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Minttu BickertonJohanna Aktas
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MAKKONEN
TEIJA

HELSINKI

SATSAUS TURVALLISEEN 

TULEVAISUUTEEN!

SOTATIETEIDEN MAISTERI
KAUPUNGINVALTUUTETTU ,  KANSANEDUSTAJAN
AVUSTAJA, LUOTTAMUSMIES, PERHEENÄITI

203
HELSINKI

ÄÄNESTÄ

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

Pienikin ilmoitus huomataan.

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

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

Sinun asialla.

- Yrittämisestä on
tehtävä hyve

- Kiusaamiselle
nollatoleranssi

- Nuorten mielen- 
terveys kuntoon

- Aktiivisena eläkkeelle

paulihentunen.fi

HELSINKI

Ennakkoäänestys ulkomailla 22.–25.3.
Äänestyspaikat Aurinkorannikolla:

Fuengirola, Seurakuntakoti
Avda. de las Salinas 3, 29640 Fuengirola

Torremolinos, Asociación de  
profesionales de Torremolinos

Plaza Costa del Sol 10, 29620 Torremolinos
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Fuengirolan sää

Ennakkoäänestys alkoi 
vilkkaana Aurinkorannikolla
Fuengirolan seurakuntakodin edessä oli  
keskiviikkoaamuna hälinää, kun eduskunta-
vaalien ennakkoäänestys oli alkamassa. 
Ennen kymmentä paikalle oli saapunut 
jonottamaan jo toistakymmentä ihmistä. 

Teksti: Saana Pihlajaniemi ja Sanna Niemi  
Kuva: Sanna Niemi

Ensimmäisenä äänestys-
paikalle saapui odotta-
maan äänestyksen alkua 
neljän hengen ryhmä. Sir-
pa Mikkilä, Martti Mikkilä, 
Marja-Leena Saukko ja Ilk-
ka Saukko olivat paikalla 
jo puoli kymmenen aikaan.

– Tiesimme entuudestaan 
että parkkipaikkoja täällä 
äänestyspaikan lähellä on 
vähän, joten ajoissa on olta-
va jos auton haluaa parkkiin. 
Osasyy miksi olimme näin 
ajoissa, oli aamuinen ham-
maslääkärikäynti, kertoi 

Marja-Leena Saukko. Hän 
on miehensä kanssa asu-
nut Fuengirolassa kahdek-
san vuotta. Äänestyspaikka 
on heille tullut vuosien aika-
na tutuksi, sillä he ovat käy-
neet äänestämässä kaikissa 
mahdollisissa vaaleissa. 

Mikkilät äänestivät nyt 
ensimmäistä kertaa Suo-
men vaaleissa, sillä he saivat 
vasta äskettäin kaksoiskan-
salaisuuden ja sitä kautta 
mahdollisuuden äänestää 
Suomen vaaleissa.

– Olemme kotoisin Suo-
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Äänestys on ollut vilkasta Aurinkorannikon ennakkoäänestyspaikoilla.

mesta, mutta olemme asu-
neet Ruotsissa jo 24 vuotta, 
Sirpa Mikkilä toteaa. Vaik-
ka he ovat asuneet jo vuosia 
Ruotsissa, ovat he viettäneet 
23 vuoden ajan talvet Kana-
riansaarilla talvikodissaan. 

– Tulimme kahdeksi vii-
koksi tänne lomalle. Samalla 
olemme tutustuneet parem-
min Fuengirolaan, sillä meil-
lä on ollut harkinnassa uusi 
asumispaikka talvien ajalle. 

Kanariansaarien kadut ovat 
alkaneet tuntumaan jo lii-
an tutuilta, Mikkilä jatkaa.

Kun kello lähestyi kym-
mentä, alkoi ulkona oleva 
jono pitenemään ja tunnel-
ma tiivistymään. Äänes-
tys oli saanut suomalaiset 
sankoin joukoin liikkeelle. 
Ovien auettua jono liikkui 
reippaasti sisälle ja ensim-
mäiset äänestäjät pääsivät 
äänestämään. Ihmiset jo-

nottivat rauhassa äänes-
tyskopeille ja vaalitoimitsijat 
auttoivat äänestyslippujen 
kanssa. Hiljalleen vaaliuur-
nat alkoivat täyttyä äänes-
tyslippujen kirjekuorista.

Kun ensimmäiset äänestä-
jät saivat äänestettyä ja olivat 
poistumassa, oli sisälle tule-
va jono vain pidentynyt. Ää-
nestäjiä oli liikkeellä todella 
runsaasti.

Edellisistä vaaleista poi-

keten, oikeusministeriö on 
kieltänyt äänestyslukujen 
antamisen medialle ennen 
kuin koko ennakkoäänes-
tys ulkomailla on saatu pää-
tökseen. Odottelemme siis 
lauantaihin saakka, jolloin 
kuulemme, onko Aurinko-
rannikolla näissä vaaleissa 
annettu enemmän ennakko-
ääniä kuin vaikkapa vuoden 
2019 vaaleissa. Jonoista pää-
tellen näin on tapahtunut.

22˚C
17˚C

Aurinkorannikolla voi äänestää lauantaihin 25.3. asti.
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Lounasbuffet 10,90€ 
Take-away 11,00€/kg

Ma–La 12:30–16:00

KASVISRAVINTOLA

Calle Santa Isabel, 8, Los Boliches

952 58 60 31

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

 

Pe 24.3.
Fuengirola, Kukko, Laaksoen & Konttinen show – 
Komiikkaa ja musiikkia klo 20
Fuengirola, Bar Hima, klo 17.30 Liiga: Ässät – ILVES
Fuengirola, Suomela, kuvataidepirin ja keramiikka
kerhon kevätnäyttely avoinna maaliskuun ajan
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamencoshow klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SMliigan playoffit klo 
17.30, Texas Hold'em turnaus klo 18
Benalmadena, Minervala, Qigong, Thea Mantsinen 
klo 10.30, Budha Plaza, Perjantaitanssit, Pikkis & 
Nikkis klo 19.30

La 25.3.
Fuengirola, Kukko, Kalevan Taide ja tapas, Hannu 
Hallamaa kertoo: ”70 vuotta elämää Espanjassa” 
klo 15, Sun Peppers Club Rock´n ŕoll party! 
Sun Elvis trio & Dj Smiley klo 20
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Liiga: Tappara – 
KooKoo
Fuengirola, Naisten Pankin Jumppaa naiselle 
Ammatti tapahtuma klo 12, kokoontuminen 
Pesetapatsaalla (Paseo Maritimo 79)
Fuengirola, Suomela, Girasolin yhtiökokous 
klo 13–17, kauden päättäjäistanssit, Capitan 
Wallace duo klo 19–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamencoshow klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihdon MC Lahti Sprintit 
alkl klo 10.25, SMliigan playoffit klo 16
Torremolinos, Kymppipaikka, mukana Jornada del 
Residente Plaza Nogalera klo 11–20

Su 26.3.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband 
solisteina Antti Sarpila ja LizLeila klo 18
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 Arin Musavisa! 
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SMliigan playoffit klo 16, 
PohjoisIrlant – Suomi EMkarsinta klo 20.45

Mijas, Sauna Mijas, lenkkisauna klo 14–16, lähtö 
Uusi Refla klo 13.30
Torremolinos, Kymppipaikka mukana Jornada del 
Residente Plaza Nogalera klo 11–18

Ma 27.3.
Fuengirola, Bar Hima, klo 17.30 Liiga Playoffs, 
klo 18 Makkaramaanantai!
Fuengirola, Uusi Refla, SMliigan playoffit 
klo 17.30, Kokoontuminen pelireissuun Malaga – 
Leganes klo 18.30

Ti 28.3.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12.30
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaLive klubi: Ari 
Onnela & Pastori
Fuengirola, Suomela, konsertti, viulisti Karoliina 
Koivisto klo 17.1518.45
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamencoshow klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SMliigan playoffit klo 
17.30, Texas Hold'em turnaus klo 18

Ke 29.3.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends Juhlakeikka 
klo 19, PataKukon karaokekisa klo 21.30
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaVisa 
tietokilpailu
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SMliigan playoffit klo 17.30
Torremolinos, Kymppipaikka, Espanjalainen 
viihdekonsertti klo 20

To 30.3.
Fuengirola, Kukko, Irwin ilta – Von Reteen 
veljekset klo 19
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamencoshow klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SMliigan playoffit klo 17.30
Málaga, Teatro Cervantes, Pääsiäiskonsertti, järj. 
Kulttuuriyhdistys Kaleva klo 20
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.

Menovinkit  MENO VINKIT  Menovinkit 

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

TULE MUKAAN PELIREISSUILLE!
27.3. MALAGA – LEGANES
1.4. UNICAJA – FUENLABRADA
15.4. UNICAJA – MONBUS

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

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

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 27.–31.3.2023Maanantai 27.3.
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
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 28.3. 
9.45-11.15 0-taso, espanjan 

kielet alkeet, Anna-Maija 
Koskela Oliva
10.30-11.15 Seniorijumppa, 
Weera Malmivaara
11.30-13.00 A1, 
tehokkaiden alkeiden jatko, 
Anna-Maija Koskela Oliva
12.00-13.30 Lempeä 
hathajooga, Sari Penttilä
14.45-16.15 
A1, arkiespanja haltuun! 
-jatkokurssi, Merika Haavisto
15.30-17.00 
A1, espanjan alkeiden jatko, 
Eva Soto López
15.45-16.45 Kuntojumppa, 
Weera Malmivaara
16.30-18.00 0-taso, 
arkiespanja haltuun! 

Merika Haavisto
18.00-19.00 nuorten 
pienryhmä 13-15v., 
Marjo Hirvensalo

Keskiviikko 29.3.
9.45-11.15 
A2/B1 tehokkaiden alkeiden 
jatko Buenas Migas 3, 
Anna-Maija Koskela Oliva”
10.30-11.15 kehonhuolto, 
Weera Malmivaara
11.30-13.00 A2, 
tehokkaiden alkeiden jatko, 
Anna-Maija Koskela Oliva
14.00-15.00 Sydänjooga, 
Taina Mansikkamäki

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

Torstai 30.3.
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
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

Perjantai 31.3.
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
17.00-18.30 Espanjan alkeet, 
Jorge Segura López

Sushi – Thai – Asian

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

https://asianfusionbingrestaurant.com

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

✆ 952 470 218
Avoinna: 

12.30-16 & 18-00

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

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!

HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

-10%
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Avoinna päivittäin

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

GRILLATTUA  

LIHAA
Steak House

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 24.3.

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Kinkkukiusaus (G)  ........... 7,90€
Kukon jauhelihapihvi muusilla 
(G) ..................................... 9,90€
Ma 27.3.
Tomaattikeitto (G) ........... 5,90€ 
Janssoninkiusaus (G) 7,90€
Currykana paahdetulla  
perunalla  (G) .................... 9,90€
Ti 28.3.
Kanakeitto (G) ................. 6,90€
Lihamakaronilaatikko .... 7,90€
Päivän kala lisukkeineen (G) ....... 
.......................................... 9,90€
Ke 29.3.
Jauhelihatomaattikeitto (M,G)  
........................................ 5,90€
Maksastroganoff muusilla(G) ...  
........................................ 7,90€
Uunilohta lisukkeineen (G) 9,90€
To 30.3.
Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Kanapekonipasta ........... 7,90€
Uunimakkara lisukkeineen  9,90€
Pe 31.3.
Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Porsas stroganoff, 
kermaperunat(G)   ........... 7,90€
Kukon lihapullat muusilla (G) 
............................................ 9,90

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

lauluhaluisille. Karaokeisäntänä Herra Hii.

Karaokekisa
keskiviikkoisin klo 21.30
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klo 13–24

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Restaurante

Flamenco

Live

Yli sata erilaista
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

Koe Andalusian 
taide samalla kun 
nautit illallisen!

5 live-esiintyjää

Tiistaisin, torstaisin, 
perjantaisin ja 

lauantaisin 
klo 19.30

10€

Ämpäriin 
ei huku 
– Irwiniä 
torstaina

Vaalivalvojaiset Kukossa

Seita & Friends -juhlakeikka

Von Reteen veljekset:  Lauri Ulan, Tapi Leppä, Jari K, Hese Viinamäki ja Jartsa Tuovinen.

Juhlaa pukkaa. 10. vuosi Kukon lavalla alkaa ensi viikolla. (Kuva: Saana Pihlajaniemi)

Grafiikoita tuijotetaan tiukasti vaalivalvojaisissa.

Irwin, jos joku oli suomalainen kansantaitei-
lija. Hän tulkitsi kansalle Vexi Salmen teks-
tien välityksellä köyhän kansan ja syrjäyty-
neiden tuntoja. Niihin tuntoihin samaistui 
käytännössä koko Suomi, kaikilla on aina 
jotain valtaapitäviä vastaan.

Irwinin tuotantoon mah-
tui lukematon määrä klas-
sikoiksi nousseita ralleja. 

Ei tippa tapa, Työmiehen 
lauantai, Vain elämää, St. 
Pauli ja Reberbahn, Häi-

rikkö, Ryysyranta ja tot-
ta kai myös myöhempien 
aikojen superhitti Rentun  
Ruusu. Hittejä oli kymme-
nittäin. 

Aurinkorannikolla koot-
tu yhtye Von Reteen veljek-

set esittää näitä klassikoita 
ja vähemmälle huomiol-
le jääneitä Irwin -kappalei-
ta Kukossa torstaina 30.3. 
Solisti Jari K:lla nähtäneen 
päässään myös Irwinin ta-
varamerkiksi muodostunut 

nahkainen lierihattu. 
Varaa paikkasi tähän 

kansankulttuuri-iltaan lait-
tamalla sähköpostia kukko.
events@gmail.com. Liput en-
nakkoon vain 10€. Tämäkin 
on sitä luksusta.

Ennakkoäänestys käy ko-
villa kierroksilla. Ainakin 
Aurinkorannikolla äänes-
tyspaikoilla on ollut vilkas-
ta. Vaalikeskustelut ovat 
varsin värikkäitä, Mari-
nin ja Purran yhteenotot 
ovat suorastaan eeppisiä, 
varmasti historiaan jää-
viä taisteluita. Kiinnostus 
vaaleja kohtaan on kova. 
Ennakkoon on vaikea en-
nustaa, mikä puolue nou-
see lopulta ykköseksi 2.4. 
pidettävissä vaaleissa.

Ravintola Kukossa seu-
rataan vaalien tuloslas-
kentaa usealta tv-ruudulta 

sunnuntaina 2.4. klo 18 al-
kaen. Ilta jatkuu sinne saak-
ka, että voittajat ja häviäjät 
ovat selvillä. Illan aikana 
järjestetään erilaisia tulos-
veikkauksia ja muuta oheis-
toimintaa. Nälissään ei 
tuloksia tarvitse odotella. 
Vaalivalvojaisissa on buffet 
ruokailu, josta löytyy jansso-
nin- ja kinkkukiusausta sekä 
erilaisia salaatteja sekä jälk-
käriksi vähän makeaa ja kaf-
fia. Sisäänpääsy valvojaisiin 
maksaa 15€ ja se sisältää ruo-
kailun. Voit varata paikka-
si laittamalla sähköpostia  
kukko.events@gmail.com.

Ensi keskiviikkona (29.3.) 
Seita & Friends aloittaa 
kymmenennen vuoden Ku-
kon lavalla. Merkkipaalua 
muistetaan juhlakeikalla, 
jonne saapuu paljon vuosi-
en mittaan yhtyeessä soitta-
neita tai keikoilla vierailleita 
muusikoita. Keikkoja Kukon 
lavalla bändi on soittanut jo 
reilusti neljättä sataa.

Keikan aluksi yhtyeen 
perustajajäsenet Pikkis Ka-

ren, Harri Nikkinen ja Jor-
ma Ettanen muistelevat 
musiikin ohessa bändin 
alkuvaiheita. Muita vie-
raita ovat ainakin Kukkis 
Rajalin, Tuomo Ahjokannas 
blues, Vesa Uusitalo, Antti 
Maunu, JP Leino, Tane Sil-
tanen ja varmasti paikalle 
saapuu moni muukin mat-
kalla mukana musisoinut.

Paikalla on totta kai tä-
män hetkinen bändi; Seita 

Van Den Eeden, Jorma Et-
tanen, Hese Viinamäki, Sa-
mi Lassila, Tapi Leppä, Eki 
Kaikkonen ja Antti Sarpila.

Varaa paikkasi etukä-
teen, juhlakeikalle on var-
masti ruuhkaa.

Seita & Friendsillä on 
muutenkin kiire viikko, 
maanantaina he soittavat 
perinteisen gospel -konser-
tin Fuengirolan seurakun-
takodilla.

Sarpila ja LizLeila 
ASB:n solisteina
Sunnuntaina taas jazzaillaan 
Kukossa. Tänä sunnuntaina 
(26.3.) Andalusian Swing-
bandin solisteiksi nousevat 
tummaääninen LizLeila se-
kä klarinetin mestari Antti 

Sarpila ja saksofonisti Janne 
Pitkänen. Luvassa on aina-
kin vähän lattareihin kal-
lellaan olevaa jazzia. 

Seuraavana sunnuntai-
na vietetään vaalivalvojaisia 
ilman jazzia ja kevään ASB 
päätöskonsertti kuullaan 
sunnuntaina 9.4. Silloin on 
luvassa big band -meininkiä.

LizLeila tuo lattarirytmejä mukaan 
Andalusian Swingbandin sunnun
taihin.
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Tällainen on 
Fuengirolan  
uusi kauppahalli 

Fuengirolan keskustan kauppahallin uusimista on 
suunniteltu vuosikausia. Nyt kaupunki on esitellyt 
suunnitelmat, joiden pohjalta uutta kauppahallia ale-
taan rakentaa.

Fuengirolan keskustassa, juna-asemaa vastapäätä, 
Paseo Jesús Santos Rein ja Avenida Alcalde Clemente 
Díaz Ruiz katujen kulmauksessa sijaitseva kaupun-
gin kauppahalli todettiin jo vuosia sitten epäkäytän-
nölliseksi, ja sen modernisoinnista esitettiin monia 
näkemyksiä.

Lopulta päättäjät tulivat siihen tulokseen, että van-
haa ei kannata lähteä korjaamaan, vaan halli puretaan 
ja tilalle rakennetaan uusi, täysin moderni kauppahal-
li, joka vastaa nykystandardeja.

Nyt nuo suunnitelmat ovat valmiit ja pormestari 
Ana Mula esitteli ne julkisuuteen tämän viikon maa-
nantaina.

Uuden kauppahallin rakennusmateriaalina käy-
tetään ristiinliimattua massiivipuuta (CLT, Cross 
laminated timber), joka on tämän hetken ympäris-
töystävällisin rakennusmateriaali. Ympäristöystävälli-
syys ja kesktävä kehitys ovat muutoinkin keskeisessä 
roolissa uuden kauppahallin suunnitelmissa.

Halliin tulee kaikkiaan neljä kerrosta. Maan alle 
tulee parkkihalli asiakkaille ja tavarantoimittajille. 
Katutasoon tulee kolme sisäänkäyntiä, kaikkiaan 39 
myyntikojua erilaisille tuotteille ja lisäksi kattoikku-
noista valaistusta saava keskusaukio. Ensimmäiseen 
kerrokseen sijoitetaan mm. paikallisia tuotteita tar-
joavia gastrobaareja, ja vielä sen yläpuolelle tehdään 
yleisölle avoin terassi.

Uuden hallin kokonaispinta-ala on 11.000 neliömet-
riä, ja kaikkiin kerroksiin on esteetön kulku.

Uuden hallin budjetti on 13 miljoonaa euroa ja ra-
kennustyöt vievät aikaa 18 kuukautta.

Oliivisato jäämässä 
vuosituhannen 
heikoimmaksi
Málagan provinssissa kuivuus alkaa tehdä merkittä-
viä tuhoja oliiviöljyn tuotantoon. Tämän kauden sato 
on jäämässä noin 30.000 tonniin.

Marraskuusta huhtikuuhun kestävä oliivikausi al-
kaa olla lopuillaan ja satonäkymät ovat jopa heikom-
mat kuin osattiin pelätä. Tähän mennessä Málagan 
provinssissa talteen on korjattu noin 30.000 tonnia 
oliiveja. Se on 48% vähemmän kuin viime kaudella 
kerätty 57.400 tonnia, joka sekin oli korkeintaan kes-
kinkertainen sato.

Tämän vuosituhannen paras sato korjattiin kaudel-
la 2011–12, jolloin Málagan viljelmiltä kerättiin oliivia 
94.300 tonnia, eli yli kolminkertainen määrä tähän 
kauteen verrattuna.

Toistaiseksi tämän vuosituhannen huonoin sato-
kausi on ollut 2002–03, jolloin jäätiin 36.000 tonniin.

Satokautta on vielä hieman jäljellä ja puissa jonkin 
verran edelleen oliiveja, joten hieman kokonaissato 
vielä kasvaa. Näyttää kuitenkin siltä, että sää jatkuu 
sekä vähäsateisena että lämpimänä, joten loppusato-
kin lienee pientä ja kuivahkoa.

Yksi lattarimusiikin kirk-
kaimmista tähdistä, Domi-
nikaanisesta tasavallasta 
koko maailman mainee-
seen ponnistanut Juan Luis 
Guerra esiintyy heinäkuus-
sa Fuengirolassa.

Juan Luis Guerra on yk-
si kautta maailman tunne-
tuimmista lattarimusiikin 
tähdistä, joka oman musii-
kin ohella myös tuotta mui-
den artistien levyjä. Hänen 
musiikissaan yhdistyy pe-
rinteiseen latinomusiikkiin 
merenguen mausteita. Mies-
tä pidetään myös keskei-
senä hahmona bachatan 

• FUENGIROLAN KAUPUNGIN uusi turisti-informaa-

tiotoimisto avataan tänä lauantaina, 25. maalis-

kuuta. Toiminnot siirtyvät vanhoista, kauppahallin 

lähellä sijainneista tiloista rantakadun varteen, 

osoitteeseen Paseo Marítimo, 32. Käytännössä 

uusi turisti-info löytyy El Puerto hotellia vastapää-

tä sijaitsevan Plaza Teresa Zabell aukion laidalta. 

Kaupungin turismivastaava Rodrigo Romero kehui 

vuolaasti 250.000 euron budjetilla pystytettyjen ti-

lojen uudenaikaisuutta. Hänen arvionsa mukaan 

turisti-info palvelee jatkossa kaksin- jopa kolmin-

kertaisen määrän asiakkaita kuin vanha infotoi-

misto. 

• FUENGIROLAN KAUPUNKI on aloittanut kiireel-

lisenä työt kaupungin rantojen kunnostamisek-

si. Lämmenneet säät ja kovaa vauhtia lähestyvä 

pääsiäinen merkitsevät turistiryntäystä kaupun-

kiin, mutta rannat ovat laajoilta alueilta edelleen 

viimeisen kevätmyrskyn jäljiltä kamalassa kunnos-

sa. Rannoista vastaava edustaja Javier Hidalgo 

pahoitteli, että jälleen kerran kaupunki joutuu hoi-

tamaan asian omaan piikkiinsä, kun provinssin 

rantaosasto ei ole tehnyt asialle mitään. Kuluja ker-

tyy noin 145.000 euroa.

• POLIISI ON PIDÄTTÄNYT Mijasissa ja Marbellas-

sa neljä Iso-Britannian kansalaista, jotka toimittivat 

huumeita postitse. Operaation yhteydessä takava-

rikoitiin 937 kg hasista ja 53 kg ekstaasia. Guardia 

Civilin ja Policía Nacionalin yhteistyönä toteutet-

tu tutkinta käynnistyi viime syyskuussa, kun poliisi 

löysi Fuengirolasta postitetun kirjekuoren, jossa oli 

puoli kiloa kokaiinia. Melkein samaan aikaan Guar-

dia Civil takavarikoi Madridin lentokentällä kaksi 

pakettia, joista kumpikin sisälsi 4 kg hasista. Pidä-

tetyt käyttivät huumevarastona Mijasissa sijaitse-

vaa asuntoa. 

• 12-VUOTIAS POIKA putosi tiistaina aamuyöllä toisen 

kerroksen parvekkeelta. Hän oli ilmeisesti kuume-

houreinen. Poika vietiin sairaalaan saamaan teho-

hoitoa, mutta hoidosta huolimatta hän menehtyi 

saamiinsa vammoihin. Tapaus sattui Azucena-ka-

dulla Las Lagunasissa, Mijasissa. Onnettomuuden 

nähneet naapurit ja perheenjäsen soittivat hälytys-

numeroon. Lapsen perheenjäsen kertoi viranomai-

sille, että poika oli ollut kovassa kuumeessa ja sen 

seurauksena hän kärsi harhoista. Uhria hoidettiin 

Malagan Materno Infantil -sairaalan teho-osastolla. 

Hänelle tehdään ruumiinavaus.

Seuraava kysymys: Minkä puolueen ehdokasta äänestät?

Juan Luis Guerra tanssittaa 
lattarirytmeillään 
Marenostrumissa

Aiotko äänestää?

Kyllä, ennakkoon

74%

Kyllä, vaalipäivänä

13%

En

12%

Riippuu sataako vaalipäivänä

2%

nousussa tunnetuksi kaut-
ta maailman. 

Juan Luis Guerran ja hä-
nen 4.40 yhtyeensä kiertue 
pysähtyy Fuengirolan Ma-
renostrumissa 6. heinäkuu-
ta. Liput ovat jo myynnissä.

Juan Luis Guerra on 
40-vuotisen uransa aika-
na voittanut mm. 23 Latin 
Grammy palkintoa ja kol-
me Grammypalkintoa. Hän 
on myynyt maailmanlaa-
juisesti 30 miljoonaa levyä, 
mikä tekee hänestä yhden 
kaikkien aikojen menes-
tyneimmistä lattariartis-
teista.

Juan Luis Guerra laittaa lanteet keinumaan heinäkuun 
pimenevässä illassa.

Havainnekuva Fuengirolan kaupunki.
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Poimintoja kevään tapahtumista

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

Ke 29.3. klo 19 (10€)
Seita & Friends feat. 
Antti Sarpila
10. vuosi Kukossa
-juhlakeikka!

Klo 21.30
PataKukon
karaokekisa

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

Lista täydentyy jatkuvasti. 
Keskiviikkoisin Seita & Friends 
ja useana sunnuntaina 
Andalusian Swingband.

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

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?

To 6.4. klo 19 (12/15€)
ABBA show
Valoa, väriä ja energiaa

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

Ti 11.4. klo 19 (10/13€)
Badding-ilta

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

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

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

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

27.–28.4. (20/23€)
Neumann & the band

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

Nauti viihteestä ja

herkullisesta ruoasta!
SHOW & DINNER

Kukka Rajalin ja Edith Södergran ”Olemisen riemu”

Kukka Rajalinin ura maa-
ilmanmusiikin saralla on 

ollut merkittävä. Vuoden 
2002 tangoprinsessa on 

edustanut suomea lukui-
silla maailmanmusiikki-
festivaaleilla eri maissa 
uransa aikana.

Vuonna 2013 Rajalinin 
esiintyessä Granadan tan-
gofestivaaleilla hän tu-
tustui argentiinalaiseen 
huippupianisti Juan Este-
ban Cuacciin. Cuacci ihas-
tui Rajalinin sävellyksiin 
ja kehotti etsimään omasta 
kansanperimästään runoi-
lijan, jonka teksteihin voisi 
säveltää musiikkia. Tähän 
ajatukseen Rajalin tarttui 
ja löysi Edith Södergranin.

Södergranin runoja on 
käännetty yli 40 kielelle, 
myös espanjaksi. Se, mik-
si suomenkielisille suoma-
laisille Södergran on jäänyt 
esimerkiksi Runebergin var-
joon, johtuu siitä, että hän 
kirjoitti suomenruotsalai-
sena runonsa ruotsiksi. Nyt 
kiitos Uuno Kailaan suo-
menkielisistä käännöksis-
tä, saamme nauttia Edithin 
tarinoista Kukka Rajalinin 
sävelin.

Södergran oli elinaika-
naan yhteiskunnan silmissä 
epäsovinnainen nainen, joka 
ravisteli aikansa naiskuvaa 
ja käsitystä naisrunoilijois-

ta. Hänen tiedetään istu-
neen iltaa hotelli kämpissä 
Sibeliuksen, Juhani Ahon ja 
muiden aikalaistensa taiteili-
joiden kanssa muokkaamas-
sa suomen kulttuurikuvaa 
uuteen uskoon. Olisipa ollut 
tuohon aikaan ´kärpäsenä 
katossa .́ Ne keskustelut voi-
daan vain kuvitella, miten 
he intohimoisesti väittelevät 
Suomen taiteen ideologiasta.

Hänen säilyneistä kir-
jeenvaihdoistaan ystävi-
en kanssa löytyy kertomus 
Titanicin uppoamisesta. Sa-
manlainen tragedia ravisteli 
myös teini-ikäistä Rajalinia, 
joka seurasi järkyttyneenä 
Estonian uppoamista. Yh-
teiskunnalliset traagiset 
kokemukset seuraavat tai-
teilijoita myös heidän luo-
muksiinsa.

Tähän teemaan tarttui Ra-
jalin Edithin runossa Levot-
tomia unia, jossa kuvaillaan 
rakastetun menehtymistä 
laivan upotessa. ”... näen te-
rävän keulan syöpyvän hel-
tymättömään kohtaloon...”

Konsertissa kuultavat 
runot ovat säveltäjän omaa 
elämää koskettaneita musii-
killisia tarinoita.

Nimikkokappale Olemi-

sen riemu kertoo elämisen 
riemusta, jossa kertoja toi-
voo ajan murhaajattaren 
väistyvän luotansa. Runo 
kuvaa Södergranin tunnet-
ta aurinkoisena kesäpäivä-
nä kohtalokkaan sairauden 
jo painaessa vahvasti runoi-
lijan mieltä. Kaikki kappa-
leet luovat ajan sillan kahden 
naisen, Edithin ja Kukan sa-
mankaltaiselle maailman-
katsomukselle. 100 vuoden 
aikajana näissä elämäntari-

noissa katoaa...
”Minä olen verkko jo-

hon kaikki kalat tarttuvat”. 
Tervetuloa uimaan Edit-
hin ja Kukka Rajalinin elä-
män kutkuttavaan taiteen 
luomaan verkkoon. Levyn 
julkkarit pidetään ravinto-
la Kukossa lauantaina 1.4. 
klo 20. Varaa paikkasi en-
nakkoon laittamalla sähkö-
postia kukko.events@gmail.
com. Liput ennakkoon 12€, 
ovelta 15€.

Kukka Rajalin julkaisee uuden levyn 1.4. 
Kyseessä on Edith Södergranin runoihin 
pohjautuva Olemisen riemu -niminen 
albumi. Rajalinin kanssa julkaisukonsertissa 
esiintyvät pianisti Juan Esteban Cuacci ja 
haitaritaiteilija Johanna Juhola.

Pianistimestari Juan Esteban Cuacci säestää flyygelillä Kukka Rajalinia.
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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

Some-ammattilainen 
ihastui Fuengirolaan

OSA TEISTÄ LUKIJOISTA ehkä muistaa vuoden takaa 

toimittajaharjoittelijan, joka suoritti opintojensa työharjoit-

telua tässä lehdessä kirjoittaen. Lehdessä, jonne oli vain 

uneksinut pääsevänsä oppiin. Nyt vuoden jälkeen paluu 

Fuengirolaan, vaikkakin vain hengähdystauon ajaksi, 

tuntui vähintään yhtä merkityksekkäältä 

kuin tänne työskentelemään tullessa. Sillä 

vau, mitkä mahdollisuudet kaupunkilehti 

avasikaan tälle toimittajan alulle.

Sydäntä sulattavaa oli kokea, miten 

täällä Fuengirolassa otettiin avosylin vas-

taan, missä tahansa juttuja ja haastatteluja 

olikaan tekemässä. Joka viikko tapasin 

urheiluaiheiden ja paikallisten ilmiöiden 

parissa työskennellen niin paikallisia suomalaisia kuin 

espanjalaisiakin. Sain työstettäväkseni oman juttusar-

jan ”Tulokkaan silmin”, ja viikoittain pääsin kirjoittamaan 

myös historiakatsauksen, mitä lehdessä tapahtui tasan 

kymmenen vuotta sitten. Tärkeässä roolissa urataipaleen 

lähtöviivalla oli tietenkin toimituksen väki.

Janne, kiitos rennon napakasta esihenkilön otteestasi 

sekä jokaisesta palautteesta ja kommentista tekstieni ra-

kenteisiin, kielioppiasioihin ja muihin yksityiskohtiin. Ei ole 

itsestäänselvyys, että työyhteisössä annetaan sellaista 

rakentavaa näkemystä, jota sinulta sai.

Heikki, kiitos äärilempeästä asenteestasi ja opetta-

vaisesta ohjauksesta. Sinulta pystyi kysymään aina, kun 

joku asia ei ihan mennytkään perille. Kiireisimpänäkään 

taittopäivänä ei ylläsi näkynyt sade- tai ukkospilviä.

Antti, kiitos rennon tyytyväisistä viikkopalavereista, 

joissa kuuntelit ideoita ja pallottelit niitä yhdessä tiimin 

kanssa. Välillä hymy huulilla päätäsi pudistellen, välillä 

tehokkaasti lehden muitakin asioita samalla organisoiden.

Mistä haluan teitä toimituksen ”Nyrkkiä” erityisesti 

kiittää, on niistä syvän pään uimakouluista, joissa luotitte 

vastuulleni isoja ja tärkeitä kokonaisuuksia, kuten keski-

aukeamajuttuja julkisuuden henkilöineen. 

Näiden tulikokeiden kautta opin, mitä tä-

mä työ voi parhaimmillaan olla.

Palattuani Suomeen valmistumaan, 

vakuutti Aurinkorannikon ”komennuk-

seni” paikallisen työnantajan, ja ennen 

kuin tajuta ehti olinkin kesätöissä Lah-

den kaupunkilehti Uudessa Lahdessa 

– lehdessä, jonne olin vain uneksinut 

pääseväni toimittajaksi. Salaa olin jo täällä rantakatua 

pitkin työmatkaani tallatessa pohtinut, näinköhän kynän 

jälkeäni voisi olla joskus luettavissa jopa suomalaisessa 

maakuntalehdessä. Jalka sujahti kynnyksen yli, ja viime 

vuoden lopulla etusivun juttuni Etelä-Suomen Sanomissa 

sinetöi unelman todeksi. Unelman työstä, 

jota olin ennen Fuengirolaan tuloani vain 

uneksinut joskus tekeväni.

Jotain selittämätöntä taikaa näissä 

kaduissa siis piilee, enkä usko oleva-

ni ainoa, joka taian on huomannut. 

Hasta luego!

Toimituksen kullanarvoiset opit

Kaisa Korkeamäki

Kirjoittaja on entinen Fuengirola.fi 
-lehden toimitusharjoittelija.

Sydäntä sulattavaa oli 
kokea, miten täällä 

Fuengirolassa otettiin 
avosylin vastaan.

Äänestä 
Savo-Karjalan 
ehdokasta 
Eduskuntavaalien 

Ennakkoäänestys ulkomailla 

22.–25.3.
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- Vaikka olen mat-
kustellut ympäriinsä, 
tuntuu Fuengirola silti 
kuin mummolalta. 
Sinne on tuttua ja tur-
vallista palata, totesi 
23 vuotias Elias Mäki-
nen. Hän on matkus-
tanut nuoresta iäs-
tään huolimatta jo 
26 eri maassa, mutta 
kertoo Fuengirolan 
olleen muuttamisen 
kannalta ehdoton 
suosikki.

Teksti: Saana Pihlajaniemi, 
Sanna Niemi 
Kuvat: Saana Pihlajaniemi

Kun Mäkinen kolme vuotta 
sitten valmistui Jyväskylän 
tiimiakatemiasta, hän halu-
si ulkomaille. Valmistumisen 
yhteydessä hän matkustikin 
muiden luokalla olleiden 
kanssa kahdeksan viikon 
mittaiselle maailmanympä-
rysmatkalle. Matkan aikana 
hänelle syntyi varovainen aja-
tus mahdollisuudesta muut-
taa ulkomaille. 

Opintoaikana Elias Mä-
kinen perusti osana opintoja 
luokkalaistensa kanssa yri-
tyksen, Höyrymedian, jonka 
toiminta jatkui vielä koulun 

loputtua. Nyt Höyrymedia on 
ollut aktiivisesti markkinoilla 
pari vuotta. Yritys auttaa mui-
ta yrityksiä luomaan omille 
sosiaalisen median alustoil-
leen, esimerkiksi Tiktokkiin 
ja Instagramiin nykyaikais-
ta sekä trendikästä sisältöä. 
Yritys toimii pääasiassa Jy-
väskylässä, mutta resursseja 
heillä on tehdä keikkoja ym-
päri Suomea.

Kun Elias Mäkisen koulu 
loppui vuonna 2021, kysyi 
hänen ystävänsä olisiko Mä-
kisellä kiinnostusta muuttaa 
Jyväskylästä ystävän asun-
toon Vantaalle asumaan. 
Hän harkitsi asiaa hetken. 
Kun varmuus töiden jatku-
miselle etänä oli tullut ja työ-
kuviot oli saatu järjesteltyä, 
muutti hän asumaan Van-
taalle. 

Muuton jälkeen hänen aja-
tuksensa ulkomaille muu-
tosta vain vahvistui, mutta 
selvyys siitä minne lähtisi, 
oli vielä auki. Töiden kautta 
tuli mahdollisuus yhteistyö-
hön Baronan kanssa. Mä-
kinen kuitenkin huomasi 
Baronalla olevan toimipiste 
myös Fuengirolassa. Lopulta 
hän lähti viikoksi Fuengiro-
laan pitämään myynnistä ja 
markkinoinnista somekou-
lutuksia yritykselle.

Viikon aikana Mäkinen 
tutustui kaupunkiin ja pai-
kallisiin suomalaisiin. Jo vii-
kossa lähialueet muuttuivat 
tutun turvallisiksi.

– Kun palasin Suomeen 
keksin, että sinne (Fuengiro-
laan) aion muuttaa. Jos työt 
onnistuivat etänä Vantaal-
ta, mikseivät ne onnistuisi 

myös Fuengirolasta? Netti-
yhteydetkin ovat todella hy-
vät ja aikaero vain tunnin, 
hän totesi. 

Helmikuussa Elias Mäki-
nen lopulta lähti lopputal-
vea pakoon Fuengirolaan ja 
paluulento Suomeen on tou-
kokuussa. Parin kuukauden 
etätyöskentely ja paikalli-
seen arkeen tutustuminen 
teki Mäkiseen ilmeisesti vai-
kutuksen, sillä paluu ensi tal-
veksi on jo suunnitelmissa. 
Työt ovat onnistuneet etänä 
hyvin, sillä suurin osa työs-
tä tehdään videopuheluiden 
välityksellä.

– Kun palasin helmikuus-
sa takaisin Fuegirolaan, tun-
tui kuin olisin palannut 
takaisin toiseen kotiin. Pa-
luu tuntui niin helpolta, Mä-
kinen kertoi.

Aikaisemmalla vierailul-
laan hän tutustui Baronalta 
muutamiin ihmisiin ja hei-
dän avustuksella oli helppoa 
löytää asunto sekä selvittää 
kaikki muuttoon liittyvät 
tärkeät asiat. 

– Minulle on tullut pal-
jon kyselyitä tänne muut-
toon liittyen. Esimerkiksi 
asunnon hankinnasta, hän 
kertoo.

Mäkisellä on laaja seuraaja-
määrä sosiaalisessa mediassa 
ja hänellä onkin suunnitel-
missa tulevaisuudessa jakaa 
omassa mediassaan vinkke-
jä muille Aurinkorannoille 
muuttoon liittyen. 



Perjantai 24.3.2023 – 9

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU



ILMIÖT10 – Perjantai 24.3.2023

Marja-Liisa Kuosmanen 
laulaa Rafaelista

Tänä keväänä Kuosmanen 
on jälleen aktivoitunut lau-
lurintamalla. Helmikuussa 
hän julkaisi singlen Enem-
män, joka on aikuisen nai-
sen rakkaustarina.

Nyt on vuorossa kappale 
nimeltään Rafael. Kuosma-
nen kertoo kappaleen taus-
toista:

– Rafaelin tarina minun 
kohdallani alkoi jo kymme-
nisen vuotta sitten, jolloin 
demoa minulle tarjottiin. 
Saman tein näin edessä-
ni oman tosielämäni Rafa-
elin, Martinin.

Martinin saattaa muista 
moni muukin pidempään 
Fuengirolassa oleskellut. 
Hän oli koditon, joka vietti 
aikaansa Los Bolichesin El 
Corte Inglesin edessä.

– Vaaleatukkaisella ja 
-partaisella Martinilla oli ta-
pana joka päivä istua paikal-
lisen supermarketin edessä. 
Hän istui penkillä ja vieres-
sään parkkeerattuna oli in-

vamopo, jolla hän liikkui. 
Mopon istuimella oli kau-
niisti taiteltuna viltti, jonka 
päällä oli jokunen kolikko, 
hienovaraisena vinkkinä 
mahdollisille lahjoittajille. 
Hän ei koskaan ollut käsi 
ojossa pyytämässä.

– Martin luki lähes aina 
kirjaa ja hänestä sain hyvin 
sivistyneen ja miellyttävän 
vaikutelman. Koskaan en 
nähnyt häntä humalaise-
na, vaikka saattoi hänellä 
olla vieressä joku viini- tai 
oluttölkki. Ohi kulkiessa-
ni annoin hänelle lantin ja 
tosiaan kerran rohkaistuin 
kysymään nimeänsä ja jutut-
tamaan. Jonkun joulun alla 
annoin hänelle 10 euron sete-
lin. Verkkokalvoilleni on pa-
lanut se katse, jonka silloin 
sain. Niin lempeä, lämmin 
ja kiitollinen ja se suloisen 
kaunis hymy jo uurteisilla 
kasvoillaan. Sen säilytän sy-
dämessäni aina.

– Rafael on muutakin 

kuin vain kertomus kadul-
la istuvasta kerjääjästä. Se on 
kertomus ennakkoluulosta, 
jota myönnän itsekin koke-
vani joskus kerjääjiä näh-
dessäni. Kertomus siitä, mitä 
tapahtuu, kun uskaltaa as-
tua sen epäluulon, ehkä pe-
lonkin yli ja ottaa kontaktia. 
Toivon, että tämä laulu antaa 
ihmisille ajattelemisen aihet-
ta laajemminkin myös tässä 
maailmantilanteessa, jossa 
apua tarvitsevia on myös 
muualla kuin siellä kadul-
la istumassa.

Laulun äänitysvaiheessa 
sain tietää, että sanoittajat 
ovat olleet lomalla Fuen-
girolassa. Laulu on muuten-
kin ajankohtainen, sillä 
Edvin Sora on juuri nyt 
maaliskuussa julkaissut 
kirjan Costa del Tormenta 
(Myrskyrannikko), jossa myös  
kerrotaan Martinista, jon  - 
ka kanssa kirjailija oli teke-
misissä usean kuukauden 
ajan (https://fuengirola.
fi/2023/07/03/uutuuskirja-
nostaa-esiin-kodittoman-
mietteita/).

Marja-Liisa Kuosmanen on Aurinkoranni-
kon suomalaisille tuttu hahmo. Hän on ollut 
mukana monessa, laulu ja esiintyminen on 
aina kuulunut hänen suurin intohimoihinsa.

Ennakkoäänestys ulkomailla 22.–25.3.
Äänestyspaikat Aurinkorannikolla:

Fuengirola, Seurakuntakoti
Avda. de las Salinas 3, 29640 Fuengirola

Torremolinos, Asociación de  
profesionales de Torremolinos

Plaza Costa del Sol 10, 29620 Torremolinos

www.olekustannus.com/uusiole

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

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 
ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISIHuhtikuun 

Olé-lehti

on ilmestynyt

PORMESTARIT 
VAALITENTISSÄ

Mitä suomalaiset 
merkitsevät kaupungeille?

Seuraa meitä!! –    Síguenos!!

!!!!

htt ps://garanti asol.es/
htt ps://www.facebook.com/Garanti aSol/
htt ps://instagram.com/garanti asol

Palvelut suomeksi / Service in English
Jouni Hutt u, jouni.hutt u@garanti asol.es
+34 676 242 813 (myös whatsapp)

GARANTÍA DE SOL

Aurinkosähköä koti in, 
asuntoyhteisöille ja yrityksiin

Servicio en Español o Inglés
Monica Torres, monica.torres@garanti asol.es
+34 689 992 662 (tamb. whatsapp)

OTA YHTEYTTÄ GARANTÍA DE SOL

Ota energiakulusi hallintaan.
Aurinkopaneelien hankkiminen ei ole 

koskaan ollut helpompaa.

Saat räätälöidyn avaimet käteen 
-aurinkopaneeliratkaisun.
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Benalmádenaan 
kaloja katsomaan

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

Jos haluat tutustua 
Aurinkorannikolla 
meren asukkeihin, 
yksi vaihtoehto on 
suunnata Benálma-
denan Sea lifeen. 

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Benalmádenan Sea Life on 
mukava perhekohde, jos-
sa lapset ja lapsenmieliset 
viihtyvät muutaman tun-
nin erilaisia mereneläviä 
katsellen. Tiloista löytyy 
muun muassa rauskuja, me-
rihevosia ja meritähtiä, suu-
ri kilpikonna ja mustekala. 
Niin ikään siellä asustele-
vat pirteät saukot omassa 
aitauksessaan ja erilaisia 
sammakoita pienemmissä 
terraarioissa.  

Jos haluaa saada paikas-
ta enemmän irti, kierrok-
selle on mahdollista saada 
mukaan opas. 

Sealife on auki pääsään-
töisesti päivittäin klo 11-19. 
Arki-iltapäivä ei ollut ruuh-
kainen, sillä kierroksella oli 

samaan aikaan vain muuta-
ma lapsiperhe. 

Aivan halvimmasta pääs-
tä nähtävyyksiä Sea Life ei 
ole. Lippuluukulta aikui-
sen sisäänpääsy maksaa 
17,50, netistä etukäteen os-
tamalla saa 10% alennusta. 
Alle kolmevuotiaat kuiten-
kin pääsevät kierrokselle il-
maiseksi. 

Ja jos merenelävät kiin-
nostavat enemmänkin, voi 
Sea Lifeen ostaa vuosikor-
tin 45 eurolla, silloin voi 
vuoden aikana käydä vaik-
ka joka päivä.

Talon asukkaita pääsee katsomaan lähietäisyydeltä lasien takaa.

Sealife sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja se sopiva kohde niin lapsille kuin lapsenmielisille.

Superpesisviikonloppuna 21.–23.4.2023
Kukossa laitetaan matot rullalle ja 

pidetään kunnon bileet. Perjantaina 
ja lauantaina lavatanssimeininkiä, 

sunnuntaina Superbileet.

Liput 20€/ilta 
(sis. buffet -ruokailun)

Varaa paikkasi sähköpostitse 
kukko.events@gmail.com

tai nouda lippu Kukosta (ark. klo 11–15)

Pe 21.4. klo 19
Jaska Mäkynen
Hanna Hirvonen

Su 23.4. klo 19
The Party Fellows

La 22.4. klo 19
Hanna Hirvonen

Jaska Mäkynen

Restaurante Kukko Events  Av/de Los Boliches 4, Fuengirola
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Suomalaisille tv:n katsojille koomikko ja imitaattori Jukka 
Laaksonen tuli tutuksi viimeistään 90-luvun lopun Huuliveikot 
-sarjasta, jossa hän yhdessä kahden muun näyttelijä-imitaattorin, 
Juha Laitilan ja Joonas Myllyveräjän kanssa nauratti kansaa 
hahmoillaan ja jutuillaan.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sanna Niemi

Sopivasti sivaltava huuliveikko

Huuliveikko on sana, joka 
tuntuu sopivan Laaksoseen 
erinomaisesti myös kameran 
ja esiintymislavan tavoitta-
mattomissa. Rentoa ja len-
nokkaasti maustettua juttu 
tulee aiheesta kuin aiheesta.

Vaikka Laaksonen vaikut-
taa positiiviselta mieheltä, ei 
hänkään juuri positiivista sa-
nottavaa löydä pandemiasta, 
joka katkaisi häneltä Aurin-
korannikolla keikkailun 
ohella lähes kaiken muun-
kin elannon hankkimisen.

– Se oli karmeaa aikaa. 
Keljutti niin paljon, ettei oi-
kein huvittanut suunnitella 
edes mitään tulevia juttua, 
hän manaa.

– Liikunta oli ainoa tapa, 
millä pysyi järjissään, kertoo 
Laaksonen, joka käy edelleen 
kahdesti päivässä lenkillä.

Työnsä puolesta Laakso-
nen seuraa yhteiskunnallisia 
asioita tarkasti, jotta voi poi-
mia materiaalia esityksiinsä. 
Tässä suhteessa esimerkik-
si pandemian hoito oli kuu-
lemma aarreaitta.

– Sitä kautta on havahtu-
nut siihen, millaiset idiootit 
tuolla pystyy huseeraamaan, 
ja heitä pidetään ihan täys-
päisinä ihmisinä, vaikka 
todellisuudessa pitäisi ot-
taa huostaan, Laaksonen 
sanoo ja hymyilee vinosti.

– Joitain juttuja esimerkik-
si niistä tiedotustilaisuuk-
sista on edelleen mukana 
esityksessä, vaikka muuten 
sen ajan haluaa mieluum-
min unohtaa, Laaksonen 
paljastaa.

on kuitenkin neuvottelut 
käynnissä ohjelman tekemi-
sestä toisaalle, samalla kon-
septilla, koomikko iloitsee.

– Kättä päälle on jo lyöty, 
mutta papereita ei vielä ole 
kirjoitettu, joten ei tiedote-
ta ihan vielä, hän muotoilee.

Uudenlainen lavashow

Aurinkorannikolla, kuten 
monessa muussakin pai-
kassa, Jukka Laaksonen on 
totuttu usein näkemään kol-
legansa Juha Laitilan kans-
sa yhteisessä show’ssa. Tällä 
kertaa tarjolla on kuitenkin 
hieman uudenlaista menoa. 
Keskiössä ovat toki edelleen 
Jukka Laaksosen komiikka 
ja imitointi, mutta TV-oh-
jelmasta tuttu pari Mika-
el Konttinen tuo nyt oman 
kortensa esityksen kekoon.

– Konttinen soittaa pia-
noja ja minä heitän juttua, 
Laaksonen tekee karkean 
jaon.

– Minähän vaihdan hah-
moja lennossa useita kerto-
ja esityksen aikana, käyn 
verhon takana vaihtamas-
sa peruukkia ja jotain vaa-
tetta ja palaan eri näköisenä. 
Konttinen soittaa sisääntulo-
kappaleen, saattaa tehdä jon-
kin kysymyksen hahmolle 
ja niin edelleen ja sitten taas 
soittaa sopivalla kappaleel-
la hahmon ulos kun sen ai-
ka koittaa, ja niin edelleen.

– Lisäksi Konttisella on 
välillä myös ihan oma osion-
sa, hän kuvailee tarkemmin.

Lähes 40 vuoden imitaat-

Kevään riennot

Pääkirjoitus 24.3.2023

Jukka Laaksonen Show

Vuonna 2021 monessa mu-
kana ollut Jukka Laaksonen 
pääsi toteuttamaan yhden 
pitkäaikaisen unelmansa.

– Puhuin pitkään ennes-
tään tutulle tuotantoyh-
tiö Ten Years Productionin 
johtajalle Juha Vuoriolle, et-
tä haluaisin tehdä omaa talk 
show’ta. Lopulta, kun aika-
ni ”itkin”, niin hän suostui 
ja ohjelmaa alettiin suun-
nitella Alfa TV:lle, Laakso-
nen kertaa.

– Annoin ohjelmalle 
työnimeksi ”Köyhän mie-
hen Jay Leno”, hän kuvailee.

– Olin tehnyt live-tilan-
teissa lukemattomia haastat-
teluja, joten tiesin että osaan 
sen. Ja halusin nimenomaan 
tehdä pilke silmäkulmassa.

Ohjelman suunnittelu-
vaiheessa syntyi yhteistyö, 
joka tuli oleelliseksi osaksi 
kyseistä tv-ohjelmaa, mutta 
sen lisäksi on siirtynyt myös 
lavaesityksiin.

– Jossain Alfa TV:n tilai-
suudessa tapasin Konttisen, 
joka kysyi, että onko meil-
lä jo musiikkia ohjelmaan? 
Kun sanoin että ei ole, niin 
hän lupautui heti mukaan, 
muistelee Laaksonen hä-
nen ja laulaja pianisti Mikael 
Konttisen yhteistyön alkua.

Kolme tuotantokautta 
Jukka Laaksonen Show’ta 
ehdittiin tehdä, ennen kuin 
Alfa TV:n toiminta päättyi.

– Sitä oli aivan älyttömän 
nasta tehdä, kunnes Alfa 
TV:n tie tuli päähänsä. Nyt 

Mitä kieliä puhut?

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Eerika Toivonen, 29 
Helsinki

Puhun suomea ja englantia, 
ruotsia hyvin heikosti.

 

Ritva Kauria, 74  
Helsinki

Ruotsi, englanti ja espanjaa 
jonkun verran. Olen myös 
opiskellut venäjää, ranskaa ja 
saksaa.

Timo Savinen, 72  
Helsinki

Ruotsi, englanti ja saksa. 
Espanjaa jonkin verran.

KUKA?
Jukka Laaksonen

 ● 64 vuotta
 ● Kotoisin Helsingistä
 ● Kaksi aikuista lasta ja yksi 

lapsenlapsi
 ● Koomikko ja imitattori
 ● Keikkaillut Aurinkorannikolla 

jo 10 vuotta
 ● Harrastaa jääkiekkoa, 

padelia, tennistä, golfia ynnä 
muuta urheilua

Kauas pilvet karkaavat?
Mustia pilviä on ollut taivaalla ja uusia lähestymässä, 

tämä on ollut näkymä jo jonkun aikaa, on kyse sitten 

maailman ja Suomen tilasta sekä Aurinkorannikolla 

säästä ja flunssasta. 

Kevät tulee väkisinkin, konkreettisesti sen voi todeta 

täällä rannikolla kylmän helmikuun jälkeen, kun olemme 

saaneet nauttia ilman totaalisesta muutoksesta. Ennätys-

mäinen sitkeä ja laaja flunssa-aalto tosin häiritsee täydel-

lisestä ilosta nauttimista. Lima ja kröhä ovat vaikeuttaneet 

ihmisten liikkumista ja kontakteja, tervehtimiseenkin on 

ollut pakko ottaa mallia Japanista.

Suomen eduskuntavaalit ovat myös selvä kevään 

merkki täälläkin. Tällä viikolla nämä vaalit toivottavasti 

pistää ihmiset liikkeelle räkätaudista huolimatta, sen 

verran on kinkkinen tilanne että jokainen ääni täältä 

Aurinkorannikolta tulee tarpeeseen. 

Urheilun, eikä vähiten jääkiekon ansiosta keväästä 

tulee hyvin mielenkiintoinen. Voittaako vahva tampere-

laiskaksikko enimmät mitalit, vai aiheuttaako Peltosen 

luotsaama Hifki katastrofin tamperelaisille.

Avasiko järkälemäiset stadilaiset Lukon? Porilaisille 

soisi sen jättiyllärin roolin mielellään, mutta heidän eväät 

on syöty ilmeisesti jo bussimatkalla manseen. 

Suomen lätkämaajoukkue tavoittelee 

jälleen kultaa omissa kisoissa touko-

kuussa. Etkoissa suurin puheenaihe 

on tietysti Mörkö-Anttilan mahtuminen 

joukkueeseen surkean Kärpät kauden 

jälkeen, siinä koutsi Jalosen, mahtuuko 

vai eikö mahdu pulma.

Kevät tuli. Kuluneella viikolla vietettiin ke-

vätpäivän tasausta ja viikonloppuna kelloja 

käännetään tunnilla eteenpäin, kohti juhan-

nusta. Kohta kokko palaa.

Aurinkorannikon suomalaisyhteisön tapahtu-

makausi on kiivaimmillaan, mutta se on myös 

lähellä loppuaan. Jo ensi viikolla monet yh-

distykset lyövät pillinsä tältä keväältä pussiin. 

Toimintojen ajaminen alas jo näin varhaisessa 

vaiheessa tuntuu erikoiselta. Vuosi vuodel-

ta vaikuttaa siltä, että suomalaiset viihty-

vät Aurinkorannikon keväässä pidempään. 

Kenelläkään ei tunnu olevan kiire Suomen 

loskaan ja räntäsateeseen, jota joka vuosi 

jatkuu toukokuulle saakka.

Keväälle on vielä luvassa paljon tapahtumia. 

Superpesiksen avausviikonloppu huhtikuus-

sa on muodostunut mukavaksi piristykseksi 

hiljaiseen kevääseen. Tänäkin vuonna sekä 

Aurinkorannikolla asuvat suomalaiset, että 

tänne saapuvat pesisturistit ottavat innok-

kaasti osaa sekä itse otteluihin, että myös 

oheistapahtumiin.

Toinen kevään suomalaisia keräävä tapah-

tuma on jääkiekon MM-kisat. Joka vuo-

si ihmetyttää, mistä ne sadat suomalaiset 

löytyvät katsomaan matseja suomalaisiin 

ravintoloihin. 

Meitä suomalaisia saattaa olla ympärivuo-

tisesti Aurinkorannikolla enemmän kuin 

osaamme kuvitellakaan. Pitäisi varmaan 

järjestää jokin vetävä kesätapahtuma ja kat-

soa paljonko härmäläisiä kertyisi laadukkaan 

ohjelman äärelle heinäkuussa.

Vesa Uusi-Kilponen

toriuran aikana uusiutumi-
nen on tietysti tärkeää. Niilo 
Tarvajärven ja Aarne Tanni-
sen kaltaiset sinänsä legen-
daariset äänet ja hahmot 
eivät ole kaikille enää tuttu-
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Sopivasti sivaltava huuliveikko

”Unelma-asunto 
Espanjassa 

-sarjan ökybudjetit 
kismittävät:  

”Ei jatkoon!””
iltalehti.fi 22.3.

ja. Niitä pitää karsia pois ja 
tilalle tuoda uusia, ajankoh-
taisempia hahmoja, tieteen-
kään unohtamatta varmoja 
tuttuja.

– Tällä kertaa siellä on 
mukana mm. Helsingin por-
mestari Juhana Vartiainen, 

Krista Kiuru, unohtamatta 
tietenkään huutokauppa-
keisarin Markkua, Laakso-
nen luettelee.

– Ja tuttuja ja turvallisia 
edustaa mm. Don Tami, jo-
ka pitää aina olla mukana, 
hän vielä mainitsee.

Vaikka huumoriin on 
hyvä laittaa myös piikke-
jä esimerkiksi valtaapitä-
vien suuntaan, on Jukka 
Laaksonen sitä mieltä, et-
tä siinäkin pitää olla rajat ja 
pääosin mennä positiivisen 
kautta. Sen lisäksi hän an-

taa show’lleen perheystäväl-
lisyystakuun.

– En halua kiroilla lavalla. 
Minun mielestäni V-sanat ja 
muut eivät kuulu esitykseen 
ollenkaan. Se ei vaan ole mi-
nun juttuni, Jukka Laakso-
nen päättää.

Sauli Rajaniemi, 70+ 
Fuengirola

Suomi ja englantia small 
talkkina.

Eero Aalto, 75  
Askola

Suomi ja englanti. Muutamia 
sanoja espanjaa.

Iris Aalto, 72 ja Frida,  
Askola

Jonkun verran ruotsia ja 
englantia. Olen lukenut myös 
saksaa.

 

Jukka Laaksonen ei toistaiseksi mieti eläköitymistä. Sen sijaan suunnitelmissa on viettää jatkossa entistä enemmän aikaa Aurinkorannikolla.

Radio Finlandialla käynnistyi pari viikkoa sitten ohjelma-

sarja Suoraan sydämestä, jossa ihmiset saavat kertoa 

jonkin asian, joka juuri sillä hetkellä kumpuaa suoraan 

sydämestä. Kaiken takana on laajempi kokonaisuus – 

teemme yhteistyötä Porvoon Kesäteatterin kanssa, jos-

sa on valmistumassa samanniminen kesäteatteriesitys 

elokuuksi Porvooseen. 

Suoraan sydämestä sanottuna, on ollut todellakin 

virkistävää, kun media ja teatteri tekevät yhteistyötä ja 

oppivat toinen toisiltaan. Toki meillä radiossa työskentelee 

jo valmiiksi näyttelijä Päivi Mäkinen, jolta allekirjoittanut 

on saanut paljon oppia esiintymisestä ja teatterimaail-

man lainalaisuuksista.

Yksi tärkeä oppi on ollut se, miten tärkeää on heit-

täytymisen taito. Elämää voi aina yrittää suunnitella 

ja hallita, mutta aika harvoin mikään asia menee niin 

kuin on suunniteltu. Jos on liian tiukat ohjakset käsissä 

ja turhan pieni marginaali, pienikin muutos voi tuntua 

katastrofaaliselta. Mutta kun oppii elämään entistä 

enemmän hetkessä ja antautumaan uusille asioille ja 

mahdollisuuksille, voi saada paljon enemmän. 

Haastetaanpa nyt lukijaakin miettimään, mikä asia 

kumpuaa Suoraan sydämestä? Kerro se sähköpostilla 

studio@radiofinlandia.fi. Perjantai-iltaisin klo 20 alkavassa 

ohjelmassa kuulet niitä asioita, joita ihmisten mielessä 

liikkuu juuri nyt. 

Niin ja se kesäteatteri; Juha Laitilan käsikirjoittama 

ja Päivi Mäkisen ohjaama Suoraan sydämestä 

Porvoon Taidetehtaan lämpiössä 1.–9.8. ja 

lippu.fi -palvelusta voi varata lippuja. Päi-

vin ja Juhan lisäksi näyttelemässä ovat 

Satu Laitila ja tangokuningas Aki Samuli. 

Mutta mikä rooli Radio Finlandialla on – se 

kannattaa käydä katsomassa. 

Iloitaan keväästä ja nautitaan elä-

mästä – suoraan sydämestä! 

Suoraan sydämestä

Olipa kerran suurehko pöytäseurue, joka oli lähtenyt 

ravintolaan nauttimaan illallista. Koska ilta oli lämmin, 

otettiin pöytä ulkoa ja pian oltiin jo täyttä päätä nautti-

massa. Niin keittiön anneista kuin ryhmän kesken kuu-

lumisten vaihtamisesta ynnä muusta, sanokaamme 

hyvästä elämästä.

Vaan eipä aikaakaan, kun pöydän ympärille alkoi 

ilmestyä katutaiteilijoita. Mikäpä siinä, pieni annos esit-

tävää taidetta on aina paikallaan.

Ensimmäinen taiteilija alkoi viritellä viuluaan, jossa 

oli vain yksi kieli. Juuri kun hän pääsi aloittamaan en-

simmäistä kappalettaan, asettui viereen toinen taiteilija, 

joka alkoi imitoida äänekkäästi haukkuvaa ja läähättävää 

koiraa. Myös jalan nosto löytyi repertoaarista.

Pian kakofoniaan liittyi surulliseksi klovniksi meikattu 

hahmo jonka esitys kostui eri korkeudelta piereskelys-

tä. Hänen viereensä itsensä sovitti maalari, joka alkoi 

loihtia kuravellillä maalausta sellaisella vimmalla että 

sotkua roiskui ruokapöytään asti.

Ja lisää lappasi saman tason taiteilijoita.

Hetken aikaa pöytäseurueessa katseltiin meininkiä 

suut ymmyrkäisinä. Oliko tässä nyt jotain niin hienoa ja 

daideellista, että menee yli hilseen? Kehtaako sanoa 

ääneen, että eihän tässä ole mitään järkeä, pikemmin-

kin tämä on vastenmielistä?

Ja meno vaan yltyi. Taiteilijat ilmeisesti tajusivat että 

kaikille ei taida yleisöstä ropoja riittää, joten alkoi armo-

ton, siivoton taistelu jossa huudettiin ja hutkittiin kuin vii-

meistä päivää, jotta kilpaileva esiintyjä varmasti häiriin-

tyisi, omasta esityksestäkään ei nyt enää ollut niin väliä.

Tämä mekkala jatkui ja paheni, kunnes yhtäkkiä 

jokainen esiintyjä vetäisi samalla hetkellä povestaan 

kipon, johon olisi pitänyt laittaa rahaa.

Pöytäseurueessa oltiin sitä mieltä, 

että nyt oli kyllä sen verran surkeaa 

meininkiä, että eipä taida lanttia irrota. 

Vastaus tuli kuin yhdestä suusta:

”Kyllä teidän täytyy jollekin meistä 

antaa euro, se on teidän kansalais-

velvollisuus!”

Revi näistä

Janne Leipijärvi

Raija Kurkola
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Motril – tylsä, mutta mielenkiintoinen

Motrilin laitakaupungilla 
sijaitsee Montero rommin 
tislaamo. Se on perustettu 
vuonna 1963, eli perinteitä-
kin jo löytyy.

Tislaamo järjestää usea-
na päivänä viikossa ilmaisia 
tutustumis- ja maistelukier-
roksia. Esittelykielinä löytyy 
espanja ja englanti ja esitte-
lijänä toimii tislaamon ny-
kyisen omistajapariskunnan 
rouva Maria Helen.

Tislaamo on muutenkin 

tehty helpoksi ja miellyttä-
väksi kävijöille. Aula tilasta 
löytyvät audiovisuaali-
set välineet, joilla rommin 
valmistuksen eri vaiheet 
havainnollistetaan. Tynnyri-
rivit ovat hienosti näkyvillä 
ja aulassa on myös tislaamol-
le erityisesti maalattu upea 
seinämaalaus, josta myö-
hemmin on kehittynyt Mon-
teron logo. 

Solera-menetelmä

Rommintekoprosessi tulee 
kierroksen aikana hyvin 
tutuksi. Monteron erikoi-
suus on solera menetelmän 
käyttö. Tislaamon perusta-
ja Fracisco Montero kopio 
menetelmän Jerezin sher-
rybodegoilta. Yksinkertai-
sesti selitettynä menetelmä 
tarkoittaa, että juomaa kyp-
sytetään kolmessa päällek-
käisessä tynnyrissä. Aina 
kun alimmasta pullotetaan, 
siihen otetaan täydennystä 
keskimmäisestä ja keskim-
mäistä täydennetään ylim-
mästä tynnyristä. Ylimpään 
tynnyriin lisätään raakaa 
vasta tislattua juomaa. So-
lera menetelmässä vuosi-
kerrat sekoittuvat kätevästi.

Monteron tislaamolla on-
kin nähtävillä pitkät rivit 
päällekkäisiä tammitynny-
reitä, missä rommi kypsyy. 
Se on massiivinen näky.

Monteron rommin raa-
ka-aineena ei enää käytetä 

pelkästään Motrillin alu-
een sokeriruokojen melassia. 
Sokeriruo’on kasvatus on vä-
hentynyt alueella, kun tuot-
tavammat vihannekset ovat 
vallanneet viljelyalaa. Myös 
rakentaminen on vienyt tilaa 
sokeriruo’on kasvattamisel-
ta. Nykyään suurin osa me-
lassista on tuontitavaraa.

Esittelykierroksen lopuk-
si päästään odotettuun mais-
teluvaiheeseen. Monteron 
tislaamolla on myynnissä 
viittä tuotetta. Vaalea rom-
mi plata, jota ei ole kypsy-
tetty tynnyreissä lainkaan, 
vuoden verran kypsytet-
ty palido, viisivuotinen re-
serva, tislaamon juhlatuote 
kymmenen vuotta kyp-
sytetty Francisco Montero 
ja lisäksi jälkkärijuomak-
si tarkoitettu rommin, kah-
vin ja sokerin sekoitus Cafe 
Montero. Kaikkia näitä pää-
see maistamaan viihtyisän 
baaritiskin äärellä.

Nuoremmat juomat ovat 
raakana maistettuna melko 
tulista tavaraa, mutta kun 
päästään kymmenvuoti-
seen juhlajuomaan, rommin 
hienot maut tulevat hienosti 
esille. Esittelijä Maria Helen 
sanookin, että muita juo-
mia voi blandata ja tehdä 
drinkkejä, mutta Francisco 
Montero kannattaa nauttia 
sellaisenaan.

Toki tislaamolta voi kaik-
kia näitä tuotteita ostaa tu-
liaisiksi ja lähes jokaisella 
kävijällä onkin mukanaan 
yksi tai useampi kassi, baa-
rista poistuttaessa. Niin alle-
kirjoittaneellakin, mukaan 
tarttui reserva, juhlapullo ja 
Cafe Montero. 

Vanha sokeritehdas, polii-
siasema ja komea kirkko 
kukkulan päällä ovat nuo 
harvat historian valopil-
kut kaupungin arkkiteh-
tuurissa. 

Motrilin ranta on omal-
la tavallaan mielenkiintoi-
nen, se sijaitsee muutaman 
kilometrin päässä itse kau-
pungista. Ranta-alueelle on 
rakennettu paljon loma-

asutusta, se lienee Grana-
dan kaupungissa asuvien 
ihmisten lomakylä. Hotel-
leja ei rannaltakaan kovin 
paljoa löydy.

Sen sijaan rannalla on iso 
leirintäalue, jonka sijainti on 
loistava. Suoraan leirintäalu-
eelta pääsee uimarannalle, 
joka tosin ei ole pehmeää 
hiekkaa vaan, enemmän-
kin soramaista, pientä ki-

veä. Jonkinmoiset tossut on 
hyvä pitää jalassa, kun tääl-
lä rantaan lähtee.

Edellä kerrotun perus-
teella Motril ei varmasti 
kuulosta maailman hou-
kuttelevimmalta matka-
kohteelta. On se kuitenkin 
käymisen väärti, sieltä löy-
tyy ainakin yksi hyvä ra-
vintola ja mielenkiintoinen 
rommitislaamo.

Motril on erikoinen kaupunki. Eri lähteiden mukaan se on ollut 
olemassa jo Rooman valtakunnan aikana. Satunnaisen turistin 
silmin sitä on vaikea uskoa, kaupungissa vanhaa rakennuskantaa 
ei ole kuin muutamia yksittäisiä taloja. Muuten kaupunki näyttää 
köyhähköltä, joskus 1900-luvun jälkipuoliskolla rakennetulta 
siirtotyöläiskaupungilta. Suoraan sanoen, turistin silmään itse 
kaupunki on äärimmäisen tylsä.

Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

Rommia pullo
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Motrilin näyttävä kirkko.

Monteron tislaamon omistaja Maria Helen massiivisten rommitynnyri
rivistöjen edessä.

Monteron juhlatuote on 10 vuotta 
kypsytetty Francisco Montero. 
Pullokin on kaunis.

Tislaamon aulassa on upea maalaus ja sokeriruo’osta taivutettu valaisin.

Motrilin alueella on perinteisesti kasvatettu 
sokeriruokoa. Sokeriruoko on rommin pää-
raaka-aine, joten ei liene kovin yllättävää, 
että alueelta löytyy parikin rommitislaamoa.
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ylsä, mutta mielenkiintoinen

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

22.11.2013 Fuengirolassa vietetään 
hyvänpuhumisenviikkoa 18.-

24.11. Erkki J. Vepsäläisen aloittama ta-
pahtuma on jo kymmenvuotias ja hän 
muistuttaa mikä on hyvääpuhumisen 
viikon perimmäinen idea. -Puhukaamme 
hyvää, Hymyilkäämme; hymy on peilim-
me maailmaan. Että ajatustemme, pu-
heittemme ja toimiemme perimmäisenä 
tarkoituksena olisi onnellisuus ja hyvän-
mielentunteiden tuottaminen itsellem-
me, läheisillemme ja kaikille ihmisille.  

M alagan metron rakennustyöt alka-
vat olla päätöksessä, mutta metro-

liikenteen aloituspäivä on vielä hämärän 
peitossa. Metron rakennuttajayritys ei ha-
lua maksaa enää euroakaan, ennen kuin 
saadaan lainaerä, jolla on tarkoitus muun 
muassa palkata henkilökunta.

M alagan Soho-kaupunginosassa 
nykytaiteen keskuksen seinään 

nousi kolmen päivän aikana iso taideteos, 
jonka tekijä on laajalti erityisesti skeitti-
kulttuurissa tunnettu Obey eli amerik-
kalainen Shepard Fairey. Obey kannattaa 
teoksessaan rauhaa ja vapautta.

Jo sisäänastuminen ravinto-
laan on vaikuttava. Silmiin 
osuu heti tyylikkäitä yksi-
tyiskohtia, jotka sulautuvat 
rauhalliseksi, miellyttäväk-
si kokonaisuudeksi.

Ensi hetkestä alkaen 
palvelu on loistavaa. Illan 
edetessä asiantuntevasta 
palvelusta muotoutuu yksi 
ravintolan laadun kulmaki-
vistä. Tarjoilija tuntee ravin-
tolan tuotteet läpikotaisin ja 
osaa suositella niistä hienoja 

yhdistelmiä.
Paikalliset tuotteet on 

huomioitu sopivasti, viini-
listalta löytyy Granadan alu-
een herkkuja ja alkudrinkit 
kannattaa tilata paikalliseen 
rommiin tehtynä.

Keittiön juhlaa

Sitten päästään luovuuden 
lähteille, eli Zarcillon ruo-
kiin. Aluksi tilasimme Gil-
dat. Pöytään tuli varras, jossa 

oli erilaisia etikkasäilykkeitä 
ja tryffelillä täytetty anjovis-
rulla. Yksinkertaisen annok-
sen kruunasi lautasella ollut 
pieni pullo vermuttia.

Seuraava alkuruoka oli 
illan ehdottomasti mielen-
kiintoisin kokemus. Jo listal-
ta lukiessa mangon, mustikan, 
vuohenjuuston, hillotun sipu-
lin ja parmesaanin yhdistel-
mä vaikutti hurmaavalta, 
mutta lopputulos yllätti. Pöy-
tään tuli kaunis ovaalin muo-
toinen annos. Mainittujen 
raaka-aineiden yhdistelmä oli 
herkullinen ja kun rakenne-
kin oli loppuun asti mietitty, 
tälle annokselle voi huoletta 
antaa täyden kympin.

Pääruokina söimme mus-
tekalaa bearnaisekastikkeen 
kera ja possun poskia. Ainoa 
miinus tulee mustekalan pie-
nestä sitkeydestä, toisaalta 
kastikkeen pehmeys pelasti 
siinäkin paljon. Possun pos-
ket olivat täydellisen pehme-
ät ja yrttinen kastike sopi 
mainiosti.

Jälkiruoka oli kauniisti 

aseteltu. Marenkia ja vadel-
majäädykettä. Eihän tämän 
tasoisessa ravintolassa voi 
olla kuin herkullista. Jäl-
kiruoan kanssa tarjoilija 
suositteli makeaa moscatel- 
viiniä, joka täydensi nautin-
non. Ennen laskua saimme 
vielä ginipohjaiset drinkit, 
jotka toimivat mainioina di-
gestiiveinä. 

Ja sitten se lasku. Kaik-
ki edellä kerrottu, lisäksi 
vielä talon leipävalikoima 
loistavan öljyn kanssa, pul-
lo granadalaista valkoviiniä 
ja alkuun rommidrinkit. Au-
rinkorannikolla vastaavan-
tasoisissa ravintoloissa lasku 
olisi väkisin lähempänä pa-
ria sataa. Zarcillossa vain 
muutaman euron yli satasen. 

Zarcillo – luovuuden voimannäyttö

Zarcillon sali on tyylikäs ja täynnä pieniä viehättäviä yksityiskohtia.

Mangoa, mustikkaa ja montaa muuta herkkua ravintolan upeassa 
alkuruoassa.

Marenkia ja vadelmajäädykettä 
näyttävästi.

Motrillin palmu bulevardin pohjoispäästä 
löytyy ravintola nimeltään Zarcillo. 
Valitsimme sen joidenkin nettisuositusten 
perusteella, emmekä pettyneet.
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Rentoa meininkiä
TERVEISET TÄÄLTÄ kuumasta Intiasta. Matka tänne 

oli pitkä ja vaativa, ensin Málagasta Pariisiin kello 

kuuden aamulennolla ja Pariisista Mumbaihin, jonne 

saavuin yöllä klo 12 jälkeen, pitkän matkan ja aika-

eron vuoksi, monen tullin ja viisumin tarkastamisen 

jälkeen. Jet lag painoi päälle mutta matka jatkui autol-

la useita tunteja ruuhkaisilla teillä Maharastran maa-

kuntaan Kireina Wellness Resort kadoli koynanagar 

luonnonsuojelu alueella sijaitseval-

le Ayurveda ja Wellness klinikalle 

suojaisessa laaksossa. 

Lähtiessä Espanjassa oli 25 as-

tetta, saapuessa trooppinen ras-

kas, kostea ja 35 asteen lämpötila. 

Päivittäinen ohjelma on herätys 

5.30 joogatunnille, noin kello kah-

deksan aamupala, tämän jälkeen 

rentouttava ”abhyanga” -hieronta 

joka tehdään runsaalla määräl-

lä lämmintä seesamisiemenöljyä, 

”Champi” joka on päähieronta, tehdään lääkinnälli-

sellä öljyllä ja Nasya jossa sieraimet öljytään myös 

öljyllä jossa yrttejä, tämän jälkeen oleskelua höyry-

huoneessa noin puolisen tuntia, jotta saadaan voi-

makas hikoilu aikaiseksi. Lounaan ja illallisen välissä 

on meditaatiota, pieniä kävelyretkiä ja yhteistä aikaa 

muiden ryhmäläisten kanssa. 

Ruoka täällä on kuin taivaasta, tarjolla on troop-

pisia hedelmiä ja vain kasvisruokaa, joka on ihanasti 

maustettua. Nyt jo tiedän että ruokaa tulee kova ikä-

vä… Mitään emme saa tehdä, edes omia lautasia ei 

saa korjata pois, palvelu on melkein liiallista. Hedel-

miä ja makeaa Chai-teetä on tarjolla kellon ympäri. 

Seuraavaksi on tiedossa muitakin Ayurveda-hoitoja 

ja tapaaminen tohtori Chandrakanin kanssa diagno-

sointiin ja kotihoito-ohjeisiin, kun hoitoviikko päättyy, 

on aika opetukselle ja pienille retkille. 

Olen niin kiitollinen että olen saanut toteuttaa 

haaveeni ja kokea tämä oikeassa elämässä, kolmen 

vuoden Ayurveda-opiskelun jälkeen tuntuu vaan niin 

hienolta nähdä ja kokea tämä kaikki. Ihan helppoa 

tämä ei ole tällaiselle koko aika 

touhuavalle ihmiselle, aika on py-

sähtynyt, mitään ei saa itse tehdä, 

wifi toimii vain pari kertaa päivässä. 

Huomaan että hektinen elämäntyy-

lini myös kuluttaa ja rasittaa elimis-

töä ja tuntuu kuin siitä olisi ihan riip-

puvainen. Nyt on aikaa kuunnella 

sisintään, istua, ihmetellä, nauttia 

ja ottaa vastaan, rentoutua täysin 

ja ah miten hyvää se tekee, vaikka 

se onkin ihan luonteeni vastaista. 

Nyt jatkan vieroittautumista tekemisestä, antaudun 

tähän hiljaisuuteen ja huomaan kuinka tarpeellista 

on pysähtyä välillä, antaa aikaa ja vain olla. Intia on 

mahtava opettaja tässä. Lupaan itselleni vas-

taisuudessa enemmän rentoutusta ja 

hemmottelua tulevaisuudessa. Kuten 

tiedämme, on stressi erittäin haital-

lista ja lyhentää elämää, osa itsensä 

hoitamista on ymmärtää tämä ja nyt 

olen sen opetuksen äärellä erittäin 

kiitollisin mielin. 

Namaste.

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

� Proteesit � Valkaisut
� Kirurgiat � Implantit

� Digitaaliset röntgenkuvat
� Oikomishoidot

� Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

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

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT � SOSIAALITYÖ 
� ARJEN APU � TUKIHENKILÖTOIMINTA

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

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

Huomaan että hektinen 
elämäntyylini myös 
kuluttaa ja rasittaa 
elimistöä ja tuntuu 
kuin siitä olisi ihan 

riippuvainen. 

Kattavat laboratoriopalvelut

Suomalaiset yleis- ja 
erikoislääkärit

costaklinikka.com
+358 50 558 1199

Avd. Nuestro Padre Jesus Cautivo 11  
Fuengirola, Los Boliches, Junakatu

Uuden sadon Don Witka -oliiviöljyt
ovat saapuneet.

MAAILMAN PARHAITA OLIIVIÖLJYJÄ
MYYNTIPISTE 
FUENGIROLASSA:

Avenida Salinas 12, 
Nuriasolin kulmilla. INTERNATIONAL FOOD

Vuoden 2023 laatu
on jälleen todella 

loistavaa.

“Jokaisen 
ihmisen tulisi 
kerran 
elämässsään 
maistaa a�oa
oliiviöljyä.”

- Benalmádena -

Puh. 952 566 387   Avoinna: ma–pe 10–18

Parturi-kampaamo, hiusmuotoilu

L’Oréal-ammattilainen

Klassinen/Urheiluhieronta

Juha Salo
Jalkahoidot, vyöhyketerapia

Jaana Rantala

Katja Kyyhkynen

Vuodesta

2004 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)
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Muistathan siirtää kelloja 
eteenpäin lauantain ja 

sunnuntain välisenä yönä.

 

Miten minun tulisi syödä?
SYÖMINEN ja kun siitä minulta kysytään, vastaan 

että jokainen on yksilö. Se mikä toimii toiselle, ei 

välttämättä toimi toiselle. Viime aikoina minulle on 

osunut silmään useampia artikkeleita ja keskuste-

luita syömisestä ja siitä mikä olisi oikea tapa syödä. 

Puhutaan intuitiivisesta syömisestä, kalorintarkasta 

ruokavaliosta, karppaamisesta ja monesta muusta. 

Miten näistä voisi sitten itselleen valita oikean tavan 

syödä, kun toinen väittää toista ja toinen toista. 

Sanoisin, että jos meistä suurin osa söisi päivässä 

noin puoli kiloa kasviksia ja vihanneksia. Saisi riittävästi 

proteiinia joko eläin- tai kasvikunnan tuotteista. Lisäisi 

hyviä rasvoja mm. kasviöljyjä ruokavalioon. Korvaisi 

vaaleat viljat kokojyväviljalla. Vähentäisi turhan soke-

rin määrää ja unohtaisi valmisruoat kauppaan. Näillä 

ohjeilla useamman terveys kohenisi huomattavasti. 

Vaikka meillä olisikin tietoa, on eri asia viedä tieto 

käytäntöön. Suurimmalla osalla tyssää tässä kohtaa. 

Uuden opettelu vaatii voimavaroja ja etenkään jos 

elämäntilanne on jo haastava ei uuden opettelu tule 

todennäköisesti kysymykseen tässä kohtaa. 

Ohjatessani eri ikäisiä terveydestään kiinnostu-

neita, olen huomannut kuinka kaikista eniten syömis-

käyttäytymiseemme ja -tottumuksiimme vaikuttavat 

tunteet, kuinka koemme itsemme sekä kuinka ympä-

ristö vaikuttaa valintoihimme. Ulkonäköpaineita olen 

kohdannut kaikenikäisillä ala-asteikäisistä eläkeläi-

siin. Lähipiirissä voi olla henkilöitä jotka kritisoivat ja 

kommentoivat syömisiämme ja tätä kautta vaikutta-

vat negatiivisesti meihin. Jokaisella meillä on tiettyjä 

käyttäytymismalleja jotka usein juontavat juurensa 

hyvinkin kauas menneisyyteen, emmekä kenties 

ole tulleet niitä koskaan sen koommin pohtineeksi.

Minun kokemukseni mukaan ravitsemusasiat ote-

taan puheeksi yleensä silloin kun on ylipainoa. Täl-

laisissa tilanteissa painottaisin kuitenkin myös niiden 

syvempien syiden pohtimista muutokselle, tunteiden 

käsittelyä sekä rehellistä tilanteen toteamista itselle. 

Tällöin on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet 

onnistua tavoitteissaan.

Ohjeita on maailma pullollaan, 

mutta tärkeintä on se että löydät si-

nulle oikean tavan syödä. Lopulta-

han me olemme kokonaisuuksia, 

ei vain fyysisiä olentoja vaan myös 

paljon muuta. Kannattaa tutustua 

myös häneen joka löytyy sinun 

sisältä. Mitä se ajattelee, tuntee 

ja toivoo, sillä tällä on suuri vai-

kutus käyttäytymiseemme.

Riina Leppäkangas
Personal Trainer ja psyykkinen valmentaja

THE BEST KEBAB IN TOWN 
PLAZA PEDRO CUEVAS 8

 FUENGIROLA | LOS BOLICHES 
JETISKEBAB 

WWW.JETISKEBAB.COM

Ulkosuomalaisten digitaalinen 
osallistumisalusta VIRTA on avattu 

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€)

Uuden digitaalisen osal-
listumisalusta Virran tar-
koituksena on vastata 
ulkosuomalaisten toivei-
siin välittää aloitteita ja 
kehittämisehdotuksia Suo-
meen päin, osallistua yhteis-
kunnalliseen keskusteluun 
ja saada äänensä kuuluviin. 
Virta edistää vuorovaikutus-
ta ulkosuomalaisten kans-
sa ja vahvistaa maailmalla 
olevien yhteyttä Suomeen. 

Myös ulkosuomalais-
parlamentin aloitejärjestel-
mää on tarkoitus täydentää 

uudella Virralla. Virta su-
juvoittaa perinteistä ul-
kosuomalaisyhteisöjen 
aloitteellisuutta ja laajempi-
en teemojen käsittelyä. Virta 
parantaa yhdenvertaisuut-
ta ja monimuotoisen ulko-
suomalaiskentän palvelua. 

Virtaan avataan virtuaa-
lisia keskustelupalstoja, eli 
”virtapiirejä”, joissa rekiste-
röityneet käyttäjät pääsevät 
osallistumaan keskusteluun. 
Virtapiirit ovat auki mää-
rätyn ajan, ja niiden sul-
keuduttua keskusteluista 

koostetaan tiivistelmät, joi-
ta voidaan hyödyntää ul-
kosuomalaisten asioiden 
edistämisessä. Virrassa kes-
kustelijoiden on myös itse 
mahdollista ehdottaa uusia 
virtapiiriaiheita. Näin pyri-
tään luomaan keskusteluja, 
jotka ovat ulkosuomalaisille 
aidosti tärkeitä ja heitä kiin-
nostavia. 

Maailmalla on noin kak-
si miljoonaa suomalais-
taustaista henkilöä, joista 
300.000 on Suomen kansa-
laisia. Äänioikeutettuja asuu 
maailmalla yli 250.000. Vir-
ran avulla dialogin lisää-
minen ulkosuomalaisten 
kanssa vahvistaa suoma-
laista identiteettiä, mikä 
vahvistaa luottamusta ja 
kiinnostusta kotimaan po-
litiikkaa kohtaan, vaaleissa 
äänestämiseen tai paluu-
muuton suunnitteluun. 

Virran toteuttaa ulko-
suomalaisuuden asiatun-

tijajärjestö Suomi-Seura ry 
ja teknisestä toteutukses-
ta vastaa Haltu oy. Virta on 
Suomen itsenäisyyden juh-
larahasto Sitran rahoittama 
hanke. Sitran Uudet vaikut-
tamisen tavat -projektissa 

kehitetään uusia osallistu-
misen ja vaikuttamisen ta-
poja. Projektin tavoitteena 
on, että Suomessa on luotu 
ja otettu käyttöön uusia ja 
innostavia vaikuttamisen 
tapoja, jotka kytkeytyvät tii-

viimmin päätöksentekoon ja 
mahdollistavat laajemman 
osallistumisen. 

Virtaan kirjautuminen ta-
pahtuu osoitteessa: virta.suo-
mi-seura.fi

Suomi-Seuran uusi ulkosuomalaisille suun-
nattu digitaalinen osallistumisalusta Virta 
avattiin käyttäjille 1.3.2023. Virta kokoaa 
ulkosuomalaiset yhteen keskustelemaan 
ajankohtaisista ja ulkosuomalaisia kosketta-
vista teemoista, ja mahdollistaa osallistumi-
sen mistä päin maailmaa tahansa.

Teksti ja kuva: Suomi-Seura ry
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Mitä Lukolle on tapahtunut ?
SUURIN YLLÄTYS pudotuspeleissä on nyt 

Lukon käsittämätön pelaaminen.

Yllätyksistä suurin ei ehkä ole se, että 

HIFK johtaa 3-0 voitoin ottelusarjaa, vaan 

Lukon esitykset.

Lukko on laukonut HIFK:n maalia kohti 

noin 90 kertaa ja tehnyt viisi maalia, kun 

vastustaja on laukonut alle puolet tästä ja 

tehnyt 12 maalia.

Hurjinta oli meno Rauman keskiviikon 

pelissä. Avauserän jälkeen Lukon maali-

vahti Artem Zagidulin oli torjunut yhden 

kerran, mutta HIFK johti 3-1!

Zagidulin palkittiin runkosarjan parhaa-

na maalivahtina. Avauspelissä Raumalla 

hän potki kaksi maalia itse sisään ja viime 

pelissä täydellinen floppi.

Mitä huippumaalivahdille on tapah-

tunut?

Ovatko paineet liian kovat? Yleinen 

puheenaihehan oli, että Lukolla on mah-

dollisuus mennä päätyyn asti, koska sillä 

on niin hyvä maalivahti. Kahdessa pudo-

tuspelissä hän on ollut joukkueen heikoin 

lenkki. Helsingin peli oli poikkeus.

Zagidulin pelasi runkosarjassa enem-

män kuin yksikään muu liigamaalivahti. 

Fyysisesti hän ehkä kestää tällaisen rääkin, 

mutta miten on henkinen valmius.

Kun keskittyminen on vain 90 prosent-

tista, on tulos 50 prosenttinen.

HIFK RÄMPI PITKÄÄN sarjan pohjamu-

dissa. Puhuttiin jopa päävalmentaja Ville 

Peltosen erottamisesta. Kun Kristian Ve-

salainen tuli joukkueeseen kaikki muuttui. 

Ei ihan heti, mutta noin kymmen pelin 

jälkeen.

Iiro Pakarisen ja Juha Jääskän kanssa 

hän muodostaa ketjun, joka tekee tuhojaan 

ja vetää muun joukkueen mukaansa voit-

totaisteluihin.

Se, että Lukko alisuorittaa ei ole IFK:n 

ansioista pois. Se pelaa erinomaista jää-

kiekkoa ja maalissa Roope Taponen on 

yllättänyt huipputorjunnoillaan kaikki.

Hän on jättänyt Zagidulinin täysin var-

joonsa.

Lukko saa tehdä ihmeitä välttääkseen 

ennenaikaisen kesäloman.

Raumalle se olisi maansuru. Koko kau-

punki elää vahvasti joukkueensa mukana. 

Rauma on myös keltasininen. Kaupungin 

pääkatuja korostavat Lukon logot ja värit.

Saa nähdä kääriytyykö kaupunki su-

rupitseihin, jos käy kuten pelättävissä on.

PORISSA SEN SIJAAN iloitaan jo nyt. 

Kiekkohuuma näkyy täysinä lehtereinä 

joka ottelussa. Jokainen voitto on suuri 

voitto, eikä Porissa niinkään pohdita jat-

kopaikan mahdollisuudesta.

Jokainen yksittäinen voitto Ilveksestä 

on lähes kuin mestaruus. Hävittävää ei 

ole, vain voitettavaa.

Ilveksen asetelma on päinvastainen.

Ilves saa tehdä paljon enemmän töitä 

jatkopaikan eteen kuin paikalliskilpailija 

Tappara. Se johtaa KooKoota vastaan ot-

teluvoiton 3-0 ja esitys on niin vakuuttava, 

ettei kukaan lyö ropoakaan kouvolalaisten 

puolesta.

Tappara on vahva mestarisuosikki ja on 

vain vahvistanut asemiaan pudotuspelien 

esityksillään.

Kiinnostava sarja on myös KalPa vas-

taan Pelicans. Joukkueet pelaavat hyvin 

samalla tavalla ja ovat materiaaliltaan ta-

saisia. Suurikaan ihme ei ole, jos sarja 

venyy seitsemänteen peliin.

Kummankaan eväät eivät ehkä riitä 

mestaruuteen esti, mutta finaaliin niistä 

toinen voi yltää. Jo se olisi suuri voitto niin 

seuralle kuin koko suomalaiselle huippu-

jääkiekolle. Pääsarja kaipaa piristäviä yllä-

tyksiä; sitä että kahden miljoonan joukkue 

voi haastaa kolmen miljoonan joukkueen.
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NELJÄNNELLÄ SARJAPORTAALLA pelannut Unión 

Deportiva Marbella sai vuonna 2013 uudeksi omista-

jakseen ja presidentikseen venäläisen ”liikemiehen” 

Alexander Grinbergin. Nimeksi muutettiin Marbella FC 

ja rinta rottingilla tavoitteeksi asetettiin nousu ammat-

tilaissarjaan segundaan (La Liga Smartbank) jo lähi-

vuosina. Alku sujuikin hienosti, sillä kauden päätteeksi 

sinetöityi nousu 2B:hen (nykyinen 1RFEF).

Seuraavaa nousua yritettiin sitten oikein kissojen ja 

koirien kanssa. Pelaajia ja valmentajia vaihtui tiuhaan 

tahtiin, mutta pääsy segundaan jäi hyvistä yrityksistä 

huolimatta haaveeksi. Vuonna 2017 Alexander Grinberg 

pidätettiin epäiltynä venäläisen mafian rahanpesusta 

ja muusta sen sellaisesta. Vuonna 2018 hän myi seu-

ran kiinalaiselle Zhao Zhenille, joka kertoi tavoitteen 

olevan yhä sama. Ylöspäin kohti La Liga SmartBankia. 

Ensimmäinen kausi keväällä päättyi seitsemänteen 

tilaan, mutta seuraava (2019–2020) alkoi mahtavasti. 

Kaikki näytti olevan kunnossa, kun puolivälissä sarjaa 

Marbella FC oli ykköspaikalla ja yksi suurista ennakko-

suosikeista. Ironisesti uudelle kiinalaiselle omistajalle, 

kauden katkaisi juuri Kiinasta liikkeelle lähtenyt pande-

mia. Sarja keskeytettiin 28. kierroksella.

Jotain odottamatonta tapahtui tämän jälkeen. Seu-

raavat kaksi kautta Marbella FC sai pelaaja- ja val-

mentajaruletillaan pakkansa niin sekaisin, että se pu-

tosi vuosi kerrallaan kaksi kertaa peräkkäin sarjaa 

alemmas aina viidennelle portaalle saakka (3RFEF). 

Ammattilaissarjaan nousun sijaan pelattiinkin yhtäkkiä 

melkein kyläsarjassa!

Tällä hetkellä Marbella on 3RFEF lohko 9:ssä en-

simmäisenä ja voittanut viimeiset seitsemän peliään. 

Josko pohjakosketus olisi ohitettu? Mikäli nousu toteu-

tuisi, saisimme ensi kaudella nähtäväksemme Juventud 

Torremolinoksen ja Marbella FC:n derbyt. Molempien 

kotistadionit ovat aurinkorannikkolaiselle helpon väli-

matkan päässä.

Marbella FC pelaa ottelunsa perinteikkääl-

lä ovaalin muotoisella Estadio Municipal 

Antonio Lorenzo Cuevasilla. Stadionille 

mahtuu seitsemisen tuhatta katsojaa ja 

se sijaitsee aivan keskustan kupeessa. 

Mainittakoon että muutama vuosi sitten 

siellä pelasi Suomen nuoret Huuhkajatkin 

harjoituspelejään. Seuraava kotiottelu 

Marbellalla on Huracan Melillaa 

vastaan sunnuntaina 2.4.

Futista Marbellassa

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

MIJAS LOS LAGOS 

22.3.2023

431st COPA DOS LEONES 

SANTA MARIA GOLF CLUB 

23.3.2023

PASEO 100 SPORT OPEN 

11.–18.3.2023

MARBELLA GOLF &

COUNTRY CLUB

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  
1. Seppänen Juhana
 hcp 3 ......................tulos 70
2. Inoranta Aki 
 hcp 3 ......................tulos 72
3. Mattila Eero
 hcp 8 ......................tulos 72

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 
1. Lemola Timo  
 hcp 19 ....................tulos 38
2. Viitanen Silvo E
 hcp 25 ....................tulos 32
3. Anttila Heikki
 hcp 26 ....................tulos 32

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 
1. Illman Anne  
 hcp 36 ....................tulos 34
2. Kuismanen Irja
 hcp 32 ....................tulos 31
3. Asonen Terttu
 hcp 33 ....................tulos 31

Pisin draivi miehet 
Lehtonen Jukka

Pisin draivi naiset 
Rantanen Hanna

Paras scr Seppänen Juhana,  73

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  
1. Pekka Räisänen
 hcp 12,7 .................tulos 41
2. Pena Heinonen 
 hcp 15,0 .................tulos 41
3. Mika Laukkanen
 hcp 8,5 ...................tulos 40

Kategoria 2. Gents 17.1–28 
1. Jukka Amigoski  
 hcp 18,6 .................tulos 44
2. Timo Viljamaa
 hcp 22,8 .................tulos 41
3. Ville Parpola
 hcp 27,5 .................tulos 40

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 
1. Sisko Ahtola  
 hcp 29,5  ................tulos 42
2. Ansku Rautio
 hcp 23,4 .................tulos 40
3. Anne Ilman
 hcp 35,5 .................tulos 37

Best Scratch result by  
Dos Leones ....... Pasi Tenho, 72

CEMAGRO Longest drive Hole 3 
Ladies  ............. Siru Vartiainen

CEMAGRO Longest drive Hole 3 
Gents  ...................Aki Inoranta

 
Kategoria 1. Miehet HCP 0–28.0 
1. Aleksi Valavuori 
 hcp 20,4 .................tulos 41
2. Jouni Palmgren  
 hcp 17,0 .................tulos 35
3. Pasi Tenho 
 hcp 3,0  ..................tulos 34

Kategoria 2. Naiset HCP 0–36.0 
1. Salla Salakari   
 hcp 8,0 ...................tulos 34
2. Aira Tikka
 hcp 27,1 .................tulos 28
3. Irja Kuismanen
 hcp 30,1 .................tulos 25

Paras Scratch .. Pasi Tenho, 76

CEMAGRO Pisin Draivi 17  
Naiset  ..........Päivi Nuutilainen

CEMAGRO Pisin Draivi 17  
Miehet  .............. Harri Salakari

PASEO 100 kolmen kilpailun 
yhteistulos

Miehet:
Lefa Ekström  ................38 pist
Sami Seppänen  ............32 pist
Heikki Mamia  ...............29 pist

Naiset 
Eija Kakko  ....................27 pist
Salla Salakari  ...............26 pist
Sari Savolainen  ............26 pist   

LIONSille kolmoisvoitto runkosarjassa

Runkosarjan päätösturnauk-
sessa kaikki kolme LIONS-
joukkuetta: Vikings, Barona 
ja Latin Team, pelasivat kak-
si ottelua kukin. Vikings oli 
jo varmistanut runkosar-
jan voiton, kysymys kuu-
lui enää, pystyisikö joukkue 
palaamaan koko runkosar-
ja häviämättä kertaakaan? Ja 
vastaus kuuluu: kyllä!

Ensimmäisessä ottelus-
saan Vikings kaatoi Sancti 
Petrin maalein 7–1 ja toises-
sa Lagartos Jaenin 18–1. Näin 
ollen keltapaitainen Vikings 
voitti lopulta kaikki 12 run-
kosarjaotteluaan maalierol-
la 155–37.

Barona puolestaan voit-
ti ensimmäisessä ottelus-
saan Bulldogsin maalein 
5–3. Tämä riitti varmista-
maan Baronalle runkosar-
jan kakkossijan.

Latin Team lähti runko-
sarjan päätösturnaukseen 
sijalta neljä, mutta vie-
lä mukana taistelussa kol-
mossijasta. Latin Team voitti 
ensimmäisessä ottelussaan 
Bulldogsin maalein 11–5. Ja 
kun illan päätteeksi seu-
ranvälisessä ottelussa Latin 
Team voitti Baronan maa-
lein 15–2, nousi Latin Team 
runkosarjan kolmoseksi 
ja varmisti kolmoisvoiton 

Fuengirolaan.
Alemma s s a P romo -

ción lohkossa Fuengiro-
la LIONSin neljäs joukkue 
Blues koki runkosarjan 
päätösturnauksessa kaksi 
tappiota. Ensin tappio tu-

li Macacosille maalein 0–5 
ja viimeisessä ottelussa Dra-
gonsille maalein 0–8. Blues 
oli lopulta Promoción loh-
kon runkosarjan neljästä 
joukkueesta kolmas.

Andalusian liigan playoff 

– turnaus pelataan 15. ja 16. 
huhtikuuta.

Juniorien Andalusian lii-
gassa puolestaan playoffit 
pelataan jo tulevana lauan-
taina 25.3. Pelipaikka on Se-
villa.

Rullakiekon Andalusian liigassa Fuengirola 
LIONSin joukkueet varmistivat viime vii-
konloppuna kolmoisvoiton runkosarjassa. 
Playoffit käynnistyvät 15.4.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Felix Alcalá

Ei löytynyt Vikingsille pysäyttäjää koko runkosarjassa. Mestaruusjahti jatkuu 15.4.
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Pelaamalla 
opit
Osa 5: Pelaaminen kentällä

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.

Eräs espanjalainen Europa 
Tourin pelaaja kertoi oman 
tavan lämmitellä ennen 
kierrosta. Tämä sopii hyvin 
myös kaikille tasoille. Hän 
nimittäin aloittaa lyönnit 
tiin päältä eikä maasta. Ide-
ana on hakea hyvä rytmi ja 
tempo lyöntiin. Tii auttaa 
osumaan palloon ja ajatus 
pysyy rytmissä ja tempos-
sa. Niin helposti käy ran-
gella, että huonon osuman 
jälkeen ajatukset karkaavat 
osuman yrittämiseen tai tek-
nisiin asioihin. Lämmittelyn 
tarkoitus on kuitenkin vain 
vetreyttää keho tulevaa pe-
liä varten. Ja onhan se mu-
kava lähteä kentälle, jos on 
osunut hyvin palloon.

Lyönnit voi aloittaa ly-
hyellä raudalla ja edetä sii-
tä aina draiveriin saakka 
ja palata takaisin lyhyeen 
rautaan. Toistoja ei tarvitse 
tehdä kovinkaan monta per 
maila. Ennen siirtymistä lä-
hipeliin, niin voi lyödä vie-
lä sillä mailalla, jolla aloittaa 
ensimmäiseltä väylältä.

Sitten siirrytään puttivi-
heriölle. Putataan muuta-
mia erittäin pitkiä putteja, 
jotta sopeudumme kuinka 
pallo rullaa. Sitten otamme 

VIIDENNELLÄ KERRALLA oli ns. tuliko-

keen vuoro. Pienen alkulämmittelyn jäl-

keen lähdimme kiertämään kolme väylää 

sillä ajatuksella, että selviääkö noviisi siellä 

pelin tiimellyksessä.

Alkulämmittelynä käytiin rangella ja 

harjoitusgreenillä ottamassa tuntumaa eri 

mailoihin ja eri mittaisiin lyönteihin. Tar-

koituksena ei ollut tässä kohtaa harjoitella 

ja hio, vaan hakea muutama onnistunut 

suoritus ennen väylälle lähtöä. Ja pienen 

hakemisen jälkeen sieltä muutama onnis-

tunut lyönti irtosikin.

Heti ensimmäisellä tiiauspaikalla huo-

masi, että laji muuttuu kokonaan kun ol-

laan väylällä. Jos rangella pamauttaa 

pallon minne sattuu, niin sitä poimitaan 

kopasta seuraava pallo ja jatketaan har-

joituksia. Mutta kun edessä onkin väy-

lä, niin tajuaa että tässä kun roiskaisee 

pallon pöpelikköön, niin sieltä on jollain 

konstilla jatkettava.

Minulla kun lyönneillä on taipumuksena 

kiertää oikealle, niin draivia tähdättiin hie-

man vasemmalle, jotta lopputulos johtaisi 

jokseenkin väylälle. Kahdella ensimmäi-

sellä väylällä suunnitelma onnistui koh-

tuullisesti, mutta kolmannella…

Kolmannella väylällä tuli vahingossa 

ihan kunnollinen osuma ja pallo lähtikin 

sinne vasemmalle ja vieläpä riittävän pit-

källe. Siitä alkoi sellainen maisemakierros, 

jonka aikana vierailtiin mm. kolmessa eri 

hiekkaesteessä ja lyöntejä kertyi, sano-

kaamme riittävästi. Tulos olisi todennä-

köisesti ollut parempi, jos olisi neppaillut 

putterilla koko väylän läpi.

Kaiken kaikkiaan on sanottava, että tä-

mä aloittelijatason golf on erittäin jännittä-

vää. Koskaan ei voi etukäteen tietää, eikä 

edes oikein arvata, mihin suuntaan pallo 

lähtee. Mutta kyllä sekin vielä selkenee, 

kunhan saadaan vähän kierroksia alle.

Yhtä kaikki, vaikka välillä pöpelikössä 

oltiinkin, niin onhan se ilman muuta sel-

vää, että lajin varsinaiseen viehätykseen 

pääsi parhaiten käsiksi nyt, kun mentiin 

sinne oikealle tantereelle. Ja kun valmen-

taja kolmannen väylän jälkeen totesi että 

tällaista tämä golf on, niin päällimmäisenä 

fiiliksenä jäi, että olisihan tässä nyt mie-

lellään vielä jatkanut kierrosta.

Ja nyt sinne klubin terassille...

Janne Leipijärvi

reiästä oleva pelaaja odot-
taa tuomaria tai sääntö-
tulkintaa.

 ● Lyöminen ennen kuin aut-
taa toista pelaajaa löytä-
mään kadoksissa olevaa 
palloa.

 ● Reikään asti puttaaminen, 
vaikka se tarkoittaisi, että 
seisoo lähellä toisen pelaa-
ja puttilinjaa.

 ● Lyömistä, jos juuri bunk-
kerista pelannut pelaaja 
olisi edelleen kauimpa-
na reiästä ja hän ei ehdi 
lyömään, koska haravoi 
bunkkeria.

 ● Pelaajan pallon mennes-
sä viheriön yli tulisi toi-
sien pelaajien, jotka ovat 
lähempänä reikää, mut-
ta esim. viheriön edes-
sä chippaamassa, pelata 
sillä aikaa, kun pelaaja kä-
velee pallolleen.

Green card ja  
golfarin polku 

Green card on muuttunut 
vuosien mittaan aika tavalla. 
Ennen piti suorittaa lyönti-
kokeet ja pelaaminen tietty-
jen kriteerien mukaan, että 
sai kortin. Nykyään tähdä-
tään joustavaan ja nopeaan 
pelaamiseen aiheuttamat-
ta vaaraa itselle tai toisille. 
Mielestäni ollaan menty oi-

Kaunis piknik paikka puiden katveessa, ei kuitenkaan paras paikka lähteä lyömään viheriölle.

Kolmannella väylällä koluttiin kaikki mahdolliset hiekkaesteet. Kurssin opeilla niistäkin selvittiin ulos.

Potilaan oma kertomus

Kurssi huipentuu pelaamiseen kentällä. 
Peliä ennen olisi hyvä käydä rangella 
lämmittelemässä. Tässä siihen muutamia 
vinkkejä mitä voisi tehdä ennen kierrosta.

Teksti: Tapani Saarentola  Kuvat: Sanna Niemi 

muutamia lyhyitä putteja 
reikään ja olemme valmiit 
siirtymään ensimmäiselle 
aloituspaikalle. 

Ready Golf

Ready golf on tullut uutena 
käsitteen muutamia vuosia 
sitten. Tarkoittaa, että aloi-
tuspaikalla sovitaan, et-
tä pelataan ready golfia ja 
kaikki tietävät mitä se tar-
koittaa. Ready golf nopeut-
taa pelaamista.

Ready Golf pähkinänkuo-
ressa

 ● Lyöminen, kun se on tur-
vallista, jos kauempana 
reiästä olevalla toisella 
pelaajalla on vaikeuksia 
lyöntinsä kanssa ja hän 
joutuu pohtimaan eri 
vaihtoehtoja.

 ● Lyhempilyöntiset pelaa-
jat pelaavat ensimmäisi-
nä tiiltä tai väylältä, jos 
pidempilyöntiset joutu-
vat odottamaan lyöntiään.

 ● Avauslyönnin lyömi-
nen ennen omaa vuoro-
aan, jos vuorossa oleva ei 
ole valmis lyömään vielä 
omaansa.

 ● Lyöminen, jos kauempana 

keaan suuntaa ja madallettu 
kynnystä aloittaa golf. Lyön-
timäärä ei suoraan tarkoita, 
että pelataan hitaasti. Eikä 
hyvät pelaajat ole aina no-
peita. Oikein ja oikeaan ai-
kaan toimimalla saadaan 
peli sujumaan joustavasti. 
Green cardin myöntää ko-

tiseuran valtuuttama hen-
kilö tai PGA pro. 

Golfarin polusta puhut-
taessa tarkoitetaan, kuinka 
pelaaja etenee omassa har-
rastuksessa. Kurssi on yksi 
tapa aloittaa harrastus, mut-
ta ei ainoa. Taidot ja tiedot 
voi hankkia monella taval-

la, mutta sitten, kun on val-
mis kentälle, on hyvä liittyä 
johonkin golfseuraan jäse-
neksi. Jäsenetuun kuuluu 
tasoituksen ylläpito ja va-
kuutus. Suomessa jäsenkortti 
on sähköinen ja tasoituksen 
ylläpito tapahtuu tänä päivä-
nä täysin sähköisesti. 

Vielä lopuksi sitten mei-
dän pelikierrokseen. Suo-
riuduimme ajallisesti hyvin 
vaaditusta aikarajasta. Ihan 
suorinta reittiä ei viheriölle 
aina menty, mutta aina kui-
tenkin se reikä löytyi. Gol-
fissa ei koskaan tule kahta 
samanlaista väylää ja se täs-
sä lajissa koukuttaa. Ajatuk-
siin jää usein, että huomenna 
kaikki menee paremmin tai 
sitten ei. Hyviä golfkierrok-
sia kaikille ja jos sama vir-
he toistuu päivästä toiseen, 
niin hakeudu PGA opetta-
jan luokse.

Viheriölle asti pääsy voi joskus olla pienen seikkailun takana.
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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
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
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 
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
kaupunki 

25.3.,
22.4.

hinta 85€

Granada
1.4.

hinta 95€

Sevilla
– Andalusian 
pääkaupunki

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.  Minkä yliopiston kunniatohtorin arvonimen pääministeri 
Sanna Marin saa toukokuussa?

2.  Montako suomalaista sotaveteraania oli elossa viime 
vuodenvaihteessa?

3.  Mistä koostuu näyttelijä Siiri Angerkosken lempidrinkki?
4.  Mikä suomalainen sanonta on ehkä peräisin Aku Ankasta?
5.  Missä lämpötilassa helleraja menee rikki?
6.  Mistä maasta on kotoisin Chicken Tikan masalakastike?
7.  Kuinka monta kilometriä teitä löytyy kaiken kaikkiaan 

Gibraltarilta?
8.  Mistä Edson Arantes Do Nascimento oli kuuluisa?
9.  Mikä elokuva tuotti ensimmäisenä sata miljoonaa 

dollaria?
10. Mikä rajaveto tehtiin Uudessa-Seelannissa 1.1.2009 

syntyneiden kohdalle?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Kevät keikkuen tulevi, kuten moni muukin asia 
elämässäsi. Kevät tuo sinulle elämyksiä.Onnea 
saat huvittelusta ja hauskoista hetkistä!

Kesän suunnittelu auttavat sinua pääsemään 
hiukan hankalan asian ohitse. Ajantajusi on ha-
koteillä, mutta se tuo sinulle onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Kivoja asioita tapahtuu nyt peräjälkeen, joten 
usko itseesi, taitoihisi ja anna palaa. Onnea 
saat kaikenlaisesta säätämisestä!

Ihana aurinko, kevään valo ja raikkaat aamut 
antavat sinulle supervoimia. Onnea saat kirjan 
lukemisesta ja ääneen laulamisesta!

Lintujen viserrys, aamuiset kävelylenkit ja ilto-
jen kirkkaus antavat sinulle uusia näkemyksiä 
moneen asiaan. Onnea saat mietiskelystä!

Monenlaiset opiskeluasiat herättävät mielen-
kiintosi ja herkistyt hakeutumaan uuteen oppiin. 
Onnea saat olemalla varma itsestäsi!

Pohdiskelu, ymmärtäminen ja oivallus 
värittävät viikkoasi. Onnea saat pääsemällä 
selvyyteen ja uskomalla hyvään ja kauniiseen!

Viikonloppusi on naurettavan ihana. Eräs tyyppi 
haluaa sinun kanssasi lasilliselle, ota asia vaka-
vasti. Onnea saat hortoilusta!

Sinulla on tällä hetkellä niin monta rautaa tules-
sa, että jonkinlainen organisointi olisi kohdal-
laan. Onnea saat elämällä huolettomana!

Muista nauttia taiteen jokaisesta vivahteesta ja 
innostua pienimmistäkin vinkeistä. Onnea saat 
kuuntelemalla ja maistelemalla!

Hakeudu joihinkin tyylikkäisiin seurapiireihin ja 
keskustele sivistyneesti, sillä se tuo sinulle on-
nea ja näkyvyyttä tärkeissä spekseissä!

Osta itsellesi kimppu kukkia viikonlopuksi, sillä 
olet ansainnut kauneutta ja kiireettömyyttä. 
Onnea saat kaikenlaisesta ulkoilusta!

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.

Viikunan raakileita Mijasissa. 
Kuva: Riitta Ahonen

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

Seurakuntaneuvoston jäsenten täydentäminen seurakunta-
kokouksessa 30.3. klo 14. Olisiko sinulla halukkuutta toimia 
seurakuntamme luottamustehtävissä? Seurakuntaneuvostoa 
täydennetään seurakuntakokouksessa. Ota yhteyttä johtavaan 
pappiin Jarmo Karjalaiseen jarmo.karjalainen@evl.fi 29.3. klo 14 
mennessä. Neuvoston jäsenenä voi toimia henkilö, joka on  
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, konfirmoitu ja 18 
vuotta täyttänyt. Tällä hetkellä neuvoston jäseniä ovat  
Pekka Sinervo (pj.), Jari Syväkangas ja Pirjo Nurmesviita. 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22.–25.3. 
Seurakunnan muu toiminta on tauolla tällöin, tervetuloa 
äänestämään!

Sääntömääräinen seurakuntakokous pidetään 30.3. klo 14 
Seurakuntakodilla. Lämpimästi tervetuloa! 

SEURAKUNTAKOTI

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

Su 26.3.   klo 13 Messu Torremolinosin San Miguelin  
      kirkossa 
Ma  27.3.   klo 9.30 Perhekerho 
    klo 19 Gospelkonsertti, Seita & Friends
Ke  29.3.   klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
    klo 18 Klassisen musiikin ilta,  
      Karoliina Koivisto ja Rebekka Kinnunen
To  30.3.   klo 14 Seurakuntakokous 
Pe  31.3.   klo 10 Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 18 Lauluseurat
La  1.4.   klo 19 Saapaskahvila
Su  2.4.    klo 13 Konfirmaatiomessu Seurakuntakodilla

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

 

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

Pienikin ilmoitus huomataan!

Rannikon uutiset, 
tapahtumat, 
ihmiset – ja 
urheilu. Joka 

perjantai.

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

vuosi. Kysy lisää Erkki +358 
40 7222888

Lasten pinnasänky 1 kerta käy-
tetty. Hinta 100€ Erkki puh: +358 
40 7222888

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.

Kuljettajaa tarvitaan
Haluatko ajaa auton (Volvo 80 
S) Suomeen? 23.4.–10.5. väli-
senä aikana koht. korvausta vas-
taan. Reijo +358 500 640 678.

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

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

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

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

Myytävänä
Aprilia skootteri model Spain`s 
vm 2008 suomen rekisterissä. 
Liikennevakuutus noin 200€/

Etsimme 

suomen ja espanjan 

kielen taitoista henkilöä 

töihin ma–pe. 

Jos olet kiinnostunut, 

soita 654 234 016.Löydä�e meidät:

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

Löydä�e meidät:

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

www.fuengirola.fi/menovinkit

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

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

business &  
co-working center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com
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Maailman onnellisin 
mutta sairas kansa
SUOMI ON JO kuudennen kerran peräkkäin listattu maa-

ilman onnellisemmaksi maaksi. Ei uskoisi, kun tarkastele 

sairaustilastoja, sairauden takia ennen aikaiselle eläkkeel-

le jääneiden määrää ja nuorten mielenterveysongelmia.

The World Happines Report 2023 mittaa kyselytutki-

muksin eri maiden kansalaisten onnellisuutta sosiaalisen 

tuen, tuloerojen, terveyden, vapauden, anteliaisuuden 

ja korruption vähäisyyden perusteella.

Eli uskottava on. Suomalaiset ovat siis onnellisia, vaik-

ka ennenaikainen eläköityminen uhkaa yhä useampia ja 

vasta aikuisikään yltäneet nuoret joutuvat sankoin joukoin 

pysyvästi sairauseläkkeelle mielenterveydellisistä syistä.

Suomalaisista puoli miljoonaa sairastaa kakkostyypin 

sokeritautia eli diabetesta ja määrä kasvaa koko ajan. 

Lisäksi meillä on toinen puoli miljoonaa viinan kiroja vas-

taan taistelevaa alkoholin riskikäyttäjää.

Ennenaikaiselle eläkkeelle joutuneita sairaita on yli 

100.000. Heistä alle 35-vuotiaita sairauseläkeläisiä on 

noin 20.000!

Luvuista pitää toki muistaa, että jopa merkittävä osa 

on monisairaita, eikä noita numeroita voi mitenkään 

summata yhteen.

Joka tapauksessa valtavaa osaa rasittavat sairaste-

lut ja addiktiot.

Suomessa tilanne on se, että etenkin terveydenhoito-

puoli vuotaa. Kun kansanterveyttä ei kyetä hoitamaan, 

hoidetaan sairauksia, ja se maksaa maltaita.

Kun lääkärissä käynti, terveystarkastus ja ohjeistuk-

sen saaminen terveyden vaalimiseen maksa satasen, 

sairaudenhoito esimerkiksi sairaalassa maksaa helposti 

tonnin yhteiskunnalle.

Suomalaisten kansantautien hinta hirvittää. Yksin 

kakkostyypin diabeteksen hoito maksaa yli kaksi mil-

jardia vuodessa. Kun mukaan lasketaan sairauslomat, 

ennenaikaiset eläköitymiset ja diabeteksen aiheuttamat 

muut sairaudet, päästään tänä päivänä yli kuuteen mil-

jardiin euroon vuodessa.

Jotain hurjasta kehityksestä kertoo se, että kymmenes-

sä vuodessa kustannukset ovat nousseet 50 prosenttia.

Hyvinvointialueiden 23 miljardin budjetista kymmeni-

sen prosenttia menee kakkostyypin diabeteksen hoitoon.

Myös ennenaikaiset eläköitymiset sairauksien takia 

ovat Suomelle valtava kustannus. Sairauseläkeläisiä on yli 

100.000 ja alle 35-vuotiaita tuosta määrästä on 20.000. 

Valtaosa eläköitymisistä johtuu mielenterveysongelmista, 

muun muassa masennuksesta.

Mitä asialle voidaan tehdä? Kakkostyypin diabetes 

on merkittävältä osaltaan elintasosairaus eli huonoista 

elintavoista johtuva. Liian rasvaista ruokaa, liian vähän 

kasviksia ja liian vähän liikuntaa.

Liian monet havahtuvat tilanteeseen vasta, kun sai-

raus on puhjennut.

Suomessa julistettiin tehostettu kansanterveyden 

edistämishanke 1970-luvun alussa. Hankkeessa kiin-

nitettiin huomiota elintapoihin. Tupakka, suola ja kovat 

rasvat pois, oli slogan.

Hankkeen käynnisti maaherra Esa Timonen, joka halu-

si parantaa itäsuomalaisten terveyttä, koska heidän elin-

ikänsä oli selvästi lyhyempi muuhun Suomeen verraten.

Syynä olivat elintavoista johtuvat verisuoni- ja sy-

däntaudit.

Terveystarkastusten ja valistuksen vaikutukset olivat 

hurjat. Vuonna 1977 projektin johtajaksi nimitetty Pekka 

Puska arvioi projektin säästäneen neljännes miljoonan 

ihmisen ennenaikaiselta kuolemalta.

Olisiko kansallinen projekti nyt mahdollinen? Eli tasai-

sin väliajoin tehtävät terveystarkastukset koko kansalle. 

Ongelmatapauksiin reagoiminen, ohjeistus ja seuranta.

Myös mielenterveyspuolella varhainen reagointi toisi 

varmasti tuloksia.

Sanotaan, että julkiset rahat ovat vähis-

sä ja velka kasvaa. Meillä ei ole varaa. 

Mutta onko meillä varaa hoitamattomuu-

teen? Hoitamattomuus maksaa monin 

verroin enemmän kuin hoito.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-alalla 
toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

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

693 249 177

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

1. New Yorkin
Pääministeri Sanna Marin saa toukokuussa New Yorkin 

yliopiston kunniatohtorin arvonimen. Marin on pääpu-

hujana tänä vuonna valmistuvien opiskelijoiden juhlas-

sa. Hän on yliopiston mukaan osoittanut mm. vahvaa 

johtajuutta Venäjän hyökkäyssotaa vastaan ja puhunut 

Naton puolesta.

2. Noin 4.200
Tarkka luku oli 4.207, joista miehiä oli 1.925 ja naisia 

2.282. Heidän lisäkseen kotirintamalla työskennelleitä 

puolisoita ja leskiä oli elossa arviolta noin 12.000. Vielä 

2019 talvi-, jatko- ja Lapin sodassa palvelleita oli elossa 

noin 10.000. Veteraanien keski-ikä on 96 vuotta.

3. Konjakista, sitruunan viipaleesta, 
suodatinkahvista sekä tomusokerista
Nuori Vesa-Matti Loiri nimesi juoman Angerkosken mu-

kaan opittuaan sen näyttelijältä. Lasiin konua, päälle 

sitruunan viipale, joka on kuorrutettu toiselta puolelta 

tomusokerilla ja toiselta suodatin kahvilla. Kulaus juo-

maa, hedelmäliha suuhun ja loput konjakin kurkkuun.

4. Kauhistuksen kanahäkki
Lehden entiset päätoimittajat ovat törmänneet sanon-

taan ensimmäisen kerran Aku Ankan sivuilla. Asiaa ei 

ole kuitenkaan tieteellisesti varmistettu, mutta jos näin 

on, niin sanonta on AA:n ensimmäisen päätoimittajan 

Sirkka Ruotsalaisen käsialaa. Myös Seiska-lehden 

Kääk-juorujen nimitys tulee Aku Ankasta.

5. 25 asteessa
Virallisesti helle alkaa, kun lämpömittari kohoaa yli 25 

celsius-asteen, joten kesäisin Andalusiassa on helle lä-

hes kaikkina päiviä. Ei helleraja täällä ketään kiinnosta. 

Vasta kun terral saapuu puskemaan kuumaa ilmaa, al-

kavat toimittaja tehdä uutisia ja ihmiset valumaan hikeä.

6. Isosta-Britanniasta
Tarkemmin sanottuna se on Skotlannista. Saarimaan 

suosituin curry-annos on Glasgow’ssa asuneen pakis-

tanilaisen Ali Ahmed Aslamin käsialaa. Asiakas oli valit-

tanut hänelle 1970-luvulla Chicken Tikan olevan kuivaa, 

joten Aslam kehitti siihen jogurttipohjaisen kastikkeen.

7. 29 kilometriä
Pienelle alueelle ei paljon katuja mahdu. Britit ajavat 

siellä espanjalaisten tapaan oikealla puolella. Alueelle 

ajettaessa turistit joutuvat ensin ylittämään lentokentän 

kiitotien. Hemi pääsi vielä vuonna 2005 ajamaan eri-

koisluvalla The Rockin huipulle henkilöautolla.

8. Jalkapallosta
Edson Arantes Do Nascimento tunnettiin paremmin 

nimellä Pele. Joulukuussa menehtynyt Pele on yksi 

maailman kaikkien aikojen futareista. Brasilialainen oli 

kuollessaan 82-vuotias. Hänellä on ainoana maailmassa 

kolme jalkapalloilun maailmanmestaruutta, joita hän oli 

voittamassa vuosina 1958, 1962 ja 1970.

9. Tappajahai
Runsas 47 vuotta sitten valmistunut Steven Spielbergin 

ohjaama kauhuklassikko Tappajahai voitti kolme osca-

ria ja tuotti ensimmäisenä elokuvana yli sata miljoonaa 

dollaria. Spielberg oli vuonna 1975 vasta 29-vuotias. 

Sen jälkeen blockbuster-elokuvat (kassamagneetit) 

ovat seuranneet häntä.

10. Tupakan myymisen kieltäminen
1.1.2009 tai sen jälkeen syntyneet eivät saa ostaa 

Uudessa-Seelannissa tupakkaa laillisesti. Maa aikoo 

hiljalleen kieltää tupakan myynnin. Suomessa tupakan 

myyntiä rajoitettiin ensimmäisen kerran 1977, jolloin 

ikärajaksi määriteltiin 16 vuotta. Sitä nostettiin kahdella 

vuodella 1990-luvulla.

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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Leading Real Estate Companies of the World® verkosto kattaa yli 70 maata ja verkoston kautta 
kätellään noin 1.2 miljoonaa kansainvälistä kiinteistökauppaa vuodessa. Jäseneksi pääsee vain 
kutsusta ja yrityksen on täytettävä tiukat laatukriteerit. 

Upeaa, että suomalainen osaaminen on noteerattu maailmalla ja Strand on nyt mukana tässä 
vahvassa joukossa, iloitsee Sirena Kiviranta. 

Jatkossa Strandin tiimi voi auttaa sinua paitsi asunnon ostossa ja myymisessä Espanjassa, mutta 
myös löytämään sen parhaan välittäjän maailman missä tahansa maassa.

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

SUOMALAINEN STRAND PROPERTIES ON KUTSUTTU MUKAAN 

MAAILMAN KOVIMPIEN VÄLITYSLIIKKEIDEN JOUKKOON

TIIVIISEEN YHTEISTYÖHÖN.

STRAND PROPERTIES ON NYT YKSI LEADING REAL ESTATE 

COMPANIES OF THE WORLD® YRITYKSISTÄ.
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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 Suomikoulua. 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.


