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PAA PROGGIS JEMMAAN ET TIEDÄT PARHAAT MESTAT

Stadin Viikko 23.10. – 28.10.2017
Stadilaisten juhlaviikko
Fuengirolassa
Perinteinen lokakuun vika viikko star aa jälleen. Bileviikko alkaa maanantaina
ravintola La Alegríassa. Lauantain pää äjäisjuhlat Nuriasolissa ovat syksyn parasta an a: hyvää musaa, sa aa ja kliﬀaa jengii. Bile ejä pää äjäisiin myy Anneli Stadilaisten istaitapaamisissa klo 16 Nuriasolin ravintolassa.

Ma 23.10. klo 17
Ravintola La Alegría, Avenida de Los Boliches 42
Pidetään kiinni e ke stä ja huitastaan huiviin tarjotut cavat juhlaviikon
kunniaksi puheneuvoksen johdolla. Päätoimi aja Kari Varvikko bamlaa
Stadin Slangi ry:stä ja Pikkis skulaa. Costan Friidun ja Costan Kundin äänestys alkaa.
Ti 24.10. klo 15
Uuden valokuvanäy elyn esi ely. Upea Stadista kertova valokuvanäy ely 100+ on esillä koko viikon ajan ravintola La Alegríassa. Valokuvanäy elyn ovat koostaneet Seija ja Hannu Kar unen. Tuomo Lintulaakso esitelmöi aiheesta Helsingin valtaus vuonna 1918.
Ke 25.10. Retkipäivä
Córdoban reissu alkaa tasan klo 9 hotelli Nuriasolin edestä, Avenida
Francisco Rivera "Paquirri" 23 - 25. Redu maksaa 59 ekiä ja siihen kuuluvat opastus suomeksi, pääsyliput, lounas asiallisine ruokajuomineen sekä matkavakuutus.

To 26.10. klo 11 Mölkkyturnaus
Mölkkystadionilla, ravintola Bermejon edustalla Plaza de la Hispanidadin ’alapuolella’.
lmoi autumiset 23.10. mennessä "Latelle":
esa.terava@saunalah .ﬁ tai +358 40 764 9160.
Joukkueen kilpailumaksu 20 euroa. Joukkueessa pelaa
3 - 4 henkeä. Maksu sisältää Bermejon herkullisen lihakeiton pelaajille. Säännöt ja lisäohjeet:
www.costadilaiset.net/molkkykisa2017.htm
Palkinnot jaetaan kentällä kilpailun ratke ua ja sen
jälkeen on ruokaa tarjolla. Tukijoukot ja katselijat
saavat syödäkseen femmalla.

Pe 27.10. Ravintola Nuriasol, Avenida de Las Salinas 11
Klo 16 - 18 Konsuli Katariina Hautamäki-Huuki Madridin suurlähetystöstä ja varakunniakonsuli Anneli Talsi Málagan konsulaa sta kertovat konsulitoiminnasta ja vastailevat mahdollisiin ja suotaviin kysymyksiin.
Murreskaban ja Vitsikilpailun tulosten julkistus ja palkintojen jako Eila
Vatasen johdolla. Tule kuulolle, ketkä ovat rannikon parhaat kynäilijät
ja vitsin vääntäjät. Vika mahis äänestää Friidua ja Kundia.
La 28.10. Ravintola Nuriasol
Klo 18 -23 PÄÄTTÄJÄISET
Pikkis & kumppanit viihdy ävät tunnetuilla taidoillaan. Stadin Slangi
ry:n jäsen Esko Vepsä jutskaa stadilaisuudesta. Ylläriohjelmaa, josta kukaan ei ota vastuuta. Costan Friidu ja Costan Kundi ovat selvinneet ja he
saavat arvonsa merkiksi juhlanauhat, kunniataulut sekä selkääntaputukset. Pääsylippu sisältää illallisen alkusalaa eineen, pääruoan liha-/
kalavaihtoehdoin, 1/2 pulloo vinkkuu, kakkuu, kahvii ja joko brandyä tai
likööriä. Hela se bungaa vaivaset 26 eurolitoa. Hanki ke si ajoissa,
jo et jää ilman.

Äänestä Costan Friidua ja Costan Kundia
Äänestyslippuja on saatavilla kaikissa Stadin Viikon tapahtumissa. Tsekkaa nimet listasta - ehdolla ovat kaikki
Costadilaiset ikään ja säätyyn katsoma a. Paitsi jo aiemmin valitut Friidut ja Kundit. Vaalineuvoja opastaa tarvi aessa äänestyskäy äytymisessä ihan kädestä pitäen.
Äänestä ja vaikuta Costan ehkä merki ävimmässä vaalitapahtumassa. Äänioikeus on kaikilla paikallaolijoilla
tasapuolises .
Stadin Slangi ry
kylässä
Tämä vuoden Stadin Viikko saa juhlaviikkovieraita Stadista. Bileisiin tulee
megeen liki 40 Stadin Slangin jäsentä. Jengille on järkä y mm. hyvä reissu
Córdobaan, jonne mukaan sopii muitakin halukkaita. Porukat hengailee koko
viikon Fugen tapahtumissa ja osallistuu ohjelmaan kts. tarkemmin päiväkohtaiset tapahtumat.
Maisteluryhmä on tehnyt koukistajalihaksillaan vahvas duunia valitakseen
Costadilaisten e ke n alle sopivat valko- ja
punaviinit. Omin e ketein varuste uja juomia saa ostaa eri laisuuksissa ja suuremmista lauksista voi jä ää varauksen. Näitä juhlajuomia on saatavissa vain rajoitetun ajan.
Lisää etoa saa Stadin Viikon tapahtumissa.
Flinda maksaa 8 ekiä ja kolme vinkkuu saa 2
kybällä.
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