydessä, jolloin kova 
hedelmä muuttuu muutamassa päivässä 
herkullisen pehmeäksi. Kypsän avokadon 
tunnistaa siitä, että kun painaa sormella 
kevyesti sen suipommasta päästä – siitä, 
josta se on roikkunut puussa, hedelmä 
antaa pehmeästi periksi. Muualta sitä ei 

pidä puristella, sillä silloin sinut kiroaa se, 
joka ostaa hyllyyn jättämäsi hedelmän 
ja toteaa sen kuorittuaan mustelmai-
seksi. Avokado ei siis tykkää kolhuista 
ja on parhaimmillaan vain muutaman 
päivän, mutta on useita syitä opetella 
käyttämään sitä.

Uskon monen olevan iloinen helpoista 
ja luonnollisista vinkeistä, jolla voi säi-
lyttää ihonsa nuorekkuutta. Avokadon 
runsas E-vitamiinipitoisuus on hyvä syy 

nauttia sitä päivittäin si-
säisenä ryppyjenehkäi-
syvoiteena. Se sisältää 
runsaasti pehmeitä ker-
tatyydyttymättömiä ras-
voja, jotka hellivät niin 
iho-, aivo- kuin muitakin 

soluja päästä varpaisiin. Avokadosta 
ja oliiviöljystä voi tehdä myös ulkoisesti 
ihoa ja hiuksia hoitavia naamioita, sillä 
sen antioksidantit, aminohapot ja etee-
riset öljyt voivat korjata vaurioituneita 
hiuksia, kosteuttaa kuivaa ihoa, hoitaa 
auringonpolttamia jne.

Solukalvot koostuvat rasvoista ja avo-
kadon hyvät rasvat ovat yhtenä osana ka-
laöljyjen ja muiden luonnollisen rasvojen 
ohella pitämässä näitä solukalvoja siinä 
kunnossa, että ravintoaineet pääsevät 
näppärästi sisään soluun ja kuona-aineet 
taasen niistä ulos. Kun rasvahappotasa-
paino on kunnossa ei verenpainekaan 
nouse, kun happea kuskaavat punasolut 
voivat sukeltaa ohuimpiinkin hiussuoniin 
vaivattomasti ja veressä kuljetettavat ra-
vintoaineet pääsevät sinne, minne ne on 
tarkoitettu. Tarpeen vaatiessa kannattaa 
rasvahappotasapainoa tukea myös laa-
jakirjoisin omegavalmistein.

Avokadon hyvät rasvat hoitavat mo-
nin tavoin – mitä enemmän ihminen saa 
ravinnostaan sen sisältämiä kertatyydyt-
tämättömiä rasvoja, sitä vähemmän ve-
ressä on triglyseridejä ja myös ns. pahan 
kolesterolin, LDL:n määrä laskee selvästi. 
Avokado sisältää laajan kattauksen mui-
takin ravinteita, joista haluan nostaa joi-
takin esille. Avokadosta saa huomattavia 
määriä pyridoksiinia eli B6 vitamiinia, jota 
hermojen ja aivojen normaali toiminta 
tarvitsee paljon ja jonka puute saattaa 
selittää esimerkiksi aamupahoinvoinnin, 
aamuruokahaluttomuuden tai suunpielien 
halkeilun. Se sisältää myös riboflaviinia 
eli B2 vitamiinia ja mangaania sekä C- 
ja E-vitamiinia, jotka ovat antioksidant-
teja eli ehkäisevät vapaiden radikaalien 
aiheuttamia soluvaurioita, jotka taasen 
saattavat johtaa syövän ja sydän- ja ve-
risuonitautien kehittymiseen.

MONI NAINEN KOKEE selluliitin ikuisuus-
ongelmana, mutta sen kertyminen, että 
sulaminen liittyy voimakkaasti elimistön 
happoemästasapainoon, jonka kuntoon 
laittamisessa avokado on jokaisen sel-
luliitin selättäjän kaveri sen sisältämän 
runsaan kaliummäärän takia. Kun ba-
naanissa on kaliumia keskimäärin 487 
mg/kg, on avokadossa määrä jopa 975 
mg/ g. Kalium on erittäin tärkeä kiven-
näisaine ei pelkästään kehon neste- ja 
happotasapainolle, vaan myös lihasten 
ja hermoston toiminnalle sekä sydämelle. 

300 miljardia solua kuolee ihmiske-
hossa joka päivä ja saman verran uusia 
syntyy tilalle ja koska solujen rakentami-
sessa sekä korjaamisessa aminohapoilla 
on ehdottoman tärkeä rooli, on hienoa 

tietää, että avokadossa on 18 elimistön 
proteiinituotannolle tärkeää aminohap-
poa ja se onkin tämän vuoksi hedelmä-
perheen parhain proteiinin lähde ja tukee 
tätä kautta kehomme uudistumista ja 
korjautumista. Avokadon aminohapoista 
yksi mielenkiintoisimpia on L-arginiini, 
joka vahvistaa typpioksidin toimintaa. 
Typpioksidi on molekyyli, jonka vaiku-
tuksesta verisuonet laajenevat ja joka on 
yhdistetty mm. parempaan kestävyyteen 
urheilusuorituksissa.

Suosittelen nauttimaan avokadoa 
raakana esimerkiksi salaateissa, joissa 
pyöräytys sitruuna- tai limemehussa 
estää palaset tummumasta sekä tasa-
painottaa sen rasvaista suutuntumaa 
samoin kuin erilaisissa tahnoissa, tuo-
repuuroissa ja smootheissa. Avokadon 
sisältämät imeytymättömät hiilihydraatit 
ovat ravintoa paksusuolen hyville mikro-
beille, mutta voivat osalle, lähinnä suo-
liston bakteerikannan häiriötilasta kär-
siville aiheuttaa joskus suolisto-oireita. 
Jos avokado sellaisenaan tuntuu liian 
rajulta, imeytymättömien hiilihydraattien 
sekoittuminen smootheissa yms. muihin 
aineksiin helpottaa avokadon sulamista. 
Suosittelen myös käyttämään avoka-
don aina pian kuorimisen ja 
pilkkomisen jälkeen, sillä 
paitsi että hedelmäli-
ha tummuu, sen hyvää 
tekevät antioksidantit 
häviävät nopeasti. 

Nyt siis sesonki-
hedelmää nautiske-
lemaan!

Hanna Huttunen

Avokadon hyvät 
rasvat hoitavat 
monin tavoin. 

THE BEST KEBAB IN TOWN 
PLAZA PEDRO CUEVAS 8

 FUENGIROLA | LOS BOLICHES 
JETISKEBAB 

WWW.JETISKEBAB.COM

Torrentuvalla pidetty infotilaisuus tiistaina 14.3.

Kari Vepsä 

Torrentupa on ollut lukittu-
na tammikuun alusta lähtien, 
koska tuvan käyttötarkoitus 
Torremolinosin kaupungin 
kiinteistörekisterissä pitää 
vaihtaa, jotta vakuutusyh-
tiö AXA pystyy antamaan 
vastuuvakuutuksen tuvan 
käytölle. Näitä asioita on nyt 
valmisteltu menneiden kah-
den kuukauden aikana. 

Seurakuntaneuvosto pe-
rusti kuukausi sitten Tor-
rentuvan työryhmän, jonka 
puheenjohtajana on seura-
kuntaneuvoston jäsen Jari 
Syväkangas. Ryhmä valtuu-
tettiin valmistelemaan asioi-
ta niin, että kiinteistö täyttää 

viranomaismääräykset. La-
kitekniset palvelut, viran-

omaisneuvottelut ja yhteydet 
eri toimijoihin hoitaa Asioin-

titoimisto Leena. 
Viime maanantaina 13.3. 

seurakuntaneuvosto teki 
päätöksen suunnittelutyön 
tekevästä insinööritoimistos-
ta, jolta tilataan suunnitelmat 
ja piirustukset tarvittavista 
muutostöistä. 

Aurinkoisessa säässä info-
tilaisuuteen tiistaina 14.3. ko-
koontuneet osallistujat saivat 
kuulla, mikä on Torrentuvan 
tilanne nyt ja miten valmis-
telun kanssa edetään. Pii-
rustusten valmistuttua on 
mahdollisuus aloittaa neu-
vottelut Torremolinosin kau-
pungin kanssa ja näin ollen 
hanke etenee.

Kari Vepsä ilahduttaa fanejaan toistamiseen tänä vuonna.

Suomalaisen iskelmämusii-
kin ystäville on jälleen herk-
kua luvassa, kun vanha tuttu 
Kari Vepsä karauttaa Kukon 
lavalle tiistaina 21.3. Vepsän 
illoista on muodostunut lep-

poisia ja mukavia hetkiä hy-
vän musiikin parissa. Suosio 
on ollut suurta, joten paik-
ka kannattaa varata ajois-
sa. Kukko.events@gmail.
com (10€).
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Barona kasvaa Fuengirolassa 
– haussa yli sata uutta työntekijää

Yritysuutinen

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

15.3.2013 Kerrotaan matkaopas-
koulusta. Suomen ainoa mat-

kaopaskoulutuksia järjestävä Päivölän 
opisto siirtää osan 6kk koulutusjaksostaan 
Fuengirolaan. Kahden kuukauden aikana 
jopa 40 oppaaksi aikovaa pääsee oppei-
hin oikeassa ympäristössä. Koulutukses-
ta vastaava opettaja pitää tärkeänä ettei 
tutkintoa suoriteta vain koulun penkillä. 

10  vuotta sitten ambulanssilakko 
uhkasi Clínico-sairaalaa. Manuel 

Pasquau- ambulanssiyhtiön työntekijät 
jäävät lakkoon mikäli palkkaongelmat 
eivät ratkea. Lakon syynä on helmikuun 
maksamattomat palkat.

Lehdessä kerrotaan ajokortin suorit-
tamisesta Espanjassa. Hinnat olivat 

tuolloin suomeen verrattuna puolet edul-
lisemmat eli noin 1.000 euroa. Nopealla 
tahdilla kortin saaminen taskuun kes-
tää pari kuukautta. Teoriaopinnot suori-
tetaan Espanjaksi ja kielitaitoa tarvitaan 
myös ajotunneilla ja inssiajossa.

Toimittaja Päivi Storgård vietti ke-
vättä Fuengirolassa, laajan kirjoi-

tusprojektin parissa. Espanjan prinssillä 
Felipellä ja Stårgardilla oli erikoinen koh-
taaminen Tukholmassa. He törmäsivät 
aamiaisella niin että mansikat vain lensi-
vät pitkin Grand hotellin lattioita. Yhdes-
sä tuumin he poimivat levinneet marjat 
lattialta. Kohtaamisesta huolimatta prins-
siä ei silti tullut sukuun. 

Barona hakee tänä 
vuonna yli sataa 
uutta työntekijää 
Fuengirolan pal-
velukeskukseensa, 
jossa työskentelee 
tällä hetkellä noin 
300 asiakaspalvelun 
ammattilaista.

Vuodesta 2008 kaupungissa 
toiminut Barona on Aurin-
korannikon suurin suoma-
lainen työnantaja. Barona 
tarjoaa Fuengirolasta käsin 
ulkoistettua asiakaspalvelua, 
IT-tukea, hoidontarpeen ar-
viointia sekä myynnin tukea 
lukuisille yrityksille.

Koronapandemian myö-
tä lisääntynyt etätyö sekä 
uranvaihtohalukkuus ovat 
suunnanneet yhä useam-
man suomalaisen katsei-
ta ulkomaille esimerkiksi 
Fuengirolaan.

Baronan Espanjan toi-
minnoista vastaavan joh-
tajan Marianne Eliassonin 
mukaan tavoitteena on rek-
rytoida työntekijöitä, jotka 
voivat työskennellä vakitui-
sessa työsuhteessa ja sitou-
tua pysyvämpään muuttoon 
Espanjaan. Vastaavasti ha-
kijoille tarjotaan helppo ta-
pa lähteä ulkomaille töihin, 
koska työ odottaa jo Espan-
jassa.

– Meillä ei ole varsinaista 
ihannehakijaa, vaan kuka ta-
hansa voi olla oikea henkilö 

täydentämään yhteisöämme. 
Haluamme meille parhaita 
kollegoita töihin. Toivom-
me myös, että hakijalta 
löytyy kiinnostusta työs-
kennellä asiakaspalvelussa 
sekä digitaalisten työkalu-
jen parissa, Eliasson kertoo.

Fuengirolan kaupunki 
on hyvin monikulttuuri-
nen ja suomalaisyhteisöön 
on helppo sulautua. Elias-
sonin mukaan Baronalla on 
jonkin verran vaihtuvuut-

ta, mutta paljon on myös nii-
tä, jotka jäävät Fuengirolaan 
pysyvästi.

– Huolehdimme Baro-
nalla monin tavoin työnte-
kijöidemme viihtyvyydestä 
ja seuraamme heiltä saa-
maamme palautetta aktii-
visesti. Tarjoamme tänne 
muuttoon ja sopeutumiseen 
neuvoja, ja vietämme paljon 
aikaa myös työajan ulkopuo-
lella. Ketään ei jätetä yksin.

Barona järjestää työnteki-

jöilleen monenlaista hauskaa 
aktiviteettia kuten kaupun-
kiretkiä, tutustumisia oliivi- 
ja viinitarhoille, patikointia 
ja erilaisiin urheilulajeihin 
tutustumista. Työntekijöil-
tä kiitosta saa myös päivit-
täin toimistolla tarjottava 
aamiainen.

Eliassonin mukaan Ba-
ronan tavoitteena on jatkaa 
kasvuaan Fuengirolassa ja 
rekrytoida tulevaisuudes-
sa lisää osaajia niin Pohjois-

maista kuin myös paikallisia 
espanjankielisiä työntekijöi-
tä.

– Välimatkat pienene-
vät teknologian kehittymi-
sen myötä. Uskomme, että 
työntekijät arvostavat mah-
dollisuutta tehdä töitä jous-
tavasti monimuotoisuutta 
arvostavassa työyhteisössä, 
Eliasson sanoo.

Avoimet työpaikat: 
barona.fi/tyopaikat

Baronan Espanjan toiminnoista 
vastaa Marianne Eliasson.
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SUOMALAISET YLEENSÄ ihas-
televat Espanjan sitruuna- ja ap-
pelsiinipuita, joita täällä kasvaa 
kaikkialla. Suomeen viedään 
eniten sitruunoita juuri Espanjas-
ta. Jotkut hankkivat kauniin he-
delmäpuun myös puutarhaan-
sa, terassille tai parvekkeelle 
tuomaan väriä, iloa ja tuoksua. 
Sitruunan ominaista tuoksua ai-
heuttava aine on limoneeri -nimi-
nen eteerinen aine ja sitruunan 
kukkien tuoksu on mitä ihanin!

Sitruunapuu omalla parvek-
keella tai terassilla muistuttaa 
luonnosta ja Espanjasta, mutta 
se on myös terveyttä edistävä 
kasvi. Sitruunan terveyshyödyt 
on tunnettu jo vuosisatoja. Tär-
keimmät hyödyt ovat sen anti-
bakteeriset ja viruksia tappavat 
ominaisuudet, joiden avulla voi 
tehostaa immuunijärjestelmää. 
Sitruunamehu tunnetaan myös 
tehokkaana apuna painonpudo-
tukseen, sillä se tehostaa ruoan-
sulatusta ja puhdistaa maksaa.

Sitruunan alkuperä on tunte-
maton. Jotkut arvelevat sen ole-
van kotoisin Luoteis-Intiasta. Sa-
notaan, että sitä on viljelty Etelä-
Italiassa 200-luvulta ja Irakissa 
ja Egyptissä 700-luvulta alkaen. 
Amerikkaan se vietiin Kolumbuk-
sen retkien mukana 1490-luvul-
la. Sitruunan laajamittainen kau-
pallinen viljely alkoi Floridassa ja 
Kaliforniassa 1800-luvun alku-
puolella. Maailman suurimmat 
sitruunantuottajamaat ovat tällä 
hetkellä Italia, Espanja, Kreikka, 
Turkki, Kypros, Libanon, Etelä-
Afrikka ja Australia.

Lajikkeet ja niiden erot

Suurin Espanjassa viljelty lajike 
on Primofiori ja se on myöskin 
suurin Suomessa tarjolla oleva 
lajike. Tällä lajikkeella on vain 
yksi satokausi vuodessa. Tämä 
lajike kattaa 65% Espanja sitruu-
natuotannosta.

Primofiorin hedelmät ovat hie-
man pienempiä mutta mehuk-
kaampia.

Toiseksi suurin lajike on Ber-
na, jolla on kaksi tai jopa kolme 
satokautta vuodessa ja sen kas-
vustossa ei ole piikkejä niin kuin 
sitruunassa yleensä on. Muita 
merkittäviä lajikkeita on italialai-
nen Femminello, Eureka ja Lis-

bon sekä kolme siemenetöntä 
lajiketta mm. Seedless Eureka 
jota myydäänkin ihan nimellä 
siemenetön sitruuna.

Sitruunapuun kasvatus

Sitruuna eli mehusitruuna (Citrus 
limon) on ruutakasveihin kuuluva 
sitruspuu. Sitruuna on sukaat-
tisitruunan ja pomeranssin ris-
teymä. Sitruunan satokausi on 
lajikkeesta riippuen lokakuusta 
heinäkuuhun.

Voit kasvattaa sitruunapuun 
itse siemenestä, mutta sen itä-
minen siemenestä hedelmää 
tuottavaksi puuksi kestää noin 
15 vuotta. Voit ostaa myös val-
miin taimenen vihermyymälästä. 
Valmis taimi maksaa koosta riip-
puen 15–100 euroa, valmiit isot 
puut toki enemmän, mutta sitten 
tarvitaankin jo koneita siirtoon, 
kuljetukseen ja istutukseen. Ehkä 
siemenestä asti itse kasvatettu 
hedelmäpuu on sinulle kuitenkin 
rakkaampi. Pitää myös muistaa, 

että siemenestä kasvatettu jäl-
keläinen on aina erilainen kuin 
emokasvi, koska siemenessä 
on aina myös ”isän” geneettistä 
materiaalia. Eli hedelmien määrä 
ja laatu on epävarmaa. Kasvi on 
toki kaunis koristekasvi, vaikkei 
se hedelmää tuottaisikaan.

Siementen kylvö:

1. Ota sitruunasta siemen tai sie-
menet, kookkaimmat toden-
näköisesti itävät helpommin.

2. Puhdista siemenistä hedelmä-
liha ja laita ne veteen imeyty-
mään vähäksi aikaa. Tämän 
jälkeen laita siemenet pieneen 
pussiin ja jääkaapin vihannes-
laatikkoon pariksi viikoksi.

3. Käytä kylvöön astiaa, jossa 
on reikä pohjassa.

4. Paina siemen kostutettuun kyl-
vömultaan muutaman sentin 
syvyyteen ja laita päälle ohut 
läpinäkyvä muovi. Muovi pi-
tää mullan ja ilmankosteuden 
tasaisena ja toimii kuin mini-
kasvihuone.

5. Siirrä kylvö viileään paikkaan 
noin viikoksi ja sen jälkeen 
mahdollisimman lämpimään 
paikkaan.

6. Tarkkaile, että multa pysyy ta-
saisen kosteana itämisen ajan. 
Itämiseen kuluu 4-6 viikkoa.

7. Kun siemen on itänyt ja taimi 
on kasvanut noin kymmen-
senttiseksi, voit poistaa muovin 
taimen yltä.

Sitruunapuun voit pitää myös si-
sällä koristekasvina, tällöin pitää 
valita mahdollisimman lämmin 
ja aurinkoinen paikka. Vedos-
ta puu ei pidä. Pihallakin puulle 
kannattaa valita mahdollisimman 
tuuleton ja suojaisa kasvupaikka. 
Mikäli puun istuttaa ruukkuun si-
sälle tai parvekkeelle, niin ruukku 
kannattaa olla mahdollisimman 
suuri, jotta puulla on tilaa kasvaa.

Sitruunapuun hoito

• Kastele multa kerralla reilus-
ti, ei kuitenkaan litimäräksi. 
Anna aina mullan kuivahtaa 
ennen seuraavaa kasteluker-
taa. Hedelmiä muodostavassa 
puussa voi olla samaan aikaan 
myös kukkia, joten puu tarvit-
see paljon vettä ja energiaa, 
jotta hedelmät kypsyvät. Ylei-
sin ongelma on liiallinen kas-
telu ja tällöin kasvi pudottaa 
lehtensä.

• Lannoita sitruunaa kasvukau-
della sitruslannoitteella pakka-
uksen ohjeen mukaisesti.

• Hedelmien kypsymiseen kuluu 
paljon aikaa, ja hedelmät pitää 

poimia viimeistään kuukauden 
kuluttua siitä, kun ne ovat saa-
neet täysin keltaisen värinsä.

• Tarkasta säännöllisesti lehtien 
alapinnat tuholaisten varalta ja 
tee torjuntatoimet välittömästi, 
jos huomaat tuholaisia.

• Kasvi pitää säännöllisestä 
suihkuttelusta.
 

Nyt haastankin kaikki kasvatta-
maan oman sitruunapuunsa, joko 
siemenestä tai valmiista taimesta.

Sijoita sitruunapuun alku kotiin 
ikkunalle, parvekkeelle, patiolle 
tai pihalle.

Ihanan raikasta ja sitruunan-
tuoksuista kevättä kaikille!

 

Onhan sinullakin jo 
oma espanjalainen 
sitruunapuu?

Lasse Ruohomäki
Vihersuunnittelija/puutarhuri

Voit kasvattaa sitruunapuun itse 
siemenestä, mutta sen itäminen 
siemenestä hedelmää tuottavaksi 

puuksi kestää noin 15 vuotta. 
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Tuomarin moka voi 
maksaa satoja tuhansia
LIIGAN EROTUOMARIJOHTAJA Jyri Rönn 
tunnusti, että tiistaina Turussa tapahtui 
tuomarille virhe, kun TPS voitti Ässät 2–1 
numeroin ja tasoitti säälipleijarien ottelu-
sarjan otteluvoitot 1–1:een.

Virhe oli Ässille kohtalokas. Aiheetto-
masti vihelletyn jäähyn aikana turkulaiset 
tekivät voittomaalinsa.

Jos TPS voittaa torstain pelin, voi vähän 
mutkia oikoen sanoa, että väärän tuomion 
kärsinyt Ässät menettää satoja tuhansia 
euroja, kun jatkopelit loppuvat ja play off 
rahat jäävät saamatta.

Turkulaisten tekemää voittomaalia edel-
si käsittämätön tuomariratkaisu. TPS:n 
pakki työnsi Ässien Eemil Erholtzin päin 
turkulaismaalivahti Lasse Lehtistä. Maa-
livahdin päälle kaatunut Ässä-hyökkääjä 
sai kaksiminuuttisen.

Jos tilanteesta olisi pitänyt viheltää jää-
hy, se olisi pitänyt tulla turkulaispakille.

Se ei paljon porilaisia lohduta, että Rönn 
tunnusti tuomarivirheen

Ässien päävalmentaja Karri Kivi kertasi 
pelin jälkeen jäähyä edeltäneet tapahtumat 
juuri niin kuin sadattuhannet peliä tv:stä 
seuranneet ja paikan päällä olleet ne nä-
kivät. Karri kävi todella kuumana ja ilme 
kertoi, että paljon hän piti myös sisällään.

Rönn soitti Ässien toimistoon keski-
viikkona ja ainakin ulospäin kerrottiin, että 
asiat on sovittu.

Harvoin tuomarien virheet saavat näin 
valtavaa huomiota. Toki reaktioihin vaikutti 
virheen ratkaiseva merkitys.

Ratkaisua ihmetteli myös kommentaat-
tori Ismo Lehkonen Ylen kiekkokierroksella. 
Hän piti jäähyä käsittämättömänä ja pelin 
hengen vastaisena.

Somessakin alkoi melkoinen vyöry, 
kun jääkiekkoa aktiivisesti seuraavat ja 
ammatikseen kirjoittavat manasivat vir-
hettä. Jäähylle ei ollut mitään aihetta ja 
käsittämätön tuomio, joka ratkaisi pelin.

Kysymys kuuluu, mitä tuomarikaksik-
ko Petri Lindqvist, Joonas Kova näkivät 
sellaista, mitä kukaan muu ei nähnyt. Se 

jäänee ikuiseksi 
arvoitukseksi.

Tuomio ol i 
monella tapaa 
poikkeava. Äs-
sät oli kärsinyt jo 
kolme jäähyä peräkkäin ja pelannut lähes 
minuutin kolmella viittä vastaan.

Melko tavanomaista on, että jäähykyn-
nys nousee vajaalla pelanneelle joukku-
eelle ja vastaavasi pilli on herkässä vas-
tapuolelle.

Tavanomaista on sekin, että mitä pi-
demmälle tasainen ottelu menee, sen 
väljemmäksi linja muuttuu. Tuomarit kun 
eivät yleensä halua ratkaista ottelua omilla 
päätöksillään.

Nyt kävi juuri päinvastoin. Vihellys-
herkkyys nousi ja vielä jäähyjä kärsineel-
le joukkueelle

Kärpiltä odotettiin, että peli-ilme kirkas-
tuu viimeistään säälipleijareissa. Näin ei 
käynyt. Vaikka joukkue voitti avauspelis-
sä kotonaan KooKoon, oli otteissa tuttua 
tahmeutta. Kaksi pikamaalia alussa pe-
lasti oululaiset.

Toisessa pelissä tiistaina Kouvolassa 
oululaisten vaisuus jatkui, ja KooKoo tasoitti 
voitot 1–1:een 4–1 voitolla. KooKoo oli sel-
västi parempi joukkue ja jos Kärpät ei saa 
ihmeherätystä äärimmäisessä tilanteessa, 
loppuvat sen pelit tähän.

Yleensä vannoutuneet Kärppä-fanit 
jaksavat seistä omiensa takana vaikeina-
kin hetkinä. Nyt näin ei ole. Avauspeliä 
Oulussa seurasi alle 3000 katsojaa, kun 
Porissa vastaavassa peliä katsoi paikan-
päällä yli 5000 jännäriä.

Mielenkiintoinen ottelusarja alkaa lau-
antaina Lukon ja HIFK:n kesken. Suurin 
kysymys raumalaisten kohdalla on se, 
pystyykö Lukko saamaan takaisin peliot-
teen, joka sillä vielä ennen joulutaukoa oli.

Runkosarjan kymmenen viimeisen pelin 
kuntopuntarissa Lukko on yhdestoista ja 
vastaavasti IFK kolmen parhaan joukossa. 
Kuntokäyrät ovat siis täysin päinvastaiset.
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LA LIGAN KÄRKIKOLMIKKO on tuttua kauraa. Barce-
lona, Real Madrid ja Atletico Madrid kekkuloivat kukku-
lan kuninkaina mainitussa järjestyksessä. Suurimpana 
yllärinä voidaan pitää perinteikkään Real Sociedadin 
nelossijaa, mutta ylin mielenkiinto täällä Aurinkoranni-
kolla kiinnittyy andalusialaisten seurojen pärjäämisen. 

Real Betis häärää viidentenä, kun taas sen paikalliskil-
pailija ja yhtenä suurseuroista pidetty Sevilla FC tappelee 
putoamispeikkoa vastaan vain kahden pisteen päässä 
”kohtalon viivasta”. Ikuiseen putoamistaisteluun tuomittu 
piskuinen Cádiz on pisteen verran kuivilla ja Almería sa-
man verran väärällä puolella viivaa. Kevään putoamistais-
telut tulevat olemaan mielenkiintoisia. Ottelukierroksia on 
kuitenkin vielä 13 jäljellä, joten runsaasti ehtii tapahtua.

Liga SmartBankissa eli kotoisammin divarissa, yrittää 
Granada CF pikaista paluuta. Nyt se on neljäntenä ja 
playoffeihin oikeuttavalla paikalla, mutta suora nousupaik-
kakin on vain muutaman pisteen päässä. Granadan enti-
nen isoveli ja nykyinen pikkuveli Málaga CF on jo melkein 
tuhoon tuomittu hakemaan vauhtia ammattilaissarjojen 
ulkopuolelta, mutta silläkin on vielä pienet saumat säi-
lyttää sarjapaikkansa. Se vaatisi kuitenkin ehdottomasti 
kotivoittoja kahdesta seuraavasta kotipelistä. Viimeksi 
se sai tuekseen täyden stadionin ja tätä kirjoitettaessa 
sama ilmiö näyttäisi toistuvan perjantaina. Kannattajat 
eivät ole vielä seuraa hylänneet – päin vastoin.

Granadan ja Málagan mittasuhteet saattavat heittää 
lähiaikoina jälleen häränpyllyä. Kauan on juoruttu PSG:n 
omistavan tahon kiinnostuksesta haalia Málaga CF pur-
jeittensa alle ja nyt näyttäisi löytyvän vihdoin katetta näille 
juoruille, sillä Qatar Sports Investmentsin Al-Khelaifin kir-
joitetaan käyvän asiasta alustavia neuvotteluja paraikaa. 
Mene ja tiedä jos näin kävisi niin pääomistajana häärivä 
sheikki muuttuisi kertaheitolla perseaukisesta upporik-
kaaseen. Sheikeissä on eroja kuten viineissä!

Neljännellä sarjatasolle eli 2RFEF-divisioonassa pe-
laava Juventud Torremolinos CF sai jonkin aikaa sitten 
uudet päälliköt. Pahoissa talousvaikeuksissa rypenyt 
seura siirtyi aasialaisen sijoittajaryhmän omis-
tukseen, joka ensi töikseen vaihdatti puo-
let pelaavasta joukkueesta. Nyt tuli sitten 
valmentajan vuoro ja seitsemän vuotta 
uskollisesti joukkuetta luotsannut Ibon 
Perez Arrieta sai lähteä. Tilalle pestat-
tiin 55-vuotias kokenut Antonio Calde-
ron. Kierroksia sarjassa on jäljellä 9 ja 
eroa putoamisviivan paremmalle 
puolelle viisi.

Andalusialainen 
tilannekatsaus

La Liga 1
16.3.

1. Barcelona .................65 
2. Real Madrid ..............56 
3. Atletico Madrid ........48 
4. Real Sociedad...........45 
5. Real Betis .................42 
6. Villarreal ...................38 
7. Rayo Vallecano .........35 
8. Osasuna ....................34 
9. Athletic Bilbao .........33 
10. Mallorca ...................32 
11. Celta Vigo .................31 
12. Girona .......................30 
13. Sevilla .......................28 
14. Real Valladolid .........28 
15. Espanyol ...................27 
16. Cadiz .........................27 
17. Valencia ....................26 
18. Getafe .......................26 
19. Almeria ....................25 
20. Elche .........................13

La Liga 2
16.3.

1. Eibar ......................59
2. Las Palmas .............58
3. Levante UD ............55
4. Granada .................55
5. Alaves ....................54
6. Albacete ................51
7. Burgos ...................45
8. Cartagena ..............44
9. Huesca ...................41
10. Villarreal B .............41
11. Mirandés ...............40
12. Leganés .................40
13. FC Andorra .............39
14. Tenerife .................38
15. Real Zaragoza ........38
16. Racing ...................37
17. Sporting Gijón .......36
18. Real Oviedo ...........36
19. Ponferradina ..........30
20. Málaga ..................26
21. Ibiza.......................24
22. Lugo ......................24

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU 

MIJAS LOS OLIVOS 

15.3.2023

430th COPA DOS LEONES 

ALHAURIN GOLF CLUB 

16.3.2023

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Räisänen Pekka
 hcp 14 ....................tulos 66
2. Iivari Jukka 
 hcp 9 ......................tulos 69
3. Tenho Pasi
 hcp 2 ......................tulos 72

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Anttila Heikki  
 hcp 26 ....................tulos 36
2. Wennström Olli
 hcp 21 ....................tulos 35
3. Patovirta Jorma
 hcp 21 ....................tulos 35

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Oja Katriina  
 hcp 33 ....................tulos 35
2. Iso-Mustajärvi Mira
 hcp 29 ....................tulos 31
3. Järvelä Kaija
 hcp 28 ....................tulos 29

Pisin draivi miehet 
Peltola Mikko .......................10

Pisin draivi naiset 
Iso-Mustajärvi Mira .............10

Lähimmäs lippua 
Parpola Ville, 10 cm ...............3

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

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0 

1. Pasi Tenho 
 hcp 3,8 ...................tulos 35
2. Hemmo Aaltonen  
 hcp 14,6 .................tulos 35
3. Marko Ariluoma 
 hcp 16,1  ................tulos 33

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Make Rautio   
 hcp 23,4 .................tulos 38
2. Pena Eklund
 hcp 25,8 .................tulos 38
3. Kent Lindholm
 hcp 17,8 .................tulos 37

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Siru Vartinen  
 hcp 21,2 .................tulos 33
2. Sisko Ahtola 
 hcp 29,8 .................tulos 32
3. Irja Kuismanen
 hcp 30,0 .................tulos 30

Best Scratch result by  
Dos Leones Pasi Tenho ........77

Lähimmäs lippua Reikä 5  
Naiset  ............... Salla Salakari

Lähimmäs lippua Reikä 5  
Miehet  ........ Mika Linnainmaa

Lähimmäs lippua Reikä 10  
Naiset  ............... Salla Salakari

Lähimmäs lippua Reikä 10  
Miehet  ................. Seppo Helin 

CEMAGRO Longest drive  
Hole 9 Ladies  
  ..................... Ulla Heinonen

CEMAGRO Longest drive  
Hole 9 Gents  
  ..................Rame Korhonen   

LIONS jyrää kohti runkosarjan voittoa

LIONS on Liga Stilmatissa ainoa joukkue joka jatkaa edelleen ilman tap-
pioita.

Fuengirola LIONSila 
on tiukka ote rulla-
kiekon Liga Stilmat 
sarjan runkosarjan 
johtajan paikasta.

Teksti: Janne Leipijärvi 
Kuva: Felix Alcalá

Espanjan kolmanneksi kor-
keimman rullakiekkosarjan, 

Liga Stilmatin runkosarja on 
ehtinyt jo loppusuoralle. Vii-
meksi pelattiin 4.3. ja tuol-
loin Fuengirola LIONSila oli 
ohjelmassaan kaksi ottelua.

LIONS oli tutun vahva, ja 
molemmista otteluista plak-
kariin kertyi selvät voitot. 
Ensin Roller Murcia kaatui 
maalein 10–0 ja myöhem-
min samana päivänä Fie-
ras de Archena maalein 11–1.

LIONS on nyt pelannut Li-

ga Stilmatin runkosarjassa 
yhdeksän ottelua ja voitta-
nut ne kaikki suoraan varsi-
naisella peliajalla. Näin ollen 
joukkue johtaa sarjaa täydel-
lä 27 pisteen potilla.

Runkosarjassa pelataan 14 
ottelua, joten LIONSilla on 
vielä viisi ottelua jäljellä. Seu-
raavan kerran pelataan 22. 
huhtikuuta, silloin LIONSin 
kotikentällä Fuengirolassa, 
Santa Fen stadionilla.

Andalusian liigaa

LIONS pelaa myös Andalu-
sian liigaa, peräti neljän jouk-
kueen voimin. Tämän viikon 
lauantaina pelataan Sevillassa 
Andalusian liigan runkosar-
jan viimeinen kierros. LION-
Sin joukkueista Vikings on jo 
varmistanut runkosarjan voi-
ton. Barona on tällä hetkellä 
toisena ja Latin Team kol-
mantena. Runkosarjan kol-
moisvoitto on siis edelleen 
hyvinkin mahdollinen.

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/
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Pelaamalla 
opit
Osa 4: Hiekkaesteestä lyöminen 
ja säännöt

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.

Chipin kertaus ja 
harjoite

Hyvä lähipeli säästää paljon 
lyöntejä ja pelaajalla pitää ol-
la vaihtoehtoja harkitessaan 
mailavalintoja pelitilantees-
sa. Chippi on isossa kuvas-
sa kuin putti. Kannattaa siis 
harjoitella kaikilla lähipe-
limailoilla eli tässä tapauk-
sessa rauta 8, PW ja putteri. 
Näillä mailoilla selviä kai-
kista tilanteista viheriön ym-
pärillä.

Harjoite

Valitaan paikka viheri-
ön läheisyydestä. Lyödään 
kohteeseen ensiksi putte-
rilla, sitten rauta 8 ja vii-
meiseksi pitchin wedgellä 
eli PW:llä. Kun käytämme 
harjoituksissa näitä mailo-
ja, niin opimme valitsemaan 
tämän harjoituksen perus-
teella parhaan mahdollisen 
mailan kentällä pelattaessa.

Swingin kertaus eri 
mailoilla

Sitten siirryimme muiste-
lemaan swing harjoitteita 

NELJÄNNEN OPPITUNNIN aluksi ker-
tailtiin lähilyöntejä. Pallo hieman viheriön 
ulkopuolelle, noin 15 metrin päähän rei-
ästä, ja sitten vaan lyömään kolmella eri 
mailalla: putterilla, kasilla ja P:llä. Tämän 
viikon kalajuttuna mainittakoon, että heti 
kolmannella lyönnillä pallo sujahti reikään. 
Teoria aloittelijan tuurista vahvistui taas 
entisestään.

Sitten kertaamaan swingiä. Tällä kertaa 
olin viikon aikana käynyt kahdesti rangel-
la omatoimisesti huiskimassa. Tässä tuli 
jälleen kristallin kirkkaasti esiin se miten 
ohjattu harjoittelu on ylivoimaista. Kun ran-
gella teutaroi omin nokkineen ja lyönti ei 
meinaa sitten millään asettua kohdilleen, 
sitä lähinnä levittelee henkisesti käsiään ja 
ihmettelee että mikä tässä nyt oikein mät-
tää. Kun valmentajan vieressä humauttaa 
pallon hevon kuuseen, kertoo hän saman 
tien, missä meni vikaan.

Tämän kerran uutena asian opeteltiin 
hiekkaesteestä lyömistä. Koitin varovai-
sesti kysäistä että kuinka usein tällainen 

noviisi joutuu käytännössä noihin bunk-
kereihin kun oikeasti pelataan. Vastaus ei 
ollut rohkaiseva. Tai siis vastaus kyllä roh-
kaisi harjoittelemaan, koska siellä bunkke-
rissa kuulemma vieraillaan aika useasti.

Mikään uusi asia tai lyönti ei toistai-
seksi ole ollut mielestäni helppo, eikä 
tämä kyllä tehnyt poikkeusta. Nyt tuntui 
erityisen vaikealta saada osuma oike-
aan kohtaan, eli hiekkaan vähän ennen 
palloa. Varsinkin alkuun osumat tulivat 
voittopuolisesti suoraan keskelle palloa, 
jolloin pallo tietysti lentää minne sattuu. 

Tässä hyväksi avuksi tuli harjoitus, 
jossa hiekkaan piirrettiin kaksi saman-
suuntaista pitkää viivaa ja mailalla alettiin 
hutkia osumia hiekkaan viivojen väliin. 
Vähä vähältä maila alkoi laskeutua niin 
ettei se enää humahtanut ohi hiekasta, 
vaan pikku hiljaa santa alkoi pöllytä kuten 
asiaan kuuluu. Tässä lyönnissä tekemis-
tä on kuitenkin vielä paljon. Niin kuin on 
tietysti muissakin.

Janne Leipijärvi

tulokulma hiekkaan
 ● takaheilautuksessa tär-
keää on, että käsivarren 
ja mailan varren kulma 
on 90 astetta tai L-kirjain

 ● saatossa paino on etum-
maisella jalalla ja rin-
takehä on kääntynyt 
kohteeseen

Harjoite

Vedä kaksi viivaa hiekkaan 
ja laita pallo viivojen keskel-
le. Oikeanpuoleinen viiva 
menee kutakuinkin kanta-
päiden väliin. Sitten koitat 
lyödä hiekkaa pois viivo-
jen välistä. Jos onnistut täs-
sä, niin pallo tulee hiekan 
mukana pois. Toisaalta nä-
et lyönnin jälkeen palaut-
teen mihin kohtaa mailasi 
teki jäljen.

Säännöt

Säännöistä käydään lä-
pi muutama tärkeä sääntö 
pelin jatkamisen kannalta. 
Pääperiaate golfissa on, että 
pelataan pallo siitä, missä se 
on ja jos ei voida pelata sitä, 
niin otetaan säännöt avuksi.

Ilman rangaistusta saat  
 ● poistaa irrallisia luonnon-
haittoja, kuten kivet, irral-
linen ruoho, oksat, kepit 

Kun harjoittelee kaikilla lähipelimailoilla, on pelitilanteessa enemmän vaihtoehtoja.

Hiekkaesteestä lyötäessä osuma tulee ensin hiekkaan ja vasta sitten palloon.

Potilaan oma kertomus

Tällä kertaa kerrataan rullaava lähipelilyönti 
eli chippi ja swingiharjoitteet. Uutena asiana 
tulee hiekkalyönti ja säännöt.

Teksti: Tapani Saarentola  Kuvat: Sanna Niemi 

ja draivia. Aina harjoituk-
sen alkuun kannatta aloit-
ta pienistä heilautuksista 
ja edetä isompaan pääty-
en draiveriin. Pienillä huo-
mioilla saimme asioita taas 
eteenpäin. Puutteita monel-
la enemmänkin pelanneella 
on painonsiirrossa ja paino 
jää takimmaiselle jalalle. Sii-
hen oli hyvä mielikuva se, et-
tä heittää pallon seinään ja 
jää odottamaan, kun pallo 
tulee takaisin.

Hiekkaestelyönti

Hyvin pitkälti sama kuin 
puoliheilautus. Mailana on 
hiekkamaila, sillä se on hie-
man erilainen kuin muut 
mailat. Mailan pohja on 
alempana kuin etureuna, 
jolloin maila pomppaa pa-
remmin pois hiekasta. 

 ● pallo hieman edempänä, 
kuin normaalisti, sillä ei 
haluta osua palloon vaan 
ensiksi hiekkaan

 ● asento voi olla hieman au-
ki ja paino hieman etum-
maisella jalalla

 ● paino ei siirry takimmai-
selle jalalle lyönnin aika-
na. Tällä saadaan jyrkempi 

ja lehdet
 ● vapautua tilapäisestä ve-
destä, korjauksenalaisesta 
maasta, kiinteästä haitas-
ta esim. päällystetty tie, 
sprinklerin kansi, kiin-
teä väylätaulu jne.

 ● saat myös siirtää liikutel-
tavat haitat kuten harava, 
tölkki, roskat ja ei ole vä-
liä, jos pallo liikkuu, pal-
lo vain asetetaan takaisin 
alkuperäiseen paikkaan. 
Liikuteltavia haittoja ovat 
kaikki ihmisen tekemät 
esineet, jotka saa irti.

Lähdettäessä vapautumaan 
esim. tiestä, niin mitataan lä-
hin VAPAUTTAVA paikka ja 
siitä mailan mitta on alue, jo-
hon pallo pudotetaan.

Yhdellä rangaistuksella 
voit vapautua

 ● estealueista, jotka ovat 
merkitty keltaisella tai 

punaisella
 ● pallo pelaamattomassa 
paikassa

Vapautuminen 
estealueelta keltaiset 
tolpat

 ● ilman rangaistusta es-
teestä

 ● edellisen lyönnin kohdalta
 ● yhdellä rangaistuksella 
lipun linjassa taaksepäin 
esteeseen menokohdan 
kautta. Tähän tuli muu-
tos 2023 säännöissä. Nyt 
pitää pudottaa linjalle ja 
pallo saa pyöriä siitä max. 
alle yhden mailan verran, 
jopa lähemmäksi reikää

Vapautuminen 
punaisesta 
estealueesta 

 ● kaikki kolme edellistä se-
kä

 ● kahden mailan mitan pää-

hän siitä pisteestä, missä 
pallo ylitti viimeiseksi es-
teen rajan.

Vapautuminen 
pelaamattomasta 
paikasta

 ● edellisen lyönnin paikka
 ● kaksi mailaa alkupe-
räisestä paikasta puo-
liympyrän alueelle, ei 
lähemmäksi reikää

 ● linjassa taaksepäin pal-
lon ja lipun linjassa niin 
pitkälle kuin haluaa. Sii-
nä sama sääntö, että pal-
lo on pudotettava linjalle 
ja se saa vieriä yhden mai-
lan verran.

Lopuksi voisi todeta, että 
sääntöjä on paljon, mutta 
näillä selviää hyvin alkuun. 
Säännöt uudistuivat 2023 
ja uusi sääntökirja ja net-
tiversio ilmestyy kevään  
aikana.
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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.  Kuka tunnettu espanjalainen astuu tänä vuonna ”armeijan 
harmaisiin”?

2.  Kuinka monta ihmistä asui neliökilometrillä vuonna 1990 
Hong Kongin Kowloon Walled Cityssä?

3.  Mihin viitataan Palata kotiin maitojunalla -sanonnan 
maitojunalla?

4.  Mitä tarkoittaa säätä koskeva sana pouta?
5.  Miten puolustusvoimat aikoo korvata paukkupatruunat eli 

”räkäpäät” tulevaisuudessa?
6.  Minä vuonna asennettiin Suomen viimeinen 

automaattinen puhelinkeskus?
7.  Missä tutussa paikassa Beatles-laulaja John Lennon ja 

taiteilija Yoko Ono vihittiin?
8.  Missä maassa tiskikaappi on keksitty?
9.  Mikä saa suomalaiset seuraamaan reaaliajassa Onnia ja 

Unelmaa?
10. K18-kysymys! Mitä päivää 14.3. vietettävä pihvi- ja 

suihinottopäivä pilkkaa?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Eräs sukulaisesi tarvitsee apuasi pienessä 
pulmassaan. Kiinanruusun kukka tuo sinulle 
huumaavaa onnea ja kiinalaisia ajatuksia.

Kevään valo tuo sinulle energiaa. Laskettele-
minen ja ikuisen jään kohtaaminen muistutta vat 
sinua kauniista maapallostamme. Onnen-
laskusi on hissin päässä.

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Tiukka asu ja suloinen hymy viikonlopulla 
tuovat sinulle erään mukavan haasteen, joka 
vie sinut uskomattoman elämyksen äärelle. 
Onnenverhosi ovat läpinäkyvät.

Valkoiset rinteet ja raitis ilmasto ovat 
avainasemassa ajankäytössäsi alkavalla 
viikolla. Onnenjanojuomasi on keltaista ja itse 
puristettua.

Sileälehtinen persilja antaa sinulle tällä viikolla 
tarvitsemasi hyödylliset ainesosat. Tästä 
maan antimesta saat intoa. Miespuolinen 
kaupanmyyjä tuo sinulle reilua onnea.

Satelliitit ja muut taivaankappaleet tuovat 
sinulle astrologista onnea ja menestystä 
tulevalle kaudellesi. Kirja-alennus tuo sinulle 
älykästä onnea.

Pujottelu ja suksilla liikkuminen antavat 
sinulle uuden käsityksen latujen laadusta. 
Onnensuksesi eivät mene ristiin kenenkään 
kanssa tällä viikolla.

Rennon hauska asenteesi on ajankohtainen 
sinulle tällä alkavalla viikolla. Ole tarkkaavainen 
viiniesi laadusta. Onnensukkaparisi on lämmin.

Uusin energioin ja mielettömin ajatuksin alkava 
viikkosi huipentuu jo ennen kuin se oikein 
alkoikaan. Onnenruokasi on terveellistä ja 
ravitsevaa.

Viuhahtavan vaikutteinen uroksenmallinen 
mieshenkilö saa sinut purskahtamaan 
tahdottomaan nauruun iltasella. Onnea saat 
kanelista.

Valkoviinin naukkailu ja aperojen nauttiminen 
kohtuullisella valikoinnilla kehittää maku-
hermojasi haluttuun suuntaan. Aamutoimesi 
kestää melko pitkään.

Keltaiset narsissit herättävät unelmasi kesästä. 
Mukava hemmo vilkuttaa sinulle siihen malliin 
viikonloppuna. Onnenkikkurasi on miehen 
päässä.

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.

Teneriffalla on kesä.
Kuva: Irma P.

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

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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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

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22.–25.3.  
Seura kunnan muu toiminta on tauolla tämän ajan.  
Tervetuloa äänestämään!
Sääntömääräinen seurakuntakokous pidetään 30.3. klo 14 
Seurakuntakodilla. Lämpimästi tervetuloa! 
Olisiko sinulla halukkuutta toimia seurakuntamme luottamus-
tehtävissä? Aurinkorannikon seurakuntaneuvostoa täydennetään 
seurakuntakokouksessa, joten kysy lisää ja ota rohkeasti yhteyttä 
johtavaan pappiin Jarmo Karjalaiseen p. +34 649 194 085/  
jarmo.karjalainen@evl.fi 29.3. klo 14 mennessä. 

SEURAKUNTAKOTI

Maanantaisin   klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna 
Tiistaisin    klo 9 Lähivuorten vaeltajat, lisätietoja   
      seurakunnan Facebookissa
Keskiviikkoisin klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna, pappi ja  
      sosiaalikuraattori tavattavissa
    klo 10-13 Verenpainevastaanotto
Perjantaisin  klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

Ma  20.3.   klo 9.30 Perhekerho 
    klo 12.15 Kevätpäivän tasauksen pop up   
      -tapahtuma
    klo 18 Elämä on matka -matkalauluja, 
      Aila ja Juha Haapaniemi
Ti  21.3.   klo 11 Pentti Grönin luento aiheesta rintasyöpä
Ke  22.3.   klo 10-16  Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
To  23.3.   klo 10-16 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
Pe  24.3.   klo 10-16 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
La  25.3.   klo 10-15 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
Su  26.3.    klo 13 Messu Torremolinoksen katolisessa  
      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

 

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

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

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

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

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

Lahjoitetaan lääkkeitä ym. hoi-
totarvikkeita. Myydään rollaat-
tori (Arvo) ja sähköpyörätuoli 
(Airwheel robot). Puh +358 40 
7349 047. 25.4.2023 mennessä. 

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

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

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

Sofia-opisto  Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo (Junakatu) 43, Edf. Morfeo, 
local 6, 29640 Fuengirola, Málaga • Puh. (+34) 952 46 25 44, 

(+34) 622 573 809 • info@sofiaopisto.net • www.sofiaopisto.net

29.3.2023 klo 18.00
Sofia-opiston Primavera-sali

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

KEVÄTKOKOUS

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo

Helsebemanning on norjalainen 
rekrytointi yritys, joka on erikoistunut hoitoalan 

työntekijöihin. Etsimme erikoislääkäreitä ja 
sairaanhoitajia Norjaan ja Ruotsiin. Tarjoamme 

pitkäaikaisia ja lyhyitä komennuksia.

Asiakkaamme ovat sekä julkiset 

että yksityiset sairaalat ja kunnat.

Olemme toimineet yli 12 vuotta Skandinaviassa ja 

hiljattain olemme avanneet toimiston Malagaan. Mikäli 

olet kiinnostunut uusista työmahdollisuuksista, ota meihin 

yhteyttä ja tutustu myös nettisivuihimme osoitteessa:

https://helsebemanning.se/fi /

(+34) 661 786 837 (myös WhatsApp) tai 

(+34) 951 123 511 

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.
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Lintilän kohtelussa  
median mopo keulii 

ELINKEINOMINISTERI MIKA LINTILÄ on mahdolli-
sesti esiintynyt humalassa virallisissa tilaisuuksissa.

Totta vai tarua. Joka tapauksessa aiheen käsittely 
mediassa on ylittänyt kaikki kohtuuden rajat.

Viitisen sivua Hesarissa, vähintään saman verran il-
tapäivälehdissä ja tuntitolkulla radio- sekä tv-julkisuutta.

Median mopo keulii. Toki aihetta pitää käsitellä, 
mutta joku tolkku sen laajuudessa ja yksityiskohtai-
sessa penkomisessa pitäisi olla.

Nyt tiedetään, että puolustusministeri Antti Kaik-
konen haki kaksi lonkerotölkkiä marketista, ja herran 
joivat tölkin mieheen matkalla sotilaskoneella Ruotsiin.

LINTILÄ MYÖS MYÖHÄSTYI Ruotsin kuninkaallisten 
järjestelmältä juhlaillalliselta, kun frakin pukeminen ja 
kunniamerkkien kiinnittäminen veivät enemmän aikaa 
kuin laki salli. Epäiltiin, että hankaluutta lisäsi alkoholi-
pitoisten juomien nauttiminen.

Myös Lintilän viinaostokset ministeriuran aikana on 
käyty läpi ja eritelty kovat viinat viskistä konjakkeihin 
sekä miedommat aineet.

No nyt kansa tietää ja huhtikuun alun vaaleissa 
ministeri Lintilä kantaa poliittisen vastuun. Huhtikuun 
jälkeen nähdään, koetaanko Lintilän uhriksi vai uransa 
pilanneeksi juopoksi.

Iso kysymys on se, kuka lumipallovyöryn lähetti 
matkaan. Tuliko töytäisy omien joukosta. Yksi kes-
kustan kansanedustaja menettää paikkansa Vaasan 
vaalipiirissä, jos keskustan kannatus pysyy nykyisellä 
noin kymmenen prosentin tasolla.

Politiikassa pahin kilpailija on monesti oman puo-
lueen toinen ehdokas.

EDUSKUNTA ON Suomi ja suomalaiset pienoiskoos-
sa, sanotaan. Vähän koulutetumpaa kuin keskimää-
rin, mutta tavoissa ei taida eroja olla. Kun yli puoli 
miljoonaa suomalaista on joko ongelmakäyttäjiä 
tai riskiryhmäläisiä, niin kyllähän näistä ryhmistä 
osa toimii myös Arkadianmäellä.

Sanna Marinin bilevideoista nousi niin ikään valtava 
kohu. Lintilän ja Marinin tapauksia on yritetty koplata 
yhteen. Ei pitäisi. Marin oli humalassa vapaa-ajallaan, 
kun taas Lintilää epäillään humalassa esiintymisestä 
virkatehtävissä.

Lintilä ei ole mikään poikkeus. Kulttuuriministeri 
Paavo Arhinmäki oli ainakin työtä liippaavassa teh-
tävässä, kun hän juhlisti jääkiekkojoukkueen kanssa 
Sotshin menestystä.

Arhinmäki sammui kesken illan ja pelaajat auttoi-
vat Paavoa punkkaan kuin loukkaantunutta kanssa-
pelaajaa jäältä vaihtoaitioon. Homma hoitui rutiinilla. 
Tapaukseen nähden Arhinmäki pääsi vähällä.

Toki hän saa kuulla asiasta vinoilua lopun ikänsä.

JOS KÄÄNNELLÄÄN historian lehtiä, niin Lintilän 
tapaus jää pelkäksi tissutteluksi. Tapaus Ahti Kar-
jalainen kuuluu surullisten kertomusten listalle. 
Karjalainen oli pahasti alkoholisoitunut ja oli Suo-
men Pankin johtajana jopa enemmän humalassa 
kuin selvänä.

Varsinainen romahdus tapahtui, kun hän palasi 
Espanjasta vuonna 1982, eikä humalaltaan kyennyt 
antamaan lausuntoa devalvaatiosta.

1970-LUVULLA suurlähettiläät tunnettiin railakkais-
ta juomatavoistaan. Presidentti Urho Kekkosen 
pojalle Tanelille jäi niin sanotusti päälle. 1984 hän 
kärysi ratista (2,36 promillea) ja joutui luopumaan 
suurlähettilään pestistä.

Vuotta myöhemmin hän teki itsemurhan.
Tässä ei ole suinkaan koko poliitikkojen 

työmaajuopottelujen kirjo. Presidentti 
Martti Ahtisaari laastareineen puuttuu 
listalta ja moni muu ”koikkelehtija”. Tuon 
arvonimen alkuperän voi tarkistaa, jos 
kiinnostaa. Osoite: KVG.

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!
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CITYMEDIA

1. Kruununprinsessa Leonor
Leonor, 17, aloittaa tänä vuonna Espanjan armeijakou-
lutuksen. Kolmevuotinen koulutus on osa valmistautu-
mista valtion päänaiseksi. Kruununprinsessa viettää 
vuoden maa-, meri- kuin ilmavoimissa. Hän seuraa 
koulutuksessaan isänsä kuningas Felipe VI jalanjälkiä.

2. Vajaa kaksi miljoonaa
Tarkalleen 1.903.000 /km2. Walled City syntyi samalla 
tavalla ilman kaupungin säännöksiä armeijalta jää-
neelle alueelle kuten Kööpenhaminan vapaakaupunki 
Christiania. Walled Cityssä asui 2,4 hehtaarin alueella 
50.000 ihmistä. Se oli 1960–70-luvuilla Hong Kongin 
järjestäytyneen rikollisuuden keskus. Alue purettiin 1994.

3. Jatkosodan aikaiseen huoltojunaan
Opintonsa keskeyttänyt reserviupseerioppilas joutui 
matkustamaan epäonnistuneena takaisin yksikköönsä. 
Tämä päivänä maitojuna viittaa kaikkeen epäonnistu-
miseen. Myös siihen, että joutuu palaamaan Aurinko-
rannikon lämmöstä loskaiseen Pohjolaan.

4. Sitä, ettei sada
Olipa eilen pilvinen keli, onneksi tänään on poutaa. 
Siinä taas ihmetellään epäoleellisuuksia. Koska niin 
pilvinen kuin aurinkoinen päiväkin on poutapäivä. Ja 
viisastelijoille tiedoksi, että Pekka Pouta ei ole säähän 
liittyvä vastaus, koska poutaa ei oltu kirjoitettu versaalilla.

5. Led-valoilla ja kajareilla
Suomalaisen sotilaan rynnäkkökivääri varustetaan tule-
vaisuudessa led-valolla, joka kuvastaa piipusta tulevaa 
suuliekkiä ja kaiuttimien avulla voidaan säätää ”paukut-
telusta” koituvaa meluhaittaa. Korvaavia laitteita aletaan 
asentaa aseisiin hiljalleen.

6. 1980
Pellon, Ylitornion ja Kolarin alueilta poistettiin Suomen 
viimeiset käsivälitteiset puhelinkeskukset. Ensimmäinen 
automaattinen puhelinkeskus oli asennettu Helsinkiin jo 
1922. Käsivälitteinen puhelinkeskus toisi kyllä töitä. Jo 
vuoden 1980 kaikkiin puheluihin olisi tarvittu 700.000 
välittäjää. 

7. Gibraltarilla
Pariskunta oli sitä ennen yrittänyt avioitua suurlähetys-
töissä ja jopa Ranskaan vievällä autolautalla. Gibraltar 
oli lähellä myös prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan 
sydäntä. Pariskunta aloitti häämatkansa Britannialle kuu-
luvalta alueella, joka tunnetaan myös nimellä The Rock.

8. Yhdysvalloissa
Louise R. Krause haki sille patentin jo vuonna 1932. 
Suomessa astiankuivauskaappia kehitti Maiju Geb-
hard Työtehoseurassa vuosina 1944-45. Enso-Gutzeit 
aloitti Suomessa astiankuivauskaappien valmistamisen 
1948. Telineiden ja kaappien mitat standardoitiin 1982. 

9. Rahan himo eli viikoittainen lottoarvonta
Onni ja Unelma ovat Veikkauksen uusien lottokoneiden 
nimet. Ne ovat identtisiä kaksosia. Molemmilla on kuu-
kauden mittaisen työrupeaman päätteeksi kuukauden 
mittainen vapaa lottopallojen pyörityksestä. Onnin ja 
Unelman kauhat on valmistettu 3D-tekniikalla titaanista.

10. Ystävänpäivää
Päivä on yhdysvaltalaisen radio-DJ:n Tom Birdseyn 
satiirinen luomus vuodelta 2002. Ystävänpäivänä 14.2. 
naiset odottavat miesten hemmottelevan heitä ihanilla 
lahjoilla ja romanttisella päivällisellä. Miehelle riittää 
hemmotteluksi yksinkertaisemmat asiat.

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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VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com
Av. de Los Boliches 4, Fuengirola

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
info@meriatur.com • www.meriatur.com

Nyt tavoitat meidät myös 
Suomen numerosta

+358 40 6525 923 

Lauantaina 25.3.
Hinta 85 €, lapset 4-14 v. 64 €

LÄHDE 

MUKAAN!

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

Päivän kohokohta on tutustuminen koko Espanjan 
upeimpaan moskeijarakennukseen, jonka keskelle 
kristityt rakensivat katedraalin 1500-luvulla. Hen-
keäsalpaavan upean katedraalin lisäksi kierrämme 
Córdoban vanhat juutalaiskorttelit ja kurkistamme 
myös Andalusian ainoaan 1300-luvulta säilynee-
seen synagoogaan.

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

Matkaan lähdetään aamuvarhain ja kotiin pala-
taan illalla. Huom! Retki sisältää paljon kävelyä.

900-luvulla Córdoba julistettiin kalifi kunnaksi. Kertomus on kuin Tuhannen 
ja yhden yön tarinoista, ja retkellämme Cordobaan kuulet loputkin!

Oppaana retkellä toimii 
Anssi Marstela. Anssilla on 
takanaan 25 vuoden kokemus 
sekä päiväretkien että 
Andalusian kierto-matkojen 

 ellioktamnniF .mm ätses im ätev
ja TEMA-matkoille.

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

HINTA 95/100 €
Hinnat sisältävät: matkat, sisäänpääsyt, suomenkieliset opastukset, aamupalan, 

lounaan ja maistiaiset. Lähtö klo 8.00, (Los Bolichesin junapysäkkiä vastapäätä, 

SuperCor-ruokakaupan edestä).

HINTA 60 €
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

JEREZ  TO 23.3.
RESERVA-

PUNAVIINIT PE 31.3.
MATKA SHERRYN ALKULÄHTEELLE!

Tule tutustumaan maailman tunnetuimpien viinien valmistukseen. 

Viinitilalla pääsemme maistelemaan talon antimia. Tutustumme 

kaupungin katedraaliin ja tunnetuimpiin nähtävyyksiin. 

VIININMAISTAJAISET FUENGIROLASSA

Viiniasiantuntija Ari Onnelan opastuksella tutustutaan pitkään 

kypsytettyihin Reserva-viineihin viihtyisässä el Encuentro -ravintolassa. 

Maistajaisten jälkeen nautitaan yhteinen lounas.

27.3. 
AARRE-

LUOLA + 

LUMOAVAT 

RANNAT



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.
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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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TURVALLINEN

    VALINTA

JUHA HAKOLA
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juhahakola.fi

Helsingin poliisin ylikomisario
Hallintotieteiden maisteri
Kaupunginvaltuutettu

134

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"

63

Kansanedustaja ja lääkäri

UUSIMAA
Maksaja: Mian sydän ry
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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.”

Harri Koskela

Yrittäjyyttä 

Eduskuntaan

 koskelaharri.fi

• Suomalainen työ ja yrittäjyys

• Paikallinen sopiminen

• Mikro- ja PK-sektorin 
yritysverotuksen keventäminen

• Verorahojen priorisointi

• Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus

• Koulutuksessa paluu 
opettamiseen ja opettajien 
auktoriteetin palauttaminen

81
mainoksen 

maksaja: 

Lakeuksien 

Puolustaja Ry

EHDOLLA VAASAN 

VAALIPIIRISSÄ



EDUSKUNTAVAALIT 2023Ennakkoäänestys ulkomailla 22.–25.3.

petrigraeffe.fi

“Pelastetaan
hyvinvointi-
valtio!”

Maksajana Petri Graeffen kannatusyhdistys E
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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

60
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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

59

EHDOLLA UUDELLAMAALLA
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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

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!”

Seuraava KIRJARAATIMME 
on maanantaina 3.4. klo 12.45 

Ravintola Kukossa. Kirjana on Esko 
Ahon kirja ”1992 – Suomen valinnat 

aavekissojen varjossa”. 
Esko Aho alustaa etäyhteydellä.

Ilmoittautua voit kotisivujemme kautta 
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/

ilmoittaudu_tilaisuuksiin/ 
tai suoraan Kukkoon 

kukko.events@gmail.com

 Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan!

NAISTEN LOUNAS 
Ravintola Kukko 
ke 5.4. klo 13.00

Kauneushoitola GLOW Beautyn toimintaa 
esittelee esteettinen hoitaja Minna Landén.

Ilmoittautumiset kirsi.ruotsa@gmail.com tai     
https://www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/

ilmoittaudu_tilaisuuksiin/

Tervetuloa!M
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VALTTERTAHKOLA.FI

VALTTER TAHKOLA
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OULUN VAALIPIIRI

Yrittäjä, kunnanvaltuutettu
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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

”

TEHDÄÄN  PALUU 
TULEVAISUUTEEN.

152

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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TIMO ELO

4
TIMOELO.COM

Helsinki

Veli-Pekka

DUFVA

Juha

MALINEN
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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 

HELSINKI 

KOKOOMUS

SARI
SARKOMAA

eduskunnan ulkosuomalaisten 

ystävyysryhmän puheenjohtaja

ulkosuomalaisten asioiden 

vaikuttava vauhdittaja

•

•

sarisarkomaa.fi

ehdolla jatkamaan
kansanedustajan työtä

Lue lisää työstäni

ja tavoitteistani

Maksaja: Sarin tukiyhdistys

147
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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 OHJELMAAXXIV 
RUISKUKKA GOLF 2023
pelataan sunnuntaina 26.3. klo 10.00 alkaen 
Miraflores Golfissa.

Pelin jälkeen palkintojenjako ja ruokailu, 3 lajin menu 
juomineen Fuengirolassa Ravintola Viderassa 
(Paseo Marítimo 81, Los Boliches) klo 19.00.
Pelimaksu ruokailuineen on 110€.
Pelkkä peli maksaa 75€.

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

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

21.–25.3. välisenä aikana pidämme eduskun-
tavaalien ennakkoäänestyksen ajan  vaalitelt-
taa 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 vuosi-
kokous ja klo 18.00 vuosikokouksemme 
jälkeen Kukossa vaalivalvojaiset. Kokoomuk-
sella on omat pöydät. Varaa ajoissa paikkasi!

3.4. klo 12.45 Kirjaraati Ravintola Kukossa. 
Kirjana on Esko Ahon kirja ”1992 – Suomen 
valinnat aavekissojen varjossa”. Esko Aho 
alustaa etäyhteydellä.

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

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. 

11.4. klo 14.00 Ravintola Kukossa vaalien 
tulosten analysointia ja mahdolliset 
hallitusneuvottelut. Etäyhteydellä mukana 
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja 
Janne Pesonen.

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

TERVETULOA MUKAAN!
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PAULIPAULI
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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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+34 676 90 15 19   INFO@STRAND.ES  WWW.STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO TOIVEISTASI 

JA ETSIMME VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN ASUNNON. KUN OLET 

ESPANJASSA, POIKKEA TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA, 

MARBELLASSA TAI PALMA DE MALLORCALLA.

LAADUKASTA K I INTE ISTÖNVÄL ITYSTÄ 

SUOMEN K IELELLÄ  AUR INKORANNIKOLLA
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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
M
e

JE
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.


