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Opiskele tutkinto verkkoopintoina Aurinkorannikolla
• liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
• tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö
• yrittäjyyden ammattitutkinto
Opiskelu verkkoympäristössä on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opinnot suoritetaan vuorovaikutteisesti verkossa sekä
käytännön työtehtävissä.
Oletko ammatillisen perustutkinnon tai lukion suorittanut, alanvaihtaja tai vailla ammatillista koulutusta? Tarjoamme Aurinkorannikolla asuville oppivelvollisille perustutkintokoulutusta
yhteistyössä Aurinkorannikon suomalaisen koulun kanssa.
Tarvitset opintoihin tietokoneen, langattoman Internetyhteyden, Web-kameran ja kuulokemikrofonin.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu
osaaminen. Opiskelu on ilmaista ja siihen on mahdollista saada
opintotukea, kun Aurinkorannikolla oleskelu on tilapäistä.
Lisätietoja: sasky.fi/verkko-opinnot tai
mari.jarvenpaa@sasky.fi, p. 044 728 842
Katso myös muut verkko-opintovaihtoehdot.

Tutkintoja verkko-opetuksena
jo vuodesta 2005.

COVID-19 TESTIT
FUENGIROLA: Calle Santa Rosa Nº 20
BENALMÁDENA: Av. del Puerto
Deportivo S/N, Benalmádena-costa
Palvelemme myös Nerjassa ja
Almuñécarissa.

TESTAUKSET KAIKILLA
KLINIKOILLAMME
MAANANTAI–SUNNUNTAI
OTA YHTEYTTÄ:
PUH.+34 951 94 00 49
WHATSAPP: +34 684 08 75 52
EMAIL: info@intermedicalss.com

Jakelu: MÁLAGA • TORREMOLINOS • BENALMÁDENA • FUENGIROLA • MIJAS • CALAHONDA • MARBELLA
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SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ

MA–PE
10–19

Ilmalämpöpumput

LA
10–16

• viilennys • kosteuden poisto
• lämmitys • ilmansuodatus
• Asiakasturva
• Kanavoinnit
• Siistit asennukset • Laitteen siirrot
• Käyttöopastus
• Kylmäkoneet

Jukka Pöyhönen,
puh. 649 147 912
jukka@airtech-spain.com
Mikko Laaksonen,
puh. 619 569 839
mikko@airtech-spain.com

Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola • Puh. 952 666 239
www.ewalds.fi • @Ewalds

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

FINLAND AC S.L.
www.airtech-spain.com

aurinkoisen asumisen puolesta

Okidogi muuttaa isompaan
myymälään 1.3.
Muuttoale käynnistynyt.
Paljon tuotteita

LÄÄKÄRI

LAILLISTETTU

ASIANAJAJA

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

-20%

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!
C/ Francisco Cano 54,
Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

ANNIINA POHJOLA

C

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

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

ME
ITY DIA

•

Puh./fax +34 951 261 746,
+34 661 104 878,
Puh. 607 965 089
anniina@pohjola.es
Calle Lope de Vega 1, 1. krs. 29640 Fuengirola (Málaga)

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

Soita (+34) 952 664 384
GSM (+34) 687 518 980
e-mail: tupasi@tupasi.net

•

Kilpailukykyiset hinnat

KATRIINA RAISKIO

JO VUODESTA 1996

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

- oikeudenkäynnit
- asuntokaupat
- yritykset
- perintöasiat
- muu käytännönasioiden hoito

WW

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo 27 +34 663 976 922
29640 Fuengirola (MA), España
+34 620 430 385

E N GIR O
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Sisustussuunnittelija
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

Sinun ilmoituksesi tähän?
Nuorten
SaapasKahvila
Pelejä, leﬀoja,
ilmainen iltapala!

Lauantaisin
klo 19:15-22:00
Seurakuntakoti

ESITTÄVIEN TAITEIDEN KOULU,
JUHLA- JA TAPAHTUMATALO

Avenida de las Salinas 3
Fuengirola

www.rrlaw.es

Aurinkorannikon Saapas

Autovuokraamo
Yksi hinta, ei muita kuluja

MUISTA
SOSHÄTÄNUMERO
+34 618 56 66 03

Autot
Skootterit
Golfbägit
Polkupyörät

jeti.numminen@gmail.com
Calle Ricardo Zamora 2, Fuengirola
+34 693 576 814

sosryhma.org

AVAJAISET La 26.2.22 klo 11-13
Tule mukaan!
Tarjolla ilmaisia näytetunteja:
Klo 11.15 Cheerleading
Klo 11.30 Tuike & Stardust -Dance 3-6v.
Klo 11.45 Street & Show -Dance 7-13v.
Klo 12.00 Sirkus Akrobatia 6-12v.
Klo 12.15 Taikuus
Klo 12.30 Solo & PariLatinos (Aikuiset)
Klo 12.45 Jumppa (Aikuiset)
Tervetuloa tutustumaan

www.talentschool.fi
Centro Finlandia, Avd. Los Boliches 4, Fuengirola

Uutiset
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Hiihtolomamatkailu
lähes normaalilla tasolla
Matkailu on pande
mian jälkeen vapau
tunut. Etelänmatko
jen kysyntä on viime
viikkoina kasvanut
jyrkästi.
Teksti: Antti Pekkarinen
Kuva: Janne Leipijärvi
– Hiihtolomien osalta käytännössä kaikki Espanjan
pakettimme myytiin loppuun. Jos joitain hajapaikkoja vielä löytyy myynnistä,
ne ovat peruutuspaikkoja. Täytyy olla tyytyväinen, että suomalaiset ovat
jälleen uskaltaneet lähteä
matkustamaan, iloitsee
Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva.
Au r inkom atk at on
suurin suomalainen matkanjärjestäjä, siksi sen
myyntiluvuista voi tehdä
varovaisia yleistyksiä matkailun elpymisestä.
– Tämän kevään hiihtolomien kapasiteetti mitoitettiin vuoden 2020
suunnitelmien pohjalta.
Nuo suunnitelmat tehtiin
matkailun nousubuumissa
ennen pandemiaa. Hiihtolomamatkojen myynti on

näin ollen palautunut normaalille tasolleen.
Kim Lindholm Top 10
matkatarjoukset -matkatoimistosta on myös kohtuullisen tyytyväinen
hiihtolomien myyntiin.
– Onhan vuoden 2019
huippulukemiin vielä
matkaa, mutta olosuhteet
huomioiden ihan hyvin on
lopulta mennyt, Lindholm
sanoo.
Espanjan matkakohteista hiihtolomien ehdoton
ykköskohde on perinteisesti Kanarian saaret.
Hyvänä kakkosena tulee
Aurinkorannikko, joskin
saarien etumatka on reilu.
– Aurinkorannikolle
matkustetaan tasaisesti
vuoden jokaisena päivänä, joten matkustajamäärät eivät erityisesti painotu
juuri hiihtolomaviikoille,
ei ainakaan meillä. Toki
tänä vuonna moni, joka
muutoin saattaisi matkustaa esim. Thaimaahan on
valinnut poikkeuksellisesti Aurinkorannikon kohteekseen, Lindholm toteaa.

Suomalaiset ovat saapuneet sankoin joukoin hiihtolomalle Aurinkorannikolle. Andalusian kakkosmies Juan Marín odottaa turismin palautuvan
normaaliksi viimeistään pääsiäisen aikaan.

kaupunkien katukuvassa.
Tällä viikolla on vietetty
Helsingin alueen hiihtolomia ja helsinkiläisiä liikkuu kaupoissa, kaduilla ja
ravintoloissa.
– Meidän retkitoimintamme on vihdoin osoittanut piristymisen merkkejä.
Vaikuttaa siltä, että ihmiset
Hiihtoloma
ovat edelleen melko arkokatukuvassa
ja, ilmoittautumiset retHiihtolomat näkyvät sel- kille tehdään aivan viime
västi Aurinkorannikon tingassa. Tästä on aiheu-

tunut ongelmia, joitain retkiä on jouduttu perumaan
vähäisen osanottajamäärän vuoksi, vaikka lopulta lähtijöitä olisikin ollut
riittävästi. Eli ilmoittautukaa ajoissa, näin varmistatte retkien toteutumisen,
Jenni Sirviö Meriatur.com
matkatoimistosta muistuttaa.
Golfkentillä alkaa olla
täyttä, mutta suomalaisten
hiihtolomat eivät koskaan

nosta kovin isoa piikkiä
golfmatkailuun.
– Aurinkorannikon
kentiltä puuttuu selkeä
juniorihinnoittelu. Siksi esimerkiksi golfia harrastavan perheen lomasta
tulee helposti liian kallis.
Olen jo kymmeniä vuosia
yrittänyt saada kentät ymmärtämään perhegolfin
merkitystä, mutta kovin paljoa asiassa ei ole tapahtunut,
kertoo golfmatkoja tuotta-

van PAR1:n Seppo Lukkari.
Lukkarin näkymä loppukevääseen on positiivinen.
– Loppukeväälle näyttää
tulevan enemmän suomalaisia golfareita kuin koskaan aiemmin. Ilmeisesti
tammikuussa pelotellut
golfarit ovat siirtäneet
reissunsa myöhempään
kevääseen. Se on positiivinen asia, sesonki pitenee oleellisesti.

Fuengirolan sää
Pe 18.2.

17˚C
13˚C

La 19.2.

16˚C
13˚C

Su 20.2.

16˚C
12˚C

Ma 21.2.

15˚C
12˚C

Ti 22.2.

17˚C
10˚C

Ke 23.2.

17˚C
10˚C

To 24.2.

17˚C
10˚C

Tuuli m/sek

5
Tuuli m/sek

7
Tuuli m/sek

5
Tuuli m/sek

1
Tuuli m/sek

4
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

2
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ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

Ma 28.2. klo 21:00 MALAGA – CARTAGENA
malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157

✃

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Raikkaat salaatit, runsaat liha-annokset, saksalaiset
makkarat, savukalaa, herkulliset jälkiruoat...
Ravintola suljettu tiistaisin.
FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ.
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com
Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986

YHTEYSTIEDOT:
Puerto deportivo
Local 325-327,
Fuengirola
+34 624 432 698

FUENGIROLAN
SATAMASSA
Avoinna joka päivä
klo 10–21:30
(urheilun mukaan
venytetään)

i a n
á l an

a

ell

Pe–Su klo 14–16.30 ja 19–23.30
Avoinna
klo 13–24 (tiistai suljettu)
(tiistaisin suljettu)

te!
HUOM! Uusi osoi
Edif Cristal, Paseo Maritimo 115, Torreblanca,
Fuengirola - Puh. 952 667 230

llä
tä ellatan
s s !

0%tuk -li ta
-1lmoci artoeksis

0% uks
-1

ARGENTIINALAINEN RAVINTOLA
Erikoistunut hiiligrillissä
Erikoistunut
hiiligrillissä
valmistettuihin
liharuokiin!
valmistettuihin
Avoinna Ma, Ke, To kloliharuokiin!
17.30–23.30

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla

oit
ilm
llä
Tä

Parrilla Cosquin

TULE MUKAAN PELIREISSULLE

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!
www.pizzamaestro.es

R e s t a u ra n te Vi n e a

Uusi ravintola rantakadulla
Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!
HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!
Paseo Máritimo nro 64, local 1 (hotel Yaramar)
Avoinna klo 12–24 (ma suljettu) – Puh 951 530 498

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!

KOTIINKULJETUS

SOITA JA TILAA p.

952 477 967

Calle Salinas 34, Los Boliches
(Los Bolichesin juna-aseman alla)

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

ÖRISEVÄT

RENNOSTI NURIASOLISSA
Ma 28.2. klo 18 (10€)

Ikimuistoisten tapahtumien j ärjestäjä

JALKA

Season Start
PALLON
4.9.2021

•

Paseo 100 • paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo
Rey de España 100, Fuengirola
paseo.sata@gmail.com
Facebook:
Sport
Soul
Paseo
Marítimo paseo
Rey de 100
España
100,&Fuengirola

ME
ITY DIA
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HUIPPU
RUOKAA, HUIPPU
TUNNELMAA!
timo@juhala.info,
WhatsApp
64 712 7498

WW

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

C

EM

11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä
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LOUNAS

MA–PE
KLO 12–16

Tanskalaistyyppinen

smørrebrød

8,50€

TÄMÄN VIIKON LEIVÄT
• Kananpoikaa, herkkusieniä ja
currymajoneesia
• Tonnikalamoussea, marinoitua
punasipulia ja kananmunaa
• Tomaattia ja mozzarellaa
Kaikki smørrebrødit tehdään kotitekoisen hapanjuurileivän päälle.

LOUNASANNOKSET

Maanantai 28.2.
Sienikeitto (G) .........................................................................5,90€
Kana-nuudelisalaatti (M)..............................................7,50€
Villisikapataa (L,G)................................................................8,90€

T ER VE TU L OA NA U T TIM AA N K L A S S I K K O
ANNOK SE M ME, JO K O R IIS I L L Ä T AI
R A NSK A L A ISIL L A!

¡ BI EN VE N IDO A DI SF RUTA R!

PL AZA P E DR O C UE VAS 8
SE UR AA ME IT Ä
SÍ G UE NOS

@j et i s _ f u en g i r ol a
@j et i s fu en g i r ol a

Tiistai 1.3.
Punajuuri-kookoskeitto (VEGAN,G) ....................5,90€
Savulohisalaatti (M,G) ......................................................7,50€
Makkaroita ja hapankaalta ......................................8,90€

SCANDINAVIAN BUFFET
14,90€
•
•
•
•
•
•
•

Lauantaisin ja
sunnuntaisin
klo 12–16

Lasimestarin silliä (M,G)
Mummon kalahyydykettä (VL,G)
Graavilohta (M,G)
Sinappi vinegrette (M,G)
Lämminsavulohisalaattia (L,G)
Mätimoussea (G)
Vanhan ajan munasalaattia (G)

Keskiviikko 2.3.
Parsakeitto (L,G).....................................................................5,90€
Maalaissalaatti ......................................................................7,50€ • Kalamureketta ja
Paistettua lohta (L,G) ........................................................8,90€ voi-valkoviinikastiketta (G)
• Perunamuusia (G)
Torstai 4.3.
• Lihapullia (L)
Hernekeitto (M,G) ja pannukakku........................5,90€
Herkkusieni-kvinoasalaatti (VEGAN,G) .............7,50€ • Kukon hapanjuurileipää
Jauhelihakastiketta ja perunamuusia (G) ...8,90€
• Marjakiisseliä ja vaniljakermaa (G)
Perjantai 5.3.
Jauhelihakeitto (M,G) .......................................................5,90€ Kahvila-vitriinissä lisäksi
Kreikkalainen salaatti (G).............................................7,50€ vaihtuvia makeita ja suolaisia
Lyonin kanaa (L,G) ...............................................................8,90€ herkkuja jo aamusta alkaen.
Av/de Los Boliches 4, Fuengirola ▷ Puh. +34 646 111 204
▷ Avoinna Ma 10–17 (keittiö klo 16 asti) • Ti–pe 10–22 (keittiö klo 21 asti)
La 12–22 (keittiö klo 21 asti) • Su 12–17 (keittiö klo 16 asti) sekä tapahtumien mukaan

Tapahtumat
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Noora Karma
ja Abba
Kukon viikonlopussa
on tarjolla taikuutta
ja viihdettä.

Noora Karma ja Abba ihastuttavat viikonloppuna.

Tulista jazzia sunnuntaina
Suzette Moncrief on Málagan alueen jazzpiireissä tuttu ääni. Tämä New
Yorkista Aurninkorannikolle rantautunut solisti
elää ja hengittää jazzia ja
bluesia kokonaisvaltaisesti. Sunnuntaina 27.2.
hän esiintyy Andalusian
Swingbandin solistina ravintola Kukossa. Toisena
solistina ASB:n olympialoman jälkeen kuullaan
suomalaista jazzlegendaa, saxofonisti Eero Koivistoista.

Perjantai-iltana (25.2.) Kukossa on ilmassa taikuutta ja mentalismia. Suomen
suosituin mentalisti Noora
Karma vetää hurjan, mielenkiintoisen shown. Karma on luvannut, että tällä
kertaa joku yleisöstä tulee myös hypnotisoiduksi.
Muutenkin Karman esi
tyksissä yleisö on aktiivisessa roolissa.
Lauantai-ilta on pyhitetty ruotsalaisviihteelle.

Sunnuntaina
liikkumaan!

Leijonien järjestämä Liikekannallepano järjestetään laskiaissunnuntaina
27.2. Kaikki, joita reipas
kävelylenkki kiinnostaa
pyydetään saapumaan
Fuengirolan satamaan ravintola Uusi Reflan eteen
klo 12. Siitä alkaa koko perheen kävelytapahtuma.
Osallistumismaksu 10 €
menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen.
Paikalla on paljon yhteistyöyrityksiä, jotka kasvattavat tapahtuman tuottoa
ja tuovat sisältöä päivään.

Suzette Moncrief tuo ameriikan
ääntä sunnuntain jazziltaan.

Terapian tarpeessa – komedia vaihdevuosista
Terapian tarpeessa jälleen

on Sari Havaksen käsikirjoittama riemastuttava musiikkikomedia. Terapeutti
Aila Sydänvalo ja asiakas
Kaisa Ala-Hämärä kohtaavat sattumalta muutaman
vuoden jälkeen. Siitä alkaa
ilotulitus naisten vaihdevuosiin, voisilmäpullista
saataviin suuorganismeihin, kutsumattomiin mökkinaapureihin, syvimpiin
pelkoihin ja suurimpiin
unelmiin.
Samuli Reunasen taidokas ohjaus saa naiset kukoistamaan. Naiset laulavat
ja laittavat jalalla koreasti.

Silloin kuullaan Abban
ikimuistoiset hitit upeassa
esityksessä, jossa on runsaasti valoa, iloa ja energiaa.
Abbaa esittää tuttu nelikko Kukkis Rajalin, Tarja
Leskinen, Sami Lassila ja
Hese Viinamäki.
Kukon bliniviikot jatkuvat eli taikuuden ja
viihteen ohella voi myös
herkutella. Ennakkovaraukset: varaukset.kukko@
gmail.com. Lauantaina
Centro Finlandiassa vietetään Noora Karman
Talent Schoolin avajaisia
klo 11 alkaen.

Oscarehdokkaita
englanniksi
Maailman legendaarisimmat elokuvapalkinnot,
Oscarit jaetaan jälleen
maaliskuun 27. päivänä
Hollywoodissa. Paikallinen Fuengirolan Miraramar-ostarin elokuvateatteri
Cinesur auttaa virittäytymään Oscar-tunnelmiin,
tuomalla Oscar-ehdokkaita valkokankaalle alkuperäisellä ääniraidalla
varustettuina. Niin sanottuja VOSE-näytöksiä on tarjolla maaliskuun jokaisena
tiistaina.
Jos tuoreita Oscar-ehdokkaita haluaa nähdä ilman
espanjankielistä dubbausta,
ovat näytännöt seuraavasti:

Näytökset

Näytökset
Elokuvateatteri
Cine Alfil
Elokuvateatteri Cine Alfil

Liput
Liput
1515€
€

To 19.3.
klo LA
17 26.2.
& 19.15
PE 25.2.
klo
19,
Su 22.3. klo 12.00 klo
ja 19,
SUTi27.2.
kloklo
13 17
ja TI&1.3.
klo 19
24.3.
19.15
Liput ennakkoon ma–pe 11–15 Ravintola Kukko

Lipunmyynti
alkaa
Pe 6.3.
kloesitystä.
9, Centro
Finlandian Info
tai salin
5 ovelta
ennen
Käteismaksu.

Kulttuuriyhdistys Kaleva
La 9.3. klo 19

PIANOKONSERTTI: MARKUS OLLILA

Chopinin etydit, op.10 ja 25
Seurakuntasali, Av. de las Salinas, 3, Los Boliches,
Fuengirola
Konserttiin pakollinen ilmoittautuminen Kulttuuriyhdistys
Kalevan kotisivulla. TERVETULOA! Ota korona-maski mukaan!

www.kulttuuriyhdistys-Kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

45 vuotta laulun iloa

Aurinkorannikon kuoron

KEVÄTKONSERTTI

Dyyni, 1.3.
Belfast, 8.3.
Licorice Pizza, 15.3.
West Side Story, 22.3.
The Power of the Dog, 29.3.

Keskiviikkona 9.3.2022 kello 17.00
Seurakuntakoti, Fuengirola
Kuoroa johtaa
Rebekka Kinnunen
Mukana myös
Seurakunnan lapsikuoro

Sari Havas ja Pauliina Hukkanen eläytyvät sykähdyttävästi keski-ikäisten naisten rooleihin.
Näytelmä on saanut huikeat arvostelut niin yleisöltä kuin kriitikoiltakin.
Rooleissa Sari Havas, terapeutti ja Pauliina Hukkanen, asiakas.

Terapian tarpeessa jälleen! Kukossa torstaina

3.3. ja perjantaina 4.3. Varaa
paikkasi ennakkoon laittamalla sähköpostia varaukset.kukko@gmail.com.

Steven Spielbergin ohjaama West
Side Story on yksi parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaista.

Teatteria Tauski Bariin
Pasi Lampelan kirjoittama katyöläinen. Kahden vento- letaanko olla just sitä mitä näytelmän esittäjiä ovat Satu
Silvo ja Reidar Palmgren, jotKirjailija ja teatteriohjaa- ka keikkailivat näytelmällä
dia modernista työelämästä, jota kumpikaan ei lopulta voi
unelmista, riskinotosta ja rak- sivuuttaa olankohautuksella. ja Pasi Lampela on noussut ympäri Suomea.
Tiedossa on siis taattua
kaudesta. Nimetön ravintola Tarina kertoo kypsällä iällä 2000-luvulla Suomen punimettömässä kaupungissa, rakastumisesta, siitä miten hutuimpien ja tuotteliaim- komediaa ja iloista mieltä.
alkamassa aivan tavallinen il- pitäisi uskaltaa vielä kerran. pien näytelmäkirjailijoiden
Kaikki ei kuitenkaan ole joukkoon. Vuonna 2011 kir- Tauski Barissa esitykset ovat
ta. Ravintolan takahuoneessa
kaksi tarjoilijaa kohtaa toisen- sitä, miltä näyttää. Kohtaa- joitettu Vain Bocelli puut- to 3.3 ja su 6.3 sekä to 10.3 ja
sa ensimmäistä kertaa, Mirk- minen on täynnä yllättäviä tuu kantaesitettiin samana su 13.3. klo 18.30. Näytelmää
ku tarjoilija (Eeva Keinonen) käänteitä. Mitä löytyy rooli- vuonna Tampereen kome- esitetään myös kerran Suomeja Kaitsu (Mikko Mutru) keik- en ja pelkojen takaa? Uskal- diateatterissa. Tunnetuimpia lassa 27.3. klo 18.

Vain Bocelli puuttuu on kome- vieraan välille syttyy liekki, ollaan?
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Tapahtumat

Musiikkia ja
teatteria

Pe 25.2. klo 20
(15/18€)

Noora Karman
Maaginen ilta
Magiaa &
Mentalismia

La 26.2. klo 20 (10/13€)

Abba Show

Valoa, energiaa ja
hittejä
Su 27.2. klo 18 (18€)

Andalusian
Swingband

Solisteina
Eero Koivistoinen
& Suzette Moncrief

Ti 15.3. klo 19 (15/18€)

Sani & Riku Rajamaa
acoustic

To 17.3. klo 19 (10/13€)

Spanish Castle
feat. Antti Kajander
Tribute to Gary Moore
Pe 18.3. ja La 19.3.
klo 20 (17/20€)

Vainiot Fuengirolassa
Ilkka Vainio,
Jani Jalkanen,
Luumu Kaikkonen

Juha ja Ilkka Vainion
koko kansan lauluja

To 24.3. klo 19 (10/13€)

Rautalankaa ja 60luvun beat-musiikkia

Pikkis, Mutikainen,
Moberg, Viinamäki, Nikkinen
Ke 2.3. klo 19 (10€)

Seita & Friends feat.
J.P.Leino (haitari)

Ticket to ride
– mukavaa
matkamusaa

To 3.3. klo 19 &
Pe 4.3. klo 20 (20/23€)

Terapian tarpeessa
Sari Havas &
Pauliina Hukkanen
Musiikkikomedia
naisten elämästä

La 5.3. klo 20 (10/13€)

The Stolen Gnomes
Chicago Jim,
Mandolin Mick & Co.

Rock’n’roll,
blues & Irish music

To 10.3. klo 19 (17/20€)

Maija Hapuoja – Tunteet

Chrisse Johanssonin lauluja
Pe 11.3. klo 20 (10/13€)

Alberto Gutierrez

Suomalaista,
kuubalaista ja
latinomusiikkia

La 12.3. klo 20 (17/20€)

Eino Grön

Ikimuistoinen ääni!

Pe 25.3. ja La 26.3.
klo 20 (17/20€)

Riku Nieminen &
Cabin Crew Band

Pe 1.4. klo 20 (10/13€)

Silen Band plays latino
Santanaa ja muuta
rytmikästä musiikkia

Ti 5.4. klo 19 ja
La 9.4. klo 20 (20/23€)

Pauli Hanhiniemi
Band

To 7.4. klo 19 (17/20€)

Andy McCoy

Legendan soolokeikka
Ti 12.4. ja Ke 13.4.
klo 19 (20/23€)

Pepe Willberg &
Elisa Järvelä

Tangon ihmemaa

La 16.4. klo 20 &
Ti 19.4. klo 19 (20/23€)

Hyvässä nousussa
-komedia

Sanna Saarijärvi,
Miia Nuutila &
Antti Paavilainen

To 28.4. klo 19 ja
Pe 29.4. klo 20 (20/23€)

Pientä Laittoa
-parisuhdekomedia

Juha Veijonen &
Maarit Peltomaa

Varaa lippusi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen varaukset.kukko@gmail.com
(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen
ja se edellyttää ruokailua.)

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



Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit
Pe 25.2.

Fuengirola, Kukko, Noora Karman Maaginen ilta
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: ILVES – Tappara
klo 17.30
Fuengirola, Cine Alfil, elokuva Vuosisadan häät
klo 19
Fuengirola, Sofia-opisto, espanjan keskustelu
klo 14.30, Etuviisaat Raija Oranen: ”Viisi valssia
venäläisen tahtiin” klo 15.30
Fuengirola, Suomela, tietovisa ja karaoke
klo 18.30–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30,
Texas Hold’em -turnaus klo 18
Benalmádena, Budha Plaza, Perjantaitanssit,
Duo Nikkis klo 19.30–22.30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-musiikkia
Torremolinos, Torrentupa, Pizzaperjantai klo 10,
Tapas-kurssi 1/4 klo 15

La 26.2.

Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Abba Show –
Valoa, energiaa ja hittejä klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – Hifk klo 15
Fuengirola, Cine Alfil, elokuva Vuosisadan häät
klo 19
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros alk. klo 14,
Putous klo 18:30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-musiikkia

Su 27.2.

Fuengirola, Kukko, Sunnuntaijazzit: ASB solisteina
Suzette Moncrief & Eero Koivistoinen klo 18
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Cine Alfil, Vuosisadan häät klo 13
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston
beach jooga klo 11
Fuengirola, Suomela, Wille Rannilan konsertti
klo 19-21
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Ilves – HIFK klo 15,
Chelsea – Liverpool EFL-cup klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Minimessu ja
Sunnuntaisoppa klo 12

Ma 28.2.

Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Örisevät rennosti Nuriasolissa klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa Jussi Pakkasvirta:
”Suomi, Franco ja kylmä sota” klo 16.30–17.45,
keramiikkakerhon työt esillä torstaisin klo 9–12
helmikuun ajan
Fuengirola Uusi Refla, Kärpät – Ässät klo 17.30,
Kokoontuminen pelireissuun Malaga – Cartagena
klo 18.45
Torremolinos, Torrentupa, Munkkimaanantai klo 10,
Pakokauhukoulutus, Pekka Salminen klo 12.30

Ti 1.3.

Fuengirola, Bar Hima, HimaLive Ari Onnela & Seita!
klo 19
Fuengirola, Cine Alfil, elokuva Vuosisadan häät
klo 19
Fuengirola, Sofia-opisto, reisi-vatsa-pakara
-muokkaus klo 17.15
Fuengirola Uusi Refla, Jokerit – Spartak KHL playoff
klo 17:30, Rögle -Tappara CHL-finaali klo 19

Ke 2.3.

Fuengirola, Kukko, Naistenlounaalla Raija
Orasen esitelmä ”Viiden presidentin tanssia
lähinaapurimme tahdissa” klo 14
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 19
Fuengirola, Sofia-opisto, sydänjooga klo 14,
kuminauhajumppa hotelli Iluniónin rannalla klo 15,
yin-jooga klo 15.15, kahvakuula (hotelli Iluniónin
rannalla) klo 16.15
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Keittokeskiviikko klo 10

To 3.3.

Fuengirola, Kukko, Musiikkikomedia Terapian
tarpeessa, Sari Havas & Paula Havukainen klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: ILVES – Lukko klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, kehonhuolto klo 13.15
Fuengirola, Tauski Bar, Vain Bocelli puuttuu
klo 18.30, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30,
Jokerit – Spartak KHL-playoff klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, yhteislauluhetki klo 18

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

LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!
ESTEPONA
& BENAHAVIS

ANTEQUERA
& TORCAL

Maalauksellinen
Benahavis,
kukoistava
Estepona ja
orkideapuutarha

Unescon
maailmanperintö El
Torcal ja mahtava
Antequera –
Andalusian sydän

Tiistai

Keskiviikko

22€

Tarjoamme
sisäänpääsyn
orkideapuutarhaan

C

ARDALES
& SETENIL
Torstai

Perjantai

Valkoinen
kallioluolakaupunki
Setenil de las Bodegas
ja oliivipuristamo
aceites de Ardales

19€

Teillä on
mahdollisuus ostaa
leivonnaisia nunnilta.

ALMIJARA
& COMPETA
Kaunis Competan
vuoristokylä ja
viehättävä
Almijaran viinitarha

22€

22€

Oliiviöljyn
maistiaiset

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.

Luennoitsijana mm
Leo-Pekka
Tähden valmentaja
Juha Flinck

Viinimaistiaiset

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!

YHTEISTYÖSSÄ

M

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

CM

+34 687 151 228

info@suomiretket.com

KANSSA

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

MY

CY

CMY

K

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.

Vain

Vain

10€

Vain

10€

sisältäen
kaiken!

10€

sisältäen
kaiken!

sisältäen
kaiken!

ELVIS JA JOHNNY G
ILLALLISEN KERA

VIINIMAISTIAISET
ILLALLISEN KERA

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean esityksen
kaikkien Elvis -klassikoiden kanssa! Nauti hyvästä
illallisesta yhdessä näiden klassikoiden kanssa.

Ari Onnela on espanjalaisiin viineihein
ihastunut ja syventynyt muusikko ja kulttuurin
monitoimimies. Erityisesti hän on kiinnostunut
ihmisistä viinien takana sekä niiden äärellä.

Kuuluisa suomalainen ﬂamencotaiteilija
La Zingara tarjoaa klassista tanssia
yhdessä kitaristi David Manzanon
kanssa.

PÄIVÄMÄÄRÄ: 28/3
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 8/3, 22/3
AIKA: 17:00

Sisältää illallisen!
PÄIVÄMÄÄRÄ: 7/3, 14/3, 21/3
AIKA: 17:00

TEE ETUKÄTEISVARAUS SUOSIKKITAPAHTUMAASI JO TÄNÄÄN! Vain ennakkovarauksella!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

+34 687 151 228

YHTEISTYÖSSÄ

info@wool-bed.com

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

KANSSA

Uutiset
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Málagan provinssille
21,2 miljoonan
euron potti EU-rahaa
Keskiviikkona 23.2.2022 tuli hyväksyntä 21.2 miljoonan euron EU rahoituksesta Málagan provinssille.
Espanjan liikenneministeriön hallinnoima tukirahoitus on tarkoitettu käytettäväksi liikenteen
parantamiseksi ja vähäpäästöisten vyöhykkeiden
toteuttamiseksi yli 50 000 asukkaan kaupungeissa.
Avustusta haettiin alun perin 26 miljoonaa euroa.
Varat jaetaan maakunnan seitsemän kaupungin
kesken seuraavasti:
Málaga 10.205.555,54 €
Vélez-Málaga 3.706.207,35 €
Benalmadena 2.880.000,00 €
Torremolinos 1.978.833, 71 €
Estepona 1.537.678,00 €
Nerja 492.202,44 €
Fuengirola 426.000,00 €
Málagan provinssin kaupungeista suurin häviäjä
on Marbella, jolle ei ole myönnetty yhtäkään 13:sta
hankkeesta, joita se on esittänyt EU-rahoituksen saamiseksi. Yhteensä noiden haettujen hankkeiden arvo olisi ollut yli 10 miljoonaa euroa.
Kaupunkien hallinnoilla on nyt viisi päivää aikaa
lähettää Espanjan hallituksen pyytämät tiedot, jotta ne voivat saada etuudet.

Mustaa päälle
ja murjotus
musiikkia
kuuntelemaan!
Äkäisemmän musiikin ystäviä hemmotellaan Fuengirolan Marenostrumissa
taas ensi heinäkuun puolivälissä.
Helloween ja Sabaton ovat
Fuengirolan Marenostrumissa järjestettävän Metal
Paradisen uusimmat ja nimekkäimmät kiinnitykset.
Saksalainen Helloween
on kutkutellut power- ja
speed metalin ystävien korvia jo vuodesta 1984. I Want
Out, Future World ja Eagle
Fly Free ovat malliesimerkkejä teutonien ”korkealta ja
kovaa” -konseptista.

Sabaton puolestaan ponnistaa ruotsinmaalta ja keskittyy omassa power metal
-jyystössään rumpukalvojen
rytmittämisen ohessa myös
sivistämään ihmisiä sotahistoriasta. Onpa kappaleiden
joukossa mm. suomalaiseen
sotahistoriaan pohjaavat
kappaleet Talvisota, White
Death (kertoo tarkka-ampuja Simo Häyhästä) ja Soldier
of 3 Armies (kertoo kolmen
eri maan armeijassa palvelleesta Lauri Törnistä. Sabatonin tunnetuimpiin lekoihin
kuuluvat mm. To Hell and
Back ja Bismarck.

Metal Paradise on kaksipäiväinen hevifestari, joka jyrää Sohailin linnan
maisemissa niin että hilse pöllyää heinäkuun 15. ja 16 päivä.
Jo aiemmin Metal Paradisen ohjelmistoon on
vahvistettu yhdysvaltalainen parodiametalliyhtye
Steel Panther, brittiläinen
black ja death metallia ta-

Vuokrien nousu
nopeinta Málagassa

Mihin näistä menisit mieluiten?

Espanjan kansallinen tilastokeskus INE on julkaissut
tällä viikolla kokeellisen indeksin Espanjan eri asuinpaikkojen vuokra-asuntojen hintojen kehityksestä.
Espanjan kaikista provinsseista vuokrahinnat
ovat vuosina 2015–2020 nousseet eniten Málagassa.
Raportin mukaan vuokra-asuntojen hinnat ovat
nousseet Málagassa 13,8 %, kun maan keskiarvo on
10,9 %.
Lähimpinä Málagan hintakehitystä ovat Baleaarit
13,3 %, Valencia 13,2 % ja Barcelona 13 %.
INE selventää, että tässä kokeellisessa indeksissä
on käytetty valtion verohallinnon tietoja keskittyen
yksinomaan pitkäaikaisesti vuokrattuihin asuntoihin, ei lyhytaikaisiin tai lomavuokrauksiin.
Jatkossa indikaattorin kattavuutta laajennetaan
siten, että mukaan otetaan myös asunnot, jotka on
vuokrattu vuosittain ja joita ei ole vuokrattu edellisenä vuonna.

Málaga panostaa
risteilymatkailun
elpymiseen
Málagan edustajat tapaavat amerikkalaisia risteilyvarustamoita elvyttääkseen pandemian vuoksi
kärsinyttä risteilymatkailua.
Málagan tiimissä on mukana edustajia mm. Andalusian aluehallinnosta ja Costa del Solin matkailu- ja suunnitteluosastolta sekä satamaviranomaisia.
Amerikkalaisten puolelta mukana ovat suurimpien varustamojen edustajat mm. Royal Caribbean,
Carnival, Virgin ja Ritz-Carlton Yacht Collection.
Tämän viikon tiistaista perjantaihin kestävä virtuaalinen konferenssi mahdollistaa perinteisten miamilaisten laivayhtiöiden lisäksi myös Los Angelesissa
ja Seattlessa toimivien varustamojen edustajien osallistumisen.
Tavoitteena ei ole vain lisätä laivakäyntejä, vaan
myös vaikuttaa yritysten päätökseen valita Málaga
perussatamaksi eli risteilyiden kiinteäksi lähtö- ja
saapumispaikaksi.

kova Cradle of Filth, norjalaista kirkonpolttoheviä
edustava Emperor ja ruotsalainen melodiseen death metaliin keskittyvä In
Flames.

Kevyen musiikin konsertti

Striptease-esitys

28%
Klassisen musiikin konsertti

Teatteri

20%
Ooppera

9%

10%

5%

Baletti

4%

12%
Taikuri- / mentalistiesitys

7%

Tanssiesitys

Stanp up

Sirkus

3%

2%

Seuraava kysymys: Montako pilleriä nielet päivässä?

•

MIEHET ANSAITSEVAT Málagan alueella noin
4.000 euroa enemmän vuodessa kuin naiset.
Kymmenen vuotta sitten tilanne oli lähes sama.
Palkkaero on kaventunut vuosikymmenessä
vain vajaa 700 euroa / vuosipalkka. Veroviraston
virallisten tietojen mukaan miehen keskipalkka
Málagassa vuonna 2020 oli 18.784 euroa ja
naisen 14.855 euroa. Niiden ero on 3.929 euroa.

•

MASKIN KÄYTTÖPAKKO

Espanjassa saattaa tul
la loppuunsa lähiaikoina. Toistaiseksi maskipakko
on voimassa mm. julkisissa sisätiloissa. Pääminis
teri Pedro Sánchez kuitenkin vihjaili alkuviikosta,
että hallitus harkitsee tämän rajoituksen poista
mista. ”Toivomme että se olisi mieluummin en
nemmin kuin myöhemmin”, pääministeri muotoili.
Myös Andalusian terveysministeri Jesús Aguirre
on esittänyt, että koululaisten pakollinen maskin
käyttö oppitunneilla voitaisiin poistaa ennen pää
siäistä.

•

PROVINSSI PÄÄKAUPUNGISSA

•

FUENGIROLA AVAA UUDELLEEN

Málagassa
todistettiin uutisoimisen arvoista rehellisyyttä.
Malagalaisnainen oli löytänyt kadulta lompakon,
• jossa oli rahaa yli 5000 euroa. Nainen ei kuiten
kaan pihistänyt rahoja vaan toimitti lompakon
viranomaisille. Onnellisen tarinan päätteeksi
Málagan poliisi onnistui vielä toimittamaan lom
pakon omistajalleen ennen kuin tämä oli edes
huomannut hukanneensa sen.
kahdeksan
julkisen koulun urheilukentät lasten käyttöön koulu
ajan ulkopuolella. Koulut ovat Santa Amalia,
Sohail, Picasso, El Tejar, Andalucía, Los Boliches,
Valdelecrín ja Acapulco. Pandemian aiheutta
man sulun jälkeen kyseisten koulujen kentät ovat
1. maaliskuuta alkaen jälleen avoinna tiistaista per
jantaihin klo 16–18 ja viikonloppuisin klo 10–14 ja
16–18. Kyseisinä aikoina paikalla on myös valvoja
huolehtimassa järjestyksestä ja turvallisuudesta.

Ajankohtaista
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Sinivalkoisia värejä palmujen katveessa. Suomalaiset ovat kiekkokansaa Aurinkorannikollakin. (Kuva: Arto Rautiainen)

Kultahuumaa Rafaelin aukiolla
Suomen historialli
nen jääkiekon olym
piakulta sai suoma
laiset liikkeelle myös
Aurinkorannikolla.
Suomi juhli ensimmäistä
jääkiekon olympiakultaa
myös Aurinkorannikolla.
Varhain sunnuntaiaamuna 20. helmikuuta Suomen
miesten jääkiekkomaajoukkue väänsi 2–1 voiton Venäjästä ja näin varmistui

historiallinen olympiavoitto.
Huimaa saavutusta keräännyttiin juhlimaan
myös Aurinkorannikon
suomalaisyhteisön voimin.
Vielä saman sunnuntain
iltana kansa jalkautui ns.
Rafaelin aukiolle, joka nykyään on viralliselta nimeltään Plaza Pedro Cuevas.
Ihmisiä alkoi ilmaantua
paikalle jo klo 18 jälkeen ja
varsinainen juhlatilaisuus
käynnistyi klo 19. Sen suurempaa pönötystä ei ollut ohjelmassa, vaan kyseessä oli

vapaamuotoinen tilaisuus,
joka alkoi Maamme-laululla. Sen jälkeen ämyreistä
pauhasi tyypillisiä kiekkobiisejä, joissa Poika saunoi,
kiekko liukui sisään ja sankareitakin oltiin. Tilaisuuden juonsi Petri Rantanen
ja mukana menossa olivat
myös mm. Jethro Rostedt ja
Noora Karma.
– Hieno juhla. Poliisin arvion mukaan paikalla oli
500–600 juhlijaa, kommentoi tapahtuman järjestelyissä aktiivisesti mukana ollut
Jari Nyman.

Suomen olympiakullan lisäksi paikallisempaa urheilumenestystä juhlittiin myös, kun Fuengirola LIONS oli
varmistanut rullakiekon Liga Stilmat:n runkosarjan voiton. (Kuva: Antti Pekkarinen)

Ämyreistä
pauhasi
kiekkobiisejä,
joissa Poika
saunoi, kiekko
liukui sisään ja
sankareitakin
oltiin.

Teemu Selännettä ei juhlissa nähty, vaikka Jari Nieminen hänen pelipaidassaan paikalle saapuikin yhdessä Suvi Formulahden kanssa.
(Kuva: Antti Pekkarinen)

Nykyinen Plaza Pedro Cueavas on suomalaisille tuttu kultajuhla-aukio. Myös jääkiekon maailmanmestaruutta
vuonna 2019 juhlittiin samalla paikalla. (Kuva: Jari Nyman)

Matkailu
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No onkos
tullut rauha
nyt hälinän
keskelle?
Jos – ja tässä tapauksessa kun – kaupungin
nimi on Torremolinos, ei tarvitse olla suuri
kaan visionääri arvatakseen että myllyillä
(molinos) on jonkinlainen rooli kaupungin
historiassa
Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi
Kenties vanhin alueen myllyistä on Molino de Inca,
joka sijaitsee aivan Torremolinosin keskustan läheisyydessä, vain muutama
sata metriä kongressikeskuksesta ja vesipuistosta.
Vuosisatoja vanha luonnonlähteiden äärelle rakennettu mylly ei enää
jauha viljaa leivottavaan
muotoon, mutta alueella
on alkuperäisen myllyn
jäljitelmä, joka on toimiva.
Myllyn replikan ohella
nähtävää on vaikka millä
mitalla. Nykyään Molino
de Incan alue on nimittäin
kasvitieteellinen puutarha,
joka on kuin paratiisimainen keidas aivan kaupungin vilinän ja moottoritien

pauhun katveessa. Noin
neljän hehtaarin (40.000
m2) laajuinen puutarha on
kerrassaan rauhoittava ja
virkistävä kokemus.
Alue kunnostettiin upeaan kukkien ja kasvien
loistoon ja avattiin yleisölle vuonna 2003. Nykyisellään siellä voi lepuuttaa
silmiään noin 150 eri palmulajissa, sadoissa muissa
puissa ja pensaissa ja lukuisissa eri lintulajeissa.
Suomen jalkapallomaajoukkueen ystävät voivat
käydä koti-ikävissään
bongaamassa Molino de
Incan puutarhasta jopa
huuhkajan.
Kasvien ja lintujen ohella paratiisimaista tunnel-

Puistossa on satamäärin erilaisia palmuja ja muita puita ynnä pensaita.

Paikan alkuperää kunnioittaen alueella on myös myllyjen historiasta kertova museo, joka esittelee mm.
useita pienoismalleja.

Kasvien ja lintujen ohella
paratiisimaista tunnelmaa
lisäävät vesiputoukset.
maa lisäävät vesiputoukset,
jotka muistuttavat edelleen
paikan alkuperästä, luonnon lähteistä. Alueella
pulputtaa kaksi lähdettä:
Inca- ja Albercón del Rey
-lähteet.
Jos myllyt sattuvat kiinnostamaan enemmänkin,
on alueella myös kiehtova

Vesiputoukset saavat vetensä alueen kahdesta lähteestä: Incasta ja
Albercón del Reystä.

Lisää eksotiikkaa alueelle tuo noin 500 neliömetrin kokoinen japanilainen
puutarha, joka ihastuttaa
altaillaan, silloillaan ja itämaisilla rakennuksillaan.
Molino de Incan kasvi
tieteellinen puutarha löytyy Camino de los Pinaresin varrelta. Puutarha on auki tammikuusta
huhtikuuhun ja lokakusta joulukuuhun klo 10–
18. Maanantaisin suljettu.
Toukokuusta syyskuuhun
puisto on auki klo 10–21,
maanantaisin suljettu. Liput maksavat kolme euroa,
Torremolinosin asukkailta
vain euron.

myllyjen historiasta kertova museo, joka perehdyttää vanhojen myllyjen
toimintaan monien vanhojen esineiden välityksellä. Museossa on myös
kattava lajitelma erilaisten
myllyjen ja niihin liittyvien rakennusten pienoismalleja.

Huuhkaja on komea näky myös Andalusiassa.

Lisää eksotiikkaa tuo yli 500 neliömetrin laajuinen japanilainen puutarha.
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Yritysuutinen

Sol Eyes hoitaa nyt myös
uudella laserlaitteella

Silmäklinikka Sol
Eyes Fuengirolan
keskustassa hoitaa
asiakkaitaan entistä
tehokkaammin
uudella hiilidioksidi
laserilla.
Silmäkirurgian ohella Sol
Eyes -klinikalla tehdään
runsaasti erilaisia toimenpiteitä kasvojen alueelle.
Olipa kyseessä sitten esteettiset nuorennushoidot, luomien, maksaläikkien ynnä
muiden poistot tai vaikkapa näkökenttää häiritsevien yläluomien operoiminen
tai jokin muu, löytyy klinikalta osaava apu.
Tästä helmikuusta alkaen Sol Eyes -klinikan
palveluvalikoima laajenee
entisestään upouuden hiilidioksidilaserlaitteen ansiosta.
– Hiilidioksidilaserin
pääasialliset käyttökohteet voi karkeasti jaotella
kolmeen luokaan, kertoo

laitetta Sol Eyesilla operoiva silmälääkäri Graciela
García Arjona.
– Ensimmäinen on niin
sanotut nuorennushoidot,
joissa iholta poistetaan ja
häivytetään iän aiheuttamia uurteita, täpliä ja muita vastaavia. Toinen ovat
luomien, maksaläiskien
jne. poistot ja kolmas yläluomien kiristys, hän listaa.
Näiden lisäksi hiilidioksidilaseria voidaan käyttää
korvaamaan veistä ja perinteistä laseria myös muissa
toimenpiteissä.

Yksi nopeaan toipumiseen liittyvä keskeinen
tekijä on se, että hiilidioksidilaseria voidaan säätää
ihotyypin ja halutun tuloksen mukaan.
– Perinteisellä laserilla
esimerkiksi nuorennustoimenpide on sama, olipa asiakkaan iho pienemmän tai
suuremman työn tarpeessa.
Ja niinpä myös toipuminen
on aina noin kuukauden.
Sen sijaan hiilidioksidilaserin tehoa voidaan säätää, niin että esimerkiksi
nuorempi asiakas, jonka
ihomuutokset ovat vielä
pienempiä, voidaan hoiNopeaa ja yksilöllistä
taa siten että iho toipuu jo
Hiilidioksidilaserilla on vuorokaudessa.
useita etuja verrattuna
veitsellä tehtäviin operaati- Tarkka kontrolli
oihin, samoin kuin perinteisiin lasermenetelmiinkin. Silmälääkäri Graciela
- Merkittävin ero on huo- García Arjona esittelee uutmattavasti lyhyempi toipu- ta laitetta ja sillä aikaansaamisaika, Graciela García tavia tuloksia innoissaan.
Arjona toteaa.
Innostuksen ymmärtää hy- Nopeimmillaan kasvo- vin, sillä omasta puolestaan
jen nuorennuskäsittelystä hän olisi ollut valmis aloittoipuu jopa vuorokaudessa. tamaan laitteen käytön jo

kuukausia sitten. Viranomaisvalvonta on kuitenkin tiukkaa ja vie oman
aikansa.
– Terveysviranomaisille
pitää esittää tarkka suunnitelma laitteen käytöstä,
tiloista joihin se sijoitetaan,
hygieniasta ja niin edelleen.
Lisäksi luonnollisesti varmistetaan, että käyttäjällä
on asianmukainen tutkinto. Junta de Andalucían tarkastaja käy paikanpäällä
toteamassa, että kaikki on
kunnossa, hän luettelee proseduureja.
Kaikkeen tähän menee
luonnollisesti aikaa, mutta toisaalta asiakas ainakin
voi olla varma, että kaikki
on kunnossa, kun laitteen
käyttöönottolupa lopulta
irtoaa.
Sol Eyesilla tuo lupakin on nyt kunnossa ja
ensimmäisiä tyytyväisiä
asiakkaita on päästy hiilidioksidilaserilla jo hoiGraciela García Arjona ja hänen uutukainen hiilidioksidilaser ovat
tamaan.
Lisätietoja Sol Eyesin net- valmiina palvelemaan. Sol Eyes -klinikalla palvelua saa myös selvällä suomen kielellä.
tisivulta www.soleyes.es.

7€

MAALISKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT

KOIRAN KANSSA
AURINKOON

– Mistä vuokra-asunto?
Näin seuraat
SÄHKÖN
TUNTIHINTOJA

Naisen asema Espanjassa
– SUOMALAISNAISET
MUUTOSTEN TODISTAJINA

KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

tilaajapalvelu@olekustannus.com

olekustannus.com/tilauslomake

www.olekustannus.com/uusiole
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Pääkirjoitus 25.2.2022
Sienipilven varjossa
Euroopassa on sota. Kuinka laajasta selk
kauksesta on kyse, sitä emme vielä tiedä.
Sodan vaikutukset ulottuvat joka tapauk
sessa pitkälle taistelualueen ulkopuolelle.
Pahimpana uhkakuvana mielessä välkkyy
sotahullun diktaattorin puheet ydinaseen
käytöstä.
Torstaina sodaksi eskaloituneen kriisin
tarkastelu Espanjasta on monella tapaa
helpompaa kuin Suomesta. Espanjan ja
Venäjän kahdenväliseen historiaan ei liity
samanlaisia verisiä haavoja kuin Suomen
ja sen itänaapurin menneisyyteen. Espan
ja on NATO:n jäsen, Suomelta turvatakuut
puuttuvat. Espanjalla ei ole yhteistä rajaa
Venäjän kanssa.
Se, että Espanjan poliittinen johto on ko
vin sanoin tuominnut Venäjän toimet ei yllätä
ketään. Sen sijaan Suomen presidentin ja
muun poliittisen johdon jämäkät ja tiukat
tuomiot ovat kuulostaneet uudelta. Olisiko
niin, että Ukrainan kriisin yhteydessä suo
mettumisen aika on lopultakin päättynyt.
Kuten sanottu, vielä ei tiedetä miten nyt
alkanut sota vaikuttaa talouteen, matkailuun,
energian hintaan ja vaikka mihin muihin
muuttujiin taistelualueiden ulkopuolella. Se
tiedetään, että suurin häviäjä ja kärsijä koko
prosessissa on Ukraina kansa.
Aurinkorannikko on yksi maailman kan
sainvälisimmistä alueista. Täällä asuu run
saasti sekä ukrainalaisia että venäläisiä ih
misiä. Toivottavasti he pystyvät sivistyneellä
yhteiselollaan todistamaan, että sota on
aina vallanhimoisten poliitikkojen aikaan
saannosta.

Omituiset olympialaiset
Reino Helismaa teki ennen Helsingin olympialai
sia laulun Omituiset olympialaiset. Minusta nämä
Pekingin olympialaisetkin olivat vähän omituiset.
Suomi kylläkin menestyi tavallista paremmin, se ei
nyt niin outoa ollut koska ei huonomminkaan enää
voinut mennä.
Ihmettelen suuresti kisojen viemistä suureen
itämaahan Kiinaan, minne rakennettiin valtavan
hienot puitteet, joille tuskin kovinkaan suurta käyt
töä jatkossa on. Ihan niin kuin feikkiä. Onko Kii
nassa pidetty ollenkaan mitään maailmancupin
kisoja pohjoismaisissa lajeissa tai alppilajeissa,
saati jääkiekossa.
Korona toi myös poikkeavan elementin kisoihin.
Tuli vääjäämättä mieleen Pekingin ja Moskovan
paraatit, joissa näytetään omaa vahvuutta ja val
miutta. Saa nähdä tuleeko enää edes olympialai
sia jatkossa, rauha on mennyt entistä kauemmaksi
viime päivien tapahtumien johdosta.
Itse kisoja sävyttivät teiniurheilijan dopingkäry,
yksittäisten urheilijoiden sulkeminen koronan vuoksi
omaan eriöön, rajut olosuhteet jotka johtivat hiih
tomatkan lyhentämiseen ja suomalaisen hiihtäjän
sukukalleuksien paleltumiseen.
Erikoista oli myös kansainvälisen jääkiekkopo
mon lausunto jossa hän piti Venäjää parempana
joukkueena, jonka olisi pitänyt ansaita
ne kultaiset mitalit. Nämä kisat olivat
ainakin omasta mielestä urheilulli
sesti, ei kovinkaan mielenkiintoiset.
Ilman Leijonien saavutusta ja Nis
kasen värisuoraa ei olisi jälkipolville
jäänyt paljoa kerrottavaa.

Vesa Uusi-Kilponen

”Elämää pystyy ain
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan
hyvinvointiin ja jokaisella on oikeus voida
hyvin, toteaa diplomiravintoterapeutti Hanna
Huttunen.
Teksti: Kaisa Korkeamäki Kuva: Teemu Laitinen
Hanna Huttunen kärsi
nuoruudesta lähtien väsymyksestä, ympäri kehoa tuntuvista kivuista ja
toistuvasta masennuksesta. Syitä oireilulle tutkittiin
ja lopulta fysiatrin toimesta hänelle asetettiin fibromyalgian diagnoosi.
– Fibromyalgia on toiminnallinen oireyhtymä,
mikä on monen asian summa ja siksi hyvin haastava
sairaus. Kuvailisin sitä kuin
se olisi soppa; kaikki tunnistavat sen olevan keittoa,
mutta keiton ainekset voivat vaihdella eri ihmisillä,
Hanna kertoo.

Tauti tutuksi
Fibromyalgiassa yleisiä
taustatekijöitä ovat ruuansulatuksen ongelmat sekä
fyysinen ja/tai psyykkinen stressi. Esimerkiksi onnettomuudet, traumaattiset
kokemukset elämässä, jatkuva hälytystila tai uni-valverytmin häiriöt ovat stressiä,
minkä seurauksena kehossa on stressihormoni kortisolia liikaa, mikä vaikuttaa
suoraan ruuansulatukseen.
– Suoliston kunto ja bakteerikanta ovat vinksallaan, jolloin ravintoaineet
eivät imeydy riittävästi, mikä johtaa puutostiloihin, listaa Hanna.
– Kun elimistöstä ei pääse poistumaan lopputuote
riittävällä tahdilla, alkaa
paksusuoleen kerääntyä
massaa, mikä ruokkii keholle myrkyllisten aineiden

tuotantoa. Aineenvaihdunnassa myrkyt kulkeutuvat
kehoon ja aiheuttavat muun
muassa aivosumua.
Hanna kuvaa fibromyalgiaa romukoppadiagnoosiksi, sillä hoito pyrkii
pitkälti vain lievittämään
oireita, koska juurisyitä voi
olla vaikea löytää.
– Minulle kokeiltiin monia erilaisia lääkkeitä, mutta edes kipulääkkeet eivät
auttaneet. Taustasyyt ovat
kuitenkin olemassa niin
kauan kunnes niihin puututaan.

Elämän eliksiiri
ravinnosta

minusta, hän jatkaa ja sanoo tunnistavansa triggeröitymisen, mitä sairastava
voi kokea.
– Kun ihminen kuulee
ensi kertaa, miten voisi vaikuttaa terveyteensä, melkein
aina nousee jonkinlainen
vastareaktio, sillä se on vieras ajatus verrattuna siihen,
mitä on siihen asti saanut
kuulla. ”Kai tästä olisi kerrottu aiemmin?”. On todella ymmärrettävää, että aihe
on rankka itselle ja voi tuntua rajulta tuomiolta kuulla uusia näkökulmia, Hanna
kertoo ja sanoo hänellä menneen kaksi vuotta ennen
kuin alkoi miettiä ja ottaa
vastaan uutta näkökulmaa.
– Kun aloin tehdä ensimmäisiä muutoksia, muistan
miten upealta tuntui, kun
aivosumu alkoi hälvetä ja
tuntui kuin harmaat verhot olisi vedetty edestäni.
Lopullinen vakuuttuminen
tapahtui seuraavana syksynä, kun kylmän ja pimeän
tullessa kivut eivät palanneetkaan enää voimakkaina, Hanna muistelee.
Hanna päätti jatkaa hyväksi todetulla polulla ja
opiskeli ensin ravintoneuvojaksi ja valmistui vuonna
2011 diplomiravintoterapeutiksi. Nyt hän auttaa
ihmisiä saavuttamaan parempaa vointia ravinnon
avulla. Hän on itse nykyisin kipuvapaa.
– Nautin elämästä paljon
enemmän nyt 50-vuotiaana kuin kipujen kourissa
30-vuotiaana. Pääsen nykyisin nauttimaan ihan
erilaisista ruuista ja mahtavista makunautinnoista.

Diagnoosin myötä Hanna
alkoi askel askeleelta hoitamaan itseään ja etsi aktiivisesti tietoa miten voisi
auttaa itseään voimaan paremmin. Suurin apu löytyi
lopulta meidän jokaisen
elämän peruspilarista, ravinnosta.
– Menin ystäväni suosittelemana antioksidanttiklinikalle, jossa ravitsemukseen
erikoistunut lääkäri totesi,
että kun saadaan suolisto
kuntoon niin kivutkin helpottavat. Silloin meni herne
nenään, eikö hän ymmärtänyt sairauttani ollenkaan,
Hanna toteaa.
– Kuten moni eri sairaudesta kärsivä, myös minä
tein sairaudesta osan identiteettiäni ja suojautumis- Apua on jokaiselle
keinoni, ”hei olen Hanna ja
olen fibro”, ja siksi koin lää- Hanna pitää nykyisin
kärin sohaisevan kuin osaa Fuengirolassa ravintote-

rapian vastaanottoa, mutta tarjoaa palvelujaan myös
etänä Suomessa ja Espanjassa jokaiselle apua tarvitsevalle. Kesäksi hän siirtyy
Suomeen, jolloin lähivastaanottoa saa sieltä. Hän
kannustaa lähtemään ravintoasioissa liikkeelle yksi askel kerrallaan.

Annina Kurki, 42,
Lahti

Iira Hartikainen, 39,
Helsinki

Teemu Laitila, 45,
Helsinki

Kyllä se on varmaan joku
tällainen aurinkoinen aktiivilomakohde, kuten vaikka
tämä Fuengirola!

Fuengirola kyllä yllätti
positiivisesti! Varsinkin näin
talvella ihana paikka, kun ei
ole lonkeron väristä taivasta.

Sellainen paikka, missä
on valoa, väriä ja hyvänä
kolmosena lämpöä.

KUKA?
Hanna Huttunen

● Diplomiravintoterapeutti,
tietokirjailija
● 50 vuotta
● Kotoisin Etelä-Karjalasta
● Elämänohje: Aina
kannattaa juhlia, jos on
pienikin aihe.

Mikä on unelmiesi
talvilomakohde ?
Teksti ja kuvat:
Kaisa Korkeamäki
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na parantamaan”

Olen vanha, mutta en idiootti
Pankkimaailma on digitalisoitunut hurjaa vauhtia, Sitä
mukaa on myös pankkikonttoreiden määrä kutistunut
huomattavasti: vuonna 2007 Espanjassa oli 45.000
konttoria, tänään vain runsaat 15.000.
78-vuotias eläkeläinen Carlos San Juan, entinen
yliopiston professori, sai tästä tarpeekseen ja viime
vuoden lopulla aloitti kampanjan “Soy mayor, pero no
idiota” (Olen vanha, mutta en idiootti).
Kampanja sai puolessatoissa kuukaudessa 600.000
allekirjoitusta. Myös Espanjan talousministeri, Nadia
Calviño ja Espanjan keskuspankki (Banco de España)
ovat reagoineet aloitteeseen myönteisesti.
Pankeille on annettu kuusi kuukautta parantaakseen
palvelujaan, jokaisella on oikeus esittää asiansa virkai
lijalle, eikä robotille, joka sitten kertoo, mitä nappulaa
painat. Tämä voi olla hankalaa, etenkin jos et taida
kieltä moitteettomasti. Jos olet lausunut hieman vää
rin, niin pahuksen robotti ei tahdo ymmärtää asiaasi.
Täytyy muistaa myös, että yli kolmekymmentä pro
senttia pankkien asiakkaista ei ole digitaaliasiakkaita.
Pankit sitoituivat parantamaan palveluksiaan etenkin
varttuneelle sukupolvelle 21.helmikuuta. Deadline on
siis kuusi kuukautta.
Joku markkinamies soitti 90-vuotiaalle naapurille
ni, yritti markkinoida uusia digitaalisopimuksia. Naa
puri sanoi, ettei hänellä ole tietokonetta. Mutta olihan
myyjällä takataskussa myös ehdotuksia älypuhelimille.
Mutta eihän sitä miehellä ollut, siihen markkinamies,
että eipä sulla sitten kaiketi ole edes
jääkaappia, läpsäytti luurin korvaan.
Tiesittekö, että ihminen on on
nellisimmaan lapsuudessaan ja
vanhana, 40 ja 50 ikävuoden vaih
teella elämä on tylsimmillään ja sit
ten se tekee U-käännöksen ylös.
Selätetty on.

Kimmo Sahlman
Oletko suomalainen?
Hanna Huttunen kannustaa olemaan armollinen itselleen ja keholleen.
– Jos voimat eivät tällä hetkellä riitä ruokavaliomuutoksiin, voi ammattilaisen
kanssa valittu lisäravinnekokonaisuus tuoda apua voimien palauttamiseen arjessa,
Hanna summaa.
– Keho on todella fiksu
ja se pyrkii kohti terveyttä, kun annamme sille työkaluja siihen. Asiakkaitani
kehotan aina itsemyötätuntoiseen suhtautumiseen

sairautta kohtaan eli sen
sijaan, että sättisi kuinka
oma keho on huono ja kelvoton, voisikin iloita kuinka nyt pääsen hoivaamaan
sitä ja itseäni, Hanna pohtii.
Kun puhutaan ihmisen
omasta terveydestä, liittyy
ulkopuolisiin tahoihin aina myös ennakkoluuloja. Hanna selventää, ettei
vastaanotolla olla viemässä kenenkään elämää vaan

päinvastoin mietitään mitä voisi fiksata toimivampaan suuntaan ravinnon
avulla. Parhainta työssä on,
kun asiakas ottaa yhteyttä
ja kertoo, miten paljon on
saanut apua vastaanotolta.
– Minä en syö kenenkään
suulla vaan olen se rinnalla kulkija ja vinkkien antaja. Ihminen itse tekee työn
ja kun näkee, miten hän on
siinä onnistunut, sulattaa se

Alpo Rauhala, 87,
Helsinki

Paula Virtanen, 74,
Vantaa

Aki Karppinen, 41,
Lahti

Fuengirola ehdottomasti,
täällä on hyvä ruoka.

Tämä Fuengirola, aurinko
ja valo tekee suomalaiselle
ihmeitä, varsinkin tänä
talvena.

Chamonix Alpeilla se
varmasti olisi. Juuri
työkaveri laittoi fiiliksiä
sieltä ja ah minkä näköistä!

sydämen.
Hanna on kirjoittanut
kaksi tietokirjaa aiheesta ja
halu auttaa mahdollisimman monia ihmisiä hyvinvoinnin saralla jatkuu, sillä
hänen mielestä moni ihminen kärsii turhaan.
– Unelmani on rohkaista muitakin ihmisiä unelmiaan kohti. Oli diagnoosi
mikä tahansa, olemme niin
paljon sitä enemmän.

”Espanjalaisyhtiö
perusti maailman
ensimmäisen
mustekalafarmin
– yhtiön mukaan
se on onnistunut
kasvattamaan
mustekaloja, joilla
ei ole taipumusta
kannibalismiin.”
hs.fi 23.2.

Miten monta kertaa sinulta on kysytty tätä? Minä en
osaisi edes laskea. Toisaalta en kysymysten määrää
ihmettele, koska olen siunattu varsin perus suoma
laisella habituksella. Oikeastaan on ihme, että edes
kysyvät.
Suomalaisessa ihmisluonnossa on yhä jotakin lap
senomaista viattomuutta, joka saattaa joskus hieman
huvittaa. Nyt auringon pilkotuksen lisääntyessä näkee
tälläkin suomikylällä paljon uusia, kaltaistaan väkijou
kosta etsiviä kasvoja. Kohtaamisissa vilpittömien tulo
kassielujen kanssa käydään esimerkiksi seuraavanlaisia
keskusteluja.
Tapahtui eräänä päivänä bussipysäkillä Los Pacosissa:
(Tuntematon kulkija lähestyy.)
– Päivää. Oletko suomalainen?
– Öööö… joo kyllä olen.
– No, niin minäkin!! (Näyttää peukkua ja jatkaa mat
kaansa aivan liian iloisena.)
Maailmassa on kyynisyyttä riittämiin enkä halua antaa
sille lisää valtaa omassa elämässäni. Sen verran paljon
on kuitenkin vettä virrannut Fuengirola-joessa, etten
enää aivan kaikesta jaksa niin mahdottomasti intoilla.
Suomeksi kirjoitetut liikekyltit kaupungilla tai muiden
härmäläisten kohtaaminen pysäkillä eivät enää saa
riemastustani pulppuamaan yli äyräiden. Suon tämän
vilpittömän ilon kuitenkin mielelläni toisille. Ihmetelkööt
sydämensä kyllyydestä, se on aivan ilmaista.
Minä yritän jatkaa espanjalaisen elämänmenon
opiskelua. Olen jo päässyt ihan hyvään
alkuun: tiedän, mitä on sol y sombra ja
alan aavistaa, mitä kaikkea mañana
ei tarkoita. Matkani on vasta alussa,
ja se herättää suurta innostusta. Ja
ymmärrän, että tämä utelias arjen
asioiden ihmettelyni saattaa
huvittaa joitakin espanjalaisia.

Heikki Sallinen

Hy vinvointi
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Suojaa auringosta
AUTOIMMUUNITAUDEISSA elimistön puolustusjärjes
telmä hyökkää virheellisesti elimistön omia kudoksia
vastaan. Tutkitusti toimivia ehkäisykeinoja tautien
puhkeamiselle ei vielä ole, mutta todennäköisesti
lapsuuden runsas altistuminen maaperän erilaisille
bakteereille vähentää sairastumisriskiä.
Joka viidennellä tyypin 1 diabetesta sairastavalla
on vähintään toinen muu autoimmuunisairaus, ja sai
rastuvuus autoimmuunitauteihin on moninkertainen
muuhun väestöön verrattuna. Lapsuusiän jälkeen
tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden, naispuolis
ten ja iäkkäiden kilpirauhasen vajaatoiminnan riski
on suurin, kun taas keliakia puhkeaa diabetekseen
sairastuneille useammin alle kymmenvuotiaana. Syitä
autoimmuunisairauksien kasautumisesta samoille yk
silöille ei tunneta riittävästi. Kyseessä on monisyinen
tapahtumaketju, johon liittyvät perimä, puolustusjär
jestelmän toiminta ja ulkoiset tekijät. Uu
det solubiologian tutkimusmenetelmät
yhdessä kliinisten ja epidemiologisten
tutkimusten kanssa lisäävät tietoa, jota
tarvitaan autoimmuunisairauksien en
nustamiseen, taudinkuvan lievittymi
seen tai parhaimmillaan sairastumisen
ehkäisemiseen.
Se kuitenkin tiedetään, että D-vi
tamiinia tarvitaan normaaliin immuu
nipuolustukseen. D-vitamiinia tutkitaan MS-taudin
tukihoitona, ja ”aurinkovitamiinia” sisältävä voide
on jo pitkään ollut käytössä psoriasiksen hoidossa.
Omega-3-rasvahapot ovat puolestaan pehmeitä
rasvoja, joiden sopiva saanti ehkäisee muun muassa
sydän- ja verisuonitauteja sekä lievittää matala-asteista
tulehdusta. Pehmeä rasva voi myös mahdollisesti
ehkäistä maitoallergiaa.
Nyt ilmestynyttä tutkimusta johtanut Harvardin yli
opiston professori ja reumatologi Karen Costenbader
kertoo halunneensa selvittää, voisiko D-vitamiinilla
ja omega-3-rasvahapoilla olla merkitystä myös län
simaissa yleistyviltä autoimmuunisairauksilta suo
jautumisessa.
Löydökset vihjaavat, että D-vitamiinista ja mah
dollisesti myös omega-3-rasvahapoista voisi olla
apua autoimmuunisairauksien, kuten nivelreuman
ja psoriasiksen, ennaltaehkäisyssä. Satunnaistettu
vertailukoe jatkuu edelleen ja tulevaisuudessa asi
asta tiedetään enemmän.

Autoimmuunitaudit ovat yleistyneet viimeisten
vuosikymmenten aikana erityisesti länsimaissa. Ar
violta noin viidellä ihmisellä sadasta on jokin autoim
muunitauti.
Autoimmuunitaudeissa elimistön puolustusme
kanismit kohdistuvat virheellisesti omia soluja ja ku
doksia kohtaan. Tällaisia tauteja ovat muun muassa
tyypin 1 diabetes, keliakia, MS-tauti ja tulehdukselliset
suolistosairaudet.
Osalla ihmisistä on perinnöllinen alttius autoim
muunitaudeille, mutta muutamassa vuosikymmenes
sä väestön geeniperimä ei ehdi muuttua riittävästi,
jotta se selittäisi ilmaantuvuuskäyrän nousemista.
Todennäköisesti yleistyminen johtuu ainakin osin
diagnostiikan paranemisesta, liian hygieenisestä
elämästä sekä tietyille bakteereille ja viruksille altis
tumisesta. Myös länsimaisen ruokavaliolla epäillään
olevan näppinsä pelissä.
Arvostetussa lääketieteellisessä
BMJ-tiedelehdessä julkaistu uusi tutki
mus vihjaa, että D-vitamiinilisän sään
nöllinen ja pitkäaikainen käyttö voi hie
man pienentää keski-iän ylittäneiden
riskiä sairastua autoimmuunitauteihin.
Tutkimukseen osallistui 25 871
keski-iän ylittänyttä amerikkalaista.
Osallistujat jaettiin koe- ja kontrolliryh
miin, joille tarjottiin joko ravintolisää tai lumelääkettä.
Koeryhmässä henkilöt saivat päivittäin 2000 IU:ta (50
mikrogrammaa) D-vitamiinilisää tai 1000 milligram
maa omega-3-lisää.
Osallistujat raportoivat tutkijoille mahdollisten au
toimmuunisairauksien puhkeamisesta noin viiden
vuoden seurannan aikana.
D-vitamiiniryhmässä ravintolisää syöneistä 123
sairastui, lumelääkettä saaneista 155. D-vitamiinilisän
käyttö pienensi autoimmuunitautiin sairastumisen ris
kiä 22 prosentilla. Ero kasvoi kahden vuoden käytön
jälkeen, jolloin D-vitamiinilisää syöneillä havaittiin 39
prosenttia vähemmän varmennettuja tautitapauksia.
Varsinkin pimeään vuodenaikaan D-vitamiinia on
syytä napsia myös purkista. Euroopan elintarvike
viraston mukaan D-vitamiinin turvallisen päiväannok
sen yläraja on aikuisilla 100 mikrogrammaa päivässä.
E-EPAa on tutkittu pitkään psykiatriassa ja kardio
logiassa, ja tulokset ovat vallan erinomaisia.
E-EPA ehkäisee ja hoitaa masennusta, osoittavat

Varsinkin pimeään
vuodenaikaan
D-vitamiinia on
syytä napsia myös
purkista.

psykiatrian klinikoiden tutkimukset eri puolilta maail
maa. E-EPA korjaa veren häiriintynyttä rasvaprofiilia
sekä ehkäisee ja poistaa valtimoiden seinämiin ker
tyneitä ahtauttavia paakkuja, toteavat amerikkalaiset
sydänlääkärit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan
(Vascular Pharmacology 2017).
Laajamittaisesta statiinien käytöstä huolimatta ih
miset sairastuvat valtimo ja sydäntauteihin. Tarvitaan
siis täydentävää hoitoa, joka vähentää sairastumisen
riskiä, toteavat sydänlääkärit. E-EPA kalaöljy tarjoaa
tutkitusti tällaisen tehokkaan ja turvallisen keinon. On
poikkeuksellista, että johtavat erikoislääkärit suitsut
tavat tällä tavoin arvostetussa tiedelehdessä ravin
tolisän terveysvaikutuksia.
E-EPA alentaa tehokkaasti ja turvallisesti seeru
min kohonneita triglyseridejä, jotka ovat valtimotau
tien riskitekijöitä, ilman, että LDL-kolesterolin pitoi
suus suurenee, ja lisäksi E-EPA vaikuttaa suoraan
ateroskleroottisiin paakkuihin estäen niiden syntyä
ja poistamalla niitä valtimoista. Paakkujen poisto ja
niiden stabiloiminen on tärkeää, sillä paakut repeä
vät herkästi ja lähettävät verivirran mukana palasia,
jotka voivat tukkia sepel- tai aivovaltimon ja aiheuttaa
siten sydän- tai aivoinfarktin. E-EPA estää myös ha
petusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta
(inflammaatiota), joka on syytekijänä kaikissa pitkä
aikaissairauksissa, korostavat kardiologit.
D-vitamiinin riittävän saannin voi jokainen varmis
taa mittauttamalla seerumin D-vitamiinin eli 25(OH)
D-pitoisuuden. Sen tulee olla vähintään 75 nmol/l.
Siihen pääsemiseksi ei ruokavalio ja auringonotto
riitä, vaan D-vitamiinia pitää ottaa myös purkista
(Tanskan Lääkärilehden mukaan 50–70 mikrogram
maa päivässä läpi vuoden). Turvallinen yläraja on
250 nmol/l. D-vitamiinin päivittäinen saanti (µg/vrk)
korreloi seerumin aktiivisen D-vitamiinin, 25-OHD:n
(nmol/l) kanssa.
Lähde: Tanskan lääkärilehti 2009
BMJ-tiedelehdessä julkaistu tutkimus löytyy osoitteesta www.
bmj.com/content/376/bmj-2021066452

Sami Lindberg
Anni’s Vital Shop

Muista! Maanantai 28.2. on Andalusian päivä ja yleinen vapaapäivä,
joka vaikuttaa kauppojen ja virastojen aukioloihin.
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.
Vithas Xanit Internacional
Av. de los Argonautas, s/n. Benalmádena.
952 367 190

Vithas Torremolinos Medical Centre
C. Hoyo, 15. Torremolinos.
952 058 860

Ajanvaraukset suomen kielellä, + (34) 616 241 290
Suomenkielinen yhteyshenkilö:
Marita Ekman +(34) 696 981 372

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

Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
Avda. Ramón y Cajal, s/n. Ediﬁcio Beroe. Fuengirola
952 477 310

Lisa Pelttari, LT eMBA.
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri
Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri
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SKY-kosmetologi Tiina Annika,
Kynsi-Ripsiteknikko Maya-Liisa,
Koulutettu hieroja Marjaana

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

Helmi Beauty Salon Fuengirola
Avoinna ma-pe 10-18, la sopimuksen mukaan.
Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2
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Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola
puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746
info@meriatur.com

Myynnissä
Centro Finlandiassa
Meriaturissa!

Yrittäjä Team: Parturi-Kampaaja Riitta,

@helmibeautysalonfuengirola

100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.
Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Maksuton
kuljetus lähialueille. Koko
Espanjaan 10€.
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Löydätte meidät: Av. Padre Jesús Cautivo, 35
Avoinna: ma-pe 9-14 ja 16-20

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola
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www.taikatie.com
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Satu Ahonen / Kestopigmentointikouluttaja
Ajanvaraukset: (+34) 695 980 647

OPALVELUT

I LU

HUULET • KULMAT • EYE-LINERIT

K

M
PAA
AM

HE

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

I-

Perjantai 25.2.2022 – 15

Markkinoinnilla
hyvinvointia
yrityksellesi!

Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola
puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746
info@meriatur.com
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Niina Ristolainen

Laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM

+358 400 744 273
INFO@NSCGROUP.FI
NSC GROUP OY - NORDIC SOCIAL CARE

KOTIHOIDON JA KIINTEISTÖJEN
YLLÄPIDON PALVELUJA!

Tuotamme kotihoidon ja kiinteistöjen ylläpidon palveluja
ikäihmisille sekä muille niitä tarvitseville,
ammattitaitoisesti ja asiakaskohtaisesti.

Tuomme turvaa ja iloa arkeesi!

OTA YHTEYTTÄ JA
SOVI TAPAAMINEN:
+34 623 201 789
SÄHKÖPOSTI:
petra.rossi@andacare.es

PETRA
Asiakkuuspäällikkö,
kodinhoito ja
terveyspalvelut

Meiltä myös silmäluomileikkaukset ja
esteettiset hoidot CO2-laserilla!
Nettiajanvaraus: reserva.timma.es/soleyesfuengirola
Puhelin: +34 952 470 073
WhatsApp: +34 691 934 660
Sähköposti: info@soleyes.es

JARNO
kiinteistöhuolto,
tekniikka ja
turvallisuus

Tiimiimme liittyy
lähihoitajaksi valmistuva
Riikkamari.
Seuraa nettisivujamme,
facebookia ja tule
tutustumaan!

PALVELUJAMME OVAT
• KOTIHOITO • KODIN YLLÄPITO JA SIIVOUSPALVELUT
• HUONEISTO- JA KIINTEISTÖHUOLTO
• AVUSTAVAT TERVEYSPALVELUT
• AJANTASAINEN OMAISVIESTINTÄ

Helppo yhteydenpito lähipiiriisi kaukanakin onnistuu
”PRIIMA-AVUSTAJA” -APPLIKAATION AVULLA. Tervetuloa käymään
Fuengirolan toimistolla. Muista ajanvaraus ennakkoon!

Av. Alcalde Clemente Diaz Ruiz 6
+34 623 201 789 • WWW.ANDACARE.ES
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Uuden
elämän
ensikeidas
Toisin kuin yleinen luulo on, aasi ei suinkaan
ole itsepäinen ja tyhmä, vaan älykäs ja
rakastava eläin. Ja nämä ihmiset tietävät
mistä puhuvat.
Teksti ja kuvat: Kaisa Korkeamäki
Donkey Dreamland on Mijasissa vuodesta 2020 lähtien toiminut rescue-aasien
tila. Sen perustaja Amaya
Isert kuvaa toiminnan punaiseksi langaksi tarjota kipu- ja kärsimysvapaa koti,
jossa kaltoin kohdellut ja
hyväksikäytetyt aasit pääsevät nousemaan takaisin
jaloilleen.
Tila pyörii täysin eläinten ehdoilla ja sen päivittäisestä toiminnasta pitävät
huolen vapaaehtoiset. Tilalla on tällä hetkellä 10 pelastettua aasia, mutta määrä
vaihtelee jatkuvasti.

Huonoista oloista
kukoistukseen
Tila pelastaa aaseja asiattomista olosuhteista muun
muassa saamiensa ilmoitusten myötä. Nyt kuntoutuksessa olevien aasien
entiset omistajat ovat esimerkiksi rajoittaneet aasien liikkumista, hakanneet
niitä, teettäneet niillä kohtuuttoman määrän töitä tai
jättäneet heitteille.

– Niin sanotut aasitaksit Mijaksessa, jossa aaseja
seisotetaan koko päivä auringossa ja laitetaan ratsaille aasin kantokyvylle liian
painavia kuormia, ovat
tämän päivän esimerkki
eläinten kaltoin kohtelusta, kertoo tilan suomalainen vapaaehtoistyöntekijä
Sanna Leino.
Aasien parissa pääsee
Donkey Dreamlandissa tekemään monenlaista ja jokainen vapaaehtoistyöntekijä
on voinut valita työtehtävät vahvuuksiensa mukaan.
Fyysisiä töitä, kuten pilttuiden siivousta ja aasien hoitoa
pääsee tekemään luonnollisesti päivittäin.
– Itse tykkään tehdä
näitä tilan fyysisempiä
hommia, mutta meillä vapaaehtoiset vastaavat myös
nettisivujen ja somen ylläpidosta, kertoo Sanna.

Pelasta, kuntouta,
kotiuta

Sanna Leino löysi toimintaan mukaan ystävän kautta ja on ollut aktiivisesti mukana siitä lähtien.

eli kun aasi on pelastettu,
Tila toimii periaatteella res- autetaan sitä kuntoutumaan
cue – recooperate – rehome henkisesti ja fyysisesti sekä
saamaan luottamus ihmistä
kohtaan. Aaseja tila ei koskaan myy, vaan päämääränä
on löytää niille turvallinen
loppuelämän koti adoption
kautta. Se tarkoittaa, että aaseilla on oltava myös henkisesti hyvä olla.

Tila pyörii
täysin eläinten
ehdoilla.

Vapaaehtoistyöntekijä Natalie Yates viemässä aasia kävelylle.

– Uusi koti valikoidaan
tarkasti, jotta se olisi aasin
etujen mukainen ja aasi ei
päätyisi rahantekovälineeksi tai leluksi lapsille.
Otamme huomioon käytännön asiat, kuten ymmärryksen eläintenpidosta
ja -hoidosta, mutta myös
inhimilliset seikat. Eläin
tarvitsee tasavertaisen huolehtijan, selittää Sanna.
– Aasi on pariutuva eläin
eli ne voivat solmia elin-

tarjota tietoa aaseista ihmisille ja rikkoa vanhoja
uskomuksia. Tila tarjoaa
vierailumahdollisuuksia
koululaisille ja muille halukkaille ryhmille tulla tutustumaan toimintaan ja
paikan päällä on myös ulkoilmaterassi, jossa voi järjestää yksityistilaisuuksia
esimerkiksi syntymäpäivien muodossa.
Uusia vapaaehtoisia tila ottaa vastaan avosylin.
Vapaaehtoistoiminta on
helposti lähestyttävää, sillä pääkielenä tilalla puhutaan englantia ja auttavia
käsiä on monesta kansallisuudesta.
– Meidän toiminta pyörii täysin vapaaehtoisesti ja kaikki rahoitus tulee
lahjoituksista, mikä tekee
vapaaehtoisuudesta entistä tärkeämmän teeman,
Sanna avaa.
Rescue-tila sijaitsee Mijasin Las Lagunasissa.
Ajan omalle visiitille
pääsee varaamaan nettiikäisiä ystävyyksiä. Usein Siksi annamme aasit adop- sivuilta donkeydreamland.
aaseilla on paras ystävä, jo- tioon lähtökohtaisesti pa- com ja myös lahjoituksia
pääsee tekemään sivuston
ta ilman se alkaa kärsiä esi- reittain, Sanna jatkaa.
Missiona tilalla on myös kautta.
merkiksi eroahdistuksesta.

Asuminen
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Yritysuutinen

Aura Forsman
auttaa asiakkaan
läpi tiheänkin
lakiviidakon
jon, että lisäkädet ovat tarOmaa asianajotoi
Forsman iloitsee.
mistoa, AJ Forsman peen,
Lisäkäsillä hän viittaa
Abogadosia, emän
laajaan ekonomistien ja asinöivä Aura Forsman anajajien verkostoon, jonka
hän on rakentanut ympäon ollut suorastaan
rilleen, ja joiden haltuun
yllättynyt siitä, miten hän voi delegoida asioita
ja erityisosaaminopeasti oman yhtiön tarpeen
sen mukaan.
toiminta on noussut
Kutsumus
siivilleen.

Teksti ja kuva:
Janne Leipijärvi
– Monet varoittelivat minua ja olin myös varautunut siihen, että oman yhtiön
perustamisen alussa pitää
olla kärsivällinen, koska
asiakaskunnan kertymiseen menee aikaa. Toisin on
kuitenkin käynyt. Vaikka
meneillään on vasta ensimmäinen toimintavuosi, on
asiakkaita jo nyt niin pal-

Tärkeimmäksi työnsä sisällöksi hän nimeää ihmisten auttamisen.
– Monet lakiin liittyvät
asiat ovat monimutkaisia
Suomessa, mutta vielä monin verroin monimutkaisempia täällä Espanjassa.
Siksi ei ole ihme, että usein
asiakkaat ovat todella vaikeiden tilanteiden edessä.
Kun sitten voin auttaa heitä
asioiden selvittämisessä, se
Niin sanotuista kutsu- on todella palkitsevaa, Aumusammateista on to- ra Forsman iloitsee.
tuttu puhumaan monesti
esimerkiksi kulttuurin alal- Koukerot
la, mutta Aura Forsman on
löytänyt oman kutsumuk- Omiksi erityisaloikseen
Aura Forsman nostaa kiinsensa asianajajana.
- Minusta on ihana herä- teistöoikeuden ja perintötä joka aamu ja alkaa työt. asiat. Kuinka ollakaan,
Nautin siitä kun saan etsiä molemmat ovat sellaisia
ja löytää ratkaisuja ongel- aloja, joilla esimerkiksi
miin, jotka saattavat aluksi Espanjassa asuvan suomanäyttää hyvinkin moni- laisen kannattaa pyytää
ammattiapua varsin mamutkaisilta.

Suomalaiset asiakkaat ovat ottaneet Aura Forsmanin omakseen. – Jopa 90% asiakkaistamme on suomalaisia.
talalla kynnyksellä.
– Sekä asuntokauppa
että perintölaki ovat Suomessa ja Espanjassa hyvin
erilaiset. Ja monesti käsitellään myös rahallisesti isoja
asioita. Niinpä on järkevää
hoitaa asiat alusta asti kunnolla ja oikein, kuin alkaa
sitten jälkikäteen selvittelemään sotkuja, jotka oltaisiin
voitu estää, Aura Forsman
perustelee.
Suomessa ollaan totuttu, että laillistettu kiinteistövälittäjä hoitaa asuntokauppa-asiat
vastuullisesti alusta loppuun,
mutta Espanjassa välittäjien
tehtävä on huomattavasti
suppeampi. Kauppakirjat tekee notaari, mutta hänenkin
velvollisuutensa rajoittuvat
perusasioihin, kuten siihen
kuka myy, kuka ostaa, mitä

ja mihin hintaan.
Jos haluaa varmistaa,
ettei kaupassa siirry asunnon mukana myös edellisen omistajan sotkuja,
kannattaa palkata asianajaja. Se säästää hermoja ja
yöunia, parhaassa tapauksessa myös rutkasti rahaa.
Myös perintöasiat kannattaa hoitaa kuntoon hyvissä ajoin.
– Testamentti kannattaa
ilman muuta tehdä. Ei se
tarkoita sitä, että on kuolemassa. Jos ikävin kuitenkin
tapahtuu, pitää perintöasiat
selvittää joka tapauksessa.
Kun niistä on olemassa selkeä testamentti, hoituu asia
pienimmän vaivan kautta,
Aura Forsman perustelee.
Forsman muistuttaa
asunnonomistajia myös

yhdestä velvoitteesta, jonka monet laiminlyövät.
– Vaikka asuisi esimerkiksi Suomessa ja maksaisi
tuloveronsa sinne, pitää Espanjaan kuitenkin maksaa
verot asunnoista ja kiinteistöistä joita täällä omistaa.
Tähän ei riitä se, että maksaa kaupungintalolle vuosittaisen veron, vaan pitää
myös täyttää ei-residentin
veroilmoitus.
Yleisenä ohjenuorana
Forsman toteaa, että lakiasioissa on parempi katsoa
kuin katua.
– Kannattaa ottaa yhteys asianajajaan etukäteen ja
varmistaa että asiat hoituvat oikein, se on helpompaa,
nopeampaa ja edullisempaa
kuin epäselvyyksien selvittely jälkikäteen.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa
Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

P

erjantaina 24.2.2012 ilmestyneessä
lehdessä pääuutinen käsitteli Spanairin konkurssia. Lentoyhtiö oli hakeutunut tammikuussa konkurssiin ja
lippurahoja takaisin hamusivat mm.
monet suomalaiset. Lippurahoja pystyi perimään takaisin luottoyhtiöiltä,
matkatoimistoilta tai Spanairin konkurssipesän hoitajalta. Matkatoimiston
kautta matkan ostaneet tai luottokortilla maksaneet henkilöt olivat parhaassa
asemassa saamassa rahojaan takaisin,
yksityiset tahot olivat listalla viimeisenä. Konkurssipesästä perittäessä oli tehtävä kirjallinen ilmoitus englanniksi tai
espanjaksi ja lähetettävä se Barcelonaan
konkurssipesän hoitajalle.

M

uiden uutisten puolella golf oli
vallannut lehden ja etusivullakin
koreili teksti golf-special. Juttua oli kolmesta golf-prosta, jotka olivat tuolloin
osa Aurinkorannikon golf-skeneä. Osmo Lehtinen, Tapani Saarentola ja Alpo
Pakarinen kertoivat näkemyksiään golfista ja urakehityksistään kohti golfia.

T

ulevia golf-tähtiä esiteltiin myös.
2012 keväänä junioreita treenasi
Aurinkorannikolla lähes kolmekymmentä ja junioritoimintaan oli muutenkin panostettu. Lahjakkaat juniorit
saivat täällä niin laadukkaat treeniolosuhteet kuin ammattimaista val-

mennustakin. Juttuun oli haastateltu
kuopiolaista Mikko Kauniskangasta ja
Milla Antikaista.

M

ijasissa Los Lagosin kenttä koki
täydellisen remontin. Remontin
tarkoituksena oli tehdä kentästä yksi Eu-

roopan parhaista ja arvostetuimmista
kentistä, jossa voisi järjestää myös ammattilaiskisoja.

Ajanviete
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Leijonat pärjäävät
myös rullien päällä
Suomen leijonamie
histön olympiakulta
ei ollut ainoa ilouu
tinen kiekon saralta
viime viikonloppuna.
Paikallisemmalla tasolla
riemua tuotti Fuengirola
LIONSin menestyksekäs
runkosarjan päätösturnaus rullakiekon kansallisessa Liga Stilmat -sarjassa.
Turnaus pelattiin Carta-

genassa, Murciassa. Neljän
ja puolen tunnin ajomatka per suunta ei mennyt
hukkaan, sillä LIONSilla
oli tuomisinaan kaksi voittoa kahdesta pelatusta ottelusta.
Aamupelissä klo 09:00
kaatui Troyanos de Villarrobledo maalein 8–4. Fugelaisten lähtö otteluun oli
hieman nahkea ja ensimmäisen erän jälkeen mentiin vielä tasaluvuissa 3–3.
Sen jälkeen LIONS polkai-

Fuengirola LIONS rynnistää Liga Stilmatin pudotuspeleihin runkosarjan
ykköspaikalta.

JOSKUS
VOITETTAVISSA

HÖPPÄNÄ

si kaasun pohjaan ja meni
menojaan.
Seuraava peli olikin
vasta illalla klo 18:00, joten joukkueelle ja tukijoukoille jäi aikaa katsoa
muita pelejä ja käydä tutustumassa historialliseen
Cartagenan amfiteatteriin
ja muihin nähtävyyksiin.
Iltapelissä vastaan asettui turnauksen kotijoukkue Cartagena Tiburones.
Peli oli kaikin puolin sekava, varsinkin toinen
erä jossa mm. Cartagenan
maalivahti sai 10+10min.
jäähyjä. Oleellisimmat eli
maalit jakautuivat kuitenkin jälleen LIONSin eduksi, ja voitto kirjattiin lopulta
maalein 5–3.
Näin ollen Fuengirola
LIONS ei hävinnyt koko
runkosarjan aikana yhtään
peliä varsinaisella peliajalla. Fenix Madridista onnistui voittamaan leijonat
jatkoajan jälkeen rankkareilla. Lisäksi Pumas de
Galapagarin LIONS voitti vasta jatkoajalla, kaikki
muut pelit Fuengirola voitti varsinaisella peliajalla.

JYRKKÄERI
SEINÄINIMELLÄ
NEN

Kun peli kulkee, ehtii välillä ihailla myös maisemia.
Erinomaisten otteiden
jälkeen LIONS kruunattiinkin Liga Stilmat -sarjan runkosarjan voittajaksi.

NIVALASSA
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Taipuu vaan ei katkea. Sekä maila että LIONS. (Kuvat: Félix Alcalá)

Pelit jatkuvat play offien Cartagenassa.
muodossa huhtikuun enFuengirola LIONS suunsimmäisenä viikonlop- nittelee turnaukseen myös
puna. Silloinkin pelataan mahdollista fanimatkaa.
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HEMIN

PÄHKINÄT
1. Millä numerolla henkilötunnuksen syntymäajan ja
yksilönumeron muodostama yhdeksännumeroinen luku
pitää jakaa, että saadaan tarkistusmerkki?
2. Minkä ikäisenä Suomen – ehkä – rakastetuin ravihevonen
Viesker kuoli?
3. Kenen USA:n presidentin kuva on yhden dollarin
setelissä?
4. Mistä maasta noppapeli Kimble on kotoisin?
5. Montako vuotta Ruotsin Kalle Kustaa on hallinnut maata?
6. Minä vuonna Kiina osallistui ensimmäisen kerran talvi
olympialaisiin?
7. Kenen suomalaisen penis on tällä hetkellä puhutumpi
kuin aikuisviihteen ex-supertähtien Ron Jeremyn ja
John Holmesin?
8. Kuka on ainoa suomalainen jääkiekkoilija, joka on
voittanut niin Stanley Cupin kuin olympiakultaa?
9. Missä maassa Renfe aloittaa naisten kouluttamisen
junankuljettajiksi eli veturihenkilöiksi?
10. Miten Telley Savalas Otienon jäi Suomen elokuva
historiaan?

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

RAPU

VESIMIES

LEIJONA

Luota itseesi, universumiin ja tulevaisuuteen.
Onnea saat olemalla aito itsesi ja nauttimalla
tästä keväästä!

Sekava viikkosi saapuu määränpäähänsä ja
huomaat asioiden selkiytyvän. Onnea saat
jämptistä toiminnasta!

KALAT

Iloinen ilmeesi viikonloppuna saa erään
henkilön romanttiselle tuulelle. Onnea saat
ruusukimpusta!

OINAS

Kevätaurinko lämmittää niin ihanasti että se
saa pääsi pyörälle ja ajatuksesi harhailemaan.
Onnenjuomasi on vihreää!

Kutsu muutama hyvä tyyppi brunssille joku
aamupäivä, satsaa keskusteluun, sillä se tuo
sinulle onnea!

NEITSYT

Saat aikaiseksi niin paljon tulevalla viikolla,
että allakkasi tyhjenee ja työt tulee tehdyiksi.
Onnea saat aktiivisuudesta!

Tutustu naapuriisi, jolla on paikallistuntemusta,
sillä hän auttaa sinua eräässä asiassa.
Onnentuoja on lähellä!

SKORPIONI

KAKSOSET

JOUSIMIES

Tutustu kevään kenkämuotiin ja hanki sellaiset
popot, että niitä kelpaa esitellä. Onnea saat
shoppailusta!

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU
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HÄRKÄ

Pysähdy kuuntelemaan luontoa ympärilläsi.
Istu alas ja meditoi, se tuo sinulle onnea ja
syvää rentoutta!

Vastaukset sivulla 23

Saat koko viikon aikaa nauttia hiljaisuudesta
ja terveellisesta elämästä. Buukkaa itsesi
golfkentille, se tuo onnea!
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Lujatahtoinen ystäväsi saa sinut yllytettyä
kivoihin juttuihin, mene mukaan, se tuo sinulle
vihdoinkin onnea!

Osta ruokakoriisi tällä viikolla tuplasatsi
vihanneksia ja hedelmiä. Saat yllinkyllin
vitamiineja, jotka tuovat sinulle onnea!		

Munkkiarrakki
ruokailemassa
oksalla
Fuengirolan
keskustassa
20.2.2022.
Kuva: Liisa
Niiva-Korpela

LUKIJAN KUVA

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

Tunnistatko itsesi kuvassa ympyröidyksi henkilöksi? Ravintola Kukko
tarjoaa sinulle pullon viiniä! Voit noutaa viinipullon Kukosta ravintolan
aukioloaikana.

Urheilu
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PAR1 VIIKKOKILPAILU
SANTANA 23.2.2022
Sarja 1:
Lyöntipeli miehet hcp 0–14
1. Remes Pekka
hcp 14.....................tulos 69
2. Kukkonen Markku
hcp 14.....................tulos 72
3. Tenho Pasi
hcp 2.......................tulos 73

?

Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28
1. Ekström Leif
hcp 24.....................tulos 42
2. Oja Jouni
hcp 16.....................tulos 40
3. Kaarnakari Matti
hcp 22.....................tulos 37

Rannikon
uutiset,
tapahtumat,
Sarja 3: ihmiset
Pistebogey naiset hcp 0–36
1. Oja
– Katariina
ja urheilu.
hcp 30.....................tulos 40
2.Joka
Kettunenperjantai.
Kirsi
hcp 15.....................tulos 34

3. Salmela Johanna
hcp 30.....................tulos 34

Pisin draivi miehet
Karttunen Timo................250m
Pisin draivi naiset
Kettunen Kirsi..................180m
Lähimmäs lippua
Tenho Pasi........................70cm
Paras scr
Tenho Pasi.............................75

394th COPA DOS LEONES
MIRAFLORES GOLF CLUB
24.2.2022
Kategoria 1. HCP 0–17.0
1. Pekka Joronen
hcp 17,4..................tulos 41
2. Pena Heinonen
hcp 14,8..................tulos 38
3. Jani Asunmaa
hcp 15,0..................tulos 38
Kategoria 2. Gents 17.1–28
1. Juho Wiinikainen
hcp 27,3..................tulos 44
2. Mika Hautamäki
hcp 19,4..................tulos 41
3. Risto Kähtävä
hcp 18,7..................tulos 40
Kategoria 3. Ladies 17.1–36
1. Sabina Leppälä-Hautamäki
hcp 28,1..................tulos 41
2. Kati Peltola
hcp 31,1..................tulos 36
3. Siru Vartiainen
hcp 20,9..................tulos 35
Best Scratch result
Dogi Turunen.........................79

Lähimmäs lippua
Reikä 11 Naiset / Miehet
Dogi Turunen
Lähimmäs lippua
Reikä 13 Naiset / Miehet
Dogi Turunen
Lähimmäs lippua
Reikä 15 Naiset / Miehet
Jamon Suomela
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 1 Naiset Helena Jokinen
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 1 Miehet Jani Asunmaa

Paljon tietoa
Aurinkorannikon
golfkentistä:
fuengirola.fi/category/
golfkentat/

Ojasta allikkoon
MUUTAMA VIIKKO SITTEN Málaga vaih

toi valmentajaansa. Playoff-paikka sar
jataulukossa näytti karkaavan ja Jose
Alberto Lopez sai lähteä. Tilalle pal
kattiin viimeksi Boliviassa vaikuttanut
Natxo Gonzales.
Eipä se vaihtamalla ole kuitenkaan
näyttänyt paranevan, sillä uuden luotsin
aikana pelatut neljä ottelua ovat tuoneet
vain yhden pisteen kokonaismaalierolla
1–7. Málagan kuuluisa huutosakki onkin
jo julkaissut sosiaalisessa mediassa
viestin, jossa se pyytää Jose Albertoa
takaisin. Kaikki pilkkalaulut ja ulos huu
dot ”olivatkin vain vitsiä”.
Viime lauantain vierastappio Real
Sociedadin B-joukkueelle sai vannou
tuneimmatkin Málagan kannattajat rai
voihinsa. Eikä ihme. Málagalla oli otte
lussa selkeä pallonhallinta, mutta mitä
sellaisella tekee, jos pelaajat siirtelevät
palloa varovaisesti toinen toisilleen kes
kikentän ja oman puolustuksen välillä.
Laukauksia vihollisen maalia kohti oli
kokonainen yksi kappale.
Kuutisenkymmentä suuttuneinta kan
nattajaa oli aamuyöllä joukkueen bussia
vastaanottamassa La Rosaledalla (koti
stadion) vaatien kovaan ääneen selityksiä
aneemisiin otteisiin. Urheilutoimenjohtaja
Manolo Gaspar ja muutama pelaaja us
kaltautuivat vuoropuheluun, mutta var
muuden vuoksi paikalle kutsuttiin poliisit
turvaamaan rauhallinen kotiinpaluu.
Mainittu Manolo Gaspar on tällä het
kellä myös kovan arvostelun kohteena,
sillä onhan joukkueen kokoaminen val

mentajineen päivineen ollut hänen har
teillaan. Kaiken kukkuraksi tammikuun
siirtoikkunan pelaajavahvistukset jäivät
suurten odotusten jälkeen sangen vaati
mattomiksi. Gaspar itse ilmoitti, että hän
mieluummin säästää rahaa ensi kesän
markkinoille tulevaan kauteen.
Tuollaisen päätöksen takana on tie
tysti oletus automaattisesta sarjapaikan
uudistamisesta, mutta tällä hetkellä pu
toamisviivaan on erotusta enää muuta
ma piste. Alkukauden tavoite playoffpaikasta on enää muisto ja loppukausi
menee jännittäessä sarjapaikan puo
lesta. Putoaminen olisi täyskatastrofi ja
saattaisi merkitä seuran loppua.
Natxo Gonzales on vakuuttanut tulok
sia syntyvän ”kovan harjoittelun ja ajan
myötä”. Suurimmat kannattajakerhot
ovat ilmoittaneet etteivät ne enää hy
väksy ns. virkamiespalloilua. Seura ja
sen kannattajat ovat törmäyskurssilla.
Ensi maanantain kotipeli Cartagenaa
vastaan onkin nyt eräänlainen veden
jakaja. Voitto ja kolme pistettä rauhoit
taisivat varmasti tilannetta, mutta mah
dollinen tappio voi saada aikaan täysin
arvaamattomia seurauksia.
Málaga – Cartagena
maanantaina 28.2. klo
21:00. Kannattajayh
distys tekee pelireissun
paikan päälle, tervetuloa
mukaan kokemaan suu
ria tunteita. Jalkapallo on
iso asia Espanjas
sa.

Lauri P. Pietikäinen

www.uusirefla.com
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Gibraltar

JOKA TORSTAI, 62€ / 48€

Ronda ja Setenil de las Bodegas
JOKA KESKIVIIKKO, 55€ / 37€

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

Córdoba – kalifien kaupunki
26.2., 19.3., 9.4. ja 23.4., 80€

Nerja & Frigiliana

7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4., 45€, lapset 36€

Caminito del Rey

1.3., 9.3., 16.3., 24.3., 31.3., 6.4., 13.4.,
20.4., 27.4. ja 11.5., 48€

Jerez ja Cadíz

22.–23.3., hinta 194€, 2 päivän retki

Av. de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 687 886 745, +34 687 886 746 ja
+358 40 6525 923 • info@meriatur.com • www.meriatur.com

Väärin sammutettu
SUOMI TEKI MONELLA tapaa pal
loiluhistoriaa Pekingin olympialai
sissa voittamalla jääkiekossa kul
taa. Samalla, kun ensimmäistä
palloilulajien olympiakultaa juhli
taan, nousee esiin myös kriittisiä
puheenvuoroja.
Entinen kansainvälisen jää
kiekkoliiton puheenjohtaja
A
Rene Fasel sanoi Suo
M
men voittaneen tuurilla
ja vieneen jääkiekkoa
väärään suuntaan pe
rustamalla taktiikkansa
vastustajan pelin rikko
miseen ja puolustami
seen.
A
Fasel ei ole ainoa. Myös
muutamat entiset suomalaiset kiek
kovaikuttajat ovat yhtyneet arvos
telijoiden kuoroon.

T

Lähimmäs lippua
Reikä 7 Naiset / Miehet
Semi Seppälä

La Liga

SIIS VÄÄRIN SAMMUTETTU. Voiko
paloa sammuttaa väärin? Eikö kai
ken a ja o ole sammunut tuli? Ihan
sama on jääkiekkopelin voittami
sessa. Voitolle on alisteista tapa,
jolla se otetaan. Ei päinvastoin, että
voitto alistetaan pelitavalle.
Jos Suomi olisi pelannut kisois
sa yleisöön menevintä jääkiekkoa
ottamalla riskejä ja hyökkäämällä
yltiöpäisesti, mutta jäänyt semifi
naalissa Slovakian jalkoihin, mitä
siitä olisi jäänyt käteen. Valmen
tajalle potkut ja pelaajille haukut.

Päävalmentaja Jukka Jalosella
on kyky luoda voittoja tuottava pe
litapa. Hänellä ei ollut käytössään
turnauksen parhaita pelaajia, mutta
leijonapaidan päälleen vetäneet oli
vat vastustajaa sitoutuneempia ja
loslaisen pelitavan toteuttamiseen.
Ja pelaajilla oli järkky
S K I mätön usko pääval
N mentajaansa. Se
tuo hänelle auk
toriteetin, jota tiu
koissa paikoissa
tarvitaan. Lisäksi
Jalonen osaa joh
taa ihmisiä omaan
persoonaansa sopi
K A valla tavalla. Lätkäjät
kä, joka johtaa lätkäjätkiä.
Jätkämäisyys näkyi myös Jalo
sen tavassa juhlia. Kuohujuomaa
kului, eikä hänen tarvinnut pelätä
uskottavuutensa murentumista. Pi
tää olla riittävän osaava ja kova, jot
ta voi joskus olla hilpeä ja pehmeä.

A

GOLFtuloksia

PALLOPELEISSÄ, KUTEN jääkie
kossa, menestyksen eväät luo
daan sillä, että joukkue kykenee
olemaan enemmän kuin pelaajien
osaamisen summa. Tämän taju
si jo punakiekon suuruuden luoja
Anatoli Tarasov. Kun Neuvosto
liitto tuli kansainväliseen jääkiek
koon 1950-luvulla, se voitti heti
kärkeen maailmanmestaruuksia,

vaikka joukkueen pelaajista ei ai
noatakaan valittu tähtikentällisiin.
Kollektiivinen pelitapa meni yli
yksilötaidon. Myöhemmin Tarasov
kiinnitti enemmän huomiota pelaa
jien taitotasoon ja loi valmennusjär
jestelmän, joka tuotti myös huip
putaitavia yksilöitä. Neuvostoliitto
hallitsi kansainvälistä jääkiekkoa
neljännesvuosisadan.
Jukka Jaloselle pitää nostaa
hattua. Hänellä on selkeä näkemys
omasta pelitavastaan, jota myös
Meidän peliksi kutsutaan. Koville
hän joutui ensimmäisellä kerralla
Leijonien päävalmentajana. Suo
men johtavat kiekkojournalistit ar
vostelivat Jalosen tapaa peluuttaa
joukkuetta. Arvosteluun yhtyivät
myös monet NHL-ammattilaiset.
Arvosteltiin, että pelitapa poikke
aa liikaa siitä, mihin NHL-ammatti
laisemme ovat tottuneet. Arvostel
tiin myös sitä, ettei seurajoukkuei
siinkin pesiytynyt pelitapa kehitä
pelaajia. Pikemminkin päinvastoin.
Jalonen piti kuitenkin omasta nä
kemyksestään kiinni. Hän ei ollut
NHL-tähtien tai kiekkojournalistien
kaan vietävissä.
Ja mitä onkaan tapahtunut yk
silötasolla? Suomalaisia nuoria pe
laajia on NHL:ssä enemmän kuin
koskaan ennen. Kaiken lisäksi heis
tä yhtä useampi kuuluu joukkueis
saan kantaviin voimiin.

MUISTA
SOSHÄTÄNUMERO
+34 618 56 66 03
sosryhma.org

24 h

suomenkielinen
päivystys
hätätilanteisiin
– jos terveytesi
tai henkesi
on vaarassa

GOLFIA

Aurinkorannikolla
Juhala.info Golf Society
Facebookissa
647 127 498 / Timo
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Kirjoittaja on media-alan opinnoista pian valmistuva toimittaja. Kaisa tekee lehdessämme
työharjoittelua ja hänen juttuja voi bongata fuengirola.fi -mediasta kevään ajan. Tulokkaan
silmin -juttusarjassa Kaisa uppoutuu Aurinkorannikolla toimivien suomalaisyhdistysten toimintaan ja selvittää mitä uusi tulokas voi löytää yhteisöstä.

TULOKKAAN SILMIN

Sininen yhdistää
etelässäkin
Politiikka on yksi reitti uusiin ympyröihin ja
Aurinkorannikon kokoomus tarjoaa siihen
väylän Aurinkorannikon ylivoimaisesti suu
rimpana poliittisena järjestönä.
Teksti: Kaisa Korkeamäki

Yhdistys toimii tulokkaan näkökulmasta varsin avosylisellä idealla,
sillä useimpiin toimintoihin osallistuminen ei vaadi
jäsenyyttä ja uudet tuttavat
otetaan heti remmiin mukaan.
– Meiltä saa yhteisöllisen vaikutuskanavan yhteiskunnallisiin asioihin
ja todellisen mahdollisuuden turvata yhteistä tulevaisuutta oman osallistumisen
kautta täältä Aurinkorannikon paikallistasolta käsin,
kuvaa juuri valittu puheenjohtaja Jukka Leskinen.
– Uusia jäseniä tulee jatkuvasti. Kutsumme heidät
säännöllisesti tutustumiskierrokselle ja niihin ovat
tervetulleita mukaan ketkä
vain toimintaan haluavat,
kertoo nyt täysin palvellut edellinen puheenjohtaja Matti Kairi.

Eläkeläisiltä yrittäjille
Suomeen rekisteröity yhdistys seuraa tämän päivän ajankohtaisia asioita ja
tarjoaa aurinkorannikkolaisille poliittisen tavan olla mukana vaikuttamassa.
Juuri valittu puheenjohtaja Jukka Leskinen toivottaa kaikki tervetulleiksi.
– Muilla puolueilla ei ole

Naisten lounaita on järjestetty jo vuodesta 2006.
juuri järjestäytynyttä toimintaa täällä. Monet Aurinkorannikolle asettuneet
ovat yrittäjätaustaisia ja se
voi olla syy siihen, miksi juuri Kokoomus on aktiivinen,
Matti Kairi pohtii.
Yrittäjyys on yksi yhdistyksen pääteemoista ja kehitystoimia peilataan osittain
sen kautta. Luonnollisesti
kun jäsenistö alkaa vanheta, on seuraavaa polvea saatava toimintaan mukaan ja
tässä kokoomuksen tekemä
yritysyhteistyö antaa nuoremmille mahdollisuuden
aktivoitua mukaan toimintaan.
Yhdistyksen harrastustoiminnassa eniten uusia
ja tuttuja kasvoja yhteen
keräävät aktiviteetit ovat
Naisten Lounaat ja golf.
Pyrkimys on antaa mahdollisuus tavata samanhenkisiä ihmisiä ilman
jäsenyyspakkoa. Golfkierroksia pelataan säännöllisesti yhdessä ja Kokoomus
järjestää myös turnauksia
talvikaudella. Säännöllis-

tä toimintaa on myös kirjaraadin muodossa, mikä
järjestetään joka kuukauden
kolmantena maanantaina.
Poliittisia aamukahvihetkiä järjestetään joka kuukauden 1. ja 2. maanantai ja
näissä tapahtumissa vierailevat myös kansanedustajat
ja mepit silloin, kun he täälläpäin maailmaa ovat.
– Koordinoimme toimintaa muiden järjestöjen
kanssa, jotta kaikki voisimme tarjota mahdollisimman
paljon aktiviteetteja menemättä päällekkäin, sanoo
Matti Kairi ja täsmentää,
että osallistumiskulut ovat
lähtökohtaisesti vapaaehtoisia maksuja esim. kahvin,
lounaan tai golfkierroksen
muodossa.
Politiikasta kiinnostuneen kannattaakin lähteä
liikkeelle yhdistyksen Facebook-sivuista, Aurinkorannikon Kokoomus ry, ja
nettisivuilta, aurinkokokoomus.fi, löytyy kattavat
yhteystiedot yhteydenottoa varten.

Naisten yhteinen hetki
Yhdistyksen vetonaula on
Naisten Lounas, joka kerää kuukausittain kymmenpäisesti naisenergiaa
saman katon alle. Pääorganisoijat ovat Hilkka.
– Naisten Lounaat ovat
tärkeä osa toimintaa Aurinkorannikon kokoomuksen
siipien suojassa. Lounas järjestetään talvikaudella joka
kuun ensimmäinen keskiviikko ja jokaisella kerralla
meillä on jokin luennoitsija tai esiintyjä, yleensä hyvinvointiin liittyvän teeman
mukaisesti. Tämä on hurjan
tärkeä foorumi meille suomalaisnaisille pitää yhtä ja
täällä voi löytää sen oman
paikkansa. Hyvän tekemistäkään ei ole unohdettu, sillä
lounailla kerätään eri tavoin
rahaa ja tuotot menevät sovituille hyväntekeväisyyskohteille, kertovat Vahervuori ja
Ruotsalainen.
Seuraava Naisten Lounas
on 2.3., jolloin päätähtenä on
kirjailija Raija Oranen.

TERVETULOA

AHN Fuengirola/Mijas

Asociación Hispano-Nórdica / Espanjalais-pohjoismaalainen yhdistys
LIITY JÄSENEKSI
40€/vuosi

Voittoa tavoittelematon yhdistys Costa del Solilla

www.ahn-fuengirola.net
info@ahn-fuengirola.net
NETTISIVUT MYÖS SUOMEKSI

sponsoroi

AHN:a

Ilmoittaudu
kotisivuilla

PELAA ALENNETUILLA GREENFEE-HINNOILLA

Olemme tehneet sopimuksen erittäin edullisista greenfeehinnoista parinkymmenen suosituimman Costa de Solin
golfkentän kanssa! Esimerkkejä:
Alhaurin Golf: Greenfee + buggy 35€ (norm. 79€),
GF + buggy + ruokailu 45€
Mijas Golf: Greenfee 50€ (norm. 88€)
Rio Real Golf: Greenfee 69€ (norm 111€), varaa ja maksa netissä
Katso varaus- ja maksutavat:
www.ahn-fuengirola.net/golfvouchers
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Tervetuloa tilaisuuksiimme!

Tapahtumatiedot: turistikirkko.ﬁ ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari,
puh. +358 440 893 417

Tuoreimmat Aurinkorannikon menot:
www.fuengirola.fi/tapahtumat

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

Haluatko
töihin
Aurinkorannikolle?

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.

Lähetä lyhyt
vapaamuotoinen
hakemuksesi
ja CV sähköpostitse.

Outsource Forever S.L, Malaga

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

LUKIJAN
M A R K K I N AT
Ilmoitusvaraukset:

Julkaisuviikon tiistaihin mennessä
sähköpostitse osoitteeseen
lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

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

Vuokralle
tarjotaan

Torremol.-Benalmad. rajalla
1mh asunto. Aurinkop. Ilmastointi. Wifi. Uima-allas. Hyvät
kulkuyhteydet. Puerto Marinan
satamaan n. 250m Rant. 150m.

Viestit ja whatsappit Marjatta
(+34) 607 557 443

Myytävänä
ajoneuvoja

TOYOTA CAMRY 3.0 V6 VVT-1
henkilöauto -98. Ajettu 146t/km.
Erittäin hyväkuntoinen, virheetön ja huollettu. Hinta 3.900€ +
siirtokulut. Tiedustelut +358 400
601 944. Auto nähtävissä ja koeajettavissa Torremolinosissa.

Sekalaista

Auta meitä auttamaan! Otamme vastaan hyväkuntoista tavaraa kirpputorilla myytäväksi
/ edelleen toimitettavaksi vä-

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

KAIKKI TULKKAUS- JA
ASIOINTIPALVELUT

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.

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän –

NE KISSA VIE!

+358 400 212 990 • +34 645 290 899

– www.kuljetuskissaviekoon.fi –

Henkilöauton
kokonaishinta

1850 €
(sis.ALV)

Varaukset ja tiedustelut:
Jokke +358 40 157 3892
+34 634 368 819

hävaraisten auttamiseksi. Vastaanotto, myynti to klo 10–16
Camino Pajares 10, nouto tors

taisin. P. (+34) 677 289 799
Manos Abiertas -keskus.

Aurinkorannikon Sydänyhdistys ry

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
VUOSIKOKOUKSEEN
Paikka: SmartWorkPlaza, Calle Oliva 3, toinen
kerros (Centro Finlandia), 29640 Fuengirola
Aika: Torstai, 10.3.2022 klo 17.00
(Espanjan aika)
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset
asiat. Rajoitteiden mukaisesti vuosikokoukseen voi
osallistua myös etäyhteydellä. Läsnäolo- tai
etäyhteysosallistuminen ilmoitetaan 2.3.2022
mennessä osoitteeseen aurinkorannikko@sydan.fi.
Teams-linkki lähetetään sähköpostilla ilmoittautujan
antamaan osoitteeseen. Osallistua voi myös antamalla
valtakirjanyhdistyksen jäsenelle.

Sydämellisti
tervetuloa!

Lääkäri- ja sairaalakäynnit,
NIE, residencia, kauppakirjaasiat sekä virastoasioinnit.
Yli 20 vuoden kokemuksella.
Janita Forsman-Gutierrez
Puh. 685 928 411

Sovittaessa ovelta ovelle.

Rahdin ja autojen säännölliset
kuljetukset 30 v. kokemuksella

Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. Sotu edut sekä terveydenhuollon.

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA

KULJETUSPALVELUJA

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Lastenkerho
Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

loa
Ter vetu an!
la
u
Tuisk

♥

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.
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HEMIN

PÄHKINÄT

1. Numerolla 31
Toisin sanoen nainen, jonka syntymäaika on 131052 ja yksilönumero 308, niin yhdeksännumeroinen luku on 131052308.
Kun numeron jakaa 31:llä, niin jakojäännös on 25, joka vastaa
kirjainta T.
2. 33-vuotiaana
Suomen ravihistoria tuntee kaksi kansanrakastamaa ravihevosta,
1970-luvulla kilpaillut lämminverinen Chame Asserdal ja 1990luvulla parhaat kilpailunsa ravannut kylmäverinen Viesker. Tällä
viikolla kuollut Viesker on yli 1.500 jälkeläisellään Suomen eniten
jälkeläisiä jättänyt suomenhevonen.
3. George Washingtonin
1700-luvun lopulla presidenttinä toimineen Washingtonin
syntymäpäivästä tuli viime tiistaina kuluneeksi 290 vuotta.
Washington on myös yksi niin kutsutuista Foundin Fathers
-ryhmän jäsenistä eli yksi Yhdysvaltain perustajaisistä. He
allekirjoittivat Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen.
4. Yhdysvalloista
Kimble on suomalainen lisenssiversio yhdysvaltalaisesta
Trouble-lautapelistä. Se taas on ottanut mallia intialaisesta
patsisista, joka on täkäläinen lautapeli. Patsisia kutsutaan myös
Intian kansallispeliksi.
5. 48 vuotta
Hän on pisimpään Ruotsia hallinnut monarkki. Kaarle XVI Kustaa
on kokenut monia muutoksia valtakautensa aikana. Vuonna 1973
kruunattu kuningas menetti poliittisen valtansa vuonna 1975 tehdyssä perustuslakiuudistuksessa. Vuonna 1980 hänen poikansa
kruununprinssi Carl Philip ”alennettiin” prinssiksi ja prinsessa
Victoria nimitettiin kruununprinsessaksi.

VASTAUKSE T

6. 1980
Kiina osallistui ensimmäisen kerran talviolympialaisiin
Lake Placidissa, jossa Juha Mieto hävisi kultamitalin
sadasosasekunnilla Thomas Wassbergille. Kiina voitti tänä
vuonna kotikisoissaan yhdeksän kultaa, neljä hopeaa ja kaksi
pronssia.
7. Remi Lindholmin
Lindholm on päässyt niin Jimmy Fallonin vetämän Tonight
-show´n kuin Kiss-yhtyeen johtohahmon Gene Simmonsin
naljailun kohteeksi, kun hän kertoi olympialaisissa hiihdon
kuninkuusmatkan jälkeen, että hänen peniksensä jäätyi
kylmyydessä.
8. Valtteri Filppula
Suomen maajoukkueen kapteeni Valtteri Filppula, 37, oli
ainoa Stanley Cup -voittaja Beijingissä. Filppulalla on hyvät
mahdollisuudet triplaan, jos ja kun hänet valitaan keväällä
Suomen MM-kisaryhmään Tampereelle.
9. Saudi-Arabiassa
Espanjalainen Renfe kouluttaa 30 naista ajamaan nopeita
junavuoroja Mekan ja Medinan välille. Se on osa Saudi-Arabian
yrityksestä parantaa naisten työllisyyttä, mutta Renfen hrosaston työntekijöitä käy sääliksi, kun he perkaavat parhaimmat
hakijat 28.000 naisesta, jotka ovat hakeneet uutta työpaikkaa.
10. Hän esitti mustaa Mannerheimia
Ylen verorahoilla tehdyn Suomen Marsalkka -elokuvan
päähenkilöksi valittiin kymmenen vuotta sitten kotimaassaan
Keniassa suosittu näyttelijä. Otieno menehtyi helmikuun alussa
moottoripyöräonnettomuudessa. Hän oli 43-vuotias.

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKU-RATKAISUT

Pahimmat kauhukuvat
toteutuivat
Venäjä aloitti
torstaiaamuna massiivisen hyökkäyksen Ukrainaan
ohjusten tukemana.
Euroopan unionille isku on kova. EU:n tärkeim
mäksi tehtäväksi määriteltiin pysyvän rauhantilan ja
vakauden luominen maanosaan. Venäjä murskasi
tuon tavoitteen järkyttävällä tavalla. Euroopan unionille
se on historiansa pahin ja vakavin epäonnistuminen.
Eurooppa ja koko läntinen maailman yritti diplo
matialla ja neuvotteluilla päästä rauhanomaiseen rat
kaisuun. Venäjälle asetettiin pakotteita ja niitä lisättiin
tilanteen kiristyessä. Pakotteiden tehoa asiantuntijat
pitävät vähäisenä.
Ne eivät ole estäneet Venäjän presidenttiä Vladimir
Putinia etenemästä uhkaustensa mukaisesti. Putin on
selittänyt käytöstään Venäjän turvallisuudella. Hän on
puhunut siitä, miten Nato ja länsi uhkaavat Venäjää.
Hän on jo pitkään hakenut hyökkäykselleen oikeutusta
väittämillä, joilla ei ole minkäänlaista totuuspohjaa.

SITÄ ON VAIKEA USKOA TODEKSI.

PUTIN ON LUONUT myös oman harhaisen todelli
suutensa. Putinin maailmassa ovat etupiirit ja histo
rialliset rajat, joiden mukaan Ukraina ja miksei monet
muutkin reunavaltiot ovat itse asiassa osa Venäjää
tai maan satelliittivaltioita.
Suuri kysymys on nyt sitten se, miten länsi ja EU
vastaavat hyökkäykseen. Yhdysvallat on antanut
aseapua, samoin monet muut maat, mutta suoraa
sotilaallisista tukea halutaan välttää viimeiseen asti,
koska sillä voi olla arvaamattomia seurauksia. Sota
voi laajeta hallitsemattomasti.
Ukraina on todellisuudessa yksin. Länsi kyllä tu
kee maata, mutta ainakin toistaiseksi se joutuu yksin
taistelemaan ylivoimaista vihollista vastaan.
Tilanne tuo väkisinkin mieleen Suomen vuonna
1939, jolloin Neuvostoliitto hyökkäsi maahamme.
Suomi sai valtavasti sympatiaa ja kannustusta, mut
ta jäi lopulta yksin. Sodan aloittamisen syytkin olivat
saman sisältöisiä. Ensin haluttiin Neuvostoliiton tur
vaksi maa-alueita ja kun ei niitä annettu, niin keksittiin
Mainilan laukaukset, eli väitettiin Suomen ampuneen
Neuvostoliittoa kohti rajan pinnasta.
Putinin oppia voi verrata Josif Staliniin. Hänkin
lähti vahvemman oikeudesta määrittää ehdot toi
selle suvereenille valtiolle tai omia etuja ajaessaan
aloittaa sodan.
Sota on paljon helpompi aloittaa kuin lopettaa.
Sen historia on niin moneen kertaan opettanut. Pu
tinin otsaan lyötiin torstaiaamuna sodan aloittajan ja
syyllisen leima. Se seuraa häntä historiassa vuosi
kymmeniä, ehkä satoja.
Venäjä kansakuntana maksaa jo nyt kovaa ai
neellista hintaa. Moskovan pörssistä suli yli puolet
ja ruplan arvo dollariin nähden romahti alimmilleen
koskaan. Markkinat ovat siis reagoineet paljon voi
makkaammin kuin mihin poliitikot ovat pystyneet.
SUOMEEN EI KOHDISTU UHKIA, sanoivat presidentti

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola
Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi
693 249 177
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

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

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen
vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

Graafikko
Heikki Sallinen

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

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:
aineisto@fuengirola.fi

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

aineisto@fuengirola.fi

Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin. Heidän
tehtävänään on rauhoitella kansalaisia. Huoli suo
malaisten keskuudessa kuitenkin kasvaa. Historian
haamut vaivaavat etenkin vanhempaa väkeä.
Suoraa hyökkäysuhkaa ei Suomeen todellakaan
kohdistu. Mutta miten toimia jatkossa Venäjän kans
sa? Suomi on pyrkinyt koko ajan pitämään keskus
teluyhteyttä itänaapuriin. Nyt tuo keskusteluyhteys
katkesi. Venäjä pitää nähdä hyökkäyksen jälkeen
uudessa valossa.
Etenkin EU:n johtavana teema on ollut se, ettei
Venäjää pidä eristää, vaan pyrkiä kaikin tavoin jopa
lisäämään vuorovaikutusta ja näin välttää sellaiset
tilanteet, johon nyt jouduttiin.
Boikotit vedetään äärimmilleen,
ihmisiä ja yrityksiä laitetaan pakote
listalle. Maailmantalous ottaa takaaskelia. Suurin kärsijä on kuitenkin
Ukrainan syytön kansa.
Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

Pauli Uusi-Kilponen
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LIBERTYCASHBACK
25.4.
2022
asti

60€

jokasesta uudesta auto-, koti- ja
henkivakuutuksesta
OLEMA SSAOLEVILLE A SIAKK AILLE

30€

Ja monia lisäetuja,
kuten:

CASH
BACK

CASH
BACK

ensimmäisestä vakuutussopimuksesta &
60 € siitä eteenpäin
UUSILLE ASIAKKAILLE

Vara-auto jopa 45 päivän ajaksi tai 35€/
päivä taksikuluihin
Lisäkattavuusmahdollisuus tuholaistorjuntaan ja oikeusapuun asunnonvaltaustapauksessa
Henkivakuutuksen uusinta 80-vuotiaaksi
ja uudet sopimukset 70-vuotiaaksi asti

Tyytyväinen asiakas syntyy
pienistä asioista

Expatriaattien
valinta

#1

Ota yhteyttä: Seguria SL, www.seguria.es tai puh. 634 315 664
Cashback-tarjous vakuutuksille, jotka tehdään ja astuvat voimaan 24.2.- 25.4.2022. Vakuutus tulee maksaa suoraveloituksena. Edut koskevat vain uusia auto-, koti- ja henkivakuutuksia. Edut eivät koske jo voimassaolevia vakuutuksia tai niiden uusintaa. Kaikissa
tapauksissa sovelletaan ehtoja ja vähimmäishintoja. Lisätietoa verkkosivuillamme ja vakuutusagentiltasi.

Fuengirola Fi - HP colour_150x225mm - PROMO 1 - February 25

Unohtumaton Sevilla
Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!
Kokopäiväretki lauantaina 12.3., hinta 80 € (4-14 v. 56 €)
Lähde kiehtovalle suomenkieliselle päiväretkelle.
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.

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN
VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com

IN F O

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

LÄHDE
N!
MUKAA

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

Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

Asuntomarkkinat

Sisustaisinko?

kaikille hen
kilökohtainen, rakas ja tunne
muistoja sisältävä paikka. Paik
ka, jossa saamme olla vapaasti
juuri sitä, mitä haluamme ja mi
ten haluamme. Kodista voimme
nauttia vain perheen kesken
tai jakaa siellä tunnelmallisia
hetkiä yhdessä suvun tai ystä
vien kesken. Kukin tavallaan ja
tarpeidensa mukaan. Kuitenkin
kaikilla, niin ihmisillä kuin lemmi
keilläkin, kodin tulisi herättää po
sitiivisia tunne-elämyksiä. Sillä,
miltä oma koti tai loma-asunto
tuntuu, on valtavan suuri mer
kitys. Parhaimmillaan se tukee
sinulle sopivaa elämäntapaa,
luo turvaa sekä latautumiseen
sopivan ympäristön. Mieli lepää,
on tilaa oleskella ja arkiset asi
at sujuvat.
Koti voi kuitenkin olla myös
merkittävänä esteenä nauttia
unelmiensa elämästä. Urhei
luvarusteille tai oven edustalla
pyöriville kenkäpareille ei löydy
omaa säilytystilaa. Keittiö sijait
see pienessä ahtaassa tilassa
erillään ruokailutilasta ja iltaa
viettävistä vieraista. Tilavassa
modernissa talossa kaikuu eikä
kukaan voi keskittyä rauhassa
omaan tekemiseensä häiritse
vien äänien vuoksi. Ehkä näihin
vain tottuu ajan kanssa?
Asunnon vuokraaja tai lomai
lija haluaa kokea olonsa terve
tulleeksi uudessa asunnossaan.
Etsinnässä on toimiva, mutta
myös viihtyisä kiintopiste Aurin
korannikolla. Lomailija suuntaa
aikaa enemmän ulos tutustu
akseen uuteen ympäristöön ja
kokeakseen elämyksiä. Majoi
tuksen tärkeimmät painopisteet
muodostuvat siis hyvän unen
mahdollistavista makuutiloista
kuin myös toimivien sekä siis
tien kylpyhuone- ja keittiötilojen
yhdistelmästä. Näiden lisäksi on
tärkeää saada levähtää hetki
mukavan pehmoisella ja kutsu
valla sohvalla samalla someen
lomakuvia päivitellen.
Karu kokemus huonosti nu
kutuista öistä epämukavien sän
kyjen vuoksi, kylpyhuoneen lat
tian lainehtiminen vetämättömän
viemärin takia tai tilojen ankea
ja kulahtanut tunnelma eivät saa
lomailijaa palaamaan samaan
paikkaan uudestaan, saati sit
ten suosittelemaan sitä tutuil
le. Kokemuksesta muodostuu
ratkaiseva tekijä. Bisnes kuin
bisnes, asiakas on pidettävä
tyytyväisenä.
KOTI ON MEILLE

Jaana Santala

Miksi siis sisustaa omaa kotia
tai loma-asuntoa? Mitä haluam
me sisustuksen avulla tilassa
saavuttaa? Onko käytännölli
syys ruokapöydän ja - tuolien
olemassa olemisen tärkein pe
ruste vai voisiko niiden kaunis ja
tyylikäs ulkomuoto myös antaa
meille jotain?
Sisustamalla luodaan eri ti
loille mahdollisuus synnyttää ih
misissä näitä oleellisen tärkeitä
positiivisia tunne-elämyksiä. Es
teettisesti miellyttävä ympäristö
luo lämpimiä hyvän olon tuntei
ta, vähentää stressiä ja auttaa
rentoutumaan. Tähän tilaan on
aina mukava palata. Onnellinen
vuokraaja päivittää nettiin kuvia
lapsistaan ilakoimasta uimaaltaalla ja salaa sänkyyn pella
valakanoihin lomalaisen tavoin
kääriytyneestä nukkuvasta koi
rasta. Myös auringonlaskukuvat
lähellä sijaitsevalta rannalta saa
vat jo pitkään aurinkorannikolle
matkaa suunnitelleen ystävän
toimimaan. Mekin haluamme
juuri tuonne!

Hyvin sisustettu
tila toimii kaikissa
arjen askareissa
joustavasti ja
näyttää kutsuvalta.

HYVIN SISUSTETTU TILA toimii

kaikissa arjen askareissa jous
tavasti ja näyttää kutsuvalta.
Erityisesti keittiö-, kylpyhuoneja kodinhoitotilojen toiminnalli
suus sekä ergonomisuus ovat
oleellisen tärkeitä. Kalusteet ja
toiminnot tulisi mitoittaa aina
kyseessä olevaan tilaan sopivik
si. Mitä pienemmät neliöt, sitä
enemmän korostuu kulkuväylien
ja kalusteasettelun suunnitel
mallisuus. Valaisimilla, kauniilla
raikkailla tekstiileillä, viherkas
veilla ja muutamilla mielenkiin
toa tuovilla yksityiskohdilla vii
meistellään sisustus kotoisaksi.
Suunnitelmallinen sisustami
nen on myös ekologista ja ta
loudellista. Toimit vastuullisesti
valitsemalla laadukkaat, aikaa
kestävät ja myös pitkään miel
lyttävät pintamateriaalit, kiinteät
kalusteet ja huonekalut. Valinnat
kestävät silloin pitkälle tulevai
suuteen. Tarkkana saa kuitenkin
olla suunnitteluvaiheessa mitto
jen kanssa, sillä mittausvirheillä
saa helposti budjetin ratkea
maan liitoksistaan. Myös valais
tuksen, kodintekstiilien ja muun
irtosisustuksen kanssa tulee hel
posti tehtyä heräteostoksia. Ai
na nämä ihastuksissaan tehdyt
ostokset eivät kuitenkaan toimi
muun kokonaisuuden kanssa,
ainakaan ihan niin kuin oli kau
passa mieltänyt.
Kauniin ja harmonisen koko
naisuuden luomiseksi asuntoon
on hyvä suunnitella yhtenäinen
värimaailma ja tyyli. Läheskään
aina ei tarvita suurta remonttia.
Pienilläkin muutoksilla voi tilaan
luoda upean kokonaisuuden, jo
ka säväyttää niin itseä, vieraita
kuin vuokralaisiakin.
Sisustussuunnittelija Jaana Santalan sisustusblogi
ilmestyy Fuengirola.fi -lehdessä ja verkkosivustolla
joka kuukauden ensimmänen perjantai.

Sisustussuunnittelija / Santala Design

Sisustussuunnittelija
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Asuntomarkkinat
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ASUNTOMARKKINAT
www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiinteistön arviointi
Kiinteistön arviointi
Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa
Tarvittavien asiakirjojen tarkistus ja hankinta
asuntoportaaleissa
Mainonta ja markkinointi
Asioidenhoito ja kaupan valvonta
Kaupan valvonta ja jälkihoito
Laaja asiakaskunta kansainvälisen
yhteistyöverkostomme kautta

www.mkhomes.es

CalleFeria
Feriade
deJerez
Jerez3,3,
TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
KIINTEISTÖVÄLITYS Calle
TÄYDEN
local
Meriatur),
localA-3
A-3,(ent.
29640
Fuengirola
YLI20
20VUODEN
VUODEN YHTÄJAKSOINEN
YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS
YLI
KOKEMUS 29640
Fuengirola.
Tel. (+34)
951 545 193
(+34)arkisin
951 545
Avoinna
klo193
10–14
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA
AURINKORANNIKON
ASUNTOKAUPASTA Tel.
Avoinna arkisin klo 10–16.

KUN HALUAT OSTAA:
KUN HALUAT OSTAA:

• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta
Costa del Solilla
Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä
paikallisten toimijoiden ja viranomaisten
paikallisten toimijoiden ja viranomaisten
kanssa
kanssa
• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,
• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,
turvalliset kaupat alusta loppuun
turvalliset kaupat alusta loppuun

MINNA
MINNAKuortti
Kuortti
Móv.
Móv.(+34)
(+34)651
651841
841082
082
email:
email:minna@mkhomes.es
minna@mkhomes.es

JENNIE
JENNIERoberts
Roberts
Móv.
Móv.(+34)
(+34)610
610530
530733
733
Email:
Email:jennie@mkhomes.es
jennie@mkhomes.es

Tilava vuonna 2012 rakennettu villa myynnissä yhdellä Fuengirolan parhaista paikoista. Upeat merinäkymät ympäröivät tämän suurellekin perheelle sopivan kokonaisuuden, jonka neljään kerrokseen on rakennettu kuuden makuuhuoneen kokonaisuus. Villan pohjakerroksessa on avara sisääntuloaula, josta pääsee suoraan
kerroksiin omalla hissillä. Myös tilava autotalli sijaitsee tässä pohjakerroksessa
mahdollistaen jopa viiden auton parkkeerauksen. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy itsenäinen huoneisto, jossa avokeittiö ja iso olohuone, 2 makuuhuonetta ja
kaksi kylpyhuonetta sekä varastotilaa. Toisen kerroksen lasitetulta terassilta on
suora käynti uima-allasalueelle jonka kulmauksesta löytyvät sauna ja suihkutilat.
Lisäksi tämä kerros pitää sisällään ison erillisen keittiön, ruokailutilan, olohuoneen
ja kaksi kylpyhuonetta, joista toinen makuuhuoneen yhteydessä. Kolmannessa
kerroksessa on kaksi tilavaa makuuhuonetta ja kylpyhuone sekä terassi ja ylimmässä kerroksessa itsenäinen yksiö avokeittiön ja upeat merinäkymät tarjoavan
terassin kera. Liikkuminen kerrosten välillä onnistuu vaivattomasti villaan asennetun Koneen hissin ansiosta. Nykyaikainen ja moderni talo on varustettu ilmastoinnilla, aurinkopaneeleilla ja kodinkoneilla.
Hinta 895 000€. Ref. 703 Lisätiedot ja näytöt Minna Kuortti 651 841 082.

Asuntomarkkinat
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TULE ASUNTOINFOON!
LAUANTAISIN KLO 14 RAVINTOLA KUKKO
(Av. de Los Boliches 4, Fuengirola)

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

Asuntoinfoistamme saatte
kaiken olennaisen tiedon
asunnon ostosta ja myynnistä.”
- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

Voit sopia myös henkilökohtaisen asuntoinfon!
Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!
Soita +34 698 438 202
• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo • frameproperties.es • info@frameproperties.es

ASUNTOPULA!

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

SuVilla

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

KIINTEISTÖNVÄLITYS
INMOBILIARIA
www.suvilla.com - suvilla@suvilla.com
Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT
ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista.

Ota yhteyttä!
Yhteistyössä:

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

STRANDIN TUHANSIEN KOHTEIDEN VALIKOIMASTA LÖYTYY MYÖS LUKUISIA UPEITA MUTTA
EDULLISIA ASUNTOJA. TÄSSÄ MUUTAMA JA LISÄÄ OSOITTEESSA WWW.STRAND.FI
+34 676 90 15 19

INFO@STRAND.ES

ESTEPONA 75 M2 2 MH 154 000€
#STRAND6188

MIJAS 55 M2 1 MH 169 000€
#STRAND6500

BENALMADENA 36 M2 1 MH 189 000€
#STRAND1217

MIJAS 137 M2 1 MH 189 900€
#STRAND7203

MALAGA 64 M2 2 MH 199 000€
#STRAND6188

MIJAS 80 M2 2 MH 229 000€
#STRAND6502

FUENGIROLA 89 M2 3 MH 255 000€
#STRAND6503

ESTEPONA 80 M2 1 MH 265 000€
#STRAND8043

MIJAS 132 M2 2 MH 290 000€
#STRAND1850

MIJAS 92 M2 2 MH 292 000€
#STRAND6121

BENAHAVIS 95 M2 2 MH 297 000€
#STRAND8041

BENAHAVIS 99 M2 2 MH 299 000€
#STRAND8025

