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Lue joka 
perjantai.
Verkossa jo 
torstai-iltana!

COVID-19 TESTIT

FUENGIROLA: Calle Santa Rosa Nº 20
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Deportivo S/N, Benalmádena-costa
Palvelemme myös Nerjassa ja 
Almuñécarissa.
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LA 
10–16

www.ewalds.fi • @Ewalds

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

 

MA–PE 
10–19

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo 27 
29640 Fuengirola (MA), España

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

FFF• 
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W
W

W.FUENGIROLA.F
I

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

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

24 h  
suomenkielinen 

päivystys 
hätätilanteisiin 
– jos terveytesi

tai henkesi 
on vaarassa

business & co-working center Boliches

www.smartworkplaza.com/boliches

● SmartWorkPlaza on 
moderni pohjoismaalainen 
Co-Working työtila, josta 
jokaiselle löytyy sopiva 
tilaratkaisu tehokkaaseen 
työntekoon.

● Kaikki yrityspalvelut 
saman katon alta keskeltä 
kaupunkia.

● Meillä verkostoidut ja luot 
uusia mahdollisuuksia liike-

toimintasi kehittämiseen. 

● Tapahtumissamme 
kohtaat uusia ihmisiä ja 
löydät ideoita ja työkaluja 
juuri sinun työhösi.

SMART WORK PLAZA
Business- ja Co-Working-tila Fuengirolassa

Ota yhteyttä:
Puh. +34 622 329 645 
Email: boliches@swplaza.es

TARJOUS VOIMASSA KOKO TAMMIKUUN

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

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

e-mail: tupasi@tupasi.net
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��

����������

Hoidamme timanttiporaukset sekä 
poisto- ja korvausilmaventtiilit kuntoon

Raikasta kotisi
– ilmanvaihto kuntoon 

• Remontit
• Maalaustyöt

Ota yhteyttä: puh. +34 699 443 444
email. construcchicos@gmail.com

• Sähkötyöt
• Maanrakennus

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

(+34) 609 545 347
(+34) 655 315 905
www.suvilla.com

Avenida Acapulco, 10, local 1 B
29640 Fuengirola
suvilla@suvilla.com

Tunnettu yrittäjäasiakkaamme 
hakee talvikausiksi Espanjan kotia:

talo, rt tai krs-taloasunto, jossa 1–2 mh ja 
autopaikka. Kork. vartin automatkan 

etäisyydellä Fuengirolasta, max. 900€/kk. 
Vuokralainen on luotettava, ei juo eikä polta 

eikä hänellä ole kotieläimiä.

etäisyydellä Fuengirolasta, max. 900€/kk. 
Vuokralainen on luotettava, ei juo eikä polta 

eikä hänellä ole kotieläimiä.

Sinun ilmoituksesi tähän?
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Evolución del Tráfico Evolución anual-Evolución del tráfico-Capítulo 1
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Fuengirolan sää

Syksy loi toivoa matkailulle

41.000. Huippuvuodes-
ta jäätiin viime syksynä 
noin 40%.

Prosentuaalinen pudotus 
on toki dramaattinen, mut-
ta kun sitä verrataan koko 
vuoden lukemiin tilanne 
näyttää syksyn osalta loh-
dullisemmalta. Koko vuon-
na 2019 Málagaan laskeutui 
ennätykselliset 212.000 suo-
malaista. Viime vuonna lu-
kema oli vain 64.000 joten 
pudotusta vuositasolla oli 
hurjat 70%. Syksyn aikana 
laskeutui 2/3 koko vuoden 
suomalaisporukasta.

Vertailu vuoteen 2020 
on tavallaan turhaa, mutta 
kiinnostavia lukuja sieltäkin 
löytyy. Tuolloin syys-jou-
lukuussa Málagan kentäl-
le laskeutui vain vaivaiset 
5.000 suomalaista, joten vii-
me syksyn saldo oli noin 
kahdeksan kertaa suurem-
pi. Myös vuositasolla vuosi 
2020 oli totaalinen mahalas-
ku, silloin saapujia oli vain 
43.000 koko vuoden aika-
na ja heistäkin 3/4 laskeu-
tui ennen pandemian alkua 
maaliskuun puolivälissä.

Koronapandemia on koetellut kenties pahi-
ten matkailutoimialaa. Erilaiset rajoitukset ja 
ihmisten kokema pelko on vähentänyt mat-
kailua kaikkialla. Tarkastellaan tilastojen 
valossa, miten Suomen ja Aurinkorannikon 
välinen matkailu on viimeisen parin vuoden 
aikana elänyt.
Teksti: Antti Pekkarinen

Lentotilastot vuodelta 2021 
ovat valmistuneet ja niistä 
löytyy paljon mielenkiin-
toista tietoa. Tässä jutussa 
käytetään pohjana Espan-
jan ilmailulaitoksen Aenan 
tilastoja, keskitytään Mála-
gan lentoaseman tilastoihin. 
Aena tilastoi matkustajat 
kansallisuuksien mukaan, 
meitä tietysti kiinnostaa eni-
ten minkä verran suomalai-
sia on laskeutunut Málagaan. 
Vertailuvuosina käytetään 
enimmäkseen edellistä nor-
maalia vuotta 2019 ja juu-
ri päättynyttä vuotta 2021.

Viime syksy oli pitkästä 
aikaa ensimmäinen ajan-
jakso, jolloin esimerkiksi 
lentomatkailu Suomen ja 
Espanjan välillä pääsi edes 
jossain määrin käyntiin. Li-
sääntynyt tarjonta näkyi 
heti tilastoissa, normaalita-
solle on vielä pitkä matka, 
mutta kasvukäyrä sojottaa 
vahvasti ylöspäin.

Vuoden 2019 syys-joulu-
kuussa Málagaan laskeutui 
68.000 suomalaista. Vas-
taavana ajankohtana vii-
me vuonna laskeutujia oli 

Tämä grafiikka näyttää 
kuinka paljon vuositasolla 
ollaan jäljessä normaali-
vuosia. Matkailu ennen 
pandemiaa Suomesta 
Málagaan oli hyvässä kas-
vuvauhdissa, vuosi 2019 
oli kaikkien aikojen ennä-
tysvuosi. Kaksi viimeisin-
tä palkkia (2020 ja 2021) 
ovat masentavan matalia. 
Käsillä oleva kevät varmas-
ti kärsii Omikronin takia, 
mutta todennäköistä on, 
että vuoden 2022 palkki 
nousee jälleen edellisvuot-
ta korkeammaksi.
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Oheinen grafiikka näyttää selkeästi, millaisen loven pandemia teki 
matkailuun Suomen ja Málagan välillä. Vuoden 2020 tammi- ja 
helmikuu olivat käytännössä ennätysvuosi 2019:n tasolla. Sitten 
tuli maaliskuun puoliväli ja kaikki loppui. Kesällä 2020 oli pientä lii-
kehdintää, mutta vasta lokakuu 2021 muistutti yhtään normaalia.
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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!

Uusimmat menovinkit viikon varrelle: 
www.fuengirola.fi/tapahtumat

TULE MUKAAN PELIREISSULLE
22.1. klo 21:00 MALAGA – IBIZA

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

 www.uusire� a.com • www.facebook.com/ravintolauusire� a 

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12–21:30

(urheilun mukaan 
venytetään)

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

 Menovinkit  MENOVINKIT  Menovinkit  
Fuengirola, Suomela, tilkkupiirin kukka-aiheinen 
käsityönäyttely avoinna keskiviikkoisin klo 
9.30–13 tammikuun loppuun saakka.

Pe 21.1.
Fuengirola, Kukko, Badding-ilta, Jartsa Tuovinen 
& Co. klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Jyp – Tappara klo 14
Fuengirola, Suomela, tietovisa ja karaoke klo 
18.30–22
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga alk. klo 14, 
Watford – Norwich klo 21
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

La 22.1.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Woolbed-
esittely ja viini-illallinen klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – KooKoo 
klo 14
Fuengirola, Paseo 100, Liigaa Kärpät – TPS, 
SaiPa – Sport klo 14, HPK – KooKoo klo 16
Fuengirola, Suomela, Suomela Mölkky open klo 
12–16 Los Pacosissa, Caminito de la Canteran ja 
Malvarrossan risteyksessä olevalla hiekkakentällä
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga alk. klo 13, 
Kokoontuminen pelimatkalle Malaga – Ibiza klo 19
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

Su 23.1.
Fuengirola, Kukko, Vaalivalvojaiset klo 17.30
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpaja, Retki Malagan 
Museum of Illusions -museoon ja Gibralfaron 
linnoitukselle n. klo 12–18  
Fuengirola, Paseo 100, Liigaa Lukko – Ilves klo 14
Fuengirola, Suomela, Teatteri Suomelan Revyy 
klo 18–20
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua klo 11.25, 
SM-liiga klo 14

Ma 24.1.
Fuengirola, Kukko, Woolbed klo 17

Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpaja, Rescue-koirien 
ulkoilutus Protectora de Animales Domésticos 
-koiratarhalla klo 15.30. Tapaaminen Miramar-
kauppakeskuksen joenpuoleisella bussipysäkillä. 
Fuengirola, Suomela, terveyskioski toimistolla 
klo 14–16, Teemassa jäsenkorjaaja Markku Kvist 
klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Tennis Australia ja Snooker 
London alk. klo 11.30

Ti 25.1.
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Kalpa – Saipa 
klo 17.30
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpaja, Musiikkipaja 
kaikentasoisille soittajille Pacosintuvalla klo 18, 
vetäjänä kitaristi Timppa. Paikalla 3 kitaraa ja 
kosketinsoitin, voit tuoda myös oman soittimen. 
Fuengirola, Paseo 100, Liigaa HPK – KooKoo, 
Sport – Jukurit klo 17.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 17.30, 
Tappara – RB Munchen CHL välierä alkamisaika 
vahvistetaan myöh.

Ke 26.1.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 
19
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpaja, Rantalentistä 
hotelli Ilunionin edustalla klo 17
Fuengirola, Paseo 100, Liigaa TPS – Ässät, HIFK – 
JYP klo 17.30
Fuengirola, Suomela, terveyskioski toimistolla 
klo 14–16
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua klo 11.30, 
SM-liiga klo 17.30

To 27.1.
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpaja, Nuokkari 
Pacosintuvalla klo 18
Fuengirola, Suomela, terveyskioski toimistolla 
klo 14–16, Asahi tutuksi klo 17–19 
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua klo 11.30, 
Kokoontuminen saunareissulle klo 17

ALKURUUAT 6,90€
Päivän keitto 

Club Sandwich
Katkarapu-caesarsalaatti (M)

Lohipiirakkaa

PÄÄRUUAT 8,90€
Kinkkukiusausta (G)

Päivän kala 
Kikhernepaistos (VEGAN,G)

GKanavartaat  (M,G)
Itämainen lammaspata (M,G)

JÄLKIRUUAT 4,00€
Vaniljajäätelöä mangokastikkeella (G)

Omenapiirakkaa 

Kahvi 1,90€  (solo, cortado, americano, cafe con leche)

MENUTARJOUS 14,90€
1 alkuruoka, 1 pääruoka, 1 jälkiruoka TAI kahvi 

LAUANTAISIN 
Vaihtuvateemainen buffet-
lounas klo 12–15 14,90€/hlö

TORSTAI 
EXTRA: 

Hernekeitto ja 
pannukakku 

6,90€

ALKAEN MA 24.1.

MA–PE 
klo 11–15LOUNASMENU

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola ▷ Puh. +34 646 111 204 ▷ Avoinna ma–la klo 11–16

paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo Rey de España 100, Fuengirola

JALKA
PALLON  

EM
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

Paseo 100 • paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo Rey de España 100, Fuengirola 

Facebook: paseo 100 Sport & Soul

HUIPPU RUOKAA, HUIPPU TUNNELMAA!

Season Start 
4.9.2021

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT: 
timo@juhala.info, WhatsApp 64 712 7498

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

                 

www.kulttuuriyhdistys-Kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Kulttuuriyhdistys Kaleva

La 29.1.  Taide ja tapas: 
Teuvo peltoniemi: Kapteeni Höökin suomalaiset 
Amurinmaalla 1868
Ravintola Kukko, Los Boliches, Fuengirola, klo 15, 6€ 

To 17.02. MFO: 
Malagan Filharmonisen Orkesterin konsertti:
Joaquin Turina: Danzas Fantásticas op. 22
Manuel de Falla: Noches en los jardines de España
Pjotor Tchaikovski: Sinfonia no 4 op. 36
Teatro Cervantes (jäsenille 30 €, muille 40 €)
Molempiin tapahtumiin pakollinen ilmoittautuminen 
Kulttuuriyhdistys Kalevan kotisivulla.
Ota korona-maski mukaan!
  

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

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

lastentuiskula@gmail.com
KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Löydät meidät Facebookista nimellä
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16-17. 
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi.

Tuiskulan kevätkausi käynnistyi!
Askartelu- ja leivontakerhot ovat myös alka-

neet. Myös Musarinnan muskarit alkavat, 
ilmoittautumiset: Arinna +358 40 0729022.

ESITTÄVIEN TAITEIDEN KOULU,  
JUHLA- JA TAPAHTUMATALO

AVAUTUU HELMIKUUSSA 2022 
Centro Finlandia, Avd. Los Boliches 4, Fuengirola

www.talentschool.fi • Kursseja kaikenikäisille!
Tanssia, Teatteria, Taikuutta, Musiikkia & Sirkusta

ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ!

Lue netissä!
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Kukko Events • Av/de Los Boliches 4, Fuengirola • Puh. +34 646 111 203 • www.kukkorestaurante.com

Varaa lippusi lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen 

varaukset.kukko@gmail.com
(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen 

ja se edellyttää ruokailua.)

Pe 28.1. klo 20 (10/12€)
Kukka-Maaria Rajalin 

trio   

Ke 26.1. klo 19 (10€)
Keskiviikkoklubi 

Seita & Friends
Kappaleita Hesarin 

100 maailman parasta 
laulua -listalta

Kukossa tapahtuu!

To 27.1. klo 19 (20€)
Tuomari Nurmio & 

Tohtori Hillilä   

La 12.2. klo 20 (13/15€)
Päivi Mäkinen 

Édith Piafi n 
laulut ja elämä

La 29.1. klo 20 (10/13€) 
60-luvun beat- ja 

rautalankailta
Pikkis, Mutikainen, 
Nikkinen & Moberg

Pe 4.2. klo 20 
(10/13€) 

The Spanish 
castle 

– Still got the 
blues

Gary Moore 
-tribuutti

To 3.2. klo 19 ja La 5.2. klo 20 
(12/15€)

Janne Tulkki

Su 30.1. klo 18 
Jazz-kevään 

avajaiset! 
Eero Koivistoinen, 
Janne Pitkänen, 

Ricky Vivar & 
Hese Viinamäki

Pe 21.1. klo 20 (10/12€)
Badding-ilta

Jartsa Tuovinen & Co. 
rokkaavat ja tunnelmoivat 

Baddingin tahtiin  

Su 23.1. klo 17.30
Vaalivalvojaiset

Kuinka kävi 
historian 

ensimmäisissä 
aluevaaleissa? 

Seuraamme Ylen 
tuloslaskentaa 

monelta 
ruudulta. Edullisia 
ruokatarjouksia!

Kuka voittaa 
aluevaaleissa?
Sunnuntaina 23.1. järjes-
tetään Suomen historian 
ensimmäiset aluevaalit. Näi-
den vaalien seurauksena 
alueilla päätetään suoma-
laisten jokapäiväiseen elä-
mään liittyvistä asioista. 
Vaalien tärkeyteen nähden 
on jopa kummallista, kuin-
ka vähän mielenkiintoa ne 
ovat herättäneet.

Kukossa seurataan Ylen 
vaali-iltaa sunnuntaina klo 
18 alkaen. Lähetystä juon-
tavat tutut kasvot Matti 
Rönkä ja Piia Pasanen. En-
nakkoäänien arveltu jul-
kaisemisaika on Espanjan 
aikaa klo 18.15. Silloin tie-

detään mihin suuntaan 
vaalit kääntyvät. Jyrää-
vätkö perussuomalaiset 
maakunnissa, miten kansa 
reagoi hallituksen toimiin, 
toteutuuko Kokoomuksen 
gallupkannatus.

Tule seuraamaan jän-
nittävää iltaa. Kukossa on 
useita tv-monitoreita, joten 
kaikki näkevät ja kuulevat 
hyvin. Ravintolan keittiö 
on valmistellut herkullista 
vaaliruokaa ja luvassa on 
hyviä tarjouksia. Kuohu-
vaakin on varattu, jos kä-
visi niin, että juuri sinun 
puolueesi voittaisi näissä 
vaaleissa.

Mölkky open

Baddingia synttäreillä

Ameriikan herkkuja

Kukka-
Maaria ja 
Luottomiehet

Lauantaina käydään vuo-
den ensimmäinen Suomelan 
Mölkky open -kisa. Kisa al-
kaa klo 12. Ilmoittautuneita 
joukkueita on reilusti yli 20, 
eli kyseessä on iso tapahtuma. 
Tervetuloa kannustamaan 
suosikkijoukkue upeisiin 
suorituksiin. Kisapaikka on 
Los Pacosissa Caminito de la 
Canteran ja Calle Malvarro-
san risteyksessä sijaitsevalla 
hiekkakentällä.

Jartsa Tuovinen viettää 
perjantaina 21.1. 55-vuotis- 
synttäreitään. Juhlan kun-
niaksi hän on kasannut 

soittajatutuistaan bändin, 
jonka kanssa he esittävät 
Rauli Badding Somerjoen 
tunnetuksi tekemiä lau-

luja. Rokkia ja herkistelyä 
on luvassa Kukossa klo 20 
alkaen. Synttärijuhlat al-
kavat jo aiemmin.

Simply Scandinavian 
(Kukko) tarjoilee lauan-
taina Amerikan herkkuja 
buffet-pöydästä. Lauan-
tain American brunch tar-

joillaan klo 12–15. Pöydästä 
löytyy ribsejä, wingsejä, 
caesar salaattia, juusto-
kakkua ja muita sopivan 
epäterveellisiä Amerikan 

ruokia. Buffan hinta vain 
15€.

Laulaja, laulunopettaja ja 
säveltäjä Kukka-Maaria 
Rajalin tunnetaan Aurin-
korannikolla erityisesti 
latinomusiikin taitajana. 
Perjantaina 28.1. ravintola 
Kukon lavalta kuullaan toi-
senlaista ”Kukkista” – tyyli-
lajeina ovat tällä kertaa pop, 
folk, country ja laulelma. 

Ohjelmistosta löytyy niin 
Dolly Partonin, Eva Cas-
sidyn, Carpentersien kuin 
myös Jaqcues Brelin sekä 
J. Karjalaisen kappaleita.

Kansainvälisestikin me-
nestynyttä laulajatarta säes-
tää duo Luottomiehet, joka 
ei nimestään huolimatta 
suorita velanperintää, eikä 
myönnä pikavippejä - Jan-
ne Pitkäsen ja Ari Onnelan 
toimialana on musiikki.

Kukka-Maaria Rajalin ja Luotto-
miehet Kukossa perjantaina 28.1.  

Matti Rönkä ja Piia Pasanen juontavat Ylen vaali-illan.
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Saapas jatkaa toimintaansa 
Aurinkorannikolla

Teuvo Peltoniemi: Kapteeni Höökin 
suomalaiset Amurinmaalla 1868 Tänä vuonna Palveluoperaa-

tio Saapas täyttää 50-vuot-
ta! Keski-ikäisen Saappaan 
toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuudelle; koulutetut, 
täysi-ikäiset vapaaehtoiset 
toimivat Katu-, Festari-, Net-
ti-, Kriisi- ja KahvilaSaap-
paassa. Toiminta on ev.lut. 
kirkon nuorisotyötä, jota 
Lasten ja nuorten keskus ry. 
koordinoi. Se myös koulut-
taa ja tukee vapaaehtoisia.

Saapasryhmiä on Suo-
messa 23 paikkakunnalla. 
Aurinkorannikon Saapas on 
ainoa ulkomailla toimiva 
ryhmä ja ainoa kokonaan 
vapaaehtoisten varassa toi-
miva ryhmä.

Aurinkorannikon Saa-
pas tarjosi usean vuoden 
ajan alueen suomenkieli-
sille nuorille turvallisen 
kohtaamispaikan Pacosin 
tuvalla. Lauantai-illassa oli 
paikalla vähintään kolme 
Saapaskoulutuksen käy-
nyttä aikuista, joiden tär-
kein tehtävä oli olla nuorten 
saatavilla vastuullisina ai-
kuisina. Parhaimmillaan il-
lassa oli n. 50 kävijää, mutta 
tavallisemmin paikalla oli 
n. 20 yläkouluikäistä nuor-
ta, jotka viettivät aikaa ka-
vereiden kanssa biljardia, 
koronaa tai uunoa pelail-
len, porukalla katsottiin lef-
faa ja juteltiin kaikenlaista.

Vankan saattajajoukon 
laulaessa Maamme-laulua 
lähti Helsingistä 30. loka-
kuuta 1868 suuri ryhmä 
suomalaisia kapteeni Höö-
kin johdolla kohti Venäjän 
Kaukoitää perustamaan 
”sosialistista” valaan-
pyyntiyhteisöä. Vuoden 
– seikkailuja täynnä olleen 
– purjehduksen jälkeen 
ankkuroitiin Tyynenme-
ren rannalle Nahodkaan lä-
hellä Vladivostokia. Sinne 
nousi suomalaisten utopia-
yhteisö Strelok. Samoihin 
aikoihin Nahodkaan muut-
ti myös joukko turkulaisia 

maanviljelijöitä, jotka aset-
tuivat jokilaaksoon

Höökin matkasta kertoo 
vastavalmistunut venäläis-
suomalainen dokument-
tielokuva ”Kapteeni Höök 
– Mereltä Merelle” (26 min). 
Tämä on filmin ensimmäi-
nen ennakkonäytös Venä-
jän ja Suomen ulkopuolella.

Tietokirjailija Teuvo Pel-
toniemi kertoo elokuvan jäl-
keen, mitä oli siirtokunnan 
taustalla, millaista elämää 
vietettiin helsinkiläisten ja 
turkulaisten siirtokunnissa, 
ja miten kapteeni Höökille 
ja muille suomalaissiirto-

laisille kävi myöhemmin. – 
Teuvo on käynyt Strelokissa 
tutkimusmatkoilla vuosina 
1990 ja 2018 ja kirjoittanut 
Amurinmaan historiasta 
kirjassaan ”Kohti parem-
paa maailmaa”.

Kulttuuriyhdistys Kale-
van järjestämä esitys on 29.1. 
ravintola Kukossa klo 15.

Maksu 6 euroa, joka si-
sältää tapaksen ja juoman, 
maksetaan suoraan ravinto-
lalle. Ilmoittautuminen Ka-
levan nettisivuilla (www.
kulttuuriyhdistys-kaleva.
info) olevalla lomakkeella 
viimeistään to 27.1.

Haluaisitko sinä olla mukana tekemässä 
merkityksellistä työtä nuorten hyväksi? 
Aurinkorannikon Saappaan uusien vapaa-
ehtoisten koulutus järjestetään la 5.2. 
klo 9–12 seurakuntakodilla.

Korona keskeytti toi-
minnan keväällä -20. Use-
at vapaaehtoiset ovat nyt 
Suomessa ja toiminta kai-
paa uusia aktiivisia aikuisia. 
Saappaan vapaaehtoiseksi 
pääset, jos sinulla on aitoa 
halua auttaa ja kulkea nuo-
ren rinnalla. Vastuualueita 
on myös jaettavana; jos koet 
halua toiminnan organi-
soimiseen ja vetovastuus-
sa toimimiseen tai haluat 
järjestää NettiSaapas -päi-
vystyksiä, näihinkin on 
mahdollista ryhtyä, sillä 
Saappaassa on mahdollis-
ta tehdä monenlaista työ-
tä nuorten parissa. Sinun ei 
tarvitse olla alan ammatti-
lainen, sinulta ei vaadita ko-
kemusta nuorisotyöstä eikä 
kysellä hengellistä vakau-
musta. Aurinkorannikon 
Saapasryhmän vahvuus on 
aina ollut eri-ikäisten ja eri-
laisista taustoista tulevien 
ihmisten iloinen ja välittä-
vä ote vapaaehtoistyöhön 
nuorten hyväksi.

Ilmoittaudu 5.2. lauantain 
Saapas-koulutukseen 
Camilla Lindströmille numeroon 
+34 606 995 100 (mielellään 
whatsapp-viestillä).

Suomalaissiirtolaisia Askold-saarella.

SUOMELAN AVOIMET OVET
Lauantaina 29.1.2022 klo 11–14
Camino de la Cantera 49, Edif. Girasol, Los Pacos (bussit 1 ja 5)
(Tapahtuma järjestetään osittain ulkona.)

TULE TUTUSTUMAAN AURINKORANNIKON SUURIMPAAN SUOMALAISEEN YHDISTYKSEEN!

LIITY JÄSENEKSI!
Liity jäseneksi tai jatka 
jäsenyyttäsi tilaisuudessa, 
saat yllätyslahjan!

• SKUMPPABAARI
• MUSIIKKIA

• KIRPPUTORI
Varaukset etukäteen.
Jäsenet 0€, ei jäsenet 5€ / pöytä.

LAADUKASTA TEKEMISTÄ, TAPAHTUMIA 
JA TILAISUUKSIA JÄSENISTÖLLE
• Harrastuspiirit: liikunta, kädentaidot ja 

kulttuuri
• Konsertteja, teatteria ja retkiä
• Asiantuntijoiden luentoja
• Golf-kerho: tuntuvat jäsenedut kentille
• Jäsenkortilla tarjousetuja 30 yrityksen 

palveluihin

Lisätietoa: www.suomela.info

• HARRASTUSPIIRIT ESITTÄYTYVÄT

Löydä 
itsellesi 

uusi 
harrastus!

• MAKKARANPAISTOA
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Unohtumaton Sevilla

Puh. +34 687 886 745 Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

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

Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!

IN FO

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

LÄHDE 

MUKAAN!Kokopäiväretki lauantaina 29.1., hinta 80€ (4-14 v. 56€)

Matkalla koet ja näet upean 
katedraalin, Euroopan hienoimman 
vanhan kaupungin sekä Santa 
Cruzin vanhat juutalaiskorttelit. 
Maria Luisan puistossa sijaitsevat 
kuuluisat aukiot Plaza de America ja 
Plaza de Espana lumoavat 
kauneudellaan. Retkellä on myös 
mahdollisuus osallistua yhteiselle 
lounaalle Restaurante Cabildossa 
(hinta 17€).
Matkaan lähdetään aamuvarhain 
ja kotiin palataan myöhään illalla. 
Huom. Retki sisältää runsaasti 
kävelyä.

Lähde kiehtovalle suomen-
kieliselle päiväretkelle.  

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN

VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com 

Málagan filharmoninen orkesteri Teatro Cervantesissa
Orquesta Filarmónica 
de Málaga – Málagan 
filharmonikot konser-
toivat kotiareenallaan 
Teatro Cervantesissa. 

Kulttuuriyhdistys Kaleva on 
poiminut kevään ohjelmis-
tosta neljä konserttia, joihin 
järjestetään konserttimatkat 
jo yli 30-vuotisen perinteen 
mukaan. Bussikuljetukset 
lähtevät Fuengirolan län-
sipäädystä ja osallistujia 
otetaan mukaan sovituilta 
pysäkeiltä myös Benalmáde-
nasta ja Torremolinoksesta.

Ensimmäinen konsert-
tiretki on 17.2. Silloin ohjel-
man ensimmäisessä osiossa 
kuullaan kahta 1900-luvun 
alun ehdottomasti tunne-
tuimpiin ja arvostetuim-
piin säveltäjiin kuuluvaa 
herraa, Joaquín Turina ja 
Manuel de Falla.

Vuonna 1886 Sevillas-
sa syntynyt Turina opiske-
li kotikaupunkinsa lisäksi 
Madridissa sekä lähes 10 
vuotta Pariisissa. Palattuaan 
vuonna 1914 Madridiin Tu-
rina alkoi toimia säveltäjä-
nä, opettajana ja kriitikkona.

Konsertissa esitetään 
hänen teoksensa ”Danzas 
Fantásticas”. 

Teoksessa hän kuvailee 
kolmea erilaista, espan-
jalaista maisemaa. Vaik-
ka hänen tuotannossaan 
on havaittavissa Pariisin 
vuosilta ranskalaista sä-
vyä, Danzas Fantásticas -te-
os inspiroituu säveltäjän 
espanjalaisesta, andalu-
sialaisesta syntyperästä.

Cadizissa vuonna 1876 
syntynyt Manuel de Falla 
opiskeli pianonsoittoa ja sä-
vellystä Madridissa ja myös 
useita vuosia Pariisissa. Pa-
riisin vuosien aikoina hän 
oivalsi, kuinka arvostettua 
silloin Ranskassa säveltä-
jien ja taiteilijoiden parissa 
oli espanjalainen musiikki 
ja kulttuuri. Hän alkoi etsiä 
innoitusta espanjalaisesta 
kansanmusiikkiperintees-
tä. Hän alkoi jo Pariisissa 
työstää teostaan ”Noches en 
los jardines de España”, Joka on 
yksi hänen huomattavim-
mista teoksistaan.

Tšaikovskia

Konsertin toinen osio on 
Pjotr Tšaikovskin 4. sin-
fonia. Sinfonia valmistui 
vuonna 1878 ja säveltäjä 
pitää itse sitä onnistuneim-
pana sinfonianaan, vaikka 
neliosaisen sinfonian sä-
vellystyö oli hänelle vai-

Teatro Cervantes on Málagan filharmonikoiden kotiareena.

kea ja tuskallinen.
Sinfonian pääajatus on 

kohtalo, joka estää ihmi-
seltä onnen. Epätoivo li-
sääntyy ja on parasta 
kääntää selkä Kade Koh-
talolle, ja vaipua unelmiin. 
Unelmat antavat onnen, 
jota kuitenkin seuraa me-
lankolia.

Lopulta, jos et tyydy it-
seesi, mene kansan luo, kat-
so miten se osaa riemuita. 
Vielä on olemassa onnea.

Tšaikovski omisti sin-
fonian pitkäaikaiselle tu-
kijalleen Nadezda von 
Meckille, jolle hän kirjoitti: 
”Olen niin iloinen siitä, et-
tä se on meidän teoksem-

me, ja kuullessanne sitä 
tietäkääkin, miten paljon 
olen teitä sen joka tahdis-
sa ajatellut”. Tšaikovski ja 
Meck eivät koskaan tavan-
neet toisiaan, mutta heillä 
oli pitkäaikainen ja tiivis 
kirjeenvaihto.

Tilaisuuden järjestää 
Kulttuuriyhdistys Kaleva.

Kulttuuriyhdistys Kalevan 
konserttimatkoista saat lisää 
tietoa www.kulttuuriyhdistys-
kaleva.info tai keskiviikkoisin 
klo 14–16 Cafe Kardemum-
massa, jossa päivystää joku 
yhdistyksen hallituksen jä-
senistä.
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Fuengirolan 
kaupunki kehittää 
rantakadun 
liikenneturvallisuutta 
Paikallispoliisi selvitti Paseo Maritimon liikennet-
tä sen jälkeen kun lukuisat kaupunkilaiset olivat 
ilmaisseet huolensa rantakadun turvallisuudesta.

Liikenteen määrä ja liian kovat nopeudet koet-
tiin vaaraksi varsinkin jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden turvallisuudelle.

Selvitystyössä on käytetty mm. siirrettäviä no-
peusmittauspisteitä ja kameroita, jotka seuraavat 
liikenteen määriä. Näin on pyritty selvittämään 
mitkä kohdat rantapaseosta olisivat erityisesti li-
sätoimien tarpeessa.

Selvitystyön seurauksena Rantakadun ajonope-
uksiin pyritään vaikuttamaan siten, että kuuteen 
valikoituun kohtaan tehdään suojatiekoroke, joka pa-
kottaa autoilijat, mopoilija yms. hidastamaan vauhtia.

Rantakadun muokkaustöihin on varattu aikaa 
reilut pari viikkoa. Töiden kustannukset ovat noin 
40.000 euroa.

Poliisi tutkii 
Benalmádenasta 
löytyneen ruumiin 
tapausta
Benalmádenan rannalta löytyi tämän viikon maa-
nantaina ruumis. Nyt poliisi yrittää selvittää mitä 
on tapahtunut.

Ohikulkijat soittivat maanantaina poliisille tiedok-
si, että Benalmádenan Las Verdas -rannalla makaa 
ruumis. Kuollut paljastui afrikkalaista syntyperää 
olevaksi mieheksi. Ruumis kuljetettiin Málagan oi-
keuslääketieteelliseen instituuttiin tarkempia tutki-
muksia ja ruumiinavausta varten.

Alustavasti näyttää siltä, että mies oli kuollut jo 
useita päiviä aiemmin, ja maanantaina hänen ruu-
miinsa huuhtoutui rantaan virtausten mukana. Tar-
kempi kuolinsyy selviää ruumiinavauksessa.

Poliisi tutkii mm. mahdollisuutta, että kyseessä on 
pienellä veneellä matkaa tehnyt maahanmuuttaja.

Kaasun hinta nousi 
kaikkien aikojen 
ennätykseen 
12,5 kilon pullo butaania maksaa nyt enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin.

Kaasun hinta ja sen korotukset ovat Espanjassa 
tarkoin valtion säätelemiä. Kaasun hintaa tarkiste-
taan ja säädellään maassa kahden kuukauden vä-
lein, parittomien kuukausien kolmantena tiistaina. 
Hinta määräytyy mm. maailmanmarkkinahintojen 
ja kuljetuskulujen mukaan. Kerralla hintaa voidaan 
nostaa tai laskea korkeintaan 5%.

Viimeisin tarkistus osui tämän viikon tiistaille, 
ja tuolloin hintaa ruuvattiin taas viitisen prosenttia 
ylöspäin. Nyt yleisimmin käytössä oleva 12,5 kg:n 
pullo butaania maksaa 17,75 euroa. Näin kallista  
kaasu ei Espanjassa ole ollut vielä koskaan ennen.

Vuoden aikana kaasupullon hinta on noussut Es-
panjassa noin kolmanneksen. Vielä vuosi sitten kaa-
supullon sai 13.30 eurolla.

Espanjassa myydään kaasua vuosittain noin 60 
miljoonaa pullollista. Itsehallintoalueista eniten kaa-
sua kuluu Andalusiassa.

Marenostrum tarjoaa 
jopa 300 työpaikkaa
Tulevan kesän Marenostru-
min tapahtumakokonaisuus 
työllistää moniin tehtäviin, 
pisimmillään jopa puolek-
si vuodeksi.

Fuengirolan Mareno-
strum on noussut viime 
vuosien aikana yhdek-
si Espanjan suurimmista 
musiikki- ja viihdetapahtu-
mista. Tänä vuonna ohjel-
mistossa Sohailin linnassa 
ja sen viereisellä rinteellä on 
jälleen lukuisia konsertte-
ja, komediaesityksiä, festi-
vaaleja jne. 

Vuoden 2022 Mareno-
strumin konserttitarjonnan 
avaa huhtikuun 30. päivänä 
Fito y Fitipaldis. Siitä eteen-
päin ohjelmaa riittää yli 60 
konsertin ja tapahtuman 
verran aina syyskuun lop-
puun asti.

Järjestäjät ovat nyt avan-
neet tämänvuotisen Ma-
renostrumin työpaikkojen 

Oletko perehtynyt, mistä aluevaaleissa on kyse?

En

44%

Kyllä

56%

Michael Monroe nähtiin Marenostrumin isolla lavalla vuonna 2019. (Kuva: Janne Leipijärvi)

• MAAILMAN VANHIN mies, espanjalainen Satur
nino de la Fuente on kuollut. Hän nukkui pois tä
män viikon tiistaina, 18. tammikuuta. Saturnino de 
la Fuente ehti reilun 112 vuoden ikään. Hän olisi 
täyttänyt 113 vuotta helmikuun kahdeksantena päi
vänä. Pitkän ikänsä salaisuudeksi Saturnino – lem
pinimeltään el súperabuelo de León – mainitsi sen 
että elää rauhallista elämää eikä aiheuta muille ikä
vyyksiä. Súperabueloa jäävät kaipaamaan seitse
män tytärtä, 14 lastenlasta ja 22 lastenlastenlasta. 

• LÄHES PUOLET Espanjassa sairaalahoidossa ole
vista koronapositiivisista potilaista ei ole sairaa
lassa koronan vuoksi. Omicron variantin jyllätessä 
koronan tartuntaluvut ovat olleet hyvin korkealla ja 
viime viikkoina myös sairaaloissa koronapotilaiden 
määrä on kasvanut. Virallisissa tilastoissa näky
vät koronapotilasluvut eivät kuitenkaan kerro ko
ko totuutta. Niissä näkyvät kaikki sairaalahoidossa 
olevat potilaat, jotka ovat antaneet positiivisen ko
ronatestin. Näistä potilaista arvioidaan kuitenkin jo
pa 40% sellaisia, jotka ovat sairaalahoidossa aivan 
muista syistä, mutta sattuvat samoihin aikoihin saa
maan koronatartunnan.

Seuraava kysymys: Mikä sinulle on tärkeintä ravintolassa?

Pisimmillään töitä on tar-
jolla puoleksi vuodeksi. Lisä-
tietoja ja hakulomake löytyy 
Fuengirola kaupungin työl-
lisyyssivuilta fuengirola.

portalemp.com ja tapahtu-
man omilta sivuilta www.
marenostrumfuengirola.
com.

• ESPANJALAINEN HALPALENTOYHTIÖ Vueling  
panostaa Málagan liikenteeseen tulevana kesä
kautena. Yhtiö on ilmoittanut lentävänsä Málagasta 
kaikkiaan 24 eri kohteeseen. Luku merkitsee paluu
ta pandemiaa edeltäneelle tasolle. Vueling lentää 
ensi kesä Aurinkorannikolta mm. Pariisiin, Nante
siin, Marseilleen, Lyoniin, Kööpenhaminaan, Billun
diin, Roomaan, Zürichiin, Amsterdamiin, Brysseliin, 
Marrakeshiin ja Cardiffiin. Espanjan sisäisiä lento
yhteyksiä Málagasta Vuelin tarjoaa Barcelonaan, 
Bilbaoon, Lanzarotelle, Fuerteventuralle, Gran Ca
narialle, Teneriffalle, Mallorcalle, Ibizalle, Menorcal
le, Asturiasiin ja Santiago de Compostelaan. 

• PARHAILLAAN MADRIDISSA käynnissä olevilla 
kansainvälisillä FITUR matkailumessuilla Málagan 
kaupunki haluaa esittäytyä entistä vahvemmin luk
suskohteena. Málagan turismivastaava Rosa Sán
chez lausui, että on loogista esitellä kaupunkia 
enemmän luksuskohteena, koska näin saadaan  
vedottua maksukykyisempään asiakaskuntaan. 
Málagan kaupungilla on messuilla yli 250 neliö
metrin laajuinen osasto, jolla 50 yritystä esittelee  
toimintaansa.

haun. Tarjolla on noin 300 
työpaikkaa, mm portieereil-
le, tarjoilijoille, siivoojille, 
ja avustajille lavan raken-
nustöissä.
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– Kun astun sisään 
tilaan, aloitan heti 
mielessäni prosessin, 
jolla asunnon käytän-
nöllisyyttä ja esteetti-
syyttä voisi parantaa, 
sanoo intohimoinen 
sisustussuunnittelija 
Jaana Santala.
Teksti: Antti Pekkarinen  
Kuva: Jussi Santala

Santala on koko elämänsä 
ollut kiinnostunut sisus-
tamisesta. Hän on suun-
nitellut useita tuttaviensa 
koteja vuosien saatossa. Am-
mattina sisustussuunnittelu 
on Santalalle kohtuullisen 
tuore asia, oikeastaan vas-
ta alkuvuodesta miehen-
sä Juhani Santalan kanssa 
perustettu Santala Design 
teki entisestä harrastuk-
sesta työn.

– Ajatus kypsyi pikku-
hiljaa mielessäni. Kävin 
Turun sisustusakatemian 
ja valmistuin sieltä vuon-
na 2020. Koulutus oli laa-
dukas ja sain sieltä paljon 
eväitä sisustussuunnitte-

lun tekemiseen ammatti-
maisesti.

– Tein kouluun loppu-
työnä muutossuunnitel-
man Espanjan kotiimme. 
Siinä koko talo myllätään 
ympäri, keittiön paikka 
vaihtuu. Toteutus on vielä 
tekemättä, mutta hieno sii-
tä tulee, kunhan pääsem-
me alkuun. Kylpyhuoneet 
on jo uudistettu suunnitel-
mieni mukaisesti.

Aurinkorannikolla San-
tala näkee monipuolista 
tarvetta sisustussuunnit-
telulle.

– Asuntojen käyttö tääl-
lä on moninaista. Joille-
kin asunto on pysyvä koti, 
joillekin taas enemmän 
sijoituskohde, jossa ehkä 
vietetään itse muutama 
viikko vuodessa ja lopun 
aikaa asunto on vuokralla. 
Varsinkin sijoitusasunnon 
hankkijoille tarjoamani 
palvelut ovat varmasti hyö-
dyllisiä. Omistaja ei välttä-
mättä tunne aluetta kovin 
hyvin ja varsinkin tava-
roiden ja palveluiden han-
kintapaikat saattavat olla 
hukassa. Minä etsin mie-
luusti kaiken materiaalin 
sisustukseen, olen kartoit-

tanut alueen tarjontaa syk-
syn mittaan.

Santalan periaatteena 
on tarjota palveluja aina 
asiakaslähtöisesti.

– Kysyn aina aluksi asi-

akkaalta mihin käyttöön 
asunto on tarkoitettu. Ko-
din tai vuokra-asunnon 
sisustamisella on selkeä 
ero. Lisäksi lähden siitä, 
että kaikilla on mahdolli-

suus hyödyntää osaamis-
tani. Palvelun sisältö voi 
vaihdella lyhyestä kon-
sultaatiokeskustelusta 
valmiiseen avaimet kä-
teen suunnitteluun ja to-

teutukseen. Pystyn hyvin 
mukauttamaan palvelu-
ni asiakkaan toiveisiin ja 
budjettiin.

Avaimet käteen -pake-
teissa mukaan toteutuk-
seen tulee Jaanan aviomies 
Jussi, joka on näppärä kä-
sistään ja pystyy avus-
tamaan suunnitelmien 
toteuttamisessa. Isom-
missa projekteissa Santa-
la Design auttaa etsimään 
oikeat ammattitaitoiset te-
kijät suunnitelmille.

– Tyytyväinen asiakas 
on ylivoimaisesti paras pa-
laute ja mainos. Siksi pyrin 
aina suunnitelmissa tarjo-
amaan asiakkaalle jotain 
ekstraa, jotain sellaista, mi-
tä hän ei edes osannut odot-
taa, Jaana Santala lupaa.

Jaana Santala ryhtyy kir-
joittamaan sisustusaiheista 
blogia Fuengirola.fi lehteen 
ja verkkosivulle. Blogit il-
mestyvät aina kuukauden 
ensimmäisenä perjantaina. 
Ensimmäinen blogi on lu-
ettavissa 4.2.2022. Santa-
lan saa parhaiten kiinni 
puhelimitse 634 330 188 
tai sähköpostitse osoittees-
ta santaladesign@gmail. 
com.

Ammattina ja intohimona sisustaminen
Yritysuutinen

Joulu lähestyy... Suomalaiset joulukuuset tarjolla 
ensimmäistä kertaa Aurinkorannikolla jouluna 2022!

Suomalainen joulukuusi tuo tunnelmaa ja tuoksua jouluun 
ulkomailla – henkäyksen kotimaan metsien siimeksestä.  
Tuon ensi jouluna rajoitetun erän joulukuusia Suomesta Fuengiro-
laan, ja otan nyt vastaan ennakkovarauksia. Erikseen myynnissä on 
myös joulukuuselle välttämättömiä oheistuotteita: kuusenjalkoja, 
koristeita, tähtiä ja kynttiläsarjoja. 

HINNASTO
1.5 m   50 €
1.7 m / 1.8 m   60 €
2 m   70 €

TEE VARAUS sähköpostitse lumilinnunjoulukuusi@gmail.com
tai puhelimitse +358 40 419 0879. Ilmoita varauksessasi: 
1. nimesi ja puhelinnumerosi, 2. haluamasi kuusen koko, 3. haluatko 

viljelykuusen, metsätaimikuusen vai 
metsälatvakuusen. Saat vastausvies-
tinä maksuohjeet ja muut käytännön 
neuvot.

Jouluisin terveisin, 
Kuusimies Teemu Holmi

Paratiisin Puutarha Oy 

Tarjolla on runsas valikoima satakunta-
laisia viljelykuusia ja savolaisia metsä-
kuusia. Metsäkuusista on saatavilla sekä 
taimi- että latvakuusia. 

”Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin, 
istun oksalla uljaimman puun.
Miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin, 
ja sää aina kuin toukokuun…”

(Zacharias Topelius 1853)

LUMILINNUN 
JOULUKUUSI

Lähde retkelle! 

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

Ronda ja 
Setenil de las Bodegas

JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 37€

Sevilla – Andalusian pääkaupunki
29.1., 19.2., 12.3., 26.3., 16.4. ja 26.4., hinta 80€

Córdoba – kali� en kaupunki
12.2., 26.2., 19.3., 9.4. ja 23.4., hinta 80€

Caminito del Rey
TIISTAINA 25.1., hinta 48€

Jerez ja Cadíz
22.–23.3., hinta 194€, 2 pv retki

TULOSSA:

Granada!

Av. de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
info@meriatur.com • www.meriatur.com

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Oheisen pation sisustus on viimeistelyä vaille valmis.
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Pena on yksi Portugalin ylpeyksistä
Kun Aurinkorannikolla ot-
taa auton alleen ja suuntaa 
luoteeseen, pääsee vajaassa 
kahdeksassa tunnissa naa-
purimaa Portugalin pää-
kaupunkiin Lissaboniin. 
Vielä nopeammin selviy-
tyy jos ottaa alleen siivet. 
Lentoaika Málagasta Lis-
saboniin on vain hieman 
reilu tunti, ja Lissabonin 
lentokenttä sijaitsee alle 10 
kilometrin päässä kaupun-
gin keskustasta.

Lissabon itsessään tarjoaa 
– kuten lähes tuhat vuotta 
vanhan pääkaupungin kuu-
luukin – lähes loputtomasti 
nähtävää. Mutta katsotaan-
pa tällä kertaa tarkemmin 
noin 20 kilometriä Lissabo-
nista luoteeseen, Sintran lin-
nakaupunkiin.

Värikäs helmi

Sintran ehdoton helmi on 
sen kuuluisin linna, Penan 
palatsi. Nimi ei juonnu ke-
nestäkään Pentistä, eikä var-
sinkaan espanjankielisestä 
kipua tai harmia tarkoitta-
vasta penasta. Sen sijaan 
Palácio da Pena on perinyt 
nimensä samalla paikalla 
sijainneelta keskiaikaiselta 
kappelilta, joka oli nimet-
ty paikallisen kallioiden 
(penha) suojelupyhimyk-
sen mukaan. Sittemmin pai-
kalle rakennettiin luostari 
1500-luvun alussa.

Nykymuotoinen palat-
si on peräisin 1800-luvul-
ta. Kuningatar Maria II:n 
taiteilijapuoliso prinssi 

Ferdinand II teetti vuosi-
kymmeniä ränsistyneeseen 
luostariin täydellisen restau-
roinnin ja rakennutti samal-
la uuden linnan. Työt tehtiin 
vuosina 1839–54.

Lopputulos on silmiä hi-

velevä. Linnan keltaiset ja 
punaiset muurit ja tornit 
tervehtivät tulijoita jo ki-
lometrien päästä. Hyvällä 
säällä linna näkyy selvästi 
Lissaboniin asti. Ja se on it-
se asiassa ollut tarkoituskin. 

Kirkkaat värit valittiin juuri 
siksi, että linna näkyisi sel-
västi jo kaukaa. Lähemmäs 
tultaessa myös muut värit 
ja upeat koristelut pääsevät 
oikeuksiinsa.

Tyyliltään linna edustaa 
1800-luvun romantiikkaa, 
mutta siihen sekoittuu myös 
muita tyylejä. Muiden mu-
assa uusgotiikka, uusmau-
rilaisuus ja uusrenessanssi 
ovat näkyvästi esillä.

Runsaudenpula

Linnakaupunki on Sintral-
le todellakin osuva nimi-
tys. Penan palatsin lisäksi 
kaupungista löytyy muun 
muassa maurilainen linna 
800-luvulta ja lähes yhtä 
vanha Sintran kansallis-
palatsi. Lisäksi pienempiä 
linnoja ja palatseja riittää 
runsain määrin.

Eivätkä kaikki Sintran 
nähtävyydet suinkaan ole 
kivestä tehtyjä. Esimerkiksi 
Penan palatsia ympäröivä 
puisto pitää sisällään yli 500 
(joidenkin tietojen mukaan 
jopa 2.000) eri kasvi lajia. 
Lisäksi Sintran vuoristo 
tarjoaa oivalliset mahdol-
lisuudet vaeltelulle. Eikä 
kannata unohtaa Cabo da 
Rocaa, Manner-Euroopan 
läntisintä kohtaa, joka si-
jaitsee alle 20 kilometrin 
päässä Sintrasta lounaa-
seen. Kokemuksesta voin 
sanoa, että Atlanttiin las-
keva aurinko tuolta jylhältä 
paikalta on enemmän kuin 
näkemisen arvoinen.

Aurinkorannikolla asustelevien ja oleske-
levien kannattaa muistaa, että vain pienen 
automatkan päässä omia viehättävyyksiään 
tarjoaa myös Portugali. Erinomaisena esi-
merkkinä vaikkapa Sintran linnakaupunki 
aivan Lissabonin vieressä.
Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Penan palatsi muutettiin kansalle avoimeksi museoksi vuonna 1911.

Linnaan pääsee tutustumaan myös sisältä käsin, mutta sisällä valo-
kuvaaminen on kielletty.

Penan palatsi on nimetty yhdeksi seitsemästä Portugalin ihmeestä.

Linnakaupunki on 
Sintralle osuva nimitys. 
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Kevytyrittäjyys ratkaisuksi 
keikka- ja väliaikaistöihin

Hakkereille kyytiä, sivut uudistuvat

Yritysuutinen

Etätyöstä on tullut 
koronan myötä 
mahdollista entistä 
useammalla 
toimialalla.
Perinteiset työskentelyn ta-
vat ovat muuttuneet vauh-
dilla. Palaverit, joita ennen 
koronaa käytiin neuvotte-
luhuoneissa, ovat siirtyneet 
nettiin video- ja puheluneu-
vottelujen muotoon.

Moni ajattelee, että pa-
luuta entiseen ei ole. Pande-
mia pakotti digipalveluiden 
käyttöönoton sellaisillekin 
toimialoille, joilla muutoin 
olisi muutokseen voinut 
mennä vuosikymmen.

 Erilaiset etätyötä mah-
dollistavat digitaaliset työ-
kalut ovat myös lisääntyneet 
ja kehittyneet vauhdilla.

 Kevytyrittäjyys

Yksi etätyön uusista työka-
luista on kevytyrittäjyys. Se 
on kätevä tapa hoitaa lasku-
tus- ja byrokratia-asiat var-
sinkin keikkaluonteisissa 
töissä ja myös lyhyissä, al-
le puolen vuoden työsuh-
teissa. Kevytyrittäjä on 
ammatinharjoittaja, jolla 
ei ole omaa yritystä eikä 
näin ollen myöskään omaa 
y-tunnusta. Kevytyrittäjä 
voi olla myös henkilö, jol-
la on vakituinen työ, mutta 
joka tekee sivutyönsä kevy-
tyrittäjä statuksella.

Kevytyrittäjyys sopii 
varsin hyvin monelle sel-
laiselle, joka työskentelee 
esimerkiksi Aurinkoranni-

kolta käsin Suomeen. 
– Edellytyksenä on se, et-

tä kevytyrittäjä pysyy Suo-
men verotuksen piirissä, 
että hänellä on suomalainen 
verokortti, Jukka Forsberg 
Odeal -yrityksestä kertoo.

– On hyvä huomioida 
myös, ettei luvanvarainen 
työskentely onnistu kevyt-
yrittäjänä. Esimerkiksi jär-
jestyksenvalvojat, lääkärit 

tai fysioterapeutit eivät voi 
toimina kevytyrittäjänä. 
Myöskään verkkokauppa 
toiminta ei sovellu oikein 
kevytyrittäjyyteen. Poten-
tiaalisia kevytyrittäjiä ovat 
esimerkiksi koodarit, graafi-
set suunnittelijat, toimittajat, 
konsultit, myyntiedustajat ja 
monet muut itsenäistä työ-
tä tekevät ammattilaiset.

Käytännössä kevyt-

yrittäjä hoitaa työnsä tai 
palvelunsa laskutuksen ke-
vytyrittäjän laskutuspalve-
lun kautta. Kevytyrittäjä 
tekee laskun palvelussa tai 
tuotteen tilaajalle ja Odeal 
hoitaa laskun lähetyksen, 
palkanlaskennan ja enna-
konpidätyksen tilittämisen 
verohallinnolle.

Helppo ratkaisu

Suomalaisia kevytyrittä-
jiä arvioidaan jo olevan yli 
100.000 henkilöä.

 Nyt kun etätyön mahdol-
listama vapaus työskennellä 
ei ole enää maantieteellises-

ti sidottua, moni etätyötä 
tekevä on kokeillut työs-
kentelyä ulkomailta käsin.

Mikko on kokeillut tä-
nä vuonna etätyöskente-
lyä Fuengirolassa kahden 
kuukauden ajan. 

– Työtehoni täällä on ollut 
moninkertainen, verrattu-
na siihen millainen energia-
tasoni olisi ollut suomessa 
työntekoon marras-joulu-
kuussa. Eniten auttaa va-
lo, jota Välimeren rannalla 
riittää talvikuukausinakin.

Mikko tekee projektitöi-
tä suomalaisille yritykselle. 
Laskutuksen, palkanlasken-
nan ja muun byrokratian 

hoitaa Odeal kevytyrittä-
jäpalvelu ja se tilittää netto-
palkan Mikon pankkitilille.

 Myös moni eläköitynyt 
suomalainen tekee sivutöitä 
ja projekteja kevytyrittäjänä. 
Aktiivityöuran jälkeen mo-
nella eläkeläisellä on halu 
tehdä töitä ihan vain työn 
ilosta. Kevytyrittäjäpalvelu 
mahdollistaa yksittäisten 
työsuoritteiden tekemisen 
helposti.

 Martti, 69, on eläkkeellä 
oleva sisustussuunnittelija. 
Hän ei ole kokonaan malt-
tanut siirtyä oloneuvoksen 
tehtäviin, vaan haluaa teh-
dä vielä projekteja rakkaan 
ammattinsa parissa. Omaa 
yritystä Martilla ei ole ollut 
enää vuosiin.

Hän löysi Odealin sattu-
malta, kun eräs asiakas sanoi 
työn päätteeksi, että ”laita las-
ku tulemaan”, johon Martti 
sanoi, että hänellä ei ole enää 
yritystä, että voiko lähettää 
verokortin ja tilinumeron?

– Asiakas vastasi, että lai-
ta lasku Odealin kautta. Tä-
män lauseen seurauksena 
olen tehnyt kaikki keikka-
ni Odealin kautta. Ovatpa 
tilaajat olleet yrityksiä tai 
yksityisiä. 

Martti käyttää Odealin 
palvelua kaikkien asiak-
kaiden kanssa, koska se on 
kaikille osapuolille yksin-
kertaisin ja helpoin. 

Odealin tarjoamiin kevytyrittä-
jäpalveluihin voi tutustua osoit-
teessa odeal.fi. Saat palveluista 
20%:n alennuksen, kun syötät 
tilauksen yhteydessä alennus-
koodin FUGE2022.

Kuten monet nettilukijat 
ovat huomanneet, viime ai-
koina Fuengirola.fi -sivustol-
la on esiintynyt lukemista 
hankaloittavia ongelmia. 
Sivustolla on nyt käynnis-
tetty uudistusprosessi ja ku-
luvan viikon keskiviikkona 
koko sivusto siirrettiin uu-
delle alustalle. Nyt esiin-
tyneiden ongelmien pitäisi 
olla taakse jäänyttä aikaa.

Esiintyneet ongelmat 
johtuivat viime kesä-
nä tapahtuneesta kyber-
hyök käyksestä. Sivustolle 
tunkeutui joku ulkopuoli-
nen taho, jonka tavoittee-
na oli ilmeisesti vain tehdä 
kiusaa. Tämä lienee hakke-

reiden tapa toimia, heille 
suuria onnentunteita tuot-
taa se, että lukija ohjautuu 
väärälle sivustolle etsies-
sään vaikkapa fuengiro-
la.fi -sivustoa. Tällaisesta 
”onnistumisesta” jaetaan 
hakkereiden keskinäises-
sä rikollispiirissä kunni-
aa ja pisteitä.

Uudistusvaiheessa sivuil-
la saattaa esiintyä joitain 
toiminnallisia häiriöitä ja 
virheitä. Esimerkiksi kuvat 
saattavat kohdistua vääriin 
artikkeleihin tai ne saatta-
vat puuttua jutusta koko-
naan. Muitakin mahdollisia 
häiriöitä näin aluksi saattaa 
ilmetä, pahoittelemme nii-

tä. Virheitä korjataan pik-
kuhiljaa, tärkeintä tässä 
vaiheessa oli saada sivus-
to turvalliselle alustalle, 
jotta se ylipäätään pysyy 
pystyssä.

Fuengirola.fi on myös 
lyöttäytynyt yhteen uuden 
mediakumppanin kanssa. 
Heidän kanssaan sähköis-
tä palvelua kehitetään jat-
kossa yhä paremmaksi ja 
sinne lisätään pikkuhiljaa 
sekä sisällöllisiä että kau-
pallisia palveluja.

Itsenäinen työ ja kevytyrittäjyys onnistuu vaikka rantakalliolla.

Nyt avatut uudet 
fuengirola.fi -sivut 

aukeavat entistä 
helpommin ja nopeammin. 

Moni etätyötä tekevä  
on kokeillut työskentelyä 
ulkomailta käsin.
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Tiina Haka-Ylitalo löysi uudet askelmerkit 
elämälleen viiden kympin kynnyksellä. 
Espanjaan muutto oli luonnollinen valinta 
kansainvälistä elämää eläneelle naiselle.
Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Uusille urille Aurinkorannikolle

Kosmetologi Tiina Haka-Yli-
talo saapui muuttokuorman 
kanssa Aurinkorannikolle 
jokseenkin tarkalleen viisi 
vuotta sitten, tammikuussa 
2017. Takana oli alan vaih-
to, taskussa uusi ammatti 
ja edessä kotiutuminen uu-
teen kotimaahan.

– Minä kuulun siihen po-
rukkaan joka on vaihtanut 
kokonaan alaa aikuisella 
iällä. Ehdin tehdä pitkän 
uran vaatealalla, mutta sit-
ten päätin kouluttautua 
uuteen ammattiin, Tiina 
Haka-Ylitalo

Alan vaihto oli Haka-Yli-
talolle osittain olosuhteiden 
sanelema ”pakko”.

– Pidin kyllä vaatealasta 
loppuun asti, mutta viime 
vuosikymmenen puoli-
välissähän kävi niin, et-
tä vaatekauppa siirtyi tosi 
vahvasti nettiin, joten aloin 
miettiä uusia kuvioita.

Uutta alaa harkitessa 
esillä oli myös terveyden-
hoito.

– Lähtöajatus oli se, että 
haluan sellaisen ammatin, 
mitä ei voi netistä tilaamal-
la korvata. Ensin ajattelin 
vakavasti sairaanhoitoalaa.

Voittava ehdotus tu-
li kuitenkin kuin salama 
kirkkaalta taivaalta, pait-
si paljon lähempää.

– Ex-mieheni sen sanoi 
yhtenä sunnuntaina kun 
istuimme keittiön pöydän 
ääressä aamukahvilla. Hän 
totesi, että ”kuule Tiina, ei-
kös kosmetologin homma 
olisi sulle just sopiva”, Ha-

että se vei meitä pitkin Eu-
rooppaa ja vähän ylikin. 
Hänen kanssaan asuim-
me kymmenen vuoden 
ajan kaikkiaan kuudessa 
eri maassa, Tiina kertoo.

– Ensimmäiseksi muu-
timme Ruotsiin, Tukhol-
maan. Sieltä menimme 
Suomen kautta Latviaan, 
Riikaan. Se oli aika pian 
maan itsenäistymisen jäl-
keen, ja siellä oli kieltämättä 
melko villiä menoa silloin.

– Latvian jälkeen muu-
timme Unkariin, Budapes-
tiin. Seuraava kohde oli 
Istanbul Turkissa, ja siel-
tä taas takaisin länsimai-
sempaan menoon Sveitsin 
Lausanneen. Viimeinen ul-
komaankohde oli Salzburg 
Itävallassa.

Melkoinen kierros eri-
laisissa kulttuureissa on 
antanut Tiina Haka-Yli-
talolle kaukokaipuun li-
säksi myös paljon eväitä  
elämään.

– Avarakatseisuus tu-
lee mieleen ensimmäisenä. 
Samoin stressinsietokyky 
erilaisissa olosuhteissa on 
kasvanut melkoisesti. Se 
on auttanut myös esimer-
kiksi oman yritystoimin-
nan aloittamisessa täällä 
Espanjassa, hän luettelee.

– Ylipäätään vuodet ul-
komailla antoivat rikkaut-
ta elämänkokemuksena.

Jalalla koreasti

Tiina Haka-Ylitalon lap-
suudesta ja nuoruudesta 
löytyy mielenkiintoinen 
tekijä, joka yhdistää hänen 
molemmat ammattiuran-
sa ja nykyisen harrastus-
toimintansa.

– Harrastin kilpatanssia 
19-vuotiaaksi asti. Siinä on 
tärkeässä osassa myös ul-
konäkö. Sekä vaatteet että 

Tiina Haka-Ylitalo näkee tulevaisuutensa Espanjassa. – Suomesta kaipaan aikuisia lapsiani, vanhempiani, siskoa sekä ystäviä. Onneksi monet heistä käyvät usein täällä ja itse käyn 
aina elokuussa nauttimassa pari viikkoa Suomen upeasta kesästä.

Lapsellista isottelua

Pääkirjoitus 21.1.2022

ka-Ylitalo muistelee.
– Tajusin heti että no niin-

pä onkin, kas kun en itse 
tullut sitä ajatelleeksi.

Idea muuttui hyvin pian 
todellisuudeksi, kun Ha-
ka-Ylitalo aloitti keväällä 
2015 kosmetologin tutkin-
non. Toimeliaana naisena 
hän suoritti kahden vuo-
den opinnot noin puolessa-
toista vuodessa ja valmistui 
ammattiin loppuvuodes-
ta 2016.

Espanjan kutsu

Espanjan Aurinkorannik-
ko alkoi houkuttaa Tiina 
Haka-Ylitaloa jo opiskelu-
jen loppupuolella. Niinpä 
hän kävi täällä tekemässä 
pari työharjoittelua jo en-
nen valmistumista.

– Olen elänyt varsin kan-
sainvälistä elämää ja asunut 
kymmenkunta vuotta ulko-
mailla jo ennen Espanjaan 
muuttoa. Kun sitten aloin 
miettiä, että missä voisin 
harjoittaa uutta ammattiani 
ilman suurempia kielimuu-
reja, oli Aurinkorannikko 
oikeastaan ainoa järkevä 
vaihtoehto, hän järkeilee.

– Lisäksi muistin, että 
kun vielä olin vaateliikkees-
sä töissä, meillä oli useita 
vakioasiakkaita, jotka tal-
vehtivat Fuengirolassa, ja 
he aina kehuivat paikkaa.

Kuten todettua, Haka-Yli-
talo on elänyt varsin kan-
sainvälistä elämää jo ennen 
Espanjaan muuttoa.

– Exäni työ oli sellainen, 

Muistatko vielä aikaa ennen pandemiaa? Sitä kun em
me tapelleet rokotteista, passeista, maskeista, minun 
ja sinun oikeuksista ja velvollisuuksista? Kun yskimis
tä käytettiin pierun peittelemiseen, eikä toisin päin?

Silloin olivat murheet pienempiä. Kuten esimerkik
si tervehtiminen. Selvitäänkö nyökkäyksellä tai käden 
heilautuksella, vai pitääkö oikein kätellä? Ai mutta 
toihan on espanjalainen, meneekö tää taas ihan pos
kipussailuksi?

Suomalaisessa kulttuurissa kasvaneena kättely 
on ollut aina minulle hyvin luonnollinen tapa terveh
tiä. Reipas puristus ei mikään taikina muttei toisaalta 
luunmurskaajakaan – hymy ja katse silmiin. ”Terve, 
mitä kuuluu”?

Pandemia muutti tämän totaalisesti. Maski naa
malla saa hymyillä ihan tosissaan, että ystävällinen 
ele kiipeää varmasti silmiin asti. Kätellä ei passaa, 
saati poskipussailla.

Fistbumpillako mennään? Vai olisko nyt kyyner
päähommat?

Sosiaalisessa mediassa olen törmännyt sellaiseen
kin ajatukseen, että kättely on vastenmielistä. ”Toivot
tavasti tämän pandemian myötä päästään lopullisesti 
eroon tuosta ällöttävästä kättelytavasta” luin.

Siinä tilanteessa se vähän kummastutti, mutta eipä 
kummastuttanut enää tässä yhtenä päivänä, kun olin 
Miramarin ostoskeskuksen vessassa. Olen toki sa
man huomannut ennenkin, mutta nyt kiinnitin asiaan 
oikein huomiota.

Koska en ole ällöttävä sika, menin luonnollisesti 
askareiden jälkeen pesemään käteni huolellisesti ve
dellä ja saippualla. Siinä kuuratessani katsoin kasva
van hämmästyksen vallassa, kun yksi toisensa jälkeen 
kanssavessailijat poistuivat kopeista ja pisoaareilta 
muina makkosina käsiään pesemättä. Pohjat veti keski
ikäinen señor, joka poistui pyyhkien käsiään housun 
reisiin. Rapatessa oli ilmi selvästi vähän roiskunut, 
mutta mitäpä sitä käsiään pesemään. 
Kohti ”mehukkaita” kättelyitä mars!

Ehkä tulevaisuudessa pitäisi kät
telyn yhteydessä – jos siis edelleen 
haluaa kätellä – kuulumisten sijaan 
kysyäkin, että ”pesitkö kädet kun 
kävit vessassa?”

Morjesta pöytään ja 
pöydän alle!

Janne Leipijärvi

Oletko käyttänyt 
Espanjassa 
suomalaisia 
kampaamo- tai 
parturipalveluja?   
Teksti ja kuvat:  
Daniel Leipijärvi

Seppo sopivan ikäinen, 
Helsinki

En ole käynyt suomalaisella 
parturilla.
 

Seija sopivan ikäinen, 
Helsinki

Olen joskus käynyt suoma-
laisella kampaajalla.
 

Terhi Voutilainen 55, 
Helsinki  

Olen käynyt suomalaisilla 
kampaajilla Adora on tämän 
hetkinen lempipaikka.

meikit pitää suunnitella 
tarkkaan, ja räiskyvyys 
on hyvin tärkeää. Niin-
pä tyylikkäät vaatteet ja 
meikkaaminen ja muu kos-
metologiaan liittyvät asiat 
ovat tavallaan aina olleet 
osa elämääni.

Tanssiharrastus on jatku-

Kyberhyökkäyksiä on monenlaisia. Kun Ukrainan 
valtiollisia sivuja tai suurten pankkien sivuja vastaan 
hyökätään, taustalla on todennäköisesti taloudellisia 
ja/tai vallanhimoon liittyviä intressejä.

Kun taas hyökätään kohtuullisen pienen, esimerkik
si Fuengirola.fi:n kaltaisen median sivustoa vastaan, 
vaikuttimia on vaikea löytää. Taloudellista hyötyä hyök
kääjä ei voi teoillaan saada, eikä hyökkäys heilauta 
maailman tai edes pienemmän alueen politiikkaa mi
hinkään suuntaan.

Viime kesänä fuengirola.fi sivustolle tunkeuduttiin ja 
siitä asti sivuille pääseminen on ollut hankalaa. Käynnit 
sivustolla ovat ohjautuneet joko jollekin satunnaiselle 
mainossivustolle tai ruutuun on ilmestynyt virheilmoitus. 
Sen verran taitava hakkeri on ollut, että millään put
sausoperaatioilla ongelmaa ei ole saatu poistumaan.

Ilmeisesti hakkereilla on olemassa oma kunniatau
lukkonsa, jonne he listaavat kaikki saavutuksensa. Mi
tä enemmän kiusaa ulkopuolisille saadaan aikaiseksi, 
sitä kovempi jätkä kyseinen hakkeri on vertaistensa 
silmissä. Kyse on lapsellisesta isottelusta.

Onneksi Aurinkorannikolta löytyy päteviä tekijöitä, 
joiden avulla sivusto saadaan kuntoon. Fuengirola.fi 
on nyt uudella alustalla, eikä syksyn virheilmoitusten 
kaltaisia ongelmia pitäisi enää esiintyä. 

Tämän hakkeroinnin positiivinen puoli oli se, että 
Fuengirola.fi löysi uuden mediakumppanin. Uusi yh
teistyö poikii jatkossa yhä monipuolisempaa palvelua 
niin sisällöllisesti kuin kaupallisestikin.
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Uusille urille Aurinkorannikolle

”Saksan tuore 
liittokansleri, 

sosiaalidemokraatti 
Olaf Scholz ei luvannut 

tukea Espanjan 
toiveille EU:n kasvu- 

ja vakaussopimuksen 
velkasääntöjen 

väljentämisestä.”
kauppalehti.fi 18.1.

Tiina Haka-Ylitalo näkee tulevaisuutensa Espanjassa. – Suomesta kaipaan aikuisia lapsiani, vanhempiani, siskoa sekä ystäviä. Onneksi monet heistä käyvät usein täällä ja itse käyn 
aina elokuussa nauttimassa pari viikkoa Suomen upeasta kesästä.

nut myös Espanjassa mm. 
soololattareiden merkeis-
sä. Sen lisäksi Haka-Ylita-
lo on innostunut mukaan 
myös Suomelan teatteri-
toimintaan.

– Ensikontakti tapah-
tui kun Siljamon Erja soitti 
minulle ja pyysi mukaan 

tanssimaan Suomelan Tun-
temattomaan. Lähdin mu-
kaan ja olen tykännyt tosi 
paljon. Olen mukana myös 
Suomelan revyyn tanssi-
porukassa.

Suomelan teatteri- ja 
tanssiporukka on nosta-
nut Tiina Haka-Ylitalon 

mieleen myös lapsuus- ja 
nuoruusmuistoja.

– Nuorena tanssiseuran 
kanssa kiersimme esiin-
tymässä monenlaisissa 
tapahtumissa ja tämä Suo-
melan tanssiporukka on 
tavallaan nostanut esiin 
niitä ihania muistoja.

KUKA?
Tiina Haka-Ylitalo

 ● Kotoisin Kokkolasta
 ● Harrastanut nuorena 

kilpatanssia 
 ● Nykyään harrastaa mm. 

tanssia ja golfia
 ● Työskentelee Helmi  

Beauty Salon 
Fuengirolassa SKY-
kosmetolgiyrittäjänä

Olin iltakävelyllä Calle Larioksella paljasjalkaisen ma
lagalaisen Marian kanssa. Hän on pitänyt omaa tili
toimistoaan tuolla Málagan tunnetuimmalla kadulla 
lähes puoli vuosisataa. Tuona aikana Eurooppa ja 
Espanja ovat muuttuneet. Espanja liittyi Euroopan 
Unioniin melkein 40 vuotta sitten ja Marian laskukone 
on raksuttanut euroja jo 20 vuotta. Maria sinällään ei 
ole muuttunut noissa vuosikymmenissä. Hänen siroa 
kroppaansa pukee hyvin tyköistuva punainen jakku
puku ja samaan sävyyn maalatut huulet ja kynnet. 

Maailma muuttuu, yhdentyy ja yhtenäistyy. Mariaa 
harmittaa, koska Lariokselta ei voi enää ostaa malaga
laisten suunnittelijoiden punaisia jakkupukuja. Pienet 
uniikit kivijalkamyymälät on korvattu jättimäisillä fast 
fashion liikkeillä. Espanjalainen Zarakonserni eri 
tuotemerkkeineen liputtaa Larioksen katukuvaa, kuten 
lähes kaikkialla muullakin maailmassa. Kansainvälinen, 
espanjalaislähtöinen Zara on kuitenkin kaukana alku
peräisestä ja omaleimaisesta Málagasta. 

Kansalliset ominaispiirteet häviävät. Calle Marqués 
de Larioksen päässä Plaza de la Constitución aukiolla 
monumentaalinen Cafe Central on kadonnut katukuvas
ta. Samoin on käynyt monien muidenkin kaupunkien 
perinteisille espanjalaisille keskuskahviloille. 

Granierin itsepalvelukulttuuri on uutta Espanjassa. 
Me pohjoisen ihmiset olemme siihen tottuneet, Maria 
ei. Yrityksen franchising liiketoimintamalliin pohjau
tuvat kahvilaleipomot kasvattavat suosiotaan. Tällä 
hetkellä Granierilla on 350 yksikköä ympäri Espanjaa. 
Se on laajentumassa mm. Italiaan, IsoBritanniaan ja 
Yhdysvaltoihin. Muutaman vuoden päästä Granier 
on uusi Zara, jonka yksiköt sijaitsevat tarkasti opti
moiduilla liikepaikoilla ja täysin identtisillä 
konsepteilla. Persoonalliset, kulttuurihis
torialliset kahvilat korvataan tehokkailla 
liiketoimintayksiköillä. 

Iltakäly Marian kanssa herätti minussa 
monia ajatuksia tulevasta…

Marian kanssa iltakävelyllä

Intialainen Mahatma Gandhi (1869–1948) lausui jo 
kauan sitten maapallomme tilasta ja tulevaisuudesta 
seuraavaa: ”Maapallo pystyy tyydyttämään kaikkien 
tarpeet, mutta ei kaikkien ahneutta.”

Epäilemättä ahneus on monien ongelmien taus
talla! Esimerkkeinä sellaisista mainittakoon nyt vaikka 
ilmaston lämpeneminen, sodat, nälänhädät, köyhyys, 
kulkutaudit. Valitettavasti aina löytyy niitä jotka pyrkivät 
hyötymään muiden kustannuksella.

Kohtuutta tässä kaikessa siis kaivattaisiin! ”Kohtuus 
kaikessa” on tunnettu vanha suomalainen sanonta. 
Ajatuksena on että ihmisen on syytä tyytyä määrä
osaansa eikä tavoitella liikaa. 

Jo aikoinaan Pythagoras (582–496 eKr.) oivalsi tä
män. Hän puhuu kohtuuden maljasta. Se oli rakennettu 
siten että malja oli kohtuudella täytetty kun 2/3 maljasta 
oli täynnä. Jos halusi täyttää enemmän, kävi niin että 
malja tyhjeni kokonaan! Tämä muistuttaa meitä siitä, että 
kun ylitetään sopivan raja, ei menetetä ainoastaan rajan 
ylittävää osaa, vaan kaikki siihen mennessä saavutettu.

Kohtuus on hyvä periaate myös ihmisten välisissä 
suhteissa. Jos vaadimme toiselta täydellisyyttä, se 
johtaa lopulta huonoon lopputulokseen. Kukaanhan 
ei ole täydellinen!

”Mikään ei riitä sille, jolle riittävä on liian vähän”, 
sanoi Epikuros (341–270 eKr.) jo kauan sitten. Näin 
se on tänäänkin. Ei ihminen tahdo saada kylläkseen 

täällä auringon alla! Kaikki on Saarnaajan 
(1:2) mukaan kuitenkin turhuutta. Hän 
jatkaa: ”Kaikki sanat uupuvat kesken, 
kukaan ei saa sanotuksi kaikkea. Sil
mä ei saa näkemisestä kylläkseen eikä 
korva täyttään kuulemisesta”.

Kohtuuden malja?

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt 
Luonnonvarakeskuksen 

erikoistutkija, dosentti

Mara Timonen, 60++, 
Tampere 
 
Joo, Alice on suomalainen 
ja hän leikkaa minun 
tukkani.

Alice Vuori, 60+, 
Tampere 

Kyllä käytän. Se on helppoa 
kun on kampaamo 
alakerrassa.
 

Iris Tontti, 37,  
Helsinki

Kerran olen käyttänyt 
suomalaista kampaajaa.

Markus Aho

Kirjoittaja on Aurinkorannikolla 
toimiva kiinteistönvälittäjä.
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Haluaisitko asua omassa talossa Fuengirolassa, 
tai yksinkertaisesti sijoittaa? Nyt on erinomainen 

tilaisuus toteuttaa tämä haave.

HAAVEESTA TOTTA! 

Jos pidät seuraavista asioista, kannattaa 
varata näyttöaika.
• Talo on Torreblancassa, n. 700m rantaan.
• Koko päivän aurinko ja näkymät merelle  

sekä vuoristoon, etelä/länsi-suunnassa.
• Ison autotallin lisäksi suojaisa parkkipaikka.
• Ei läpikulkuliikennettä.
• Talo remontoitu ajanmukaiseksi, putkistot 

ja sähköt. Lämminvesiboileri systeemi  
uusittu 2019.

• Lattiat hyvää laminaattia, keittiössä laatat.
• Veden lämmitys aurinkopaneeleilla.
• Katettu, lämmitettävä suolavesi-uima-allas. 

(Talviaikana +30-asteinen vesi)
• Ilmalämpöpumput huoneissa.
• Osittain kahdessa kerroksessa. Alakerrassa 

sauna/kph ja yksiö omilla sisäänkäynneillä. 

• Piha osittain laatoitettu.
• Pihalla tilava patio ja grillauspiste.
• Suojattu piha, ei näkymää naapureilla.
• Tilavat olo-makuuhuoneet, myös tilavat 

kylppärit ylä- ja alakerrassa.
• Uusittu keittiö koneineen, apukeittiössä ppk 

ja kuivaus.
• Kaksi terassia 30m2. Etelä/länsi-suunnassa. 
• Netti on.
• Pinta-ala yhteensä n.150m2 autotalli 

mukaan lukien.
• Sähkön kulutus n. 150–300€/kk.
• Hyvä tuotto, jos haluaa vuokrata.
• Hinta reilusti alle 500 k€. Myös pitkäaikais-

vuokraus mahdollinen.

Yhteydenotot puh. +358 40 596 05 49

Ilmanvaihto kuntoon
Yritysuutinen

– Aika monet home- 
ja muut sisäilman 
ongelmat Espanjassa 
johtuvat puutteelli-
sesta tai olematto-
masta ilmanvaih-
dosta. Usein asian 
saa kohtuullisin kus-
tannuksin korjattua, 
kertoo Construcchi-
cos yrityksen toimi-
tusjohtaja Jani Helin.
Teksti ja kuvat:  
Antti Pekkarinen

Construcchicos S.L. on viime 
elokuussa Aurinkorannikol-
le perustettu yritys, joka te-
kee kaikkea rakentamiseen 
ja remontoimiseen liitty-
vää. Uutena asiana Aurinko-
rannikolle Construcchicos 
on ottanut repertuaariinsa 
nimenomaan ilmanvaih-
toasiat.

Se että asunnossa on il-
malämpöpumppu, ei tarkoi-
ta ilmanvaihtoa. Pumppu 
kyllä viilentää ja lämmit-
tää, mutta se pyörittää asun-
nossa jo olevaa ilmaa, uutta 
ei tule eikä vanha poistu.

– Toimimme jälleenmyy-
jänä ja yhteistyökumppani-
na AJM-palvelulle. Se on 
Costa Blancalla kahdeksan 
vuotta toiminut ilmanvaih-
toratkaisuihin keskittyvä 
yritys. Heidän opeillaan 
ja tuotteillaan teemme il-
manvaihtoratkaisut alus-
ta loppuun.

Ilmanvaihto lähtee siitä, 
että asunnossa on oltava 
riittävä määrä poistoilma- 
ja korvausilmaventtiilejä. 
Construcchicos hoitaa ko-
ko projektin alkaen timant-
tiporauksesta.

– Asentamamme pois-
toilmapuhaltimet toimi-
vat aurinkoenergialla, joten 
asunnon voi huoletta jättää 
pidemmäksikin aikaa tyh-
jilleen. Ilma vaihtuu, vaikka 
sähköt asunnosta muuten 
katkaistaisiinkin.

Juuri loma-asunnoille, 
jotka jätetään välillä use-
ammaksikin kuukaudeksi 
tyhjilleen, ilmanvaihto on 
huoneiston kunnon säily-
misen kannalta välttämä-
tön. Jos asunto on umpio, 
asukasta saattaa muutaman 
kuukauden poissaolon jäl-
keen odottaa ikävä yllätys.

– Me saamme poistettua 
sellaiset ongelmat, jotka ai-
heutuvat ilman kosteudes-
ta. Kosteus ja pöly yhdessä 
ovat hedelmällinen kasvu-
alusta homeelle. Jos talossa 
on tapahtunut esimerkiksi 
vesivahinko, siihen ilman-

vaihtokaan ei lopullista rat-
kaisua tietenkään tuo.

Kaikki rakentamista

Ilmanvaihtoratkaisujen li-
säksi Construcchicos tekee 
myös kaikenlaiset remon-
tit ja rakentaa tarvittaessa 
vaikka kokonaisen talon.

– Meillä on monipuolis-
ta osaamista kaikkiin ra-
kennusalan töihin. Meidät 
voi tilata tekemään pieniä 
korjauksia, kylpyhuonere-
montteja tai vaikka koko 
asunnon uudistamiseen. 
Kaikki muu hoituu omalla 
porukallamme, putkiasen-
nukset teetämme alihank-
kijoilla. Muutenkin olemme 
pyrkineet verkostoitumaan 
alan toimijoiden kanssa 
niin, että voimme tarjota 
mahdollisimman katta-
vat palvelut.

Timanttiporalla venttiilin reikä syntyy paksuunkin seinään.

Ketä nämä Construcchicos eli suomeksi rakennuspojat ovat? Yrityksen perusti 
joukko rivakoita nuoria miehiä, jotka tutustuivat yhteisessä työpaikassa ja har
rastusten parissa. Nelikko omistaa yrityksen tasaosuuksin.

Construcchicos Fuengirola S.L.

Jani Helin,  
toimitusjohtaja
-17 vuoden kokemus 
sähkötöistä. Kattava 
kokemus kaikesta 
rakentamisesta ja 
remontoinnista.

Jesse Putkuri,  
varatoimitusjohta
-Vankka kokemus 
maansiirto- ja raken-
nustöistä.

Santtu Salmela, 
myyntipäällikkö
-Kirvesmies, pitkä ko-
kemus myös työnjoh-
dollisista tehtävistä

Janne Sarkkinen
-Kansainvälistä 
kokemusta raken-
tamisesta ympäri 
maailman
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Alueelta löytyy paljon kaa-
topaikkoja ja jätepisteitä, 
minne tavarat voi laillises-
ti ja valvotusti viedä. Kun-
nallisia Punto Limpioita 
löytyy paljon, esimerkiksi 
Fuengirolan feria-alueelle 
voi viedä monenlaista on-
gemajätettä akuista loiste-
putkiin.

Isommalle tavaralle, esi-
merkiksi remonttijätteelle 
löytyy myös omat paikkan-
sa. Mijasin alueella La Ca-
lan kylän pohjoispuolella on 
kaatopaikka tai oikeammin 
kierrätyskeskus Reciclados 
Mijas. Kyseessä on yksityi-
nen yritys, joka lajittelee ja 
kierrättää jätteitä monipuo-

lisesti. Ainoastaan vaaral-
liset aineet ovat pannassa 
tällä kaatopaikalla. Tänne 
tavaraa voivat roudata niin 
yksityiset ihmiset kuin yri-
tyksetkin.

Jätteiden vieminen kaa-
topaikalle on helppoa. Auto 
ajetaan portilla vaa álle, se 
punnitaan ja pois tullessa 
punnitseminen uusitaan. 
Syntyneestä erotuksesta 
peritään jätemaksu, joka 
on erittäin kohtuullinen. 
Esimerkiksi rakennusjät-
teestä täytyy maksaa 38€/
tonni. Täysi pakettiautolli-
nen remontin jätteitä mak-
saa yleensä 5–8€.

Reciclados Mijas löytyy 
helposti. La Calan kylästä 
pohjoiseen lähtevää tietä aje-
taan muutama sata metriä. 
Galp -huoloaseman kohdal-
ta käännytään vasemmalle 
ja siitä alkaa viitoitus. 

Minne viedä jätteet?

Kaatopaikalta voi löytyä myös horror -aiheista katseltavaa.Reitti kaatopaikalle on helppo.

Pakettiautollinen remonttijätettä maksoi edellisen kerran 5,60€.

Paikalle tullessa ja lähtiessä auto punnitaan. Erotuksesta laskutetaan.

Aurinkorannikolla matkailija kohtaa silloin tällöin ikävän näyn. 
Teiden varsille on perustettu laittomia kaatopaikkoja, jonne on 
kipattu kaikki mahdollinen pellavapyyhkeistä perämoottoriin. 
Toiminta vastuutonta, se sattuu sekä silmään että luontoon.
Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

Jätteiden 
vieminen 
kaatopaikalle 
on helppoa. 
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Historiallisen tärkeät aluevaalit 
ALUEVAALIT OVAT TOSIAAN niin kuin otsikossa 
lukee, historialliset. Historialliset ja erittäin merkittä
vät siinäkin mielessä, että aluevaaleissa Suomeen 
äänestetään ja muodostetaan täysin uusi hallinnon 
taso. Sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastus
toiminnan järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointi
alueelle. Ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueen asi
oissa alkaa käyttämään aluevaltuusto.

Soteuudistuksella pyritään vastaamaan mm. 
Suomen ikääntyvän väestön kasvavaan palvelutar
peeseen. Alkuperäinen soten tarkoitus 
on ollutkin hillitä hallitsemattomasti kas
vavia tulevaisuuden sotekustannuksia 
n. 3 mrd euroa. Tämä edellä mainittu 
yhtälö on pakottanut meidät muutoksien 
tielle ja uudistuksiin liittyvä tehtävänan
to aluevaltuustoille edellyttää alueiden 
sote ja pelatoimintojen sekä hallinnon 
uudelleen organisointia tai ainakin sen 
tehokkuuden tarkastelua. Palvelujär
jestelmiä pitää integroida eli yhdistää, saada eri 
toiminnot palvelemaan paremmin ja tehokkaammin 
kokonaisuutta. 

TAMMIKUUN 23. PÄIVÄNÄ valitaan kaikkiin muihin 
hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin päättäjät eli 
aluevaltuutetut paitsi Helsinkiin, missä palveluista 
jatkossakin vastaa kaupunki. Ahvenanmaa jää myös 
aluevaalien ulkopuolelle. Hyvinvointialueita on yh
teensä 21, joista Pirkanmaa isoimpana, hieman yli 
puolen miljoonan asukkaan alueena. Pirkanmaalle 
ja sen uudelle aluevaltuustolle on osoitettu lähes 
kahden miljardin euron budjetti, jolla soten ja pelan 
uudistukset alueella tulee hoitaa. Hyvinvointialueil
le koko Suomessa on varattuna rahaa uudistusten 
tekemiseen yhteensä n. 20 miljardia euroa. On ky
se siis massiivisesta uudistuksesta. Ensimmäisillä 
aluevaltuustoilla tulee olemaan valtava työmaa edes
sään.  Konkreettisesti aluevaltuutetut voivat päättää 
esimerkiksi siitä, missä terveyskeskukset ja sairaalat 
sijaitsevat, missä määrin niitä ulkoistetaan ja miten 
vaikkapa digipalveluja otetaan käyttöön. Aluksi alue
valtuustossa päätetään, millaisia päätöselimiä val
tuustotyön tueksi perustetaan uudistustyön pohjaksi. 

Uudistuksen tuotoksena hyvinvointialueen palvelut 
pitäisi tuottaa tehokkaammin, vaikuttavammin ja 
paremmalla henkilöstön työhyvinvoinnilla. Jos näin 
käy, on työssä onnistuttu erinomaisesti.

Itse lähdin ehdolle näihin aluevaaleihin siksi, että 
olen jo reilut 16 vuotta pyrkinyt vaikuttamaan oman 
yritykseni kautta esimerkillä, että vaikuttavia sote
palveluja on mahdollista tuottaa ja vieläpä hyvällä 
henkilökunnan työhyvinvoinnilla. Olen myös vaikut
tanut yhteiskunnallisesti jo yli 20 vuotta parempien 

päihde ja riippuvuussairauksien hoi
don puolesta. Ellen olisi nyt asettunut 
asiantuntijana vaaleihin ehdolle, olisin 
myöhemmin kokenut sen vastuusta pa
kenemisena. Politiikasta ja sen teosta 
en niinkään välitä. Itselle nämä ovat 
enemmän sote ja pelastustoimen in
tegraatiouudistusvaalit kuin poliittiset 
vaalit. Mutta teitä sunnuntain äänestäjiä 
varten tuon esille sen, että vaikka näihin 

ensimmäisiin aluevaltuustoihin ja niiden tuleviin töihin 
olisi hyvä liittyä paljon sote ja pelastusalan asian
tuntijuutta niin yhtä tärkeää aluevaltuustoissa on olla 
mukana hallinnon ja politiikan teon ammattilaisia jo 
yksistään demokratian ja hallinnon mittavan uudis
tustyön etenemisen takia. Minun henkilökohtaisessa 
”dream team” ajattelussa tuleva aluevaltuusto olisi 
sopiva sekoitus kaikkea edellä mainittua, mutta mikä 
tärkeintä, se olisi yhteistyökykyinen, puhaltaisi yhteen 
hiileen ja ottaisi koko hyvinvointialueen väestön huo
mioon päätöksiä tehdessään. Äänestä siis viisaasti, 
järjellä ja sydämellä, jos olet kotoSuomessa, etkä 
ennakkoon ole vielä ääntäsi antanut. Tärkeintä on 
äänestää ja vaikuttaa, sillä aluevaltuustoissa rat
kaistaan tulevaisuuden hyvinvoinnin 
suuntia. Päätökset, toimeenpanot 
ja niiden seuraukset tulevat vaikut
tamaan kaikkien alueella asuvien 
elämään. 

Mika Arramies

Kirjoittaja on pirkanmaalainen 
aluevaaliehdokas.

Markkinoinnilla hyvinvointia!

Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2 @helmibeautysalonfuengirola
(Rannan Mercadonan ja Ferian välissä)

Helmi Beauty Salon Fuengirola

KAUNEUSHOITOLA HELMEN 
AMMATTILAISPALVELUT
Puhdistava-Syväkosteuttava 
Hyaluron Ultraäänikasvohoito, 
(sis. hieronnan) 79 €
Ihon nuorennushoito! 
Innovatiivinen kaksitehoinen 
neulaton  Biorevitalisaatio & 
4 hapon yhdistelmäkasvohoito 
(sis. hieronnan) 145€ (160€)
SKY-kosmetologi Tiina

BEAUTY SALON

Ajanvaraus: Timma.es/helmifuengirola • Puh. +34 722 821 329

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola
100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.
Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.
Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

Ambulanssi- ja lääkäripäivystys 24h/vrk, 900 200 116

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

Av. de los Argonautas, s/n. Benalmádena.

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:
Marita Ekman  +(34) 696 981 372

Avda. Ramón y Cajal, s/n. Edificio Beroe. Fuengirola

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

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

• Jesus Cautivo 44 (junakatu), Edif. Jupiter local 16
Los Boliches (Café Kardemumman lähellä). Puh. 952 667 087

Avoinna ma-pe 10–20 ja la 10–14
• Carrefour Mijas Costa ma-la 10-22

Ilmainen uutiskirje joka kuukausi, HAE OMASI!

Anni's Vital Shop Los Bolichesissa (Junakadulla) 
ja Carrefour Mijas Costalla palvelee.  

Kummassakin liikkeessä palvelua myös suomen kielellä

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com

60 
tablettia

26,90

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –
Anni’s Vital Shop Los Bolichesissa (Bussikadulla)palvelee. 

Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä
Uusi osoite Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 

(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 
Avoinna ma-pe 10-20 ja la 10-14

Elviria: ma-pe 10-18 / la 10-14
Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 

www.annisvitalshop.com | tiina@annisvitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
K2-vitamiini ja 

Q10.

-10%
– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

K2-vitamiini ja 

-10
Tarjous voimassa 

8.11. saakka.

Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 
– Hae uusin tarjouskatalogi kaupastamme!

Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä
Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 

(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 
Avoinna ma–pe 10–20 ja la 10–14

Elviria: ma–pe 10–18 / la 10–14
Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Elinvoimaa luonnosta.oimaa luonnosta.voimaa luonnosta.v

Tri Tolosen
Berberin+Kromi 

ja CardiOmega 

Tarjous voimassa 
13.5. 2021 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

-10%

Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 
– Hae uusin tarjouskatalogi kaupastamme!

Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä
Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 

(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 
Avoinna ma–pe 10–20 ja la 10–14

Elviria: ma–pe 10–18 / la 10–14
Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
SINKKIASETAATTI 
vastustuskykyyn 

Suomalainen lääkäriasema

Los Boliches Fuengirola 29640
Av. Ntro. Padre Jesús Cautivo 2 Edf. Real Costa 1-B

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com

Ensimmäisillä 
aluevaltuustoilla 
tulee olemaan 
valtava työmaa 

edessään.  
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MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

24 h  
suomenkielinen 

päivystys 
hätätilanteisiin 
– jos terveytesi

tai henkesi 
on vaarassa

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

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

Pienikin ilmoitus huomataan!

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WellO2 - heti helpompi hengittää!
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WellO2 yhdistää hengityslihasten harjoituksen sekä 
lämpimän höyryn. Harjoituksessa vastapaine avaa il-
mateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoa-
mista ja vähentää ärsytystä. Nenämaski avaa tukkoisen 
nenän. Säännöllinen harjoittelu  vahvistaa  hengityseli-
mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiinWellO2 – lääkkeetön apu 

hengitysongelmiin

WellO2 - heti helpompi hengittää!
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WellO2 yhdistää hengityslihasten harjoituksen sekä 
lämpimän höyryn. Harjoituksessa vastapaine avaa il-
mateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoa-
mista ja vähentää ärsytystä. Nenämaski avaa tukkoisen 
nenän. Säännöllinen harjoittelu  vahvistaa  hengityseli-
mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WWW.WELLO2.FI

239€
Avenida de Los Boliches,4, Fuengirola

Puh. +34 687 886 745, +34 687 886 746, info@meriatur.com

Tarjoushinta Maksuton 
kotiinkuljetus 
lähialueille. 

Koko Espanjaan 
10€.

WellO2 myynnissä 
nyt Centro Finlandian 

Meriaturissa! 

Jo yli 
70.000 

tyytyväistä 
käyttäjää!

uudella ja uusinta teknologiaa edustavalla laitteella!
Tarjous 790 €/silmä (norm. 990€)

Esitutkimuksen hinta 89 € (norm. 129€), 
joka hyvitetään leikkauksen hinnasta.

Varaa aikasi helposti timmasta tai soita!
Ajanvaraus: timma.� /soleyesfuengirola 

Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz 3, Fuengirola
Tel. +34 952 470 073• Whatsapp +34 691 934 660

info@soleyes.es • www.soleyes.es

SILMIEN 
LASER-LEIKKAUS

FFF• 
    

CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
I

Marokon
kulta

- tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntymistä

Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola
puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746 

info@meriatur.com
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SYKSYISIÄ

NÖYRÄSTI

VAU!

YHDISTÄMISEEN

LUULLINEN

99

VIUHAH-
TAJA

VIH-
REITÄ

VÄPÄ-
TYS

MCBEAL

TARKKA

ESTRA-
DILLA

LAHJALLA

KAT-
KOTTO-
MUUS

POLTTA-
MATON

SÄÄDET-
TYJÄ
TYRIÄ

MATKII
KAVAL-
JEERIT
JYLHÄ

UPOT-
TAVA

KANSAN-
MUSAA

TYYTYMÄTTÖMIÄ

TYHJE-
NEVIÄ HAM-

PAISIIN
KUUTAMO

KYRMY-
NISKA

U

AGEN-
DASSA

KONSA-
NAAN

VOIDAAN
VIINAN-

KIN
KANSSA

JULIS-
TAA

MYÖTÄ-
MIELI-
NEN

SAARI
TEILTÄ

TUTTUJA

LUKUI-
SIMMIN

STEPHEN

BAGGE
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HAU-
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TURIS-
TILLA

KUUP-
PIA

TIPOIT-
TAIN

USKO
TÄMÄ
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TOJA

KERRO-
TAAN

HAL-
MEEN

NIMISIÄ

JÄÄHÄN (L)OMPA-
KOSSA

”PALLO-
PELI”

DISIPLIINI ENNUSTAJA LAPISTA MILLILLEEN

DAVID J KÄTKÖSSÄ

POHJISSA

KOKOOMUKSEN
PRESIDENTTI-

EHDOKAS�V.�1994

PAISKATTUKIN

LOUHINTA-
TÖIHIN

SUKUA SOVE-
LIAIN

ULKO-
NÄKÖ

LASKEA
PÄÄL-
LYS

HAA-
VAAN

VAU-
VOILLE

HÄNNILLÄ
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KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS SUOMEEN 96 € / vuosi (11 nro)

KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

 85 € / vuosi (11 nro)

E S PAN JA N  KOT I K E I TT I Ö

FuegoNuevo

Lento

KAT I A  W E S T E R DAH L

HINTA

30

www.olekustannus.com/uusiole

Olé-clubhinta 
25 €

UUSI KEITTOKIRJA
Myynnissä nyt

NUEVO FUEGO LENTO 

 ESPANJAN KOTIKEITTIÖN SALAT 
SELVÄLLÄ SUOMEN KIELELLÄ

120 sivua tietoa Välimeren keittiöstä ja espanjalaisen keittiön saloista sekä runsaasti kokkausvinkkejä. 

Kirja sisältää yli 70 reseptiä seikkaperäisine valmistusohjeineen, kirjoittajan omien kokemusten värittäminä. 

“Olen kirjassa yrittänyt mahdollisimman helpolla tavalla jakaa tietoa, jonka olen itse saanut 
Espanjan keittiöstä lähes 40 vuoden maassa asumisen aikana.” – Katia Westerdahl

TILAA KOTIIN + POSTITUSKULUT TAI 
NOUDA OLÉLEHDEN TOIMITUKSESTA FUENGIROLASTA C/ SANTA GEMA 15.

TILAUKSET�  puhelimella (+34) 952 470 794      sähköpostilla: tilaajapalvelu@olekustannus.com       

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 
ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI
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1.  Mikä oli ensimmäinen Suomessa eurolla ostettu tuote?
2.  Mikä on tykky eli tykkylumi?
3.  Miksi laulaja David Bowiella oli ”eriväriset” silmät?
4.  Minä vuonna Australian avointen voittoa on kisattu 

viimeksi ilman Williamsin tennissiskoksia?
5.  Mikä on pinta-alaltaan Yhdysvaltain suurin osavaltio?
6.  Kuinka monta vuotta tuli täyteen poptähti Robinin 

läpimurrosta?
7.  Mistä hinnasta malli Heidi Klumin, 48, sääret on 

vakuutettu?
8.  Miksi Indonesia rakentaa uuden pääkaupungin Borneon 

sademetsään?
9.  Mitkä nykyihmisen perustaidot näyttelijä Jackie Chanilta 

puuttuvat?
10. Miksi saippuaoopperoiden kuten Kauniiden ja rohkeiden 

kerronta on hidasta?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

L U U K U T S U L J E T T U

I L K I E R I T Ä L I O T

P O I S R R A V I O L I T

A L U S T A V U O R I K A S I

A N T O N N T H O R E S S U T

V A I N O M A K A I L U T U U H E A

O P I N N Ä Y T E R A T A N I A E G

M A P I T Y L L Ä S S A N T A R M I

A I A N N A T I S K U T A N U T

A R I N O T S O T A T O S V E S A

O A A R I T A K S I A T E R I A

L O H I J O K I H U I P A T A K O I T

I P A N A O H I M O L U U V I I K K I

V E N E V A J A A M M U N T A P A K O

E T A N A U N I T A U T I T U U T I T

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Hankkiudu ompelukerhoon tai perusta sellai-
nen. Työtahtisi herpaantuu ja olet sekopäisellä 
sarakkeella, kutominen rauhoittaa. Onnenlan-
kasi on lilaa.

Tee itsellesi kuumia juomia ja tehosta tervey-
teesi sekä hyvinvointiisi kaikella mahdollisella 
tavalla. Onnenhomeopaattinen droppisi on 
belladonna.

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Kierrätä ja mieti kuinka tuikkukynttiläsi metalli-
kuori saattaa ensi vuonna halkoa Atlantin aal-
lokkoa rahtilaivan visiirinä. Onnenkenkäsi ovat 
urheilulliset.

Hanki epäpuhtauksia poistavia kasveja kotiisi. 
Pyyhi pölyt kaikista hyllyistäsi. Olet hiukan 
hajamielinen keskiviikkona. Onnenlukusi on 
seitsemän.

Opettele jokin kierrätysaiheinen käsityö. Kuu-
let ihanan juorun ja vaikka epäilet sen toden-
mukaisuutta laita se kiertoon. Onnenkaramel-
lisi tarjoillaan sinulle pian.

Hanki läheisyydestä voimaa ja istu paljon 
muiden sylissä tämän viikon ajan. Odotat 
jotain ihanaa tapahtuvaksi, se tuo sinulle 
lopulta keväistä onnea.

Kokeile kepillä jäätä ja pyydä palkankorotusta. 
Mene lauantaina ulkoilemaan erään kiinnosta-
van henkilön kanssa. Onnenhuumasi on illalla.

Nyt kannattaa satsata kodinkoneiden hankin-
taan, sillä uurastuksesi mm. keittiössä ovat saa-
neet selkäsi jo kipeäksi. Onnenpallosi tottelee 
sinua.

Rauhallinen viikonloppu ja mukava alkuviikko 
antavat sinulle lisäenergiaa. Saat muutamia 
mukavia arpavoittoja, jotka piristävät. Onnen-
numerosi on 14.

Lisääntyvä makeanhimosi pääsee täysin 
villiintymään. Hillitse itsesi ja kummallinen 
tottumuksesi maanantaina. Onnenpajupuusi 
kasvaa rantakadulla.

Karista vanhojen asioiden kimakat tunnelmat 
kannoiltasi ja avaa elämääsi uusi sivu. Varo 
erästä juoruilijaa. Onnensuklaasi löytyy ystävän 
pöydältä.

Eräs paketti kiinnostaa sinua ja näet sen vaik-
ket saisi. Unohdat tärkeän tapaamisen, koita 
lepytella asianosaista leivoksella, se tuo sinulle 
mittavaa onnea.

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.

Taitaa puulla olla etuajo-oikeus. 
Kuva: Marita Järvinen

LUKIJAN KUVA 
Tällä palstalla julkaisemme  
lukijoidemme lähettämiä  
kuvia.  Jos silmiisi osuu jotakin 
kaunista, rumaa, outoa, ihmeel-
listä, suloista, tai muuten vain 
huomiosi vangitsevaa, ota siitä 
kuva ja lähetä meille: 
toimitus@fuengirola.fi 
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Lukko hurjassa vireessä
VIIME KAUDEN MESTARI Rauman Luk
ko on hirmuverossa jääkiekon Liigassa. 
Joukkue voitti viimeksi Lahden Pelicansin 
1–6 numeroin ja nousi sarjassa kuuden
neksi. Voitto oli kymmenes peräkkäinen 
raumalaisille.

Lukon pelillinen muutos on ollut hurja. 
Alkukaudesta joukkue majaili taulukon 
häntäpäässä, selkeästi pudotuspelirajan 
alapuolella. Rauman tunnetusti vaativat 
kiekkofanit esittivätkin jo päävalmentaja 
Marko Virtaselle potkuja. Nyt kellossa 
on toinen ääni.

Merkittävästi alkukauden vaikeuksiin 
vaikuttivat monet sairauspoissaolot ja 
loukkaantumiset. Merkitystä oli myös 
uuden valmentajan sisään ajamalla pe
lityylillä. Pekka Virran (nyt SaiPassa) 
pelikirjassa kiekkokontrolli ja viivelähdöt 
olivat keskiössä.

Virtanen peluuttaa Lukkoa enemmän 
pystysuuntaan. Tavassa on paljon NHL
vaikutteita. Viime kauden pelaajamate
riaali oli Lukolla tätä kautta vahvempi. 

Materiaalinsa avulla raumalaisjoukkue 
kykeni pelaamaan riskialttiimmin ja hi
taammin kiekkoa kontrolloimalla.

Jos on Virtasen joukkueessa vähem
män taitoa, on sitäkin enemmän luiste
lu ja kamppailuvoimaa. Tai nämä omi
naisuudet tulevat nyt vain paremmin 
esiin. Kun Lukko on vielä saanut pelin 
virtauksen ajoituksineen toimimaan, on 
syöttelystä tullut helpon näköistä ja peliä 
eteenpäin vievää.

Lukko on pelitavaltaan ja tuloksen
tekokyvyltään liigan paras joukkue täl
lä hetkellä.

 
SAMAA EI VOI SANOA esimerkiksi kau
den hyvin aloittaneesta Vaasan Spor
tista. Risto Dufvan valmentaman vaasa
laisryhmän sijoitus on vasta 12.. Etenkin 
maalinteko tuottaa ongelmia. Ihan samaa 
voi sanoa SaiPasta. Joukkue on pistekes
kiarvolla mitaten sarjan heikoin. Toiseksi 
viimeinen sija selittyy neljällä peränpitäjä 
Jypiä enemmän pelatulla ottelulla.

Ässät ohitti jo pahimman alavireen
sä, mutta Karri Kiven valmennus ei ole 
kuitenkaan tuonut nousukiitoa HPK:n tai 
Jukurien tapaan. Ässillä on täysi työ, jos 
se aikoo nousta pudotuspeleihin.

Mielenkiintoiseksi joukkueeksi Lii
gassa voi nimetä myös HPK:n. Joukkue 
nousi sensaatiomaisesti sarjan pohjilta 
pudotuspelipaikalle valmentaja Jarno 
Pikkaraisen johdolla. Suurin lento näyt
tää kuitenkin jo hiipuneen. Jukureita ja 
Lukkoa vastaan joukkue oli täysin ot
tavana osapuolena. Voitto Jukureista 
tuli sensaatiomaisen maalivahtipelin ja 
onnen turvin.

 
HÄMEENLINNALAISTEN MATERIAALI 
ei riitä hyvään kiekolliseen peliin. Voiton 
avaimet se hakee vahvasta puolustus ja 
maalivahtipelistä sekä ajoittain kovasta 
koko kentän prässistä. Kolmen ottelun 
viikot käyvät tällä pelityylillä raskaaksi.

Pikkaraista voidaan kuitenkin jo tässä 
vaiheessa onnitella joukkueen kurssin 

muuttamisesta. Pitää näet ottaa huo
mioon materiaali, joka on maalivahteja 
lukuun ottamatta liigan heikoimmasta 
päästä, ellei peräti heikoin.

Liigassa pelataan nyt paljon muusta
kin kuin sarjapisteistä. Tyhjät katsomot 
syövät taloudellisen pelivaran. Monen 
seuran talous näyttää jo punaista. Varat 
on syöty, velkaa pitää ottaa, jos saadaan 
ja mitä oudoimpia tulohankintayrityksiä 
nähdään kiihtyvällä vauhdilla.

Pelastavaa kädenojennusta odote
taan nyt valtion suunnalta.
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tuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU 
SANTANA 19.1.2022

388th COPA DOS LEONES  
SANTANA GOLF CLUB 

20.1.2022

 
Sarja 1: 
Lyöntipeli miehet hcp 0–14 
1. Remes Pekka 
 hcp 14 ....................tulos 69
2. Kanerva Jari 
 hcp 12 ....................tulos 71
3. Virtanen Timo
 hcp 12 ....................tulos 71

Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28 
1. Lemola Timo  
 hcp 20 ....................tulos 42
2. Tuovinen Matti
 hcp 23 ....................tulos 39
3. Anttila Heikki
 hcp 28 ....................tulos 39

Sarja 3:
Pistebogey naiset hcp 0–36 
1. Kanerva Anne  
 hcp 16 ....................tulos 42
2. Niskanen Anna-Liisa
 hcp 24 ....................tulos 36
3. Söderholm Marit
 hcp 30 ....................tulos 33

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0 
1. Jokke Nuutilainen 
 hcp 16,3 .................tulos 42
2. Jukka Lehtonen
 hcp 0,0 ...................tulos 38
3. Rainer Melin
 hcp 9,4 ...................tulos 38

Kategoria 2. Gents 17.1–28 
1. Risto Kähtävä  
 hcp 20,8 .................tulos 45
2. Lefa Ekström
 hcp 24,5 .................tulos 40
3. Kosti Uusitalo
 hcp 18,6 .................tulos 39

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 
1. Päivi Nuutilainen  
 hcp 35,0 .................tulos 36
2. Marina Tabell
 hcp 35,1 .................tulos 34
3. Anna Peltola
 hcp 27,8 .................tulos 33

Fuengirolan rullakiekkoturnaus 
oli kotijoukkueiden juhlaa

Fuengirola LIONSin kolmes-
ta joukkueesta ensimmäise-
nä matolle liukui Vikings. 
Vastaan asettui Buldogs, ja 
loppulukemat kirjattiin Vi-
kingsille 13–4.

Heti seuraavassa ottelussa 
Barona kohtasi Sancti Pet-
rin. Jälleen kirjattiin voitto 
Fuengirolaan, kun Barona 
hoiti ottelun nimiinsä lu-
vuin 6–4.

Tämän jälkeen Baronan 
miehistöllä oli parin ottelun 
verran aikaa ottaa happea 
ja Hartsportia, kunnes oli 
aika kohdata Galves. Täs-
tä ottelusta voitto Baronal-
le maalein 5–2.

Lauantain viimeisessä 
ottelussa kamppailtiin-
kin sitten Fuengirolan si-
säisestä herruudesta, kun 
latin Team ja Vikings otti-
vat mittaa toisistaan. Latin 
Team oli lopulta ottelussa 
niskan päällä ja kairasi voi-
ton maalein 9–2. Näin kir-
jattiin Vikingsille kauden 
ensimmäinen tappio.

Sunnuntaina ohjelmas-
sa oli vielä kolme ottelua, 
joista jokaisessa nähtiin 
myös fugelaisväriä. Päivän 
avausottelussa Barona esit-
teli turnauksen suurinu-
meroisimman kylvetyksen, 
kun se riepotteli Piratasia 
peräti maalein 21–1.

Fuengirolalaisittain ko-
ettiin ikävä yllätys sunnun-

tain toisessa ottelussa, kun 
Vikings taipui Sancti Petril-
le luvuin 2–7. Näin Vikings 
koki siis toisen perättäisen 
tappion.

Myös sunnuntain päät-
teeksi tarjolla oli paikal-
liskamppailu. Tällä kertaa 
vastakkain olivat Latin 
Team ja Barona. Tiukan 
väännön päätteeksi voit-
tajaksi selviytyi Latin Team 
maalein 8–7.

Fuengirolan turnauksen 
perusteella näyttää siis sil-
tä, että Fuengirola LIONSin 
kolmesta joukkueesta La-
tin Team on tällä hetkellä 
hieman Baronaa ja Viking-
siä edellä. 

Samaa kieltä puhuu myös 
sarjataulukko. Latin Team 
on voittanut kaikki pelaa-
mansa viisi ottelua, ja johtaa 
sarjaa maksimipistein, eli 15 
pisteellä. Toisena on Barona 
ja kolmantena Vikings, mo-
lemmilla 12 pistettä.

Uusi alusta

Viime viikonlopun turna-
us oli myös tavallaan uuden 
aikakauden alku Fuengiro-
lan kotikentällä, Santa Fen 
stadionilla. LIONSin koti-
kentälle asennettiin ennen 
turnausta uusi STILMAT 
-alusta, joka on merkittä-
västi parempi kuin vanha.

Joukkueenjohtaja Jari 

Latin Teamin ja Vikingsin välisessä ”veljesjoukkueiden” kohtaamisessa meno oli välillä 
lennokasta. (Kuva: Felix Alcalá)

Viime viikonloppuna pelattiin Fuengirolassa 
rullakiekon Andalusian liigan kolmannen 
kierroksen turnaus. Kolme kotikaupungin 
joukkuetta eivät paljoa jättäneet muille.
Teksti: Janne Leipijärvi

Nymanin sanoin ”uudella 
STILMAT -matolla kiekko 
kulkee ja rullat pitää”.

Uuden alustan asenta-
minen oli myös edelly-
tys sille että Fuengirola 
LIONS voi isännöidä kan-
sallisen Liga STILMATin 
otteluita. Tätä sarjaa fuge-
laiset pelaavat kolmesta 
Andalusian sarjaa pelaa-

vasta joukkueesta kerä-
tyllä ykkösjoukkueella, 
joka kantaa koko seuran 
nimeä Fuengirola LIONS.

Liga STILMATin otte-
luista Fuengirolassa pääs-
täänkin nauttimaan heti 
seuraavana viikonloppu-
na. Tämän viikon lauan-
taina Sant Fen kentällä Los 
Bolichesissa pelataan kaik-

Latin Team onnistui kaatamaan myös toisen paikallisvastustajansa Baronan. Latin Team joh-
taa sarjaa puhtaalla pelillä. (Kuva: Outi Jämsä)

kiaan yhdeksän ottelun tur-
naus. Kotijoukkue LIONS 
pelaa näistä kolmessa ot-
telussa.

Kovatasoisia pelejä pää-
see katsomaan paikanpääl-
le, ja otteluihin on vapaa 
pääsy. Myös netin kautta 
katsominen onnistuu, sillä 
luvassa on maksuton live- 
streamaus.
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Kaikki  
kenttäesittelyt  

luettavissa: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

Jose ”Pepe” Gancedon suun-
nittelema kenttä avattiin 
vuonna 1976. Kentällä ei sa-
tavarmasti ole yhtään tylsää 
väylää, vaan niistä jokainen 
on omalla tavallaan per-
soonallinen. Ei siis ihme, 
että Gancedoa kutsutaan 
lempinimellä ”Golfin Picas-
so”. Torrequebrada nimet-
tiin ehdolle myös vuoden 
2019 Espanjan parhaaksi 
golfkentäksi.

Suosikkireikiä  
vaikea valita
Torrequebradassa pelattiin 
Espanjan U-25 mestaruus-
kisat -78. Kilpailun voitti 
muuan nuori Severiano ”Se-
ve” Ballesteros. Seuraavana 
vuonna -79 kentällä pelat-
tiin Spanish Open, ja tuota 
kisaa paikanpäällä seura-
si klubilla caddiena töis-
sä ollut 15-vuotias Miguel 
Angel Jimenez. Näiden kah-
den tunnetun espanjalaisen 
golflegendan saavutukset 
ovat miltä tahansa kantil-

ta katsottuna huikeat! Suo-
sikkireikiä on vaikea valita, 
koska silloin niitä pitäisi va-
lita kaikki kahdeksantoista. 
Etuysiltä poimitaan kuiten-
kin muutama kiinnostava. 
Keltaisilta pelattuna kentän 
pituus on 5.763m, par 72.

Lyhyt ja  
petollinen reikä
1. REIKÄ (par 5, 435m) ava-
uksessa ei kannata lähteä 
ahnehtimaan pituutta vaan 
pallo on hyvä yrittää pitää 
keskellä väylää. Lipun paik-
ka on hyvä tarkistaa ennen 
kakkoslyöntiä. Jos lippu on 
aivan griinin vasemmassa 
reunassa, niin taktisesti on 
hyvä pelata hieman väylän 
oikeaa reunaa pitkin. Jätti-
mäiselle griinille on helppo 
osua, mutta edessä voi ol-
la tuskaisen pitkiä putteja. 
Erittäin hyvä aloitusväylä.

3. REIKÄ (par 3, 89m) on 
lyhyt, mutta petollinen. Mi-
hin pallo kannattaa sijoittaa 
griinillä? Jos pallon yleen-

sä saa pysymään vasem-
malle viettävällä griinillä, 
niin hyvä. Hankalin ava-
us on tiedossa silloin, kun 
lipunpaikka on edessä oi-
kealla. Matkaa on klubitiil-
tä tuolloin vain noin 65–70 
metriä. Lähipelin taitureil-
lekin kova testi.

Upeat näkymät 
Välimerelle
7. REIKÄ (par 4, 311m) on 
kentän signature hole ja 
tiiauspaikalla ymmärtää 
miksi, kun eteen avautuu 
upea näkymä Välimerelle. 
Alamäkeen lyötävän väy-
län kruununa on griinin 
edessä oleva vesieste, joka 
pitää todellisten tykittäjien 
draiverit bägissä. Pitkä rau-
tamaila tiiltä riittää hyvin 

saattamaan pallon riittä-
vän pitkälle, mieluummin 
keskellä väylää. Väylän reu-
noilla olevat bunkkerit poi-
mivat lyhyempiä avauksia 
ja molemmilla sivuilla on 
puolestaan ”kuivavesies-
teet”. Lähestymislyöntiin 
kannattaa ottaa puoli mai-
laa ekstraa, jos haluaa saa-

da pallon kuivana griinille  
asti.

Sopivasti sykettä

Kentän kolme viimeistä rei-
kää ovat kaikki par nelo-
sia, ja jos kierros on ennen 
niitä sujunut mallikkaas-
ti, niin pää kannattaa pi-
tää viileänä loppuun asti. 
Torrequebradan nopeat ja 
muodokkaat griinit, sekä 
vaikeat lippujen paikat, an-
tavat kovallekin pelimie-
helle riittävästi haasteita. 
Kenttä on silti kaikentasoi-
sille pelaajille elämyksen 
arvoinen. Hyvin hoidetut 
bunkkerit sekä väylien erin-
omainen kunto tekevät pe-
laamisesta nautinnollista. 
Lähes kaikki kentän ulko-
rajat on merkattu vesiesteik-

si, joka selkeyttää ainakin 
lajin säännöt hallitsevien 
golfaajien pelaamista. Nor-
maalikuntoisella pelaajal-
la ei Torrequebradassa ole 
hankaluuksia pelata kier-
rostaan kävellen. Muuta-
malla reiällä nouseminen 
korotetuille griineille an-
taa juuri sopivasti sykettä 
tekemiseen.

Terassilla mukava 
seurata päätösreiän 
neppailua
Range sekä lähipelialue si-
jaitsevat parin sadan metrin 
päässä klubitalolta, puttig-
riini löytyy ykköstiin vie-
restä. Rangen yhteydessä 
toimii myös Figueroa Golf, 
jossa golfopetuksen lisäk-
si saa lähes kaikkea väli-
neisiin liittyvää palvelua. 
Ravintolapalvelut ovat erin-
omaiset ja klubirakennuk-
sen kauniilta terassilta on 
mukava seurata päätös-
reikää pelaavien neppai-
lua. Kentällä kiertää myös  
buggy bar- myyntikärry, 
jonka yksi suosituimpia 
tuotteita suomalaisgolfaa-
jien riemuksi on Long Drink 
eli Lonkero. Torrequebra-
dassa on usein myös suo-
malaista henkilökuntaa ja 
silloin palvelua saa molem-
milla kotimaisilla kielellä.

Torrequebrada  
– The One and Only
Benalmadenassa sijaitseva Golf Torreque-
brada on varmasti yksi Costa del Solin tun-
netuimpia golfkenttiä. Useiden pelaajien 
mielestä se on myös golfpyhättö, johon on 
palattava takaisin kerta toisensa jälkeen.
Teksti ja kuvat: Paul Geitel

Kaunis 18. reikä avautuu hienosti klubin terassilta.

Keskellä asuinaluetta sijaisevaa kenttää voisi hyvin kutsua myös Benalmádenan helmeksi.

Par 72

Pituus
Valkoinen 5852m
Keltainen 5763m
Sininen 5021
Punainen 4881

Hinnoittelu on kausiluonteis-
ta, joten hinnat on helpointa 
katsoa kotisivuilta:
www.golftorrequebrada.com

Erilaiset tapahtumat ja kilpailut ovat suosittuja myös Torrequebradassa.

http://www.golftorrequebrada.com/


22 – Perjantai 21.1.2022

Toimisto 400 m 
Victoria Kent 
Renfe -asemalta 

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

Call Center Manager: marko.virtanen@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

Töihin Málagaan!
– Me emme myy mitään - Me ostamme –

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA
Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. Sotu edut sekä terveydenhuollon.

Saat heti kiinteän pohjapalkan, 1040€ ja 35t/viikko, kun menestyt työssäsi, saat erittäin 
kannustavan provision. Meillä on käytössä sama provisiomalli Malagassa ja Suomessa.

Asu ensimmäinen kuukausi ilmaiseksi Malagan keskustan asunnoissamme, sen jälkeen 200€/kk.

Tulemme antamaan sinulle kaiken tuen ja koulutuksen, jotta voisit päästä 
tavoitteeseesi. Haluamme, että viihdyt työssäsi ja uskot itseesi.

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

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

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

Vuokralle  
tarjotaan

Vuokralle tarjotaan viihtyisä, 
ilmastoitu ja kalustettu 3/ 4 h, 
(n.80m2) kattohuoneisto suu-
rella kattoterassilla Fuengiro-
lassa, Los Pacosissa. Täysin 
varusteltu keittiö, 2 kph + au-
tohallipaikka. Rauhallinen si-
jainti. Taloyhtiössä uima-allas, 
jonka ympärillä runsaasti au-
ringonotto tilaa. Suomalaiselle 
koululle matkaa vajaa kilometri. 
Vuokra-aika 01/22–06/22, kes-
to sovittavissa. Vuokra 860 €/
kk + vesi, sähkö ja WiFi erik-
seen. Yhteydenotot: +358 40 
7775121/+358 40 7595793 
tai paivi.rouvinen@gmail.com

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
Myydään pieni uusi sohvapöy-
tä. Korkeus 45, ø 29 cm. Mosa-
iikki on omaa käsityötä. Hinta 
130€. Katso kuvat instagram.
com/hobby.mimoza. Kyselyt 
whatsapp +34 603 23 0733 

Lisää menovinkkejä 
viikon varrelle: 

www.fuengirola.fi/
tapahtumatFFF• 
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W
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Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

tai mymoza.favorite@gmail.
com. Sofia

Myydään tai  
vuokrataan

Vuokraa tai osta omaksi  
seniori skootteri +358 50 555 
1173

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vähä-
varaisten auttamiseksi. Vas-
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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 0216 (Suomi)

SEURAKUNTAKOTI
21.1. 10–14 Kahvila ja kirjasto avoinna
   10–12 Perhekerho
   15–17  Aurinkorannikon kuoro
22.1. 17–19 Lauluseurat
23.1. 18–19 Messu, kirkkokahvit ennen messua
24.1. 10–14 Kahvila ja kirjasto avoinna
25.1. 10–12 Käsityökerho ”Kätevät kädet”
   19–21 AA-ryhmä
26.1. 10–14 Kahvila ja kirjasto avoinna
   10–13 Verenpainevastaanotto
   14–16 Raamattupiiri
27.1. 10–14 Kahvila ja kirjasto avoinna
   14–16  Aurinkorannikon kuoro
   18–19 Lapsikuoro
   19–21 Yhteiskristillinen kahvila
28.1. 10–14 Kahvila ja kirjasto avoinna
   10–12 Perhekerho
   15–17 Aurinkorannikon kuoro
   18–20 Nuortenilta
29.1. 17–19 Lauluseurat
30.1. 18–19 Messu
31.1. 10–14 Kahvila ja kirjasto avoinna
   14–15 Miestenpiiri
NERJA
27.1. 14–15 Messu, El Salvadorin kirkko
TORRENTUPA
21.1.  10–13 Pizzaperjantai 
24.1. 10–13 Munkkimaanantai
26.1. 10–13 Keittokeskiviikko
28.1. 10–13 Pizzaperjantai
31.1. 10–13 Munkkimaanantai

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649 194 085, jarmo.karjalainen@evl.fi
Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
p. +34 654 511 472, juha.sarkkinen@evl.fi
Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p. +34 952 665 718, Seurakunnan toimisto
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
ext-marja.karjalainen@evl.fi

                 

www.kulttuuriyhdistys-Kaleva.info Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Kulttuuriyhdistys Kaleva

TAMMIKUU 
La 29.01. Taide ja tapas: Teuvo 
Peltoniemi: Fridolf Höök – mereltä 
merelle. Filmi kapteeni Höökin matkasta 
Amurinmaalle ja esitelmä hänen sinne 
perustamastaan ihanneyhteiskunnasta, 
ravintola Kukko, los Boliches, Fuengiro-
la, klo 15

HELMIKUU  
La 05.02. Kulinaarinen kokemus 
Runebergin hengessä mutta espanjalai-
sella menulla (n. 40€)
To 17.02. Málagan �lharmonisen 
orkesterin konsertti: J. Turina, M. de 
Falla, P.I. Tchaikovsky, Teatro Cervantes, 
klo 20 (30/40€)
La Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, 
ravintola Kukko, los Boliches, Fuengiro-
la, klo 15 (6€)
To 25.02. Vuoden 2022 varsinainen 
yleiskokous klo 15

MAALISKUU 
Ke 09.03. Pianokonsertti: Markus Ollila: 
Chopinin etydit, op. 10 ja 25. Castillo 
Bil-Bil, Benalmádena Costa, klo 19 (15€)

La Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, 
ravintola Kukko, Los Boliches, 
Fuengirola, klo 15 (6€)
To 31.03. Málagan �lharmonisen 
orkesterin konsertti: G. Bussi, R. 
Schumann, N. Rimski-Kórsakov Teatro 
Cervantes klo 20 (30/40€)
Retki: Roomalaisten Fuengirola
 
HUHTIKUU  
01.–04.04. Kevään pitkä matka: 
Lissabon ja ympäristö (teemana 
Espanjan ja Portugalin historian 
yhtymäkohdat)
To. 07.04. Málagan �lharmonisen 
orkesterin konsertti: Semana Santa: 
G. Verdi: Requiem, Teatro Cervantes 
klo 20.30 (40/50€)
Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, 
ravintola Kukko, Los Boliches, 
Fuengirola, klo 15 (6€)
Kulinaarinen kokemus: Meren 
herkkuja? Restaurante Yucas Mare, 
Calle Torrequebrada, Planta -1, 
Benalmádena
Puuttuvat päivämäärät ym. päivitetään
Kalevan kotisivuille.

Kevään 2022 alustava ohjelma

taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

Lue netissä!
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Äänestäjät pihalla aluevaaleista
SUOMESSA JÄRJESTETÄÄN ensi viikonloppuna alue
vaalit. Suomalaisista äänestäjistä aivan liian monet 
eivät ymmärrä, mistä itse asiassa on kyse.

Omiaan asiaa ovat hämmentämässä puolueet, 
joiden vaalisloganit ja poliitikkojen puheet ovat niin 
ympäripyöreitä, ettei niistä saa tolkkua tai sitten ne 
johtavat suorastaan harhaan. Vedotaan äänestäjiin 
asioilla, joilla ei ole mitään tekemistä viikonlopun 
vaalien kanssa.

Kovin vaikeaa ei sen selvittäminen ole, mistä asi
oista tulevat aluevaltuutetut päättävät. Aluevaaleissa 
päätetään siitä, miten 20 miljardin euron rahapottia 
käytetään seuraaviin asioihin:

kouluterveydenhuolto, neuvolapalvelut, mielenter
veydenhoito, vanhuushoiva, sosiaalipalvelut, palo ja 
pelastustoimi sekä erikoissairaanhoidon järjestelyt. 
Nämä tiedot löytyvät helposti valtioneuvoston sivuilta.

Tuo 20 miljardia euroa on summa, joka tulee valtiol
ta ainakin toistaiseksi, eikä sitä saa ylittää. Hyvinvointi
alueet, joiden asioista valitut valtuutetut päättävät, eivät 
saa velkaantua. Raameissa pitää pysyä eurolleen.

 
JOKAINEN PUOLUE ON tähän asti vastannut kysyttä
essä, että jokaisessa kunnassa terveyspalvelut säi
lyvät ja jos he pääsevät valtaan, palvelut paranevat 
ja kaikille riittää hoivaa ja mieluummin vielä mahdol
lisimman läheltä.

Näin ei tule käymään. Raha ei riitä, siksi poliitikkojen 
ja puolueiden pitää antaa ympäripyöreitä vastauksia 
tai sitten hairahtua asioihin, jotka eivät mitenkään liity 
itse aluevaaleihin ja näissä valittujen valtuutettujen 
tehtäviin. Ikäviä asioiden esiin nostamista kartetaan 
vaalitappion pelossa.

Huvittavuuteen asti menevät perussuomalaiset. 
Joissain mainoksissa puhutaan siitä, miten liikenne
polttoaineiden hinnankorottajat pitää äänestää ulos!

Siis mitä! Miten voi äänestää ulos väkeä, jota ei 
edes kyseisissä tehtävissä ole. Ne valitaan vasta 
viikonloppuna.

Polttoaineiden hinnat nousevat säännöstelyn ja 
poliittisten jännitteiden takia.

Ulos pitäisi siis äänestää jättimäisten öljyyhtiöiden 
johto ja poliittiset johtajat, jotka epävakautta lietsovat. 
Taitaa olla liian kova vaatimus pienen Suomen alue
vaaliäänestäjille.

Vasemmistopuolueet pitävät lähipalveluista kiinni, 
samoin keskusta. Vasemmisto puhuu myös hoito
alan palkkojen korottamisesta, jotta alalle saadaan 
riittävästi väkeä.

Kokoomus painottaa ”tervettä järkeä” hyvinvoin
tipalveluiden järjestämisessä. Sloganista on vaikea 
saada kiinni. Jos nyt arvata pitää, niin järki talous
puolella tarkoittaa lähinnä sitä, että on valittava hoivan 
tason ja likeisyyden välillä. Näin niukat varat saataisiin 
paremmin riittämään.

Vihreät kulkevat omissa sfääreissään ja ehdottele
vat kymmeniä menonlisäyksiä. Hintalappu on miljar
deja. Raha tulee puolueen mukaan takaisin parem
pana terveytenä, vähentyneinä sairaslomapäivinä jne.

 
TOTUUS ON SE, ETTÄ Suomi ikääntyy ja terveys sekä 
hoivamenot kasvavat. Jos uusille valtuustopaikoille 
saadaan osaavat ihmiset, voidaan korkeintaan hillitä 
kulujen nousua.

Nykytilanteessa on vaikeaa päästä kiinni konk
retiaan. Sen jälkeen, kun valtuutetut on valittu, tulee 
nopeasti eteen se, mikä terveysasema lopetetaan, 
siirretään pyörille tai mikä on paloaseman paikka ja 
miten erikoissairaanhoito järjestetään.

Yleisesti on arvioitu, että äänestysaktiivisuus jää 
heikoksi. Siitä on syytetty myös mediaa, joka muis
tuttele toistuvasti matalaksi jäävästä äänestysinnosta.

Media kertoo sen, mikä on todennä
köistä ja missä mennään. Poliitikkojen 
tehtävä on tuoda esiin konkretiaa ja 
kiinnostuttaa ihmiset alueiden todel
lisiin haasteisiin.

Hyvä olisi aloittaa vaikkapa siitä, 
mihin rahat riittävät ja mihin eivät.

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.fiCITYMEDIA

1. Kuppi kahvia
Nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi 1.1.2002 
valtionvarainministerinä. Hän oli saanut euroja etukäteen Suo-
men pankilta. Helsingin Casinolla järjestetyssä Eurogaalassa 
Niinistö osti heti vuodenvaihteen jälkeen kupin kahvia.

2. Puun latvukseen ja oksille kerääntyvä raskas lumi
Tykkylumi syntyy, kun ilmassa on paljon kosteutta – yleensä 
sumua tai sumupilveä. Suuri vesimäärä auttaa lunta tarttumaan 
helpommin. Massiivisen lumikerroksen kertymiseen oksille 
tarvitaan myös sopivasti tuulta (3-6m/s), joka edistää kertymän 
kasvua.

3. Pupillin halvaantumisen takia
Bowiella oli siniset silmät, mutta hän ajautui teininä tappeluun, 
jonka seurauksena hänen vasemman silmänsä pupilli laajeni ja 
halvaantui. Sen takia se näytti valaistuksesta riippuen ruskealta 
tai vihreältä. Bowien ristimänimi oli muuten David Robert Jones.

4. 1997
Siskoksista menestyneempi Serena joutui jättämään tämän 
vuoden ensimmäisen grand slam -turnauksen väliin takareisi-
vamman takia, joten hän ei pysty tavoittelemaan historiallista 
24:ttä grand slam -titteliä. Venus ilmoitti vetäytymisestään tur-
nauksesta vasta pari viikkoa sitten.

5. Alaska
Teksasissa on kaikki suurta, mutta Alaskan rinnalla sen koko 
kalpenee, vaikka äkkiseltään se näyttää kartalla USA:n suurim-
malta osavaltiolta. Alaska on noin 2,5 kertaa Teksasia suurempi, 
mutta hatut ovat Teksasissa suurempia kuin kylmässä Alaskas-
sa.

6. Kymmenen vuotta
Robin Packalen oli vain 13-vuotias, kun hänen ensimmäinen 
hittinsä Frontsiden Ollie julkaistiin. Frontside Ollie on skeitti-
temppu. Robin tiesi, ettei voi sen ikäisenä laulaa rakkaudesta, 
joten päätyi laulamaan skeittauksesta, vaikka ei omien sanojen 
mukaan ole siinä kaksinen.

7. 2.000.000 dollarista tai 1.753.000 eurosta
Neljän lapsen äiti Klum ei ole itse ottanut vakuutusta, vaan yksi 
hänen työnantajistaan. Toinen sääri on toista arvokkaampi, 
koska Klum kaatui nuorena lasinpalasen päälle, joten siinä on 
arpi. Klum kertoo piilottavansa arven itseruskettavalla voiteella. 
Onhan ne komeat, vakuutuksen arvoiset, tolpat.

8. Maan vajoamisen takia
Jakartan alta on pumpattu vuosikymmeniä pohjavesiä, joiden 
takia maa vajoaa ja tulvat ovat yleisiä. Ilmastonmuutoksen takia 
kaupungin uskotaan olevan piakkoin suurelta osin veden alla. 
Uuden pääkaupungin Nusantaran rakennuskustannukset ovat 
ainakin 30 miljardia euroa.

9. Luku- ja kirjoitustaito eikä hän sen lisäksi osaa laskea
Kiinalaistaustainen action-tähti Jackie Chan, 64, kertoo elä-
mänkerrassaan Never Grow Up, että hän häpeää sitä, ettei osaa 
kirjoittaa, lukea tai laskea. Stunttimiehenä uransa aloittanut 
Chan kertoo kirjassaan tuhlanneensa rahojaan muun muassa 
viinaan, prostituoituihin ja uhkapeleihin.

10 Niiden seuraamisen helpottamiseksi
Sarjat on kehitelty kotiäitejä varten, jotta he pystyivät seu-
raamaan niitä omien askareittensa lomassa. Katsoja ei putoa 
kärryiltä, vaikka tekisi hetken jotain muuta. Kaunareiden alkami-
sesta Suomessa tuli torstaina kuluneeksi 30 vuotta.

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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Woolbedilla on yhteistyössä Suomi 
Retkien ja Meriaturin kanssa 
mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä 
huomattavasti alennettuun hintaan. 
Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin 
terveysluentoon, jossa voit tavata 
Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 
uusimpiin kashmir- ja 
merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa 
myös kevyen lounaan esittelyn 
yhteydessä.

VIINIRETKI
RONDAAN

ESTEPONA
& BENAHAVIS

ANTEQUERA
& TORCAL

LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!

Tarjoamme kolmen 
viinin maistelun

Tarjoamme 
sisäänpääsyn

orkideapuutarhaan

Teillä on 
mahdollisuus 

ostaa 
leivonnaisia 

nunnilta.

Lähde mukaan 
viiniasiantuntija Ari 
Onnelan retkelle 

espanjalaisen 
viinikulttuurin 
alkulähteille.

Maalauksellinen 
Benahavis, 
kukoistava 
Estepona ja 

orkideapuutarha

Unescon 
maailmanperintö El 
Torcal ja mahtava 

Antequera – 
Andalusian sydän

ARDALES
& SETENIL 

Oliiviöljyn 
maistiaiset

Valkoinen 
kallioluolakaupunki 

Setenil de las 
Bodegas ja 

oliivipuristamo 
aceites de Ardales

Maanantai Tiistai

ALMIJARA
& COMPETA

Viinimaistiaiset

Kaunis Competan 
vuoristokylä ja 

viehättävä 
Almijaran viinitarha

PerjantaiKeskiviikko Torstai

Luennoitsijana mm 
Leo-Pekka 
Tähden valmentaja 
Juha Flinck

yhteistyössä

kanssa

22€35€

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!
VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!

Lisätietoja retkistämme www.suomiretket.com tai tämän QR-koodin kautta  

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

Meillä on laaja tapahtumaohjelma tarjolla! Löydä suosikkitapahtumasi kaikille aisteillesi! Ennen tapahtumaa tapaat Woolbedin uniasiantuntijat, 
jotka pitävät terveysluennon ja sinulla on mahdollisuus tutustua korkealaatuisiin kashmir- ja merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

22€

TEE ETUKÄTEISVARAUS SUOSIKKITAPAHTUMAASI JO TÄNÄÄN! Vain ennakkovarauksella!
+34 687 151 228 info@wool-bed.comLÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Voit myös varata paikat tapahtumiimme suoraan ravintolassa Simply Scandinavian (ma-pe 11:00-15:00h)

19€ 22€

ILMAINEN TAPAHTUMA SIS. LOUNAAN/ILLALLISEN!

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

ERIKOISRETKI!

Vain: 
24/01, 31/01

PÄIVÄMÄÄRÄ:  24/1, 31/1, 7/2
AIKA: 17:00

VAIN TÄNÄ PÄIVÄMÄÄRÄ: 14/2 
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 22/1
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 1/2
AIKA: 17:00

 Vain

10€
sisältäen
 kaiken!  Vain

10€
sisältäen
 kaiken! 

VIINIMAISTIAISET 
ILLALLISEN KERA

Ari Onnela on espanjalaisiin 
viineihein ihastunut ja syventynyt 

muusikko ja kulttuurin 
monitoimimies. Erityisesti hän on 

kiinnostunut ihmisistä viinien 
takana sekä niiden äärellä.

ELVIS JA JOHNNY G.

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean 
esityksen kaikkien Elvis 

-klassikoiden kanssa! Nauti hyvästä 
illallisesta yhdessä näiden 

klassikoiden kanssa.

ILTA RAKKAUDEN MERKEISSÄ  
Koe Ystävänpäivä (Espanjassa rakastavaisten 
päivä) kanssamme kaikkien aikojen parhaiden 
romanttisten hittien ja upean esityksen parissa, 

jossa esiintyy kuuluisa Johnny G.

FLAMENCO 
LOUNAAN KERA

Kuuluisa suomalainen 
flamencotaiteilija La Zingara 

tarjoaa klassista tanssia 
yhdessä kitaristi David 

Manzanon kanssa.
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ASUNTOMARKKINAT

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

K A T S O  N E T T I S I V U I L T A :  S A D O I T T A I N  H U I P P U K O H T E I T A  M Y Y N N I S S Ä .

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

Golfresidenssi Calahonda, 2mh+
oh+k+kph, 74 m2 + terassi 15 m2.
Autopaikka, uima-allas, lähellä 
palveluita. Hp. 149.900 €

OLETKO 
MYYMÄSSÄ 
ESPANJAN

ASUNTOASI? 
OTA HETI 

YHTEYTTÄ, 
KAUPPA KÄY!

utiotnomeR.acnalberroT-alorigneuF
2mh+oh+k+kph+iso terassi. Hissi-
talon 5. krs vain 300 m rannalta. 

Hp. 194.000 €

MYYTY

Uusi tasokas projekti Fuengirolassa rantabulevardin tuntumassa. 1, 2 
ja 3 makuuhuoneen asuntoja alk 319.000 €. sis autopaikat, kuntosalit,
altaat ym. Pidä kiirettä ja tule tutustumaan kohteeseen, parhaat 
yksiköt varataan ensin.

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 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,  
turvalliset kaupat alusta loppuunwww.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.

www.mkhomes.es

KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:
• Kiinteistön arviointi
• Tarvittavien asiakirjojen tarkistus ja hankinta
• Mainonta ja markkinointi
• Kaupan valvonta ja jälkihoito

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,  
turvalliset kaupat alusta loppuunwww.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 10–16.
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Jos harkitset myymistä, 
ota meihin yhteyttä.

Jos harkitset myymistä, Jos harkitset myymistä, 
ASUNTOPULA!!!

Calle Tita Maria, 10 A
29640 Fuengirola

GSM: (+34) 609 545 347
TEL: (+34) 952 586 049

www.suvilla.com

Suvi Kauranen
Calle Velarde, 19 
35010 Las Palmas, Gran Canaria
GSM: (+34) 655 315 905
FAX: (+34) 952 477 353
suvilla@suvilla.com

Eppu Rantalainen

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!
Voit sopia myös henkilökohtaisen asuntoinfon!

LAUANTAISIN KLO 14 RAVINTOLA KUKKO
(Av. de Los Boliches 4, Fuengirola)

Soita +34 698 438 202

TULE ASUNTOINFOON!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

VILLA LA CALA 5mh
La Cala de Mijas
Alk. 1000€/vko

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746 
email: info@meriatur.com • Av/de Los Boliches 4,Fuengirola

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Ota yhteyttä!

ASUNTOMARKKINAT
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