
 

 

 

HEI SINÄ LIIKUNNAN AMMATTILAINEN!  

Syksyllä 2019 järjestettiin liikunnanopettajien Opintopäivät ensimmäisen kerran Aurinkorannikolla. 

Saatu palaute oli positiivinen ja päiville toivottiin jatkoa. Koronan vuoksi vuonna 2021 ei päiviä 

pidetty. Aurinkorannikon liikunnanopettajien pieni mutta innokas kerho päättikin toteuttaa uudet 

opintopäivät syksyllä 2023 yhdessä LIITOn kanssa. Pyysimme ennakkoilmoittautumista 31.12.2022 

mennessä, jotta voimme suunnitelmiemme tueksi arvioida osanottajamäärää. Iloksemme päiviin 

on ollut runsaasti kiinnostusta, joten olemme jatkaneet valmisteluja toteuttaaksemme 

opintopäivät viikolla 42, keskiviikko 18.10 - lauantai 21.10.2023.  Toiseen vaihtoehtoon (viikko 43) 

ei tullut asettamaamme minimimäärää osallistujia (20), joten opintopäivät pidetään vain yhden 

kerran, viikon 42 aikana. Toivottavasti myös jälkimmäiseen viikkoon ilmoittautuneille tarjoutuu 

mahdollisuus osallistua opintopäiville viikon 42 aikana. 

Opintopäivien demot painottuvat paikallisiin liikuntalajeihin, ranta- ja vesiliikuntaan, palloiluun ja 

tanssiin.  Opetuskielenä on suomi, joillakin tunneilla espanja ja/ tai englanti. Tutustumme päivien 

aikana paikalliseen suomalaiseen kouluun, sekä vierailemme espanjalaisessa koulussa. 

Suunnitteilla on järjestää lauantaina ns. kansainvälinen päivä, johon kutsutaan mukaan 

Fuengirolassa toimivien espanjalaisten koulujen sekä ruotsalaisen, norjalaisen ja suomalaisen 

koulun liikunnanopettajia. Pyrimme yhteistyön kautta luomaan mahdollisuuden tutustua 

opintopäivien aikana espanjalaiseen ja pohjoismaalaiseen liikuntakulttuuriin. 

Aurinkorannikko on pitkään ollut suomalaisille paitsi suosittu lomanviettokohde myös tarjonnut 

pitempiaikaisen asuinpaikan ilmastoltaan suotuisissa olosuhteissa, jota etenkin vanhemmat 

henkilöt ovat useita vuosia hyödyntäneet. ”Muuttolinnut” tulevat Espanjaan loka-marraskuussa, 

viettävät Joulun Suomessa ja palaavat kevääksi Espanjaan tullakseen Suomeen kesää viettämään. 

Etätyön lisääntyminen on tuonut Aurinkorannikolle viime aikoina myös nuorempaa väkeä mitä 

moninaisempiin tehtäviin ja yrityksiin. Niinpä Aurinkorannikolla asuvien n. 20 000 suomalaisen 

lisäksi Fuengirolassa on n. 300 oppilaan peruskoulu ja lukio, jossa voi suomenkielellä suorittaa 

suomalaisen opetussuunnitelman mukaisen peruskoulun ja ylioppilastutkinnon.  

Aurinkorannikolla on opintopäivien lisäksi paljon katsottavaa ja koettavaa. Muutaman lomapäivän 

aikana ennen tai jälkeen opintopäivien on mahdollisuus omakustannushintaan osallistua 

esimerkiksi suomalaisen matkatoimisto Meriaturin (www. Meriatur.com) järjestämille päiväretkille 

eri puolille Andaluciaa. Alue on tunnettu monista historiallisista ja kulttuurisesti rikkaista 

kaupungeista. Granadan kaupunki (150 km) on tunnettu vanhasta 1500-luvulla perustetusta 

yliopistosta, jossa on myös liikuntatieteellinen tiedekunta sekä maailmankuulusta arabikulttuurin 

ja rakennustaiteen muistomerkistä, Alhambran linnasta. Fuengirolasta voit lähteä paikallisjunalla 

helposti Malagan kaupunkiin (30 km) ja viettää päivän ihastellen vanhan kaupungin katuja ja kujia 

sekä tutustuen kuuluisaan 1500-luvun katedraaliin, Rooman ajan amfiteatteriin ja Alcazaban 

linnakkeeseen sekä kuuluisan taidemaalarin Pablo Picasson museoon ja syntymäkotiin. Kaupungin 

kujat ovat täynnä monenlaisia mahdollisuuksia ostoksiin.  

 

 

 

https://meriatur.com/


 

 

Päiväretken voi toteuttaa myös tutustumalla Mijaksen valkoiseen vuoristokylään paikallisbussilla 

tai kävellen ja jatkaa halutessaan patikointia jopa 1km:n korkeuteen saakka. Meriaturin kautta on 

mahdollisuus lähteä patikoimaan El Chorroon/Adralesiin ns. Kuninkaan reitille (Caminito del Rey), 

missä reitti kulkee vuoren seinämään tehtyä polkua pitkin jopa 100 metrin korkeudessa. Jos haluat 

yöelämää, sitä löytyy monenlaista: espanjalaisia salsaclubeja, andalucialaisia flamencobaareja sekä 

suomalaista iskelmämusiikkia tarjoavia ravintoloita.  Myös lapsille on tarjolla monenlaista 

ohjelmaa (akvaario SeaLife, eläintarhat BioPark ja Selwo Marina). Gibraltarin apinoitakin ehtii 

katsomaan hyvin yhden päivän retken aikana.  

Lähde mukaville opintopäiville ja katkaise syksy hienolla tavalla uutta ja erilaisuutta oppien ja 

kokien. Lähde matkalle yksin tai ota mukaan perheesi syyslomamatkalle.  

 

Tervetuloa Aurinkorannikolle, aurinkoiseen Fuengirolaan! 

Aurinkorannikon liikunnan ja terveystiedon opettajien kerho 

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry 


