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OLEMME
MUUTTANEET!

Uusi osoite:
Calle Oliva nro 3, local 6B (Centro Finlandia)
Sisäänkäynti ravintola Simply Scandinavianin
(Kukko) puolelta

Tervetuloa ostoksille!

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

• greenfeet
• lomahuoneistot
• vuokra-asunnot
• vuokra-autot

• vuokramailat
• viikkokilpailut
• pro shop

Puh. (+34) 609 502 148 tai
(+34) 635 225 315
par1@par1golf.com

www.par1golf.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
www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

LÄÄKÄRI

LAILLISTETTU

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!

ASIANAJAJA

C/ Francisco Cano 54,
Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. de Los Boliches 4, Centro Finlandia, +34 663 976 922
29640 Fuengirola (MA), España
+34 620 430 385

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

JO VUODESTA 1996

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

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Kilpailukykyiset hinnat

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)

Sisustussuunnittelija
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

Sinun ilmoituksesi tähän?
KATRIINA RAISKIO

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.

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

www.rrlaw.es

GOLFIA

Aurinkorannikolla

Nyt alkavat

PARSAVIIKOT!

Juhala.info Golf Society
Facebookissa
647 127 498 / Timo

business & co-working center
Boliches • Fuengirola

Listalla esimerkiksi:
• Parsakeitto
• Parsaa, savulohta ja
hollandaisekastiketta

MUISTA
SOSHÄTÄNUMERO
+34 618 56 66 03
sosryhma.org

Kysy toimistoja
tai työpisteitä!
+34 622 329 645

www.smartworkplaza.com

24 h

suomenkielinen
päivystys
hätätilanteisiin
– jos terveytesi
tai henkesi
on vaarassa

PS.
Muista myös
Skandinaavinen
kalapöytä
la & su
klo 12–16

Parsa-annokset ja muut
á la carte -herkut tarjolla
ti–su klo 17–21 ja Kukon
tapahtumien yhteydessä.
Keittiömestari
Maija Silvennoinen
usein paikalla.

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola • Puh. +34 646 111 204

Uutiset
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Lappi näkyy Fuengirolan
kansainvälisillä päivillä
Kahden vuoden tauon
jälkeen vapun tienoilla vietetään Fuengirolan kansainvälisiä päiviä. Kyseessä
on monelle vuoden
odotetuin juhla.
Teksti: Antti Pekkarinen
Eri maat näyttävät kulttuurinsa parhaita puolia tällä
kertaa ennätyksellisesti
kuuden päivän ajan. Tarjolla on ruokaa, musiikkia
ja tanssia kaikkialta maailmasta.
Suomen osasto on tänäkin vuonna tutuissa käsissä, sen toteuttaa Marko
Levander yhdessä Reflatiimin kanssa.
– Tämän vuoden järjestelyvastuu tippui syliin
melko nopealla aikataululla. Harkitsin hetken,
pystymmekö saamaan
kunnollisen osaston aikaiseksi ja päädyin venyttämään päiviä. Ihan
aiempien vuosien tasolle
emme tällä kertaa pyri,
nyt käytössä olevan Peña
El Canteron kokokin aiheuttaa jo rajoitteita. Hyvät

ja näyttävät juhlat lupaan
kuitenkin järjestää, Levander sanoo.
Kansainvälisten päivien
Suomen osaston järjestäminen on mittava työ. Toteutukseen tarvitaan runsaasti
niin ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin.
– Selvästi tuntuu, että tänä vuonna talkoohenkeä
löytyy entistä enemmän. Se
tuntuu hyvältä, on kiva lähteä esittelemään kotimaan
kulttuuria, kun taustalla on
paljon innostusta.
Levander ei ole vielä sopinut ohjelmasta tarkemmin,
mutta ajatuksena on hyödyntää mahdollisimman
paljon paikallista suomalaista osaamista.
– Täältä löytyy mainioita muusikoita ja muita suomalaisia taiteilijoita, joiden
kanssa varmasti saamme
aikaan viihdyttävän ja
suomalaisuutta esittelevän ohjelmiston. Minuun Kansainväliset päivät vietetään Fuengirolassa 27.4.–2.5. Myös Suomi on mukana, järjestelyvastuun on ottanut kuvassa Suomen lippua kantava
kannattaa olla yhteydes- Marko Levander.
sä, mikäli ajatuksia ohjelainakin porokebabia, tava- kaa, erilaiset yhteistyöneu- vanderin tavoite on jo enman suhteen tulee mieleen. ta kaiken maalaisissa.
– Tulet laitetaan taas juh- ran toimittajan kanssa kes- vottelut ovat asian suhteen si vuodessa.
– Ensi keväälle on tarkoilahuoneiston eteen ja lohta kustelemme juuri muista jo pitkällä.
Lohta ja poroa
Tämä vuosi mennään tus räväyttää jotain kunnolloimutetaan. Tänä vuonna juhliin sopivista porotuotRuokapuolella loimulohi on porotuotteet ovat myös teista. Ajatuksena on myös Suomen osalta hieman la isompaa, niistä sitten
aina ollut takuuvarma tuo- merkittävässä roolissa ruo- tuoda sisustukseen entistä normaalia pienemmällä myöhemmin, Levander uute ja se herättää kiinnostus- kapuolella. Listalta löytyy enemmän Lapin eksotiik- budjetilla ja touhulla, Le- moilee salaperäisesti.
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ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

La 12.3. klo 21:00 MALAGA – PONFERRADINA

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)

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla
i a n
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ARGENTIINALAINEN RAVINTOLA
Erikoistunut hiiligrillissä
Erikoistunut
hiiligrillissä
valmistettuihin
liharuokiin!
valmistettuihin
Avoinna Ma, Ke, To kloliharuokiin!
17.30–23.30
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Parrilla Cosquin

TULE MUKAAN PELIREISSULLE

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

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

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

Osallistumismaksu 5 €. Tervetuloa!
Noudatamme COMVID-ohjeistuksia.

•

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

Pertti Torstila, suurlähettiläs, UM:n valtiosihteeri,
eläkkeellä, pitää esityksen aiheesta
”Suomen turvallisuus – juuri nyt”.
Esitys striimataan Suomesta
Nuriasoliin.

Lisää menoja: www.fuengirola.fi/tapahtumat

EM

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

Kuukausitapaaminen ma 14.03.2022
klo 18.00 Nuriasolissa.

www.rannikkopataljoona.net • www.facebook.com/groups/RannP

JALKA
Season Start
PALLON
4.9.2021
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

Rannikkopataljoona

E N GIR O

L

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

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

Maanantai 14.3.
Tomaatti-vuohenjuustokeitto (G).......................5,90€
Caesar salad / Caesar salaatti..................................7,50€
Pasta Bolognese .................................................................8,90€
Tiistai 15.3.
Lohikeitto (G) ..........................................................................7,90€
Tomaatti-mozzarellasalaatti (G) ..........................7,50€
Lammaspataa (L, G) .........................................................8,90€
Keskiviikko 16.3.
Kasvissosekeitto (L,G) ......................................................5,90€
Kana-pastasalaatti (M) ..................................................7,50€
Paistettua doradaa...........................................................8,90€
Torstai 17.3.
Hernekeitto (M,G) ja pannukakku ......................5,90€
Lämmin kasvissalaatti (VEGAN,G)......................7,50€
Lihamureketta ......................................................................8,90€
Friday / Perjantai 18.3.
Kanakeitto (L,G) ....................................................................5,90€
Tonnikalasalaatti (M,G) ..................................................7,50€
Lasagne........................................................................................8,90€
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

SKANDINAAVINEN
KALAPÖYTÄ
14,90€

Lauantaisin ja
sunnuntaisin
klo 12–16

•
•
•
•
•
•

Lasimestarinsilli
Graavilohisalaatti
Vanhanajan munasalaatti
Mummon kalahyytelö
Punajuuri-kaprissalaatti
Savustettua doradaa

•
•
•
•

Lindströmin mureke
Skoonenperunat
Paistetut sardiinit
Tartarkastike

• Ruis-puolukkakääretorttu
• Kahvi tai tee
Kahvila-vitriinissä lisäksi
vaihtuvia makeita ja suolaisia
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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Sani ja Riku akustisesti
Sani viihtyy Aurinkorannikolla. Hän on
saanut tällä kertaa
matkaansa mukaan
erikoisvieraan.

Sani Artela ja Riku Rajamaa esittävät hillittömän hittikimaran tiistaina.
(Kuva: Jouni Harala)

Kesällä viimeistä Euroopan rundia Sunrise Avenuen riveissä soittavan ja
soolouraa tekevän kitaristi-laulajan Riku Rajamaan
Ravintola Kukkoon.
Sani muistetaan musiikin saralla parhaiten Aikakone -yhtyeestä. 90-luvulla

Aikakone tehtaili hittejä
kovaan tahtiin, Keltainen

toukokuu, Odota, Alla vaahterapuun, Neiti Groove ja

monet muut soivat radioissa ja baareissa tiuhaan. Yhtä
iso, jollei jopa isompi hitti oli
Sanin ja Samuli Edelmannin duetto Tuhat yötä.
Näitä hienoja hittejä ja lisäksi tyylikkäitä covereita
kuullaan Kukossa tiistaina 15.3. Varaa lippusi ajoissa laittamalla sähköpostia
osoitteeseen varaukset.
kukko@gmail.com. Liput
ennakosta 10€.

Iloista Dixielandia
– Dixieland jazz on iloista
musiikkia. Sen yhteydessä
tulevat niin soittajat kuin
yleisökin hyvälle tuulelle,
kertoo Andalusian Swingbandin dixieiltojen solisti
Pasi Saarelma.
Tulevana sunnuntaina
13.3. tätä New Orleansista
lähtöisin olevaa ilottelua
päästään todistamaan livenä jo toista viikkoa putkeen.
Viime sunnuntaina meinin-

Gary Moorea ja Hendrixiä
Kitaristi Antti Kajander
kävi helmikuussa espanjalaisen Spanish Castle
-bändinsä kanssa ihastuttamassa yleisönsä Kukossa.
Nyt ryhmä saapuu uudelleen torstaina 17.3. Luvassa on tanakkaa kitarointia
ja toimivaa yhteissoittoa.

Ohjelmisto koostuu suurimmaksi osaksi Gary Mooren tunnetuksi tekemistä
kappaleista, mutta mukana on myös esimerkiksi
pari Jimi Hendrix -klassikkoa. Iso suositus kaikille kitarasankarimusiikin
ystäville.

Kulttuuriyhdistys Kaleva

ki oli huipussaan.
– Taisipa joku yleisöstä
kehaista talven parhaaksi
keikaksi. Tunnelma oli tosiaan mahtava ja samaan
päästään varmasti myös
ensi sunnuntaina.
Adalusian Swingbandillä
on muutenkin kova kevätmeininki päällä. Dixieiltojen
jälkeen 20.3. yhtyeen solisteiksi nousee kaksi legendaa;
Antti Sarpila ja Eino Grön.

La 19.3. klo 15.00

TAIDE JA TAPAS ravintola Kukossa
FT Heikki Poutanen kertoo Requiemin
historiasta ja kehityksestä

Esitykseen pakollinen ilmoittautuminen Kulttuuriyhdistys
Kalevan kotisivulla. TERVETULOA! Ota korona-maski mukaan!

www.kulttuuriyhdistys-Kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Oopperan tähdet Torikka ja Tiilikainen laulavat Ukrainan hädänalaisten
hyväksi.

Oopperan tähdet
Ukrainan hyväksi
Pasi Saarelma vie ASB:n dixie-tunnelmiin pyykkilaudan ja karhean
äänen voimin.

Tuomon Blues
Seita & Friends saa vieraakseen todellisen bluesmiehen ensi viikon keskiviikkona 16.3. Kitaristilaulaja Tuomo Ahjokannas
nousee tuolloin bändin
kanssa Kukon lavalle. Illan
aikana kuullaan juurevaa
bluesia ja muuta amerikkalaista perinnemusiikkia.
Varaa paikkasi: varaukset. Tuomo Ahjokannas on
sielultaan bluesmies.
kukko@gmail.com.

Aurinkorannikon leijonat
järjestää sunnuntaina
20.3. kaksi konserttia, joiden tuotto ohjataan Ukrainan hädänalaisten hyväksi.
Konsertissa esiintyvät oopperan tähdet Waltteri Torikka ja Sauli Tiilikainen,
säestäjänään Marko Hilpo.
-Tällä kertaa konsertin
tuotto on todellakin korvamerkittyä rahaa Ukrainalaisten auttamiseen,
Ilkka Fonsen leijonista kertoo.
Fuengirolan seurakuntakodilta ostetuista lipuista menee 5 €/lippu
seurakunnan diakoniatyöhön. Loppu tuotto ohjataan
yhteiseen ukrainapottiin.
Seurakuntakodilta myy-

dään 100 lippua molempiin konsertteihin.
Luvassa on kahden baritonin huikea esitys. Torikka ja Tiilikainen esiintyvät
sekä yhdessä että erikseen.
Ohjelmisto sisältää ooppera- ja elokuvamusiikkia sekä yllätyksiä.
– Haluan pyytää anteeksi, että lippujen toimituksessa on esiintynyt
vaikeuksia. Nyt liput ovat
onneksi saatavilla kaikissa ilmoitetuissa myyntipisteissä, Fonsen kertoo.
Konsertit pidetään klo 15
ja 19. Niiden välillä järjestetään Suomilkinikan lääkärin Jan Wiklundin luento
(5€) otsikolla Salakavalat
ja yleiset vaaralliset taudit.

Näytökset
Näytökset

Elokuvateatteri Cine
Cine Alfi
Alfill
Elokuvateatteri

Liput
15€

SU 13/3
klo 13,
klo 18:30,
To 19.3.
kloTI1715/3
& 19.15
17/3kloklo12.00
17 jaja
SuTO22.3.
SU 20/3
24.3.
klo 17klo& 13
19.15
Liput Ti
Ennakkoon ma–pe 11–15 Ravintola Kukko

15 € tai salin
Lipunmyynti
alkaa
Pe 6.3.
kloesitystä.
9, Centro
Finlandian Info
5 ovelta
ennen
Käteismaksu.

Sielunmessujen syövereihin
FT Heikki Poutanen kertoo
Kulttuuriyhdistys Kalevan
järjestämässä Taide ja Tapas
-tilaisuudessa Requiemin
historiasta ja kehityksestä.
Hän on kirjoittanut aiheesta
tieteellisen artikkelin Helsingin yliopistossa vuonna 2005.
Requiem on alkujaan
roomalaiskatolisen riitin
votiivimessu kuolleiden
puolesta. Alkujaan requiem

on siis jumalanpalvelus, jota
on vietetty kuolleen henkilön muistoksi ja kunniaksi.
Laulujen vanhimmat säilyneet lähteet ovat peräisin
900-luvulta. Aikojen kuluessa requiemistä kehittyi
myös sävellysmuoto. Laajamuotoisia requiemejä alettiin esittää konserteissa eli
niiden liturginen funktio
hämärtyi.
Requiem-sävellysten kir-

jo on todella laaja. Kuuluisia requiemsäveltäjiä ovat
Palestrina, Mozart, Cherubini, Fauré ja Verdi. Kaleva-yhdistys osallistuukin
huhtikuussa Verdin Requiem-konserttiin ja siten
Poutasen requiem-esitelmä
muodostaa hyvän johdannon aiheeseen.
Heikki Poutanen on
eläkeläiskanttori, joka on
tehnyt pitkän päivätyön

kanttorina Helsingin Malmin seurakunnassa. Hän on
suorittanut diplomitutkinnot laulussa ja urkujen soitossa Sibelius-Akatemiassa
sekä filosofian tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Tilaisuus on Kulttuuriyhdistys
Kalevan järjestämä Taide ja
Tapas -tilaisuus la 19.3. klo 15
ravintola Kukossa.

Benalmadenan Suomalaiset ry

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
YHDISTYKSEMME SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS pidetään
pe 18.3.2022 klo 14:00 Minervalassa, Edif. Minerva Avenida Gamonal
10 local 8, 29630 Benalmádena Costa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat. Voimassa oleva jäsenkortti mukaan. Tervetuloa!
Hallitus
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Tapahtumat

Musiikkia ja
teatteria

TY
LOPPUUNMYY

Pe 11.3. klo 20 (10/13€)
LISÄKEIKKA
La 12.3. klo 14!

Alberto Gutierrez

Suomalaista,
kuubalaista ja
latinomusiikkia

La 12.3. klo 20 (17/20€)

Eino Grön

Ikimuistoinen ääni!
Su 13.3. klo 18 (20€)

Sunnuntaijazzit

Dixie-ilta, solistina
Pasi Saarelma

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

Ke 16.3. klo 19 (10€)

Seita & Friends feat.
Tuomo Ahjokannas

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
60-luvun
beat-musiikkia

Pikkis, Mutikainen,
Moberg, Viinamäki,
Nikkinen

Ilkka Vainio tulee pitkän tauon
jälkeen viihdyttämään kansaa
Kukkoon.
osuvat ja uppoavat yleisöön
täydellisesti. Myös Ilkka
Vainion tarinat viihteen
maailmasta ja elämästä
Juha Vainion kanssa ovat
aina mielenkiintoisia.

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

Pe 15.4. klo 20 (10/13€)

Erja Siljamo,Timo
”Pastori” Määttä
ja Kari Alajuuma
Pitkän perjantain
varjoja ja valoja

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

– Tässä on ollut pari
vuotta taukoa Fugen keikoista. Nyt on ryhmä täynnä intoa ja rohkeutta tulla
vetämään huippukeikat.
Juha Vainion koskettavat
tekstit ovat niin lähellä
suomalaista sielunmaisemaa, että kansaa tulee paikalle bussilasteittain, Ilkka
Vainio iloitsee.
Vainiot Fuengirolassa
show esitetään Kukossa
perjantaina 18.3. ja lauantaina 19.3. Show time on klo
20, ovet tempaistaan auki
jo klo 18.30. Varaa paikkasi
ajoissa jompaankumpaan
tai vaikka kumpaankin
viihteen klassikkoesitykseen. Laita sähköpostia
osoitteeseen varaukset.
kukko@gmail.com

Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit
Pe 11.3.

Sani & Riku Rajamaa
acoustic

To 17.3. klo 19 (10/13€)

Ilkka Vainio tapasi isänsä viimeisen kerran pari
viikkoa ennen Juha Vainion kuolemaa. Isä antoi
tapaamisessa pojalleen tehtäväksi viedä viihteen ilosanomaa eteenpäin. Sitä poika
on tehnyt ja matka jatkuu.
Ilkka Vainio tuo Viihteen
kenttämiehet -yhtyeensä
oleelliset osat Jani Jalkasen (bass, voc.) ja Luumu
Kaikkosen (gtr. voc.) ensi
viikolla Aurinkorannikolle. Fuengirolasta ryhmään
liittyvät pianisti Pekko Simonsuuri, sekä ihastuttava kuoro duo Fuge Sisters
Arinna Malmio-Simonsuuri ja Tuisku Pekkarinen.
Viihteen kenttämiehien
esitykset ovat saaneet ylitsevuotavia kehuja. Laulut



Ti 15.3. klo 19 (15/18€)

Blues, 60's & 70's
music

Viihteen ilosanomaa pitää levittää

Fuengirola, Kukko, Poliittinen aamiainen aiheena
Ukrainan tilanne klo 10, Alberto Gutierrez –
suomalaista, kuubalaista ja latinomusiikkia klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Jukurit – Saipa
klo 17.30
Fuengirola, Paseo 100, HIFK – Kärpät, TPS –
Pelicans klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, espanjan keskustelu
klo 14.30, Etuviisaat klo 15.30
Fuengirola, Suomelan matka Sierra Nevadaan klo
9–20, kuvataidepiirin kevätnäyttely (taiteilijat
paikalla) klo 10.30–15
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin MusaVisa klo 18.30,
Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30,
Texas Hold’em Big Friday -turnaus klo 18
Benalmádena, Budha Plaza, Perjantaitanssit
Ville Rannila klo 19.30–22.30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia
orremolinos, Torrentupa, Pizzaperjantai klo 10–13,
Tapas-kurssi 3/4 klo 15–17, ”Kiusaus, Eeva ja
kielletty hedelmä” Pauli Tuohioja klo 18

La 12.3.

Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Eino Grön
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Jyp – ILVES klo 16
Fuengirola, Club Dos Renos, Bitter Juice klo 20
Fuengirola, Paseo 100, Ässät – HIFK klo 16, SaiPa –
KooKoo klo 17.30, Crystal Palace – Man City klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros alk.
klo 16, Kokoontuminen pelimatkaan Malaga –
Ponferradina klo 18.45
Benalmádena, Minervala, Taidepiirin
vuosinäyttely, avajaiset klo 10–14
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia

Su 13.3.

Fuengirola, Kukko, Sunnuntaijazzit, Andalusian
Swingband: New Orleans -ilta, solistina
Pasi Saarelma klo 18
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Cine Alfil, elokuva Rikinkeltainen
taivas klo 13
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston
beach jooga klo 11
Fuengirola, Tauski Bar, Vain Bocelli puuttuu
klo 18.30, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua alk. klo 10,
Leeds – Norwich Valioliiga klo 14.45
Benalmádena, Minervala, Taidepiirin näyttely
klo 11–15, Kirjailijavierailu Kaj Kunnas klo
15.30–18
Torremolinos, Torrentupa, Minimessu ja
kirkkokahvit klo 12

Ma 14.3.

Fuengirola, Kukko, Woolbed ja Elvis-show klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Sofia-opisto, Hiit (hotelli Iluniónin
rannalla) klo 15, kehonhuolto ja liikkuvuus
klo 16.30, Miguelin kielikahvila (hotelli Iluniónin
kahvilassa) klo 16
Fuengirola, Suomela, Pasi Färm ajankohtaista
Espanjasta klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, HIFK – KooKoo SM-liiga
klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Munkkimaanantai ja
grilli klo 10–13

Ti 15.3.

Fuengirola, Kukko, Sani & Riku Rajamaa klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Ari Onnela & Pikkis! klo 19
Fuengirola, Cine Alfil, elokuva Rikinkeltainen
taivas klo 18.30
Fuengirola, FiftySixty, Pubivisa klo 17
Fuengirola, Paseo 100, Tappara – Pelicans,
Lukko – HPK klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, Core (hotelli Iluniónin
rannalla) klo 12, kahvakuula rannalla klo 13,
reisi-vatsa-pakara -muokkaus klo 17.15
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30,
Texas Hold’em -turnaus klo 18

Ke 16.3.

Fuengirola, Kukko, Seita & Friends feat. Tuomo
Ahjokannas, Blues, 60’s & 70’s music klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa klo 19
Fuengirola, Paseo 100, Jukurit – TPS, Kärpät –
Tappara klo 17.30, Arsenal – Liverpool klo 20.15
Fuengirola, Sofia-opisto, sydänjooga klo 14, kumi
nauhajumppa rannalla klo 15, yin-jooga klo 15.15,
kahvakuula rannalla klo 16.15
Fuengirola, Tauski Bar, darts klo 17, karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, savulohta klo 10–12.20,
kanttori laulaa ja laulattaa klo 12.30, ”Ajatuksia
ja Analyyseja”, kirjailija Juhana Kuure ja Pekka
Salminen klo 18

To 17.3.

Fuengirola, Kukko, Spanish Castle feat. Antti
Kajander: Tribute to Gary Moore klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Hifk – ILVES klo 17.30
Fuengirola, Cine Alfil, elokuva Rikinkeltainen
taivas klo 17
Fuengirola, Hotelli Las Palmeras, Mieskuoro
Örisevien Hyvän mielen konsertti klo 18
Fuengirola, Paseo 100, HIFK – Ilves, Ässät – Kalpa
klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, keppijumppa klo 14.30,
jooga klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Laula Kanssain –
Tarinoiden ja laulun ilta, Paavo Hirvonen 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!
ANTEQUERA
& TORCAL

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Maanantai

Tiistai

Unescon
maailmanperintö El
Torcal ja mahtava
Antequera –
Andalusian sydän

Maalauksellinen
Benahavis,
kukoistava
Estepona ja
orkideapuutarha

19€

MARBELLA
PUERTO BANUS
& OJEN
Keskiviikko

Kaunis Marbella, upea
Puerto Banuksen
huvivenesatama ja
idyllinen Ojenin kylä

ARDALES
& SETENIL

ALMIJARA
& COMPETA

Valkoinen
kallioluolakaupunki
Setenil de las Bodegas
ja oliivipuristamo
aceites de Ardales

Kaunis Competan
vuoristokylä ja
viehättävä
Almijaran viinitarha

Torstai

12€

22€

Perjantai

22€

22€

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

Alkaen 23/03
Teillä on
mahdollisuus ostaa
leivonnaisia nunnilta.
C

M

Tarjoamme
sisäänpääsyn
orkideapuutarhaan

Museovierailu
Ojenin vanhassa
Myllyssä

Oliiviöljyn
maistiaiset

Viinimaistiaiset

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!

YHTEISTYÖSSÄ

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€

10€

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.

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

PÄIVÄMÄÄRÄ: 28/3
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 22/3
AIKA: 17:00

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )
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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Busseja ukrainalaispakolaisten
kuljettamiseksi

Málagan provinssin kuljetus- ja toimitusliitto
APETAM on vedonnut kaikkiin linja-autoyhtiöihinsä, jotta ne osallistuisivat Málagan provinssiin
saapuvien ukrainalaisten kuljetuksiin.
”On tärkeää, että emme pysy välinpitämättöminä,
vaan teemme aktiivista yhteistyötä kaikkien mahdollisten tahojen kanssa lieventääksemme tämän
Ukrainan kansalle tuhoisan sodan seurauksia”, liiton johtaja Vázquez Olmedo painottaa.
Provinssin kuljettajien yhdistys neuvottelee viranomaisten kanssa avustus- ja kuljetusmatkojen
koordinoinnista. Myös yksityisiä tahoja on mukana.
Málagan liikenneyhdistyksen linja-autoja kuskeineen on tarkoitus tarjota viranomaistahojen hyödynnettäviksi.
Andalusia on varannut reilut 1.200 paikkaa Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottoon. Málagassa
asuu jo ennestään 11.500 rekisteröityä ukrainalaista.

Rantoja laitetaan
taas sesonkikuntoon

Simply Red tähdittää
Marenostrumia
Brittiläinen pop-veteraaniyhtye Simply Red saapuu
ensi kesänä Fuengirolaan
osoittamaan nykykuntonsa.
Konsertti on osa Marenostrumin ohjelmistoa.
Yhtye nähdään ja kuullaan
Sohailin linnan kupeessa
kesäkuun viidentenä päivänä.
Konsertissa on mukana aimo annos nostalgiaa
– musiikin ohella – sillä
Simply Red oli vuonna
2016 ensimmäinen suuri
kansainvälinen nimi, joka
esiintyi Marenostrumissa.
Yli kolmeky mmen-

Fuengirolan rantoja aletaan jälleen valmistella tulevaa turistikautta silmällä pitäen.
Kaupungin voimakkain turistimagneetti, seitsemän kilometrin mittainen ranta, on perinteisesti
siivottu pääsiäisviikonlopuksi, joka on lähestyvän
kesäkauden ensimmäinen todellinen turistiryntäys kaupunkiin.
Myös tänä vuonna rannat aiotaan laittaa tip top
kuntoon pääsiäiseksi. Nyt kaupunki on aloittanut
rantahiekan puhdistamisen kahdella erityisesti tätä
tarkoitusta varten suunnitellulla ajoneuvolla. Näillä
kyetään rantahiekan joukosta siivoamaan mm. tupakantumppeja, teräviä kiviä ja muuta sellaista, jonka
siivoaminen manuaalisesti on vaikeaa.
Kaupungintalolta muistutetaan, että vaikka molemmat puhdistusautot ovat käytössä päivittäin, on
jokaisella rantoja käyttävällä oma osansa rantojen
pitämisestä siisteinä.
Viime aikojen kovat tuulet ovat aiheuttaneet vahinkoja ranta-alueiden infraan, ja myös näiden korjaaminen on käynnissä.

Laittomat
katukauppiaat
halutaan kuriin
Benalmádenassa
Benalmádenan yrittäjäyhdistys ACEB (Asociacion de
Comerciantes y Empresarios de Benalmádena) vaati
kaupungilta ripeitä ja päättäväisiä toimia laittomien
katukauppiaiden kuriin laittamiseksi.
Yhdistyksen mukaan paikalliset yritykset eivät
kestä enää yhtään lisävuotta tämän epäreilun ja laittoman kilpailun kanssa. Sen mukaan ajat ovat maailmantilanteen vuoksi niin kovat, että on kestämätöntä,
että kauppiaat joutuvat tilanteeseen, jossa heidän
liikkeensä ulkopuolella myydään samankaltaisia
tuotteita, mutta ilman mitään veroja tai muuta hyötyä yhteiskunnalle.
Yrittäjäyhdistys penää myös poliisilta tiukempaa
puuttumista tilanteeseen. Monin paikoin, esimerkiksi ranta- ja satama-alueilla kadunvieret ovat täynnä
laittomia kauppiaita, eikä se yhdistyksen mukaan
anna kovin mairittelevaa kuvaa kaupungista.
Kaupungintalolta vastattiin, että myös siellä jaetaan
tämä samainen huoli. Kaupungin mukaan nykyisellään on käytössä droneja, joilla pyritään seuraamaan,
missä laitonta kauppaa tehdään ja mihin tavarat viedään piiloon kun poliisi tekee ratsian.

vuotisen uransa aikana
60 miljoonaa levyä myynyt yhtye muistetaan
mm. kappaleista Hol-

ding Back the Years, If you
Don’t Know me by Now,
Stars ja Something Got me
Started . Näitä herkkuja

tullaan varmasti kuulemaan myös Marenostrumissa 6. kesäkuuta.
Liput Simpy Redin konserttiin tulivat myyntiin
torstaina 10.3.
Marenostrumin järjestäjät ovat luvanneet, että lähiaikoina on tiedossa lisää
kansainvälisten tähtivieSimply Red palaa Marenostrumiin kuuden vuoden tauon jälkeen.
raiden julkistuksia.

Katsotko tosi-tv-ohjelmia?
En missään tapauksessa

46%

Jotain satunnaisesti

Kyllä, joitakin valikoituja

31%

20%

Kyllä, intohimoisesti kaikkea mahdollista

3%

Seuraava kysymys: Pitäisikö Suomen hakea NATO-jäsenyyttä?

•

FUENGIROLAN KAUPUNKI

•

MÁLAGAN KESKUSTASSA SIJAITSEVA

on aloittanut kunnostustyöt Los Pacosin tenniskentillä. Pahoin kuluneet tenniskentät saavat kokonaan uudet pinnat.
Viidestä kentästä neljä uusitaan myös rakenteita myöden. Töihin on budjetoitu rahaa 160.000
euroa ja töihin on varattu aikaa kolme kuukautta.
Kenttien kunnostus on osa laajempaa projektia,
jossa kaupunki on budjetoinut viisi miljoonaa euroa vanhojen urheilupaikkojen kunnostukseen ja
uusien rakentamiseen.
Plaza
de la Constitución on parhaillaan lavastettu esittämään jouluista New Yorkia. Syynä jouluiselle
lavastukselle on Málagalaisen kirjailija Javier Castillon kirjan televisiosovituksen kuvaukset. Lumityttö (La Chica de Nieve) -niminen kirja ilmestyi
kirjakauppoihin 2020. Kirjan tapahtumat sijoittuvat New Yorkiin, missä 1998 vuoden kiitospäivän
paraatissa vanhemmiltaan katoaa 3-vuotias tyttö.
Suoratoistopalvelu Netflix kiinnostui kirjasta ja oikeuksista sarjaa varten. Kuvaukset Aurinkorannikolla jatkuvat perjantaihin 18. maaliskuuta asti.

•

19-VUOTIAS VANKI YRITTI pakoa Málagan Civil
Hospital sairaalasta. Hän oli poliisien saattamana
sairaalassa ja odotti pääsyä leikkaukseen leuan
murtuman vuoksi. Vanki pyysi päästä vessaan ja
sinne päästyään irrotti heti ilmastointikanavan säleikön ja lähti ryömimään ilmastointiputkea pitkin
naapurihuoneen vessaan. Kun vessaa vartioineet
poliisit alkoivat ihmetellä vangin pitkää vessareissua ja näkivät tyhjän vessan ja ilmastointisäleikön
lattialla, he tekivät välittömästi hälytyksen. Mies
löytyi nopeasti sairaalan parkkialueelta, murtautumassa autoon. Vanki palautettiin suorinta tietä Málagan vankilaan.
• VENÄJÄN ALOITTAMA SOTA Ukrainassa alkaa
näkyä myös Málagan alueen autoilijoiden kukkaroissa. Viimeisen parin viikon aikana polttoaineiden hinnat ovat alueella nousseet huimasti.
Viimeisen kuukauden aikana esimerkiksi eniten
tankatun diesel A:n litrahinta on noussut keskimäärin 25 senttiä, 1,723 euroon. Bensan hinta on
vielä hiukan korkeampi, ja jatkuvassa nousussa
sekin. Kahden euron litrahinta on hyvin lähellä rikkoutua jo lähipäivinä.

Tapahtumat
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Kulttuuriyhdistys Kaleva
MFO-konsertit
Torstai 31.3. klo 20.00
Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes
Johtaa José María Moreno
G. Bussi: La Tribuna
R. Schumann: Sellokonsertto op 129 Sello: Asier Polo
N. Rimski-Korsakóv: Sheherazade op 35
30 € jäsenet, vierailijat 40 €
Torstai 7.4. klo 20.00
Pääsiäiskonsertti G. Verdi: Requiem
45 € jäsenet, vierailijat 55 €
sopraano Carmen Solis, mezzosopraano Marie Luisa
Corbacho, tenori Joel Montero, baritoni Javier Castañeda
Kuorot: Ópera de Málaga ja Teatro de Villamarta
Hinnat sisältävät konserttilipun permannolle sekä bussikuljetuksen. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 23.3.
mennessä www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info tai
päivystyksessä keskiviikkoisin klo 14–16 Cafe Kardemumma.

www.kulttuuriyhdistys-Kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Muun muassa näyttelijänä, juontajana ja laulajana tunnettu Nicke Lignell esittää kirjailijaa elokuvassa Rikinkeltainen taivas.

Rikinkeltainen taivas
ensi-iltaan Fuengirolassa
Fugen Elokuvan Ystävät (FEY) tuo seuraavaksi valkokankaalle Kjell Westön menestysromaaniin pohjautuvan Rikinkeltaisen
taivaan. Yksi elokuvan keskeisimmistä näyttelijöistä, ohjaaja Claes Olssonin luottomies
Nicke Lignell, kertoo sekä uutuusleffasta,
miesten yhteistyöstä että kuulumisistaan.
Teksti: Johannes Lindström
Kuva: Solar Films / Cata Portin
– Terveisiä kaikille jäisestä
ja lumisesta Sipoosta. Mukavaa, että leffaa esitetään
siellä Espanjan auringossakin, aloittaa Lignell, joka on tuttu nimi Olssonin
ohjaustöistä.
Luottamusta miesten välillä löytyy ja uutuus on jo
kuudes yhteinen pitkä elokuva.
– Claes oli tehnyt pari elokuvaa ennen Akvaariorakkautta (1993), joka oli meidän
ensimmäinen yhteinen projekti. Sittemmin olen ollut
kaikissa Claesin leffoissa
mukana.
Lignell kertoo, että miehet tapasivat alun perin,
kun Olsson tuotti Christian
Lindbladin ohjaaman Party
tv-elokuvan (1989).
– Olin tuolloin vielä Teatterikorkeakoulussa. Akvaariorakkaus sitten yhdisti
meidät tiiviimmin. Voidaan
sanoa, että olemme siitä
saakka olleet tekemisissä
niin kuvauksissa kuin niiden ulkopuolella. Olemme
tehneet elokuvafestarimatkoja ja muutenkin vietetty
aikaa vapaa-ajalla. Ja hämmästyttävää kyllä, yhteyden alkamisesta on jo yli

30 vuotta.
Lignell arvelee, että pitkän yhteistyön yksi merkittävä yhdistävä tekijä on
ollut äidinkieli, ruotsi.
– Myös kiinnostuksemme kirjallisuutta, elokuvaa ja
kulttuuria kohtaan yleisesti on varmaan yksi yhdistävä tekijä. Olemme tavallaan
eri sukupolvea, mutta luonteva kanssakäyminen, keskustelu ja yleinen filosofointi
ei katso ikää. Päinvastoin, se
rikastuttaa. Huumorista puhumattakaan.
Suuri yleisö tuntee monilahjakkaan ja karismaattisen Lignellin niin
näyttelijänä, juontajana,
laulajana kuin myös tanssijanakin Tanssii tähtien
kanssa -ohjelman kautta. ”Nicken vahva selkä ja
rumbaavat pakarat ja tinkimätön läsnäolo luovat
sellaisen maskuliinisuuden ilman minkäänlaista
kliseistä machoilua”, kuten
Jorma Uotinen aikoinaan totesi ohjelmassa.
– Olen pohjimmiltani
näyttelijä. Ja Suomessahan
se yleensä tarkoittaa, että polut vievät sekä teatteriin että kameran eteen. Niitä olen

pääasiassa vuorotellen tehnyt. Juontokeikkoja myös lähes 20 vuotta. Laulaminen
tuli 90-luvulla kuvioihin,
ensin teatterimusikaalien
kautta, myöhemmin bändikeikkojen myötä. Tanssija en missään tapauksessa
ole, Lignell kieltää.
- Mutta pidän tanssimisesta ja sitäkin olen tehnyt
aikaisempina vuosina musikaaleissa. Tanssii tähtien
kanssa tietenkin imaisi minut täysin mukaansa, mutta joudun myöntämään, ettei
ole sen jälkeen tullut tanssittua muuta kuin lastenlasten
kanssa. He kyllä rakastavat
tanssia mofan sylissä.
Lignellin rooli Rikinkeltaisessa taivaassa on kirjailija Frej. Projekti käynnistyi
miehen osalta liki heti Westön kirjan ilmestyttyä vuonna 2017.
– Claes sanoi haluavansa
tehdä siitä elokuvan ja luin
kirjan silloin saman tien.
Olen Westö-fani pitkältä
ajalta, joten kirjan filmatisointi tuntui sekä luontevalta että houkuttelevalta. Olin
varmaan ensimmäisiä, joille
Olsson puhui tulevasta projektistaan luottamuksella.
Voidaan sanoa, että ajatus
tulevasta roolista sai hautua pitempään kuin leffatyöt yleensä.
Kirjan tarina on siinä mielessä erikoinen, että se kattaa yli 40 vuoden aikajanan.
Näin ollen tarina vaati toimiakseen usean eri-ikäisen
näyttelijän roolihahmoa
kohden.
– Jaetut roolit eivät ole
mitenkään jokapäiväisiä
suomalaisissa elokuvis-

sa ja esimerkiksi minun
kohdallani se vaati jonkin
verran yhteistä pohtimista nuoren kirjailijan esittäjän, Tom Rejströmin, kanssa,
Lignell kertoo.
- Kun käsikirjoitus valmistui, keskityimme pääasiassa siihen ja kirja jäi
enemmän taka-alalle. En
halunnut viljellä mitään
kliseisestä kirjailijakuvaa,
ajatuksena oli pikemminkin, että jokainen kirjailija
on oma persoonansa, kuten
mikä tahansa muu ammattiryhmä.
Frej persoonana edustaa
toisaalta kertojaa, toisaalta sivustakatsojaa. Tarinan
myötä hän tekee eräänlaisen
luokkamatkan edustaen itse alempaa keskiluokkaa ja
rakastuen yläluokkaan kuuluvaan tyttöön. Jollakin tavalla ulkopuolisena siinä
ympäristössä hän myös
kohtaa oman kyvyttömyytensä sitoutua. Hän kokeilee kirjoittamista opettajan
työn rinnalla, mistä hän ei
läpimurtonsa jälkeen oikeastaan löydä syvemmälle.
– Westön aiemmista kirjoista moni tarjoaa vahvan
historiallisen kattauksen,
kuten esim. Leijat Helsingin yllä . Helsinki omalla
historiallaan ja sodat ovat
usein olleet kirjojen keskiössä, Lignell pohtii.
– Kjell on tunnettu äärimmäisen tarkasta taustatyöstä
ja aikakausien ja ilmiöiden
kuvauksesta. Se on kiitollinen lähtökohta elokuvalle.

Rikinkeltaisessa taivaassa

Westö tuo taas pitkästä aikaa tarinan henkilöt vahvasti keskiöön. Tietenkin

Suomelan kuvataidepiirin kevätnäyttely

1.-31.3. 2022
Suomelan salissa
Camino de Cantera
49 AB

Myynnissä olevien teosten tuotto
lahjoitetaan Unicefin Ukraina-keräykseen.
Taiteilijat paikalla perjantaisin klo 11-15.

Tervetuloa!
vuosikymmenten kaupunkikuvat ja trendit seuraavat
mukana mutta tarina on selkeästi henkilövetoinen. Eri
aikakaudet ilmiöineen selvästi kiinnostavat häntä ja
se tarjoaa aina mielenkiintoisen pelikentän elokuvantekijöille.
Yksi elokuvan teema on
ihmisen muisti. Meillä kaikilla on tarve kirkastaa
negatiivisia muistoja. Tosiasioiden hyväksyminen on
usein tuskaista.

RIKINKELTAINEN TAIVAS
Elokuvateatteri Cine Alfil, Calle
Camilo Jose Cela 6 (eläintarha
BioParkin vieressä) SU 13.3. klo
13, TI 15.3. klo 18:30, TO 17.3.
klo 17 ja SU 20.3. klo 13.
Liput ennakkoon ravintola
Kukko (15,-/kpl) ma-pe 11-15
tai salin 5 ovelta käteisellä ennen esitystä. Ikäraja: K-12 (K-9
aikuisen seurassa). Elokuvan
kesto: 120 min.

– Vanhemmalla iällä tulemme myös miettineeksi, mitkä asiat olisivat
toisin, jos olisi silloin valinnut muuta. Sitä emme
saa koskaan tietää. Todellisuus tarjoaa meille aina
vain yhden polun, sen jonka olemme kulkeneet, Lignell kiteyttää.
– Tähän voisi lisätä, että
koronaepidemia väistämättä leikkasi osan tarinasta
pois kun emme päässeet
sulkujen takia Berliiniin
kuvaamaan. Tämä tietenkin harmitti kovasti.
Tällä hetkellä Lignelliä
työllistää Syke-sairaalasarjan kuvauksien lisäksi
muutama muu tv-puolen
projekti.
– Ja vihdoin tuntuu myös
tapahtuma-ala heräävän
pitkän tauon jälkeen eloon
koronan hellittäessä, mikä
tarjoaa taas uusia juontotehtäviä, Lignell iloitsee haastattelun lopuksi.

Ihmiset

10 – Perjantai 11.3.2022

Suomalaisia
makuja
arvovieraille
– Tervagraavattu lohi on ollut erityisesti
espanjalaisten asiakkaiden mieleen. Myös
Runebergin tortut tuntuivat viehättävän paikallisia, kertoo Madridin Suomen suurlähetystön keittiöpäällikkö Pasi Suhonen.
Teksti: Antti Pekkarinen Kuvat: Pasi Suhosen albumi
Suhonen aloitti nykyisessä
tehtävässään marraskuussa. Kyseessä on hänen monivuotinen haaveensa. Paikka
tuli hakuun juuri ennen
pandemiaa.
– Pandemia pisti koko
prosessin jäihin, luulin jo,
että homma meni ohi, kunnes viime syksynä lähetystöstä oltiin yhteydessä.
Kävin lokakuussa tekemässä koelounaan ja heti marraskuussa aloitin hommat.
Puhetta keittiöpäällikön
paikasta oli ollut jo kymmenisen vuotta. Tehtävää
hoiti aiemmin espanjalainen ikääntynyt rouva, joka
puhui eläkkeelle jäämisestä pitkään.
– Markku Keinäsen suurlähettiläskaudella juttelimme asiasta paljon. Silloin
innostuin ajatuksesta oikein tosissani. Kun entisen
keittiöpäällikön eläkepäätös venyi, sain paikan Oslon suurlähetystöstä. Se oli
erinomaista harjoitteluaikaa Madridin tehtäviin.

Suurlähetystöissä keittiöpäällikön toimikausi
on usein sidottu lähettilään kausiin. Perinteisesti uusi lähettiläs valitsee
aina oman mieleisensä
henkilökunnan. Suhosen
tapauksessa lähetystö halusi kuitenkin tehdä jatkuvan työsopimuksen.
– Onhan se mukavaa, että
elanto ja mielenkiintoinen
työ on turvattu vaikka eläkepäiviin asti.

Ravintola
Torremolinosissa
Espanja on tullut Suhoselle tutuksi jo aiemmin. Hän
perusti kumppaninsa Ari
Pynnisen kanssa Torremolinosiin El Sabor -nimisen
maineikkaan ravintolan
vuonna 2009. He pitivät ravintolaa kahdeksan vuotta.
– El Saborista tuli todella suosittu. Viimeisinä vuosina sinne ei päässyt kuin
varauksella syömään. Oli
hyvä vaihe myydä se. Nyt

Itsenäisyyspäivän vastaanotto oli Suhosen ensimmäinen iso kattaus
lähetystössä.

jälkeenpäin katsoen myyntiaika oli täydellinen, pandemian yli selviäminen
olisi ollut todella haasteellista pienelle ravintolalle.
Ennen Espanjaan muuttoa Suhoselle kertyi kokemusta monista Helsingin
huippuravintoloista. Hänellä on keittiömestarin
koulutuksen lisäksi myös
tarjoilijan sekä hotelli- ja
ravintola-alan esimiehen
paperit.
– Cv:ssäni on aika nimekSuomen suurlähetystön keittiöpäällikkö Pasi Suhonen leipoo hapanleivät suomalaiseen juuritaikinaan.
käitä ravintoloita. Palacessa olin keittiössä ja Savoyssa
sekä Kulosaaren kasinolla
salin puolella.
Merkittävä vaihe Suhosen uralla oli myös puolentoista vuoden kausi
Ranskan Bordeauxin viinitiloilla.
– Tuolla reissulla viimeistään sisäistin ruoan
ja viinin pyhän liiton. Sain
paljon kiitosta esimerkiksi
lukuisista SOK:lle järjestelemistäni ruoka & viini -matkoista Bordeauxissa.

Ilmastoystävällistä
ruokaa
Suomen Madridin suurlähetystön tilaisuuksissa ei
tarjota lainkaan punaista
lihaa.
– Keskustelimme aiheesta suurlähettilään kanssa, ja
päädyimme tällaiseen ratkaisuun. Sillä tavoin kannamme oman kortemme
ilmastotalkoisiin.
– Oikeastaan punaisen
lihan poisjättäminen selkeytti vielä keittiömme
ajattelua. Kalat, äyriäiset,
siipikarja ja riista runsaiden
kasvisvalikoimien kanssa
luovat hyvän pohjan suomalais-espanjalaiselle fuusiokeittiölle.
Juuri fuusioajattelu kiehtoo Suhosta, kun hän suunnittelee ruokalistoja eri
tilaisuuksiin.
– Tykkään kokeilla erilaisia yhdistelmiä, jossa esimerkiksi käytän paikallisia
raaka-aineita suomalaiseen
reseptiikkaan. Aika usein
tulos on mielenkiintoinen
ja maukas.
Suurlähetystön keittiöpäällikkö pääsee tekemään ruokia lukuisiin
erilaisiin tilaisuuksiin.
Välillä on pienen porukan
kahvitilaisuuksia, välillä

Runebergin tortut herättivät espanjalaisissa
hilpeyttä.
kymmenien, jopa satojen
ihmisten illallisia tai cocktail-tilaisuuksia. Myös vieraat ovat mielenkiintoisia,
lyhyellä toimikaudellaan
Suhonen on päässyt serveeraamaan Sanna Marinia
sekä useita Espanjan ministereitä. Kulttuuriväkeä käy
myös paljon erilaisissa lähetystön tilaisuuksissa.
– Tein ihan klassisen
saaristolaispöydän yhteen suomalaisen taiteilijaprofessorin tilaisuuteen.
Ruokailijoista yli puolet oli
espanjalaisia. He tuntuivat
suorastaan rakastavan suomalaistyyppisiä kalaruokia. Erityisen innoissaan
espanjalaiset olivat tervagraavatusta lohesta.
Aina tarjottavat ruoat
eivät ole yksinomaan suomalaisia, Suhosta naurattaa
juuri mainittuun saaristolaispöytään liittyvä kokemus.

Suomalais-espanjalainen fuusio on läsnä Suhosen keittiössä.

– Ryhdyin esittelemään
yleisölle pöytää. Huomasin,
että ensimmäisenä on toast
skagen, tunnustin sen olevan lainatavaraa Ruotsista.

Mämmiä nätimmin
Suhonen pyrkii huomioimaan tarjoiluissaan eri suomalaisia sesonkeja.
– Tässä on juuri viime
aikoina tarjoiltu laskiaispullia ja runebergintorttuja. Torttujen muoto ja kevyt
rommikosteutus herätti selvästi hilpeyttä maistajissa.
Laskiaispullien kohdalla
hillon ja mantelimassan
taistelu päättyi suunnilleen tasan.
Mämmi, jos mikä on suomalainen sesonkituote. Sen
kanssa Suhonen toimii hieman pidättyväisemmin.
– Ihan suomalaisittain
en ole ajatellut mämmiä
lautaselle lätkäistä. Oslos-

sa tein mämmihyytelöä kivasti jälkiruokamaljoihin
katettuna. Se oli visuaalisesti paljon miellyttävämpi ratkaisu.
Suomalaisten raaka-aineiden hankinta ei aina ole
ihan yksinkertaista Madridissa. Suhonen turvautuu
usein Aurinkorannikon
suomalaisiin palveluihin.
– Esimerkiksi puolukkahillon, ruisjauhot ja maltaat
käyn joko hakemassa itse
tai tilaan Centron puodista
tai Sabores Shopista.
Pieneen omavaraisuuteenkin Suhosen keittiö
on suuntautunut.
– Löysimme residenssin pihan nurkasta pitkään
käyttämättä olleen kasvihuoneen. Istutimme siihen
runsaasti erilaisia yrttejä.
Pikkuhiljaa pääsemme
maustamaan ruokia oman
kasvimaan yrteillä, Suhonen iloitsee.
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Naiset hurvittelivat luksushotellissa ja
jättivät tuhansien laskun maksamatta
Juoksulounaista on
kuultu usein, mutta
Málagassa naiskaksikko hemmotteli
itseään juoksumajoituksella.
Teksti: Janne Leipijärvi
Joskus ihminen tarvitsee
hemmottelua. Vaan mitä
tehdä, jos budjetti ei millään riitä kunnolliseen itsensä palkitsemiseen?
Málagassa kaksi naista
otti käyttöön varsin ”luovan” ratkaisun. He kirjau-

tuivat sisään yhteen koko
alueen hienoimmista luksushotelleista, Gran Hotel
Miramariin, Málagan rannalla ja antoivat palaa.
Huoneeksi ei tietenkään
kelvannut tavallinen kahden hengen huone, vaan
asumukseksi valikoitui
deluxe sea, yksi hotellin
kalleimmista huoneista.
Mukavan sängyn ohella
37 neliöisestä huoneesta on
avoin merinäkymä, marmorilla vuorattu kylpyhuone ynnä muuta mukavaa
napakkaan 375 euron hintaan per yö.
Espanjalainen 54-vuo- Deluxe sea -huoneessa kelpasi nautiskella viiden tähden hotellin tarjonnasta ja upeista merimaisemista.

(kuva: Gran Hotel Miramar)

Gran Hotel Miramar Málagassa joutui perimään laskun pidemmän kaavan kautta. (kuva: Janne Leipijärvi)

tias nainen ja argentiinalainen 57-vuotias nainen
kirjautuivat hotelliin viime joulukuussa kolmeksi
vuorokaudeksi. Heti samana iltana he kävivät illastamassa hotellin ravintolassa.
Keittiön runsaiden antimien äärellä syntyi 325,50
euron lasku, joka laitettiin
huoneen piikkiin. Ravintolassa viihdyttiin hyvin jatkossakin, kolmen päivän

Lähde retkelle!
O
KLASSIKK

UUDISTUN

UT

Gibraltar

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

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

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

Nerja & Frigiliana

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

Caminito del Rey

16.3., 24.3., 31.3., 6.4., 13.4.,
TKESI
VARAA RE ETISSÄ! 20.4., 27.4. ja 11.5., hinta 48€
N
I
KÄTEVÄST atur.com
www.meri
22.–23.3., hinta 194€, 2 päivän retki

Jerez ja Cadíz

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

Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

visiitin aikana kaksikko
ruokaili hotellin ravintolassa useita kertoja, ja laskujen summat vaihtelivat
81 euron ja 173 euron välillä per kerta.
Ainahan ei tietenkään
jaksa raahautua ravintolaan asti, joten naiset käyttivät luonnollisesti myös
huonepalvelua ja minibaaria tilanteen vaatimissa mittasuhteissa. Laskua

näistä kertyi likemmäs 200
euroa.
Edellä mainittujen oheen
kun liitetään vielä pieniä sivukuluja hotellin spa-palveluiden käytöstä, kertyi
kolmen päivän hemmotteluhupsuttelulle hintaa
lähemmäs 3.000 euroa.
Tarkalleen ottaen 2.759,50
euroa.
Liekö syynä ollut tehokkaan rentoutumisen

jäljiltä väsähtäneet aivot,
vai jokin muu, mutta pois
lähtiessään naiset jättivät
laskunsa maksamatta.
Maksamattoman laskun
ohella parivaljakolta jäi
hotellin pysäköintialueelle auto, jolla he olivat visiitilleen saapuneet.
Hotellin johto ei ymmärrettävistä syistä suhtautunut laskuun aivan
yhtä joustavasti, vaan asiasta tehtiin ilmoitus poliisille. Huomaavaisesti naiset
olivat kirjautuneet hotelliin
omilla tiedoillaan, joten poliisilla oli jokseenkin helppo työ selvittää syylliset.
Argentiinalainen 57-vuotias nainen pidätettiin
Benalmádenassa jotakuinkin kuukausi tapahtumien
jälkeen. Samalla kävi ilmi
että hän on laittomasti
maassa. Syytteitä näyttäisi tulevan petoksen lisäksi
myös virkavallan vastustamisesta kiinniottotilanteessa.
Espanjalainen 54-vuotias nainen otettiin kiinni vajaata viikkoa myöhemmin.
Lähde: Diario Sur

12 – Perjantai 11.3.2022

Pääkirjoitus 11.3.2022
Any publicity is good publicity
Aurinkorannikon suomalaisyhteisö on aina ollut kiinnostava aihe suomalaisille medioille. Välillä täältä on
etsitty epäkohtia, välillä ylistetty elämää auringossa.
Kun asiaa katselee reilun kymmenen vuoden
perspektiivillä, käsittelytavoissa on selvästi havaittavissa muutamia muutoksia. Mielenkiintoista on ollut
huomata, että samanaikaisesti eri mediat käsittelevät
Aurinkorannikkoa samankaltaisin painotuksin.
Vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lopulla vallitsi reality -aalto. Aurinkorannikon suomalaisista
tehtiin tv-dokkareita ja sarjoja. Näissä ohjelmissa tuotiin
esille rantaelämän lisäksi myös elämän varjopuolia.
Saman aikaisesti lehtijutut käsittelivät enimmäkseen
suomalaisten alkoholinkäyttöä alueella.
Noin viisi vuotta sitten alkoi selvästi positiivisten
perhejuttujen aalto. Lehdistä sai lukea paljon juttuja
perheistä, jotka olivat muuttaneet Aurinkorannikolle
syystä tai toisesta. Näissä jutuissa oli selvästi positiivinen sävy. Näiden juttujen sylttytehdas oli samaan
aikaan voimakkaasti lisääntynyt etätyö.
Nyt tuntuu olevan vallalla Aurinkorannikon järjestäytyneen rikollisuuden käsitteleminen. Suomalaisten
yhteyksiä rikollisuuteen tutkitaan ja lähikuukausina
useammassakin suomalaisessa merkittävässä mediassa aiheesta on todennäköisesti perusteellisia juttuja. Tässä sylttytehdas lienee Katiska-vyyhti ja sen
paljastamat yhteydet.
Me Aurinkorannikon suomalaiset olemme usein
melko herkkänahkaisia jutuille, jotka käsittelevät aluettamme. Usein kuulee käytettävän sanaa ”palmukateus”,
kun joku toimittaja ei kerro Aurinkorannikon elämästä
myötäsukaisesti. Ehkä meidän pitäisi luottaa enemmän
Frank Sinatran klassikkolausahdukseen; ihan sama
mitä kirjoitetaan, kunhan nimi on oikein.

Putin varoitti:
”Muistakaa Pultava!”
Kun Ruotsin kuningasparin Kaarle XVI Kustaan ja
Silvian oli viime vuoden lopulla tarkoitus tehdä valtiovierailu Ukrainaan, Putin varoitti: ”Muistakaa Pultava!”
Ja missä Pultava onkaan? Ukrainassa.
1700-luvulle tultaessa Ruotsi oli suurvalta. Siihen
kuului paitsi Suomi, myös kaikki Itämeren rannalla olevat valtiot. Kuninkaaksi kruunattiin Kaarle XII vuonna
1697, vain 15-vuotiaana.
Suuri Pohjan sota alkoi vuonna 1700, kun Baltian
maat, Tanska, Puola, Saksi ja Venäjä solmivat Ruotsin
vastaisen liiton. Sota alkoi Baltiasta, kun tsaari Pietari Suuri
oli valloittanut Narvan Virossa. Taistelu eteni voittoisasti,
vaikka vastassa oli paljon enemmän venäläisiä. Sitä auttoi venäläisiä kohti puhjennut lumimyrsky. Sota kesti vain
3 tuntia. Ruotsi menetti 700 ja Venäjä yli 10.000 miestä.
Sen jälkeen valloitettiin Puola, jonka kuninkaana oli Karlin serkku August Suuri. Maa antautui ilman vastustusta.
Voitoista innostuneena Kaarle XII tavoitteena oli valloittaa Moskova. Sota alkoi vuonna 1708. Venäläiset käyttivät
hyväksi poltetun maan taktiikkaa. Silti päästiin 400 km
päähän Moskovasta, mutta tulen ja savun läpi ei enää
voinut edetä. Pohjoiseen tai länteen ei ollut menemistä,
joten lähdettiin Ukrainaan. Siellä kasakkahallitsijana oli
Mazepa, jonka kanssa tehtiin sopimus toimia yhdessä.
Hyökkäys Venäjää vastaan käytiin 1709 Pultavassa.
Kaarle XII sai kuulan jalkaansa, jatkoi sotimista, kunnes
oli tajuton. Sai haavakuumeen ja joutui sänkyyn. Päätti
kuitenkin hyökätä, joko voittaa tai kuolla. Mukana oli
paljon suomalaisia, mm. Uudenmaan rykmentti teki
suorastaan itsemurhaiskun mies miestä vastaan.
Sotilaita oli kuitenkin liian vähän, syntyi kirvelevä
tappio ja useimmat kuolivat tai joutuivat sotavangeiksi Venäjälle. Se oli Ruotsin sotahistorian
suurin katastrofi.
Katastrofeja tuli sen jälkeen lähes kaikilla rintamilla ja kaiken kukkuraksi 1710
levisi rutto, jossa mm. kuoli puolet Helsingin väestä. Vasta 1721 saatiin aikaan rauha.

Marjatta Jabe

Aurinkorannikko tarr
Sporttinen Sanni Paunonen saapui miehensä
Panun kanssa Aurinkorannikolle reilut neljä
vuotta sitten. Ajatuksena oli viettää vuosi
pois Suomen kylmästä ja pimeästä, ja sen
sijaan nautiskella sydämen kyllyydestä
kaikesta mitä Espanja tarjoaa.
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi
Espanja ja Aurinkorannikko osoittautuivat lopulta
niin nautinnolliseksi, että
vuosi vaihtui ensin kahdeksi, sitten kolmeksi, ja niin
edelleen. Nyt on meneillään
siis viides vuosi ja Paunosen
mukaan pariskunta on jo
täysin kotiutunut tänne, eikä paluu Suomeen ole enää
mielessä.

Frisbeegolf
houkuttimena
Kun Sanni Paunonen marraskuussa 2017 saapui
muuttokuorman kanssa Costalle, oli se samalla
myös tietynlainen vastaus
pitkään kaihertaneeseen
kaipuuseen.
– Asuin Barcelonassa
vuonna 2010. Olin siellä
puoli vuotta vaihdossa yliopistossa. Siitä asti minulle oli jäänyt kaipuu ja halu
palata Espanjaan, Paunonen kertoo.
Kun kohdetta ”vuoden”
visiitille sitten kartoitettiin,
veti Aurinkorannikko pidemmän korren kuin Barcelona. Syitä oli useita.
– Täällä rannikolla meillä oli kavereita ja tuttuja, ja
suomalaisyhteisön vuoksi asioiden hoitaminen oli
helppoa. Kynnys muuttamiselle oli siis matala, Paunonen perustelee.
Selkein valttikortti liittyi
kuitenkin puolisoon.
- Mieheni Panu on todella

innokas frisbeegolfin harrastaja. Kun kuulimme että tänne oli Mijasiin avattu
upea frisbeegolfrata, arvasin että sillä viimeistään
saisin hänetkin innostumaan muutosta.
Näin todella kävi, ja nyt
Sannin mies Panu Paunonen itse asiassa pyörittää
kyseisen radan toimintaa.
Joten harrastuksesta on tullut työ, mikä tietysti lisää
viihtyvyyttä entisestään.

Koululta kouluun

ni Paunosen elämässä ovat
puhallelleet muutoksen
tuulet.
– Tämän vuoden alussa aloitin uudessa työssä
Smart Work Plazan keskustan toimipisteessä community managerina. Se on
todella kiinnostavaa ja mukavaa vaihtelua koulun jälkeen. Tunnelma on todella
kansainvälinen ja ihmisiä
on kaiken ikäisiä.
Aurinkorannikon suomalainen koulu jäi nyt siis
Sanni Paunosen osalta taakse, mutta saman tien hänen
tiensä vei toiseen kouluun:
helmikuun lopussa Centro
Finlandiaan avattuun Noora Karman Talent Schooliin.
– Tutustuin yhteisten tuttujen kautta Nooraan jo aiemmin, ja viime keväänä
aloimme suunnitella mitä
kursseja voisin vetää hänen
koulussaan.

Mielekkään työn löytyminen on luonnollisesti
työikäiselle ihmiselle merkittävä tekijä missä tahansa
viihtymiselle. Myös Sanni
Paunonen sanoo olleensa
onnekas työmarkkinoilla.
– Pääsin aika pian töihin
Aurinkorannikon suomalaiselle koululle. Se oli todella kiva työpaikka ja
viihdyin työssäni hyvin,
Paunonen kuvailee.
Suomalaisella koululla
hän pääsi hyödyntämään
myös monipuolista liikunnallista taustaansa.
– Ensin olin kaksi vuotta
eskarissa ja iltapäiväkerhossa koulunkäynninohjaajana. Kolmantena vuonna
työnkuvani muuttui, ja
olin eskarista lukioon asti kaikenikäisten liikuntatunneilla opettajan apuna
ohjaamassa tunteja.
Viime kuukausina San-

Go Team!

Anni Perälä, 32,
Lahti

Vesa Vainio, 36,
Lahti

Miia Sinisalo, 33,
Turku

Kauramaidolla ja suklaa
palalla, nam!

Kauramaidolla juon
nykyään.

Pikakahvia maidolla,
tavallinen ei maistu ja
pikakahvi on sitä paitsi
helpompi.

Työ suomalaisessa koulussa
toimi erinomaisena yhteytenä kun Talent Schooliin
mietittiin kursseja.
– Koulussa tapasin tietysti paljon lapsia, nuoria ja
heidän vanhempiaan, joten
aloin kartoittaa millaisille
liikuntatunneille olisi kysyntää. Perus ryhmäliikuntatuntien ohella esiin nousi
selvästi cheerleading, joten
päätimme aloittaa Talent
Schoolissa cheerleadingryhmän alle 12 vuotiaille
minun vetämänäni, Sanni
Paunonen iloitsee.
Ensimmäinen tunti on jo
pidetty ja se sujui jopa odotettua paremmin.
– Kaikki olivat innolla
mukana ja oppivat tosi nopeasti. Tässä alkuvaiheessa opettelemme enemmän
tanssiaskelia, mutta myös

KUKA?
Sanni Paunonen

● Kotoisin Mikkelistä
● Asunut Aurinkorannikolla
vuodesta 2017
● Opettaa mm.
cheerleadingia
● Koulutukseltaan
yhteisöpedagogi

Miten juot kahvisi?
Teksti ja kuvat:
Kaisa Korkeamäki
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rasi kiinni eikä irrota

Nyt peukut pystyyn
Mennyt vuosi on ollut kuivin sitten miesmuistiin.
Sanotaan, että kuivin 80 vuoteen. Ja se on jo pitkä
aika. Málagan provinssin suurin vesivarasto, La
Viñuela, joka rakennettiin vuonna 1905, on kuivumassa. Tekojärven kapasiteetistä on jäljellä vain
15 prosenttia. Gordobassa sijaitsevan Iznájarin
kapasiteetti on 24 prosenttia, normaalisti tähän
aikaan vuodesta sen pitäisi olla 61 prosenttia.
Nyt peukut pystyyn ja toivotaan, että sääennustukset pitäisivät paikkansa. Espanjan ilmatieteenlaitos (Aemet) on luvannut tulevalle viikolle kauan kaivattuja sateita, moni viljelijä saa
yöunensa takaisin.
Meille eurooppalaisille tai pallon pohjoispuolen
asukkaille vesi on ollut aina itsestäänselvyys, mutta suuri osa maailman väestöstä kärsii vesipulaa.
Kyllähän vettä on, mutta 97 prosenttia vesivaroista
on merta, muut varat ovat siis 3 prosenttia ja kaksi
kolmannesta niistä on napajäätiköissä. Pohjaveden osuus on vain 0,68 prosenttia.
Vesi on elämän edellytys, mutta myös joukkotuhoase. Konfliktialueilla vesi on suurempi riski
lapsille kuin aseet. Jo 1990-luvulla ennustettiin,
että seuraavan vuosisadan sodat käytäisiin rajallisista resursseista kuten öljystä ja vedestä.
Ehtyvät vesivarastot aiheuttavat maailmalla sotia
ja sairauksia. Syyrian sodan taustalla oli pitkään
jatkunut kuivuus.
Niili on maailman pisin joki ja se kulkee monen
maan halki. Nyt Etiopia on rakentamassa patoa,
joka uhkaisi Sudanin ja Egyptin vesivaroja. Siinä onkin jo kunnon konfliktin
aineksia.
Nyt mars ja kumisaappaat esille ja pellolle jahtamaan villiparsoja, niitä nousenee kuin sieniä
sateella, toivottavasti on ilmatieteenlaitokseen uskomista.

Kimmo Sahlman
Ikä vain pelkkiä numeroita?
– Lähitulevaisuudessa ajatuksissa on hankkia oma asunto Aurinkorannikolta ja sitä myötä kotiutua tänne entistä vahvemmin, Sanni Paunonen
suunnittelee.
niihin kuuluisiin pyramideihin päästään jatkossa,
Paunonen lupaa.
Nuorille Cheerleadaajille on odotettavissa muutakin mielenkiintoista aivan
lähiaikoina. Ryhmä tekee
nimittäin yhteistyötä Fuengirolan oman rullakiekkoseura LIONSin kanssa. Sitä
kautta he pääsevät esittele-

Jere Takala, 41,
Lahti

mään osaamistaan aidossa
ottelutunnelmassa LIONSin kotipeleissä.
– Sitäkin on tarkoitus
päästä kokeilemaan vielä
tämän kevään aikana, kunhan saadaan hieman hiottua kuvioita, suunnittelee
Paunonen.
Cheerleading ohella
Sanni Paunonen liikuttaa

Joa Takana, 13,
Lahti

Kahvi juodaan kahvina eli
Itse passaan kahvin, mutta
aina mustana ilman maitoa, kaakao maistuu aina.
koska kahvi ei ole kahvia, jos
se EI ole mustaa ja vahvaa.

myös aivan perheen pienimpiä taaperojumpassa
ja hieman varttuneempia
nuorten ja aikuisten vatsa
& peppu- jumpassa. Ja jos
ei työn parissa saa riittävästi liikuntaa, niin hänet
löytää vapaa-ajalla usein
juoksemasta, kuntosalilta,
padelkentältä tai joogaamasta. Tai sitten kavereiden

Pyry Ylitalo, 24,
Tampere
Kahvi juodaan maidolla pari
kertaa päivässä, aamulla ja
lounaalla.

kanssa lähimatkailemasta.
Vuoden matka Aurinkorannikolle näyttää siis venyvän edelleen.
– Suomi on unohdettu
siinä mielessä että sinne
muuttaisimme takaisin,
vaikka ihmisiä sieltä onkin ikävä. Kyllä meidän
elämämme on nyt täällä,
Sanni Paunonen päättää.

”Espanjan yleinen
syyttäjä ilmoitti tänään
aloittaneensa
tutkinnan mahdollisista
’Venäjän Ukrainassa
toteuttamista
vakavista kansainvälisen humanitaarisen
oikeuden
loukkauksista’.”
Stt 8.3.

Katsoin eilen iltana ohjelman Aira Samulinin
95-vuotissynttäreistä. Rautainen nainen, jolle
sopii kyllä sanonta: ikä on vain numeroita.
Toisin se on ihan oikeasti melkein kaikilla muilla. Tämä lausahdus mene mielestäni pahasti pieleen kun katsoo keskiverto sevenkymppistä. Itse
olen elänyt jo kymmenellä vuosikymmenellä ja se
kyllä tuntuu ja näkyy. Hyväntahtoisesti sanottua
lausetta ei kuitenkaan viitsi lähteä oikomaan, vaan
vastaan ”nii oikke”, vaikka tekisi mieli kuiskata sanojan korvaan, tlees kokeilema mnuu kroppaha.
Tosiasiassa pitäisi ymmärtää iän tuomia hankaluuksia, lihaskunto, huomiokyky, muistaminen,
seksi, sairaudet jne. Voi sitä touhuta niin kuin nuorempanakin, hetken. Palautusta tulee varmasti liian
kovasta rääkistä, vaikka kuinka haluaisi näyttää
vitaaliselta viisikymppiseltä, eläkeläisenä.
Kun sitten patologin veitsi tekee viimeisen viilloin
vatsapuolelle, näkyy siellä ikä, pintaa syvemmältä.
Pitäisi vaan ottaa rauhallisemmin ehtoopuolella.
Liikunta on eläkeikäiselle silloin parasta ja oikeaa, kun se tehdään kaverin kanssa ja keskustelu
sujuu huohottamatta. Pieni hiki ei tietenkään ole
pahasta, etenkään saunassa ja olut on tunnetusti
paras palautusjuoma.
Tässä sitä tämmöistä raapustelen koska palleatyräni estää tehokkaasti rivakamman liikunnan.
Harmittaa vietävästi tällaista potkupallomiestä, ettei
edes voi mennä Fugen eläkeläisfutiksen porukoihin. Autolla golfin pelaamista pitää yrittää vaikka se hiukan
risoo aina kävellen pelannutta.
No, siinä kaveritkin sitten huomaavat, ettei ikä ole pelkkiä numeroita.

Vesa Uusi-Kilponen

Hy vinvointi
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Monipuoliseen menoon
MONIVITAMIINIVALMISTEIDEN HYÖDYT ovat moni-

naiset ja niiden käyttö on turvallista.
Tutkittua hyötyä monivitamiineista on hyvin monia
erilaisia. Niistä on hyötyä vastustuskyvylle, luustolle,
hormonitasapainon ylläpitoon, ne tukevat hedelmällisyyttä ja elimistön normaalia toimintaa, sekä lisäävät vireyttä.
Kuntoilijoille suunnitellut monivitamiinivalmisteet
edesauttavat kestävyyttä, palautumista ja aineenvaihduntaa. Vitamiinit ja hivenaineet vaikuttavat myös
näkökykyyn, solujen uusiutumiseen, sekä ihon ja
hiusten kuntoon.
Monivitamiinit sopivat ihmisille, joilla on jostain
syystä lisääntynyt vitamiinien ja hivenaineiden tarve. Monivitamiinit ehkäisevät myös välttämättömien
vitamiinien ja hivenaineiden puutoksia, jos syö terveellisesti, mutta niukasti.
Monivitamiinit ovat tarpeellisia:
• raskaana oleville naisille
• laihduttajille ja muille painoaan tarkkaileville
henkilöille
• urheilijoille
• vegaaneille
• henkilöille, joiden ruokavalio on yksipuolinen
• henkilöille, joilla on jokin ravintoaineiden
imeytymistä estävä suolisto- tai muu sairaus
• eri elämänvaiheiden ja ikäkausien aikana
Monivitamiinivalmisteet paikkaavat mahdollisia ruokavaliosta jääviä puutostiloja. Niitä on hyödyllistä
syödä jatkuvasti, jos epäilee ruokavalionsa olevan
liian yksipuolinen. Stressaavat elämäntilanteet vaikuttavat vastustuskykyyn, jolloin monivitamiinivalmisteet
ovat hyvä valinta vastustuskyvyn tukemiseen. Sama
koskee flunssa-aikoja. Monivitamiineja on hyvä alkaa
syömään jo ennaltaehkäisevästi.
Raskautta suunnittelevien, raskaana olevien ja
imettävien tulee huolehtia erityisesti tarvittavan foolihapon saannista. Heille onkin olemassa omat mo-

naisten folaatinsaanti ylittää vaivoin 200 µg/vrk, kun
suositus on 400 µg/vrk ja raskauden aikana 500 µg/
vrk. Tämän vuoksi nykyisin suositellaan kaikille raskautta suunnitteleville foolihappolisän (400 µg/vrk)
käyttämistä parin kuukauden ajan ennen ehkäisystä luopumista sekä raskausviikolle 12 asti riittävän
raskaudenaikaisen folaatinsaannin turvaamiseksi.
Jotkin lääkkeet voivat heikentää ravintoaineiden
imeytymistä ruoasta, mutta yleensä suurta vaikutusta ei ole. Närästyslääkkeissä on vatsahapon eritystä
estävää happosalpaajaa, joka voi häiritä vitamiinien
ja hivenaineiden imeytymistä. On hyvä muistaa, että edes ilman reseptiä saatavia närästyslääkkeitä ei
ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Myös psyykenlääkkeet voivat aiheuttaa suoliston
toiminnan häiriöitä, mikä vaikuttaa
imeytymiseen.
Runsaasti kahvia juovilla joidenkin
B-vitamiinien (folaatin, B6-vitamiinin
ja riboflaviinin) tasot olivat kontrolliryhmää alhaisemmat. Vaikutus tuli
esiin neljännen päivittäisen kupin jälkeen. Hyödylliset vitamiinit ilmeisesti
huuhtoutuivat lisääntyneen virtsanerityksen mukana.
Myös alkoholin juojilla voisi olla syytä tarkastaa Bvitamiinin tasojaan. Alkoholin kulutus syö erityisesti
folaattia, B6- ja B12-vitamiinia.
Alkoholi kuluttaa myös maksaan varastoitunutta
A-vitamiinia hyvin nopeasti, minkä vuoksi
juominen altistaa myös A-vitamiinin
puutteelle.
Jos hektisessä arjessa ei ole
aikaa panostaa ruokailuun, tai jos
ruokavalio on jostain syystä kovin
rajoittunut, voi olla syytä tukea
vastustuskykyä vitamiinilisällä.
Monivitamiini sisältää monipuolisen joukon elimistön päivittäin tarvitsemia vitamiineja
ja hivenaineita.

nivitamiinivalmisteet, joihin on koottu suositusten
mukainen määrä erilaisia vitamiineja ja hivenaineita.
Myös iäkkäämpien henkilöiden on syytä nauttia
jonkinlaisia monivitamiinivalmisteita, sillä monesti heidän ruokavalionsa on hieman yksipuolinen. Etenkin
B12-vitamiini on sellainen, josta vanhemmat ihmiset
kärsivät. B-vitamiinien puutos lisää riskiä saada muistisairaus, sydän- ja verisuonisairaus, suolistosyöpä tai
masennus. Lisäksi D-vitamiini on varsinkin yli 60-vuotiaille tärkeä, sillä kun iho vanhenee, se ei pysty enää
muodostamaan D-vitamiinia auringonvalosta yhtä
tehokkaasti kuin aikaisemmin.
Mikäli ruokailu on kovin yksipuolista, voi olla tarpeen nauttia lisäravinteita. Monivitamiinin avulla voi
täydentää ruokavaliotaan, sillä sen
koostumus on turvallinen. Valmisteen tarkoitus ei kuitenkaan ole korvata hyvää ruokavaliota, vaan olla
vain täydentävänä osana.
Monivitamiineilla ei tietenkään
voi hoitaa sairauksia, mutta jos
energian saanti jää vähäiseksi
vaikkapa painonhallinnan vuoksi,
lisäravinteiden tarve voi kasvaa. Samoin jos noudattaa niukkakalorista VLC-dieettiä, kyseisistä ravintovalmistepusseista saa näppärästi myös vitamiinit ja
kivennäisaineet.
Kenties vahvin peruste käyttää monivitamiinia on
kuitenkin se, että sen käyttö on yhdistetty parempaan
mielialaan. Vuonna 2013 julkaistun koostetutkimuksen
mukaan monivitamiini- ja mineraalilisän käyttö vähentää selvästi stressiä ja väsymystä sekä parantaa
mielialaa terveiltä vaikuttavilla ihmisillä.
Folaatti on vitamiini, jonka saanti kuvastaa ruokavalion laatua yleisemminkin. Kun folaatin saanti on
suositeltua vähäisempää, jää useiden muidenkin ravintoaineiden saanti suositeltua vähäisemmäksi. Folaatti
on hyvin keskeinen alkuraskauden aikana, sillä sen
puute altistaa hermostoputken sulkeutumishäiriölle.
Suomalaisten lisääntymisikäisten ja raskaana olevien

Folaatti on vitamiini,
jonka saanti kuvastaa
ruokavalion laatua
yleisemminkin.

Sami Lindberg
Anni’s Vital Shop
Heini (+34) 655 650 399
heini@taikatie.com
www.taikatie.com

Palvelut myös etänä!
Palvelemme
teitä suomeksi!

Myös kaikki
erityishoidot!
•
•
•
•
•
•
•

Proteesit
Valkaisut
Kirurgiat
Implantit
Oikomishoidot
Juurihoidot
Digitaaliset
röntgenkuvat
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KOULUTETTU SUOMALAINEN
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST
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Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat
ja käsivaivat. Perinnehieronta,
BEMER-verisuoniterapia
Vastaanotto:
Calle Boqueron 1 Local 2 Esq. Avenida Los Boliches 35, Fuengirola

Niina Ristolainen

Ajanvaraukset:
+34 694 437 807,+358 40 564 3335,
+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

Laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM

Löydätte meidät: Av. Padre Jesús Cautivo, 35
Avoinna: ma-pe 9-14 ja 16-20

+358 400 744 273
INFO@NSCGROUP.FI

puh. 952 66 45 45

NSC GROUP OY - NORDIC SOCIAL CARE

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

Hy vinvointi
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Kuumakivihieronta
90 min 65€

ONTA • RIP
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Varaa hetki
aikaa itsellesi
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Yrittäjä Team: Parturi-Kampaaja Riitta,
SKY-kosmetologi Tiina Annika,
Kynsi-Ripsiteknikko Maya-Liisa,
Koulutettu hieroja Marjaana

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

Helmi Beauty Salon Fuengirola

Veikeältä näyttävä toukkien letkajenkka kannattaa kiertää kaukaa.

Avoinna ma-pe 10-18, la sopimuksen mukaan.

Vaaralliset karvamadot
ovat taas täällä
Pinjapuissa viihtyvät
isokulkuekehrääjän
toukat vaeltelevat jälleen maastossa pitkinä jonoina. Lapset
ja lemmikit kannattaa
pitää loitolla näistä
toukista.

Pinjamännyn lähes jalkapallon kokoiset kävyt antavat mainion kasvualustan
noin 1–3 cm pitkille pehmeännäköisille karvapallukoille, jotka kevään
koittaessa laskeutuvat maahan. Tänä vuonna leudon
talven vuoksi toukkakulkueita on ollut liikkeellä jo
jonkin aikaa.

Myös toukkien pesistä voi kulkeutua poltinkarvoja iholle.

Maassa nämä isokulkue
kehrääjän toukat kiinnittyvät
toisiinsa jopa metrin pituisiksi
ketjuiksi.
Maassa nämä isokulkuekehrääjän toukat kiinnittyvät toisiinsa jopa metrin
pituisiksi ketjuiksi ja alkavat päättäväisen marssinsa
kohti tuntematonta määränpäätä. Letkat voivat olla
niin hauskan näköisiä, että
sekä ihmisen että koiran tekisi mieli niillä vähän leikkiä tai ainakin tarkastella
hieman lähemmin. Viisainta olisi kuitenkin olla
tekemättä kumpaakaan,
sillä söpöt pallukat sisältävät vaarallista myrkkyä.
Jos esimerkiksi koira koskee ötökkäletkaa käpälillään, toukkien myrkky
aiheuttaa käpälissä ensin
kovaa kirvelyä, jota koira
yrittää lievittää nuolemalla. Siten myrkky kulkeutuu
edelleen elimistöön. Myrkky aiheuttaa voimakkaita
allergian tyyppisiä paikallisreaktioita sekä ankaria
kipuja ja voi lisäksi aiheuttaa suuhun vakavia vaurioita syövyttäen esimerkiksi
kielestä osan pois.
Jos vahinko pääsee tapahtumaan, ensiapuna on
yritettävä huuhdella koiran suu ja tassut runsaalla
vedellä. Samalla kannattaa suojella omia sormia
esimerkiksi kumihansikkailla. Kyseessä on aina
hätätapaus, ja eläinlääkärin luo on hakeudutta-

Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2

@helmibeautysalonfuengirola

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Puh. 634 352 641

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HUULET • KULMAT • EYE-LINERIT

va viipymättä. Samalla on
muistettava, että myrkky
on vaarallista myös ihmiselle.
Kissatkin ovat myrkylle alttiita, mutta ne osaavat
yleensä itse varoa toukkia ja
joutuvat vain harvoin myrkytyksen uhreiksi.

Alan ammattilaiselta vuodesta 1994 lähtien!
Satu Ahonen / Kestopigmentointikouluttaja
Ajanvaraukset: (+34) 695 980 647

Myös ihmiset
varovaisina

S u o m a l a i n e n l ä ä kä r i a s e m a

Isokulkuekehrääjän toukat voivat olla vaarallisia
myös ihmisille. Pienet lapset voivat luonnollisesti olla kiinnostuneita hassuista
karvamadoista, ja mennä kokeilemaan miltä ne
tuntuvat. Lisäksi toukkien poltinkarvat voivat joutua iholle vaikkei toukkiin
koskisikaan.
Jokaisella toukalla on
noin 500.000 poltinkarvaa. Ilmavirta voi irrottaa
ja kuljettaa suuresta toukkayhteisöistä poltinkarvoja
esimerkiksi ihmisten iholle, silmiin ja hengitysteihin.
Siksi myös toukkien pesät
kannattaa kiertää kaukaa.
Aikuisille poltinkarvojen
aiheuttamat reaktiot voivat
olla voimakkaita, ja kestää
pitkään, mutta ovat harvoin
todella vaarallisia. Pienten
lasten tilanne on toinen, ja
lääkäriin on syytä hakeutua.

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

Hammaslääkäri Lääkäri

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

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

Marokon
kulta

- tuotesarja

100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.
Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.
Eh
ikä käi
än see
ty iho
m n
ist
ä

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

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

Asuminen
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Käytetyn asunnon neliöhinta on Fuengirolassa koko Aurinkorannikon toiseksi korkein. Edellä on vain Marbella.

Málagasta on tulossa yksi
Espanjan kalleimmista alueista asua
Talon ostaminen tai vuokraaminen Málagassa
on nyt selvästi kalliimpaa kuin vuosi sitten.

girolassa keskimäärin
293.900 euroa.
Viimeisen vuoden aikana vain Nerjassa asuntojen
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi
neliöhinta on laskenut. PuProvinssin 150.000 työtön- osoittaa hyvin, että erityi- dotusta on ollut 3 % ja Nertä, pandemia, taloudellinen sesti itäisellä Aurinkoran- jassa asunnon keskihinta
epävarmuus ja sota Ukrai- nikolla hintojen nousu on on nyt 2.756 euroa / m2.
nassa eivät ole vaikuttaneet ollut hurjaa. Ohessa joitain
asuntojen hintojen voimak- poimintoja lähialueiden ti- Myös vuokrat nousussa
kaaseen nousuun Málagan lanteesta.
alueella.
● FUENGIROLA: hintojen Uusien asuntojen kohdalKoko Andalusian itsenousu 15,9 % – keskihin- la hintakehitys on pitkälti
samanlainen kuin käyhallintoalueen kymmenesta 2.939 euroa / m2
tä kalleimmasta kunnasta ● MIJAS: hintojen nousu tettyjen asuntojen. Samaa
peräti kahdeksan sijaitsee
17,1 % – keskihinta 2.384 voidaan sanoa myös vuokMálagan provinssin alueuroa / m2
ra-asuntojen hintojen kehieella.
● BENALMÁDENA: hintojen tyksestä.
Jos haluat ostaa uuden tai
nousu 16,3 % – keskihinVuokravälitysportaali
käytetyn kodin Málagasta,
Idealistan julkaiseman tutta 2.760 euroa / m2
sinun on vietävä kättä vä- ● M A R B E L L A : hintojen kimuksen mukaan vuoknousu 4,1 % -keskihinta ra-asunnon keskihinta
hän syvemmälle taskuun.
3.132 euroa /m2
Kiinteistöportaali FotoMálagan provinssissa on
casa on äskettäin julkais- ● E S T E P O N A : hintojen 10,2 euroa / m2. Se on 9 %
nousu 10,4 % – keskihin- enemmän kuin vuosi sitsut raportin käytettyjen
asuntojen neliöhinnoista.
ta 2.653 euroa / m2
ten ja 6,4 % enemmän kuin
Raportin mukaan Málagan ● MÁLAGAN PÄÄKAUPUN- kaksi vuotta sitten, jolloin
provinssissa asunnon
kes-yhdistää
pandemia alkoi.
KI: hintojen
nousu 6,4 % harjoituksen
WellO2
hengityslihasten
sekä
Toisin sanoen,
jos nyt
– keskihinta
2.480 eu-vastapaine
kihinta helmikuussa
2022 höyryn.
lämpimän
Harjoituksessa
avaa il2
2
vuokraat 100 m2:n talon,
oli 2.479 euroa / m . Tämä
roa / m
mateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoaon peräti 8,7 % enemmän
voit varautua keskimääärsytystä.
Nenämaski
tukkoisen
2
kuin vuosi sitten.mista ja vähentää
Toisin sanoen
100 m
:n pe- rinavaa
tuhannen
euron kuunenän. Säännöllinen
vahvistaa
hengityseliFotocasan tutkimus
rusasunto harjoittelu
maksaa Fuenkausivuokraan.
Málagan

WellO2 – lääkkeetön apu
hengitysongelmiin

mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

Hintojen nousu vuodessa
Fuengirola: 15,9 %
Mijas: 17,1 %
Benalmádena: 16,3 %
Marbella: 4,1 %
Estepona: 10,4 %
Málagan pääkaupunki: 6,4 %

Asuntojen keskihinta 2022
Fuengirola: 2.939 euroa / m2
Mijas: 2.384 euroa / m2
Benalmádena: 2.760 euroa / m2
Marbella: 3.132 euroa /m2
Estepona: 2.653 euroa / m2
Málagan pääkaupunki: 2.480 euroa / m2
pääkaupungissa hinta on
Málagan provinssissa ronan ja Huelvan jälkeen).
Málagasta onkin tullut
keskimäärin 9,9 euroa / vuotuinen hinnannousu on
m2, mikä on 5,2 % enem- neljänneksi korkein koko yksi Espanjan kalleimmisEspanjassa (Cuencan, Ge- ta paikoista asua.
män kuin vuosi sitten.

WellO2 - heti helpompi hengittää!

WellO2 – lääkkeetön apu hengitysongelmiin
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.
Yhteistyössä

Myynnissä
Centro Finlandiassa
Meriaturissa!

WWW.WELLO2.FI

Jo yli 70.000
tyytyväistä
käyttäjää!

Tarjoushinta

239€

Maksuton
kuljetus lähialueille. Koko
Espanjaan 10€.

Avenida de Los Boliches,4, Fuengirola
Puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746, info@meriatur.com
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Kirjoittaja on media-alan opinnoista pian valmistuva toimittaja. Kaisa tekee lehdessämme
työharjoittelua ja hänen juttujaan voi bongata Fuengirola.fi -mediasta kevään ajan.
Tulokkaan silmin -juttusarjassa Kaisa uppoutuu Aurinkorannikolla toimivien suomalais
yhdistysten toimintaan ja selvittää mitä uusi tulokas voi löytää yhteisöstä.

TULOKKAAN SILMIN

Torremolinoksesta
se ajatus sitten lähti
Kymppipaikalla on pitkät perinteet ensimmäisenä suomalaisyhteisönä Aurinkorannikolla.

Kohtauspaikka
suomalaisille

Teksti ja kuvat: Kaisa Korkeamäki

Kymppipaikalla on ytimekäs slogan, ”Ystävät lähellä”, ja siihen koko toiminta
tiivistyykin. Jäseniä yhdistää nimenomaan ystävyys,
mutta myös aktiivisuus
harrastamiseen ja tekemiseen. Yhdistyksellä on
tiivis ydinporukka, joka organisoi toiminnan ja laaja
jäsenistö, joka käyttää palveluja.
– Ollaan yritetty päästä
eroon sellaisesta yritysluonteisesta ajattelusta. Meille
tässä on kyse halusta tehdä ja on aina hienoa, kun voi
tehdä asioita toisten hyväksi, herrat toteavat.
Kohtauspaikkana toimii yhdistyksen omistama kiinteistö, joka sijaitsee
osoitteessa C/Ramal de los
Manantiales 10, Apto. 197,
29620 Torremolinos. Siellä
järjestetään mm. tansseja,

Sarjan kolmanteen osaan
sain käsiini Manner-Espanjan vanhimman suomalaisyhdistyksen, Kymppipaikan, joka on järjestäytynyt
Torremolinokseen.
Puheenjohtaja Hannu
Heikniemestä ja rahastonhoitaja Mikko Riihimaasta huokuu vilpitön ylpeys

ja tyytyväisyys toimintaa
kohtaan, onhan se pitkäjänteisellä yhteistyöllä rakennettu.
– Minulla on kolmas
kausi puheenjohtajana
menossa ja Mikolla on
lähdössä neljäs vuosi rahastonhoitajana, Hannu
Heikniemi kertoo.

Yhdistys on julkaissut 40-vuotista taipaletta muistelevan juhlajulkaisun.

Hannu Heikniemi (vas.) ja Mikko Riihimaa (oik.) ovat ystävyksiä pitkän
ajan takaa.
karaokeiltoja ja pieniä konsertteja. Maksulliset tapahtumat ovat kaikille avoimia,
muuten toimintaan osallistuminen edellyttää jäsenyyttä. Se kustantaa 50€ / hlö /
vuosi.
– Teemme Suomelan
kanssa yhteistyötä ja heidän edut ovat voimassa
myös meidän jäsenille, Hannu Heikniemi kertoo.

distyksen toiminnassa on
nuoren toimittajan näkökulmasta paljon perinteikkyyttä ja elämänkokemus
on valtti.
– Potentiaalinen jäsenistömme asettuu keski-ikäisistä eläkeläisiin. Harvemmin
nuorempi sukupolvi ehtii
lomaviikkoa pidempään
Torremolinoksessa aikaa
viettää, joten toimintamme houkuttaa varttuneempaa väkeä, jotka ovat tänne
Toimintaa varttuneille
asettuneet ja haluavat rytTorremolinoksessa on ollut miä kenties muuten kiireetvahva suomalaisyhteisö jo tömään elämään, Hannu
Keihäsmatkoista asti. Yh- Heikniemi ja Mikko Riihi-

maa pohtivat.
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi yhdistyksen
kautta pääsee harrastamaan
muuta kulttuuria sekä monipuolista liikuntaa, kuten
vesijumppaa, golfia tai keilaamista.
– Omaa sydäntäni lähellä
ovat meidän musa- ja tietovisat. Meillä on myös yhdistyksen pyörittämä valtava
kirjasto. Kielten opiskeluakin on, tosin se on nyt poikkeusaikana tauolla, Mikko
Riihimaa listaa.
Toiminnan sitovuus
vaihtelee aktiviteetin mukaan. Esimerkiksi keilavuoroille saa ilmoittautua
milloin haluaa, mutta isompaa organisointia vaativiin
aktiviteetteihin, kuten vesijumppaan, ilmoittautuminen on koko kaudeksi
kerralla. Myös maksut määräytyvät sitovuuden mukaan.
Mikäli siis Torremolinos on oma toimintakenttäsi, yhdistyksen ääreen
löytää parhaiten heidän
Facebook-sivun, Asociacion Finlandesa Costa Del
Sol Kymppipaikka, kautta.
Nettisivut, kymppipaikka.
info, yhdistys aikoo uudistaa, kunhan poikkeusolot
hellittävät. Mikko Riihimaa paljastaa salamyhkäisesti, että jotain uutta
on kehitteillä myös Kymppipaikan kohtauspaikalle,
jäämme odottamaan mitä
kevät tuo tullessaan.

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

P

erjantaina 9.3. ilmestyneessä lehdessä pääuutisena koreili Aurinkorannikon suomalainen koulu, joka oli
saanut mittavia valituksia ja ilmiantoja. Kaupungintalolle oli valitettu muun
muassa koulun ruokalan laajennukseen
liittyvästä rakennusluvasta ja siirreltävien konttiluokkien sijoittelusta. Espanjan
työministeriöön oli tehty kaksi valitusta koskien opettajien ja henkilökunnan
työoloja sekä koulun palkkaamien rakennusmiesten työsuhteita. Lisäksi
valituksia oli tehty koulun ikkunoista,
veroista ja sosiaalimaksuista. Kirsikkana kakun päällä opetus- ja kulttuuriministeriö oli tilannut tarkastuksen, mikä
suoritettiin kevään aikana. Vanhempainiltaa oli pidetty hometilanteeseen liittyen, jossa arveltiin korjausten jälkeen
koulun olevan yksi Espanjan homevapaimpia kouluja.

M

uina uutisina nähtiin, kun Jukka Poika oli tulossa kuvaamaan
uutta musiikkivideotaan Fuengirolaan
ja samalla esiintymään yökerho Mai Taihin. Suomalainen petankkiliiga oli myös
käynnistynyt Aurinkorannikolla ja Pastora Soler oli valittu edustamaan Espanjaa toukokuisiin Euroviisuihin.

E

ntinen tennisammattilainen Leo
Palin koreili keskiaukeamajutussa.
Jutussa hän kävi läpi omaa tennisuraan-

sa, josta hän oli haaveillut jo lapsesta asti. Palin oli kautta aikojen ensimmäinen
suomalainen tennisammattilainen sijoit-

tuen parhaimmillaan maailmanlistalla
sijalle 82 vuonna 1982. Ammattiurheilun jälkeen hän pyöritti neljää omaa Mc-

Donaldsia Suomessa ja lehden julkaisun
aikoihin hän oli jo muuttanut pysyvästi
Fuengirolaan perheensä kanssa.

Ajanviete
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Rullapotkukelkkailu kiinnosti
Viime sunnuntaina Los Bolichesin kuivassa jokiuomassa vietettiin todellista urheilun juhlaa.
Kyseessä oli ensimmäinen Tour
de Rullapotkukelkka -kilpailu.
Osallistuvia joukkueita kisassa
oli kymmenen kappaletta, yleisöä joen rantatörmille kerääntyi
valistuneen arvion mukaan yli
500 henkilöä.
Tunnelma oli mitä mainioin
ja kilpailijat suhtautuivat koitokseen vaaditulla pieteetillä.
Kisapuvut olivat toinen toistaan
näyttävämpiä.
Urheilullisen kilpailun voittajaksi nousi tukeviin turkiksiin
pukeutunut joukkue 22 Pistepirkko. Paras kisapuku -sarjan voittajaksi nousi Rocion mummot
-niminen urheiluorganisaatio.

22 Pistepirkko eli Rami Peltola ja Sonja Kouvo olivat nopeimpia kelkkailijoita.
Rocion mummot
voittivat parhaiten pukeutuneiden sarjan.

Fuengirola.fi -lehteä luetaan maailmalla! Kuva: Matti Alaheino

LUKIJAN KUVA

Siellä kaikilla oli
niin mukavaa.
Hauskat puvut ja
hyvä tunnelma
olivat pääosissa
kisapaikalla.

ATERIOINTIIN

LIPUN TÄHTI

KAMPAUKSET
JOSKUS

LANNOITE

RIKOKSILLA

RYPPY

HAATAINEN

TERÄVÄÄKIN

KIUSALLISIA
MURRE
VAAHTOAA

VÄHÄINEN SISARIN

SAOSTAA

SUOJAKSI

ISKUJA
SAANUT
LIIKENTEELLE

YÖ SITTEN

MARMATTAA
BRASILIAN
RAHA

HERMOSOLU

JÄLJITELTY

LUONNISTUVAT
YHTEISPELILLÄ

POLJIN

LUOKITELLEN
SUOMINEIDON
PÄÄTÄ

RYYPPY

ENERGISET

PUNARUSKEA

FOTO:�KIMMO�SILLANKORVA
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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

PÄNNIVIÄ

KITILLÄ
POIS
AIDOISTA

....KUMMI

SEPITTÄÄ

RITA
NAUHASTA MIELEEN

METSÄSTÄJÄLLÄ

GEENA

VELTTOUS

PÄÄLLE

TYHJENEVIÄ

KIUSAAMISTA

SAATTAA
SADEKIN

PROOMU

RANNIKOLLA

LIUKENEMATTOMIA

TÖPSELIKÄRSILLE

KANSANMUSAA

SOTKEE LAHKEET
VARAS- VAKOTOISSA MAINEN

007:N
OSASSA

KISSANKULMALAINEN

KANNINEN

TALVIKÄYTTÖÖN

PIENI

ELOLLINEN

KHL-JOUKKUE

PYYKEILLEKIN

JOS EI

MERKKAAMISEEN

NYTKIN

9,99 €

HALKEAMIA

TIKUSTAKIN
TEHTY
VIHKIÄISISSÄ

TUPA....
TEHDÄ
HÄIJYÄ

VUORENVARMAT

LAULUN
KURNUTTAJA

Ajanviete
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www.4puz.com

HEMIN

PÄHKINÄT
1. Kuka tunnettu suomalaistoimittaja menehtyi
tällä viikolla?
2. Missä päin Suomea voi kohta seurata jääkiekkoa
Aamulypsy-areenassa?
3. Mitä suomalaisesineitä musiikin supertähti Dua Lipa
keräilee?
4. Mitä tarkoittaa muun muassa venäläisissä sotilasajo
neuvoissa näkyvä Z-kirjain?
5. Minkä maalainen on ensimmäisenä seiväshyppääjänä
kuusi metriä ylittänyt Sergei Bubka?
6. Missä linnassa kuningatar Elisabet asuu nykyisin?
7. Millä nimellä tunnetaan paremmin muusikko Toivo Kokko?
8. Minä vuonna Fuengirola erottautui Mijasista?
9. Mikä jääkiekkoilun SM-liigaan kuulumaton seura voitti
SM-kultaa vuonna 1968?
10. Mistä Lonkeron, Lonkun eli Betonin tai Harmaan
alkuperäinen nimi Long Drink -nimitys tulee?

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

RAPU

VESIMIES

LEIJONA

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

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

KALAT

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

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

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

Sinulla on tällä hetkellä niin monta rautaa tulessa, että jonkinlainen organisointi olisi kohdallaan. Onnea saat elämällä huolettomana!

VAAKA

HÄRKÄ

SKORPIONI

KAKSOSET

JOUSIMIES

Monenlaiset opiskeluasiat herättävät
mielenkiintosi ja herkistyt hakeutumaan
uuteen oppiin. Onnea saat olemalla varma
itsestäsi!

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

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

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

NEITSYT

OINAS

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

Vastaukset sivulla 23
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Osta itsellesi kimppu kukkia viikonlopuksi, sillä
olet ansainnut kauneutta ja kiireettömyyttä.
Onnea saat kaikenlaisesta ulkoilusta!

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

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

Urheilu
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GOLFtuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU
SANTANA 9.3.2022
Sarja 1:
Lyöntipeli miehet hcp 0–14
1. Tenho Pasi
hcp 3.......................tulos 38
2. Inoranta Aki
hcp 2.......................tulos 70
3. Grönthal Kristian
hcp 13.....................tulos 70

?

Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28
1. Anttila Heikki
hcp 26.....................tulos 45
2. Lemola Timo
hcp 18.....................tulos 38
3. Rinta-Pollari Ari
hcp 23.....................tulos 37

Rannikon
uutiset,
tapahtumat,
Sarja 3: ihmiset
Pistebogey naiset hcp 0–36
1. Hakala
– jaSanna
urheilu.
hcp 29.....................tulos 32
2.Joka
Lemola Raija
perjantai.
hcp 35.....................tulos 31

3. Niskanen Anna-Liisa
hcp 23.....................tulos 29

Ensimmäinen ottelupallo
MÁLAGA C.F. PELASI viime sunnuntaina ns.

kuuden pisteen ottelun vieraissa Amorebietaa vastaan. Kotijoukkue oli omien sanojensa
mukaan varautunut otteluun ”kuin sotaan.”
Kysymys ei ollut enempää eikä vähempää
kuin sarjapaikasta. Neljä viimeistä putoaa armottomasti Liga Smartbankista kolmannelle
sarjaportaalle ja vajoaminen ammattilaissarjojen ulkopuolelle merkitsee usealle seuraorganisaatiolle yksinkertaisesti konkurssia ja
nykymallisen toiminnan loppua. Jos ja kun
nämä ei-pelilliset ongelmat pystyttäisiinkin
ratkaisemaan on urheilullinen takaisin paluu
monen mutkan takana ja vaatii täydellisen
onnistumisen lisäksi rutkasti myös onnea.
”Sinne kun tippuu niin sinne myös jää”, kuuluu vanha sanonta.
Viikonlopun tärkeän ottelun voitti Málaga
1–2. Numerot mairittelevat kotijoukkuetta, sillä se ei aivan loppuhetkiä lukuun ottamatta
pystynyt pistämään kovinkaan kummoisesti
kampoihin. Luvattu ”sota” jäi tussariksi. Málagalle voitto oli kultaakin kalliimpi, koska se
oli vasta toinen vierasvoitto koko kaudelta ja

uuden valmentajan alaisuudessa ylipäänsä
ensimmäinen kolmen pisteen ottelu. Kaiken
lisäksi tuo saavutettiin hyvällä pelillä ja onnistuneella taktiikalla. Kentän parhaimpia
olivat tammikuun täsmähankinnat Febas ja
Valdillos. Tästä on hyvä jatkaa.
Ensimmäinen ottelupallo voitettiin, mutta
seuraava odottaa jo viikon päästä kun Málaga lähtee kylään Fuenlabradaan. Tässäkin
tapauksessa kotijoukkue taistelee kynsin
hampain putoamista vastaan ja odottaa jo
vesi kielellä vieraitaan. Kohtaamisessa on
vieläpä kosolti lisämausteita. Viime viikolla
Fuenlabrada vaihtoi jo toistamiseen valmentajaansa kuluvan kauden aikana ja kenkää sai
muuan Sergio Pellicer. Tuttu mies Málagan
penkiltä vielä vuosi sitten. Mutta ei tässä vielä kaikki, sillä kotijoukkueen rivejä vahvistaa
loppukauden nuori herra nimeltä Ontiveros.
Tuittupään maineessa oleva tuhlaajapoika,
joka nousi maineeseen juuri Málagasta. Purevatko omat koirat vai voittaako Málaga jo
toisen ottelupallon? Tähän ”kuuden pisteen
otteluun” matkaa Costa del Solilta kosolti

Lähimmäs lippua
Vilkkilä Heikki
Paras scr
Tenho Pasi.............................71

Andalusian liigassa
kolmoisvoitto
Fuengirolaan

kannattajia omiansa kannustamaan.
Mutta ennen kohtalonottelua Málagalla
on tilaisuus helpottaa itse omaa tilannettaan
kotikentällään. Eroa putoamisviivaan on tällä
hetkellä seitsemän pistettä ja sitä voi kartuttaa
lisää jo lauantaina 12.3. kun kotistadionille La
Rosaledalle saapuu Ponferradina vieraaksi.
Etukäteen voimasuhteita arvioitaessa sarjassa viidentenä porskuttavat vieraat vaikuttaisivat selvästi vahvemmilta, mutta toisaalta
Málaga on osoittanut parissa viime pelissään
piristymisen merkkejä. Viime syksynä eivät
vierasjoukkueet La Rosaledalla juhlineet.
Jatkettaisiinko nyt siitä mihin silloin jäätiin?
Suomalainen kannattajayhdistys tekee pelimatkan lauantaina
12.3. otteluun Málaga CF – SD
Ponferradina. Tervetuloa mukaan seuraamaan isoja elämyksiä!
malagacffanclub
finland@gmail.com

Lauri P. Pietikäinen

www.uusirefla.com

Pisin draivi miehet
Hattinen Jyrki
Pisin draivi naiset
Hakala Sanna

La Liga

Rannikon uutiset, tapahtumat,
ihmiset – ja urheilu. Joka perjantai.

396th COPA DOS LEONES
CALANOVA GOLF CLUB
10.3.2022
Kategoria 1. HCP 0–17.0
1. Markku Kukkonen
hcp 14,5..................tulos 44
2. Esa Juuti
hcp 15,1..................tulos 44
3. Göran Hongel
hcp 12,0..................tulos 42

Kategoria 3. Ladies 17.1–36
1. Sabina Leppälä-Hautamäki
hcp 28,1..................tulos 41
2. Ansku Rautio
hcp 24,0..................tulos 39
3. Eeva Rinne
hcp 34,0..................tulos 37
Best Scratch result
Pasi Tenho.............................78

Lähimmäs lippua
Reikä 8 Naiset / Miehet
Dogi Turunen
Lähimmäs lippua
Reikä 17 Naiset / Miehet
Markku Kukkonen
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 7 Naiset
Sanna Hakala
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 7 Miehet
Mika Laukkanen

Rullakiekon Andalusian liigan runkosarja
pelattiin päätökseen
viime viikonloppuna
Santa Fen kentällä
Fuengirolassa.

meisenä viikonloppuna
Sevillassa.
Fuengirolassa, Santa
Fen kentällä, pelit jatkuvat
myös tulevana viikonloppuna. Juniorien turnauksessa pelataan kaikissa
neljässä ikäryhmässä ja
jokaisessa n mukana myös
Kotikylän joukkueista Fuengirola LIONS.
Fuengirola LIONSin Latin
Team ja Barona pelasivat
kolme ottelua kumpainenkin ja Vikings ahkeroi peräti neljä ottelua.
Sekä Latin Team että Barona voittivat kaikki kolme
otteluaan. Vikingsin tilille
tuli kaksi voittoa ja kaksi
tappiota.
Runkosarjan voittoon
nousi Latin Team, joka voitti kaikki kymmenen otteluaan. Kakkoseksi ylsi Barona,
joka kärsi ainoan tappionsa Latin Teamille. Viimeisen turnauksen vaikeuksista
huolimatta Vikings nousi
runkosarjan kolmoseksi.
Näin ollen Fuengirolan joukkueet nappasivat siis runkosarjassa kolmoisvoiton.
Play off -turnaus pelataan maaliskuun vii-

T

Lähimmäs lippua
Reikä 6 Naiset / Miehet
Ari Rinta-Pollari

Fuengirola LIONSin Latin Team voitti Andalusian liigan häviämättä
yhtään ottelua. (Kuva: Felíx Alcalá)

joukkueille tulee viiden päivän aikana
HELMIKUUSSA POISTUIVAT yleisörajoitukset Liigasta. Mitään ryntäystä suoma- jopa neljä peliä. Kaiken lisäksi sairaslaisiin kiekkokatsomoihin ei tapahtunut. tuvalla tai koronakaranteenissa on palPoikkeuksen sentään tekevät HIFK ja jon pelaajia.
Lukon valmentaja Marko Virtanen
Kärpät. Molemmat ovat saneet jopa yli
kiteytti onnistuneesti tilanteen toteamalviiden tuhannen yleisöjä.
Hämeenlinnassa HPK on vetänyt la, ettei vielä aamupäivällä tiedä, ketkä
kahdesti yli kolmentuhannen katsomon. ovat illalla pelikunnossa.
Kaikkia runkosarjapelejä ei enää pysMuualla on menty kahdentuhannen
tytä pelaamaan. Järjestys taulukossa
lukemissa.
Miksi näin? Yksi syy on varmasti sii- määräytyy pistekeskiarvon perusteella.
nä, että ihmiset aristelevat vielä
tapahtumia, joissa on ihmisiä
NY T K ÄRJESSÄ KOMEILEE
A S K I N Tappara. Joukkueen peli on
paljon kerralla sisätiloissa.
M
Sikäli koronatilanteen
koko ajan kehittynyt paaiheuttama varovaisuus
rempaan suuntaan sarjan
on harmillista, että ilman
edetessä. Tapparan esitys
sitä voisi tilanne olla tykkuitenkin kalpenee HPK:n
känään toinen.
nousun rinnalla. HämeenMeneehän suomalailinnalaisseura oli ensimmäisella jääkiekolla todella lusen sarjaneljänneksen jälkeen
A K A
jaa. Historian ensimmäinen
sarjan pohjilla. Jarno Pikkaraiolympiakulta ja KHL-pelaajien pasen nosti joukkueen nopeasti voitosta
luu kotimaan liigaan juuri pudotuspelien voittoon ja joukkueen peli on kehittynyt
kynnyksellä.
vielä Tapparaakin enemmän.
Jos ei pahoja loukkaantumisia tai
sairastumisia tule, niin HPK taistelee
MARKO ANTTILA, Hannes Björninen,
Julius Junttila, Teemu Turunen, Nicklas mitaleista siinä kuin muutkin kärkipään
Friman …. Pelaajien lisäksi Oulussa ylei- joukkueet.
Mikkelin Jukurit voidaan jo nyt sasön herätti Jokerien ruorista Kärppiin
noa kauden sensaatioksi. Päävalmensiirtynyt valmentaja Lauri Marjamäki.
Ihan eri asia on se, nouseeko KHL- taja Olli Jokisen johdolla se on ollut
miehiä hankkineiden joukkueiden pe- pieniä alkunotkahduksia lukuun ottaliesitys samassa suhteessa. Ei ole ihan matta äärettömän vakuuttava. Joukkue
yksinkertainen asia istuttaa uusia pe- on ilman muuta sarjan suurin yllättäjä.
laajia tilanteessa, jossa on koko kauden Muun muassa MTV:n jääkiekkoasianhiottu yhtenäisyyttä ja kentät löytyneet. tuntija Petteri Sihvonen veikkasi mikKausi on ollut taas erikoinen pan- keliläisiä sarjan viimeiseksi. Nyt se on
demian takia. Pelejä on peruutettu ja kolmosena ja on ottamassa suoran
ennen runkosarjan loppua muutamille pudotuspelipaikan.

A

Kategoria 2. Gents 17.1–28
1. Olli Penttilä
hcp 22,9..................tulos 48
2. Chape Reinikainen
hcp 24,5..................tulos 41
3. Erkki Ollikka
hcp 25,2..................tulos 41

Yleisö ei rynnännyt katsomoihin

Kenttäesittely

Perjantai 11.3.2022 – 21

Lauron kenttä on rakennettu vanhaan oliivilehtoon.

Lauro – vuoriston helmi
Lauro Golf on yksi Aurinkorannikon pelattavammista kentistä, mutta myös hieman aliarvostettu. Liekö syynä se, että kenttä on
niin ”kaukana”, sillä jostain syystä puoli tuntia sisämaahan tuntuu monesta pitemmältä
kuin sama aika rantaviivaa pitkin.
Teksti ja kuvat: Rami Holopainen
Lauro on 27 reiän kokonaisuus ja sitä pelataankin joka
päivä kolmena eri kombinaationa; Old Course 1–18, ja
ns. yläsysiin liitettynä jompikumpi puoli OC:n kanssa eli 10–27 tai 19–9. Tämä
vie hieman pohjaa kentän
ns. luonteesta, mutta hyvänä puolena on, että kun aamulla lähdetään kolmelta
teeltä, saa peliajan aina ainakin seuraavalle päivälle. Talvikauden pelaajana
Lauron hinta-laatusuhde
on aivan ylivoimainen, sillä kuuden kuukauden jäsenyys pariskunnalta on vain
2.000 euroa, jolloin esimerkiksi kolmen kierroksen
viikkovauhdilla kierrok-

sen hinnaksi tulee alle 15
euroa!

Helpot alut
Kaikki kolme ysiä alkaa
helpohkoilla väylillä ja antaa hyvän fiiliksen kierrokselle. Varsinkin ykkönen
ja kymppi, lyhyet par-neloset mahdollistavat heti
jopa birkusta pelaamisen –
myös klubipelaajalle. Näitä
seuraa satametriset par-kolmoset eli klubipelaajakin
voi harkita rautaseiskaa
tai jopa vielä tarkempaa
täsmäasetta. Mutta, matkan jatkuessa kenttä vaatii enemmän osaamista.
Kolmosväylä on vielä ly-

Laurossa on kolme kenttää. Siksi sinne mahtuu aina hyvin pelaamaan.

hyt alamäkinelonen, mutta nelosväylä, 150-metrinen
jyrkkään ylämäkeen lyötävä kolmonen vaatiikin jo
isoa pyssyä – ja useille senioripelaajille ei edes draiveri riitä viheriölle pääsyyn.
Kaikki vanhan kentän
par-vitoset ovat pitkähköjä – siis klubipelaajan
silmille ja mailoille. Varsinkin väylät 7 ja 13 dogleg-profiileineen tuottavat
usein ongelmia. Mutta,
neljällä päälle ja bogi kotiin. Vaikein väylä taitaa
olla kuitenkin 16, joka on
372-metrinen loivaan ylämäkeen lyötävä nelonen
(HCP 3), jonka kahdella
päälle lyömiseen pitääkin
olla jo sinkkutasoitus.

Mutta ne herkut
Parasta Laurossa on visuaalisuus. Jokaiselta väylältä
näkyy joka suunnalta kohoavat vuoret, jotka pitävät
myös sateet usein loitolla.
Jos rannikon kentillä sataakin, niin kannattaa katsoa Lauron sää, tilanne on
usein paljon parempi, vaikka lämpötila saattaakin olla astetta paria alhaisempi.
Toisaalta, vuoret pitävät
myös tuulia takanaan. Jokaisella kentällä pitäisi olla
pari doglegiä, jotka mahdollistavat sankaripelaamisen.
Lauron 12 (288 m) on huikean hyvä esimerkki. Jos
draivaat 200 m, voit yrittää oikoa kulman yli – kunhan varmistat, että greeni
on tyhjä. Ja jos pelaat mutkan kautta, ei hyvä avaus
olekaan välttämättä hyvä, sillä keskelle väylää on
jätetty neljä 30-metristä
puuta ja jatkolyöntinä on

Kaikki
kenttäesittelyt
luettavissa:
fuengirola.fi/category/
golfkentat/

Lauron kenttä sijaitsee monipuolisessa maastossa – sopivasti mäkiä ja tasaista.
vain kaksi mahdollisuutta; korkealta puiden yli tai
spoonilla takajalalta matala rullaava lyönti. Joka tapauksessa puolivälistä on
upeat näkymät Málagaan
ja merelle. Päätösreiät 9 ja
18 ovat juuri sellaisia, joissa
kisa – tai skinipotti – ratkeaa, sillä molemmat lyödään
veden yli. Matkan varrella olevat suorat alamäkiväylät 6 ja 15, jo aiemmin
mainitun kolmosväylän lisäksi, ovat mukavia, ”helppoja” väyliä – samoin kuin
yläysin väylä 20.
Kolmannelta ysiltä on
vielä todettava haasteelliset par-kolmoset, joista
ensimmäinen (21) lyödään
pitkän veden yli ja toinen
(26) rotkon yli. Tältä väylältä näkyy myös upeasti Málagan suunta, Coín ja koko
laaksoalue. Lauron kunto
on hyvää keskitasoa. Viheriöt ovat hyväkuntoisia
ja keskinopeita. Bunkkerihiekka on sopivan karkeaa
ja ehdottomasti kenttien parasta laatua. Sateen jälkeen
Lauron savipohja koros-

tuu ja väyliltä pelaaminen
moneen rannikon kenttään verrattuna on haasteellisempaa. Täällähän ei
kenttiä – valitettavasti – hiekoiteta. Ja vaikka Lauro on
vuorten keskellä, ei kentällä ole paria väylää lukuun
ottamatta suuria korkeuseroja eli kävellen matkaan!
Lauro on aika suomalainen kenttä ja yksin tullessaankin saattaa ”joutua”
suomalaispelaajien ryhmään. Osaltaanhan suomalaisuus johtuu siitä,
että Laurolla ja golfliitolla
on sopimus siitä, että Lauro on juniorimaajoukkueen
harjoituskeskus. Yläysin
kupeessa olevalla rangella näkeekin päivittäin
Tapani Saarentolan ohjaamia tulevaisuuden lupauksia. Muun muassa Lauri
Ruuska oli pari vuotta sitten tuttu näky. Älä siis hämmästy, kun päätösväylän 27
lipputangossa liehuu Suomen lippu! Vielä yksi erikoisuus: kaikilla Lauron
väylillä on nimitaulu. Old
Coursen väylät on nimet-

ty kuuluisien matadorien
eli härkätaistelijoiden mukaan ja 19–27 puolestaan
bandiittien, rosvojen mukaan. Esimerkiksi väylän
24 El Pernales oli legendaarinen bandiitti, jota verrattiin myös Robin Hoodiin.

Helppo löytää
Lauron green feen hinta on
keskitasoa, mutta siihen
saa melkoisesti hyvitystä
jäsenen vieraana, Suomen
Goklfsenioreiden ja Suomelan jäsenyyksillä. Lauroon
pääsee kahta kautta. La Calan torin ohitse ja edelleen
Santanan ja Alhaurinin
golfporttien ohitse ja vielä
Alhaurin el Granden läpi
bussireittiä pitkin. Toinen
vaihtoehto on itäpuoli; kohti Granadaa ja Churrianan
tunnelin jälkeen vilkku
oikealle ja tie 404 vie Alhaurin de la Torren ohitse
suoraan Lauroon. Molemmissa on matka-aika puolisen tuntia La Calasta tai
Fuengirola-Benalmadenaakselilta.
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Paikkoja avoinna

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

SEURAKUNTAKOTI
Sääntömääräinen Seurakuntakokous pidetään Seurakuntakodilla
31.3. klo 14.00.

TORRENTUPA
Pe 11.3. 10–13
Pe 11.3. 15–17
PE 11.3. 18

Pizzaperjantai
Tapaskurssi 3/4.
”Kiusaus, Eeva ja kielletty hedelmä”,
Pauli Tuohioja
SU 13.2. 12
MiniMessu, kirkkokahvit
MA 14.3. 10–13 Munkkimaanantai ja grilli
12.30
Tuolijumppatuokio
KE 16.3. 10–12.20 Savulohipäivä
12.30
Kanttori Rebekka Kinnunen laulaa ja laulattaa
SEURAKUNTAKOTI
13.30
Tuolijumppatuokio
Ke klo 11–13
Kahvila
ja kirjastoKirjailija
avoinna
18
Ajatuksia
ja Analyyseja.
Juhana Kuure
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Tarinoidenavoinna
ja laulun
Ilta,
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Su
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18
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keskiviikkoisin
loma-ajat
huomioiden.

Su klo 18
Messu
Sosiaalikuraattori
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pappi
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bussiretki: To 24.3.
8–20
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de Granada,
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Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa
@aurinkorannikonmerimieskirkko
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Lisää menoja: www.fuengirola.fi/tapahtumat

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

satamaan n. 250m Rant. 150m.
Viestit ja whatsappit Marjatta
(+34) 607 557 443

Halutaan
vuokrata

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

Töihin tuleva äiti ja 6-vuotias poika haluaa vuokrata Pacosin alueelta siistin 1–2 mh asunnon. Alkaen noin syyskuusta-22- huhtikuu –23. Yht.otot: annekultanen0
@gmail.com
Yksiö, 1mh tai vastaava sopuisaan hintaan. Fuengirolasta tai
Los Pacos alueelta (esim Girasol). Ajalle lokakuu-22 – huhtikuu-23. Iltapäiväauringon puolelta. Ilmalämpöpumppu, wifi.

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

KAIKKI TULKKAUS- JA
ASIOINTIPALVELUT

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

Sovittaessa ovelta ovelle.

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

Tervetuloa tilaisuuksiimme!

Tapahtumatiedot: turistikirkko.ﬁ ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari,
puh. +358 440 893 417

Lastenkerho
Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

loa
Ter vetu an!
Tuiskula

♥

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.
ME
ITY DIA

.F U

W

(sis.ALV)

Myydään

Myyn sefferin pentuja. Huippu
sukuiset, isä espanjan rop. äi
myös mm. rek, 2 x rok, kysy
+358 400 996 450

Sekalaista

Auta meitä auttamaan! Otamme vastaan hyväkuntoista tavaraa kirpputorilla myytäväksi
/ edelleen toimitettavaksi vähävaraisten auttamiseksi. Vastaanotto, myynti to klo 10–16
Camino Pajares 10, nouto tors
taisin. P. (+34) 677 289 799
Manos Abiertas -keskus.

WW

1850 €

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Yst. vastaukset nimim. golfari:
timantimo@gmail.com

F

•

Henkilöauton
kokonaishinta

Rahdin ja autojen säännölliset
kuljetukset 30 v. kokemuksella

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

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA

KULJETUSPALVELUJA

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

FI

10-13
14-16
TO 17.3. 10-12
10-14
19-21
PE 18.3. 10-12
10-14
18-20
LA 19.3. 19-22

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

A.

19-21
KE 16.3. 10-14

Haluatko
töihin
Aurinkorannikolle?

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA

C

19-21
SU 13.3. 18
MA 14.3. 10-14
16-18
TI 15.3. 9

Perhekerho
Kahvila ja kirjasto avoinna
Lauluseurat
Lähivuorten vaeltajat (piikkiantennit),
lähtö Fugen bussiasemalta
Saapas-kahvila yläkoulu- ja lukioikäisille
Messu, kirkkokahvit ennen messua
Kahvila ja kirjasto avoinna
Senioripiiri
Lähivuorten vaeltajat. Katso tarkemmat tiedot
netistä.
AA-ryhmä
Kahvila ja kirjasto avoinna
Sosiaalikuraattorin päivystys
Verenpainevastaanotto
Raamattupiiri
Käsityökerho “Kätevät kädet”
Kahvila ja kirjasto avoinna
Yhteiskristillinen kahvila
Perhekerho
Kahvila ja kirjasto avoinna
Lauluseurat
Saapas-kahvila yläkoulu- ja lukioikäisille

•

PE 11.3. 10-12
10-14
18-20
LA 12.3. 9.15

E N GIR O

L
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PÄHKINÄT

1. Jarkko Sipilä
Jarkko ”Jara” Sipilä, 57, menehtyi maanantaina
sairauskohtauksen. MTV3:lla työskennellyt Sipilä oli ehkä tämän
hetken tunnetuin rikostoimittaja sekä dekkarikirjailija. Hän teki
toimittaja Pekka Lehtisen kanssa muun muassa Rikospaikka- ja
Vinkkimiehet-ohjelmaa.
2. Kiuruvedellä
Pohjois-Savon maakunnassa sijaitsevan Kiuruveden kunnan
jäähalli tunnetaan kohta Aamylypsy-areenana. Radio Suomi
Popin aamuohjelman juontajat vitsailivat, että olisi hienoa,
jos jossain päin Suomea olisi Aamylypsy-areena. Kiuruveden
kaupunginjohtaja ei aikaillut, vaan otti yhteyttä juontajiin ja kertoi,
että Kiuruveden jäähalli nimetään aamuohjelman mukaan.
3. Muumimukeja
Dua Lipa kertoi Financial Timesille rakastavansa muumimukeja.
Hän pitää erityisesti XL-kokoisista mukeista, koska niistä on
parempi nauttia teetä. Laulaja kertoi myös vierailleensa hiljattain
Helsingin lentokentän Moomin shopissa.
4. Za pobedu eli kohti voittoa tai voiton puolesta
Venäjän presidentti Vladimir Putin syyttää ukrainan hallintoa
fasismista. Samalla kuitenkin natsien hakaristin dynaamisuutta
edustava Z-kirjain löytyy Venäjän sotilasajoneuvoista, vaikka
se on Venäjän ja Serbian äärioikeiston tunnusmerkki, jota he
kantavat muun muassa vaatteissaan.
5. Ukrainalainen
Budka, 58, toimii nykyisin Ukrainan olympiakomitean
puheenjohtajana. Hän on myös kansainvälisen olympiakomitean
KOK:n jäsen ja Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin
varapuheenjohtaja.

VASTAUKSE T

6. Windsorin linnassa
Kuningatar Elisabet on asunut maalaisasunnossaan viimeiset
kaksi vuotta. Hänen ei uskota enää palaavan Buckinghamin
palatsiin. Kuningatar on siirtänyt viime aikoina myös viralliset
tapaamiset Windsorin linnaan.
7. Martti Servo
Servo on Martti Servo ja Napander -yhtyeen solisti. Hän osaa
soittaa myös saksofonia. RoPS:n kannatuslaulu Sinisellä
sydämellä on Mr. Lordin sanoittama ja säveltämä, mutta Servon
laulama. Servo pyörittää artistiuransa ohella vaimonsa kanssa
kahvilaa Joutsassa.
8. 1842
Fuengirolalaisten kapinamieli heräsi jo 20 vuotta aikaisemmin,
jolloin he pyysivät ensimmäisen kerran Málagan provinssilta
lupaa perustaa itsenäinen kunta. Sitä ei vielä silloin herunut.
Fuengirola täyttää siis tänä vuonna 180 vuotta. Fuengirola-lehti
taas täyttää ensi vuonna 18 vuotta.
9. Koovee
Koovee eli Tampereen Kilpa-Veljet. Viimeisin SM-kultaa voittanut
seura, joka ei pelaa SM-liigassa, on tietenkin Jokerit. Seuran
viimeisin Suomen mestaruus on vuodelta 2002. Jokerit on
perustettu vuonna 1967. Sitä ennen se tunnettiin nimellä Töölön
Vesa.
10. Se on jatkettu eli pitkä alkoholijuoma
Lonkero on maailman ensimmäinen pullotettu long drink. Se on
sekoitus greippiä ja giniä. Vuoden 1952 Helsingin olympialaisiin
kehitetty juoma sai tuolloin kaverikseen Pommacista ja
brandystä sekoitetun juoman. Sitä on tarjolla aina silloin tällöin
erikoiserä.

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKU-RATKAISUT

Suomi ei ole naiivi
MONISTA KIRJOITUKSISTA ja jopa asiantuntija-

arvioista on saanut sen käsityksen, että Suomi olisi suhtautunut naiivisti ja hyväuskoisesti
Venäjään ja sen presidenttiin Vladimir Putiniin.
Suomi on kyllä pitänyt kaikin keinoin keskusteluyhteyttä Putiniin ja pyrkinyt maan johdon
kanssa hyviin suhteisiin. Suomen johto ei kuitenkaan ole käytännön tasolla toiminut hyväuskoisesti. Siitä kertovat monet tosiasiat: Suomi on
koko ajan huolehtinut puolustuskyvystään niin
materiaalin kuin toimintavalmiudenkin suhteen.
Hyvä osoitus tästä ovat kymmenen miljardin
hävittäjähankinnat ja osallistuminen yhteisiin sotaharjoituksiin niin Naton kuin Ruotsinkin kanssa.
***

USEIN UNOHDETAAN, että Suomella on yksi
Euroopan vahvimmista armeijoista. Esimerkiksi
Ruotsi ja monet muut Euroopan maat ovat heikentäneen jopa radikaalisti puolustusvalmiuttaan. Näin siksi, että ne ovat pitäneet sotilaallista
uhkaa hyvin epätodennäköisenä.
Suomi ei ole asialla elämöinyt, mutta se on
toiminut eri hengessä kuin useimmat Euroopan
maat. Syynä tähän on 1.300 kilometriä yhteistä
rajaa Venäjän kanssa.
Suomen varautumisesta kertoo myös Nato-kumppanuutemme ja oven auki pitäminen
sotilasliittoon. Suomen ulko- ja turvallispoliittisesta opista vallitsee syvä yksimielisyys yli
puoluerajojen.
Toki puolueiden välille on pyritty tekemään
kolumneissa ja poliittisissa kommenteissa eroja.
Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi pitävänsä
hyvin epätodennäköisenä Suomen liittymistä
Natoon tällä vaalikaudella.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo
(kok.) sanoi kokoomuksen kannattavan Natojäsenyyttä, mutta liittymisen aika ei ole nyt.
Kaksi eri lähestymiskulmaa, mutta sama
lopputulos.
Nämä kommentit lausuttiin ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.
Nyt turvallisuuspoliittinen ympäristömme
on radikaalisti muuttunut. Mutta edellä mainitut
lausunnot pitävät kutinsa ainakin toistaiseksi.

***

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola
Päätoimittaja
Antti Pekkarinen
P. +34 679 844 378
antti@fuengirola.fi

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

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

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:

Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

aineisto@fuengirola.fi

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖ kävi jo visiitillä Valkoisessa talossa Joe Bidenin vieraana.
Valkoisen talon lehdistösihteeri totesi Suomen
ja Yhdysvaltain puolustussuhteen olevan erittäin vahva ja täydentää kumppanuutta Naton
kanssa.
Toki Suomi haluaa vahvaa selkänojaa Yhdysvalloilta puolustusasioissa. Se ei kuitenkaan
poista sitä oppia, että Suomi luottaa omaan
puolustukseen ja on valmis vahvistamaan puolustustaan turvallisuustilanteen heikentyessä.
Naton kannatus on Suomessa noussut selvästi. Kannattajia on enemmän kuin vastustajia.
Suomen poliittinen johto ei kuitenkaan tukeudu
gallupeihin, vaan tekee turvallispoliittiset ratkaisunsa harkiten. Päätösten pitää nojata perusteellisiin analyyseihin ja pitkän ajan skenaarioihin. Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja toista
viikkoa kestäneen sodan jälkeen ei pidä tehdä
liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Kaikesta huolimatta Suomi on lähempänä
sotilaallista liittoutumista kuin koskaan ennen.
Turvallisuuspoliittiset mannerlaatat
kun liikkuvat vääjäämättömästi siihen suuntaan.

Graafikko
Heikki Sallinen
aineisto@fuengirola.fi

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

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

Pauli Uusi-Kilponen
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Córdoba
– kalifien kaupunki

Lauantaina 19.3.

Hinta 80 €, lapset 4-14 v. 56 €

Aamupäivällä käymme Córdoban modernimmassa
keskustassa, jossa sijaitsee mm. Andalusian ainoa
plaza mayor -tyylinen aukio Plaza de la Corredera.
Päivän kohokohta on tutustuminen koko Espanjan
upeimpaan moskeijarakennukseen, jonka keskelle
kristityt rakensivat katedraalin 1500-luvulla. Henkeäsalpaavan upean katedraalin lisäksi kierrämme
Córdoban vanhat juutalaiskorttelit ja kurkistamme
myös Andalusian ainoaan 1300-luvulta säilyneeseen synagoogaan.

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

Retkellä on myös mahdollisuus osallistua
yhteislounaalle (kolme ruokalajia ja ruokajuoma),
hintaan 18€.

900-luvulla Córdoba julistettiin kaliﬁkunnaksi. Kertomus on kuin Tuhannen Matkaan lähdetään aamuvarhain ja kotiin palataan illalla. Huom! Retki sisältää paljon kävelyä.
ja yhden yön tarinoista, ja retkellämme Cordobaan kuulet loputkin!

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

TKESI
VARAA RE ETISSÄ!
N
I
T
S
Ä
V
E
KÄT
atur.com
www.meri

Nyt tavoitat meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

OSTA ITSELLE TAI LAHJAKSI

Osta nyt - uusi keittokirja
KAT IA

W E S T E R DAH L

Nuevo

Fuego
Lento
E S PA N J A N

NUEVO FUEGO LENTO

- ESPANJAN KOTIKEITTIÖN
SALAT SELVÄLLÄ SUOMEN
KIELELLÄ
120 sivua tietoa Välimeren keittiöstä ja
espanjalaisen keittiön saloista sekä runsaasti
kokkausvinkkejä. Kirja sisältää yli 70 reseptiä
seikkaperäisine valmistusohjeineen, kirjoittajan
omien kokemusten värittäminä.

KOT I K E I TT I Ö

HINTA: 30 €
Olé-lehden tilaajille: 25 €
“Olen kirjassa yrittänyt mahdollisimman helpolla
tavalla jakaa tietoa, jonka olen itse saanut Espanjan
keittiöstä lähes 40 vuoden maassa asumisen aikana.”
– Katia Westerdahl

KAT I

A

WEST

E R DA

HL

Nuevo

Fueg o
Lento
E S PA

NJA N

KOT I K

(+34) 952 47 07 94

Ö

YHT.

55€
Club Olé
hinta 50 €

kotikeittiön
paras paketti

TILAA KOTIISI TAI NOUDA TOIMISTOLTA
www.olekustannus.com/kirjat

E I TT I

tilaajapalvelu@olekustannus.com

Asuntomarkkinat
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Vanhan talon charmi
MONI IHASTUU Espanjassa pe-

rinteisten andalusialaisten talojen kaareviin muotoihin, auringossa hohtaviin valkoiseksi
rapattuihin seinäpintoihin ja tunnelmallisiin tummasta puusta
rakennettuihin kattoparruihin.
Seinän viertä kiipeilevät romanttisesti kukkivat köynnökset, uima-altaan päälle kaartuvat vihreät palmut ja pergolaa varjostaa täydellisesti viiniköynnöksien
luoma taideteos. Talojen tunnelma lumoaa luoden mielikuvia asumisesta eksoottisessa
ja romanttisessa ympäristössä.
Oma paratiisi!
Kun oma paratiisi etsinnän
jälkeen vihdoin löytyy, sen tietää sisällään kyllä. Tässä se on!
Talon mukana kaupassa siirtyy usein koko kalustus tekstiileineen ja posliiniesineineen.
Aluksi se saattaa jopa viehättää,
mutta moni kaipaa hetken päästä uudistuksia ihan jo ergonomisista syistä. Espanjalaiset ovat
lyhyempää kansaa ja kalustus
on sen mukainen. Kalusteita
saattaa olla myös liian paljon ja
ahtaasti sijoitettuna tiloihin nähden. Miten paratiisista luodaan
sopivasti juuri omia tarpeita vastaava, mutta samalla säilytetään
se vanhan talon charmi, johon
alun perin on rakastuttu?
Vanhoissa taloissa tärkeimpänä nousee aina esiin talotekniikka. Sähköt, viemäröinnit,
tuuletus ja eristys. Remonteissa voi tulla vastaan todellisia
yllätyksiä, kuten pellepelot-

Jaana Santala

toman sähkövirityksiä tai viemäriputkia, jotka eivät johda
mihinkään. Näistäkin selvitään
ammattilaisten avulla kyllä.
Remontin yhteydessä tiloihin
saadaan muokattua toivottua
avaruutta, nykyaikaista toimivuutta ja oikeaa ergonomiaa.
Uusien pintojen myötä asunnon ilme muuttuu usein skandinaaviseen tyyliin sopivammin
vaaleaksi. Isompien remonttien
jälkeen uusi asukas varmasti
tietää missä ja miten talotekniikkaa toimii. Turvallisuuden
tunne tuo kodikkuutta.
Haasteena vanhan talon
sisustuksessa on se, ettei remontoi ja poista liikaa, jolloin
samalla kuljettaa osan charmista kaatopaikalle. Tilanne on

sisustuksessa kerroksellisuus
luo sopivan liiton uuden ja vanhan välille. Sängyt, sohvakalustot ja tekstiilit ovat uusintalistalla
ensimmäisenä. Kunnon puusta
tehdyt säilytyskalusteet voivat
sellaisenaan tai taitavissa käsissä muokattuna istua uudistettuun sisustukseen täydellisesti. Modernit kalusteet, tekstiilit,
valaisimet ja sisustuselementit
yhdistyvät vanhaan liittoon yhtenäisenä pidetyn värimaailman
ansiosta.
Kun paratiisi lopulta rauhoittuu muutoksen jäljiltä, on aika
huokaista syvään. Ota mukava
asento auringon lämmittämässä
tietenkin eri, jos lähtökohtana on
muokata talosta täysin moderni kataulut ja raksaradiosta soiva riippumatossa ja nauti raikasta
mojitoa. Tunnustele ja katsele
niin ulkoa kuin sisältäkin. Silloin merenque.
Tässä charmireseptissä tär- ympäristöäsi. Tunnetko se viecharmista ollaan valmiita luopumaan luodakseen jotain aivan keimpiä asioita ovat mittasuh- lä? Se saa edelleen sydämesi
uutta. Molemmissa tapauksis- teet. Remonttien ja kalustuksen pompahtamaan yhden ylimääsa etuna on tiuhaan asutuilla suhteen on hyvä miettiä, mitä räisen lyönnin verran!
alueilla sijainti ja usein myös vanhoja elementtejä voidaan
Sisustussuunnittelija Jaana
maisemat. Niiden vuoksi ollaan säilyttää ja kuinka paljon tarvi- Santalan sisustusblogi ilmestyy
Fuengirola.fi -lehdessä ja
valmiita kestämään remontti- taan uutta, jotta vältytään muvaiheen raksapöly, venyvät ai- seo- tunnelmalta. Vanhan talon verkkosivustolla joka kuukauden

Tässä charmireseptissä tärkeimpiä
asioita ovat
mittasuhteet.

ensimmänen perjantai.

Sisustussuunnittelija / Santala Design

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi
Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

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

Sisustussuunnittelija

Asuntomarkkinat
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Myynnissä
on nyt

Los Boliches, 3mh
229 000€

PALM HOMES

Upeasti remontoitu, muuttovalmis 3mh ja 1kph asunto Los
Bolichesissa
Avoin ja valoisa keittiö-olohuone.
Loistava sijainti lähellä rantaa, juna-asemaa sekä kaikkia
palveluita.
Myydään kalustettuna

REAL ESTATE

tervetuloaasiakkaaksemme
Kun olet myymässä, ostamassa tai vuokraamassa
Tämä ja muut upeat kohteemme löydät nettisivuiltamme

(+34) 642 86 36 44
www.palmhomes.es

www.palmhomes.es

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.
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ASUNTOPULA!

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

SuVilla
KIINTEISTÖNVÄLITYS
INMOBILIARIA

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

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

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

Palvelemme
suomeksi!
Johannes Lindstedt

P. (+34) 603 352 007

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

info@sunnyhomecenter.com
www.sunnyhomecenter.com

Toimisto Fuengirolan keskustassa,
Plaza de la Constitución -kirkkoaukion kulmalla.
Avenida de la Estación 1, 1ª A-B. 29640 Fuengirola

ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET
LOISTAVA SIJOITUSKOHDE
esim. VUOKRABISNEKSEEN!

•Uusi pienkerrostalo, Los Boliches
Fuengirola. 6 asuntoa (1-2 mh)
+Liiketila.
•Palveluiden keskellä, rantaan 50 m.
•VALMISTUU PIAN!
Koko talo tontteineen vain
1.250.000 €

ENNAKKOMYYNNISSÄ:

•Uusi rivitalokohde, Torreblanca
Fuengirola.
•Vain 3 jäljellä, jokainen n. 150m2.
3mh+3kph+k+oh+terassit+
autopaikka+uima-allas.
•Aurinkoinen ilmansuunta ja
huikeat merinäköalat!
LUXUS-Laatua alk. 485.000 €

OLETKO
MYYMÄSSÄ
ESPANJAN
ASUNTOASI?
OTA HETI
YHTEYTTÄ,
KAUPPA KÄY!

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

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

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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28 – Perjantai 11.3.2022

+34 676 90 15 19

INFO@STRAND.ES

STRAND.ES

UUTT
A

KOLME UUTTA MUUTTOVALMISTA ASUNTOA + PENTHOUSE HIGUERONISSA
OLE PIAN YHTEYKSISSÄ: INFO@STRAND.ES

BENALMADENA 36 M2 1 MH 189 000€
#STRAND1217

MIJAS 80 M2 2 MH 229 000€
#STRANDM6502

FUENGIROLA 90 M2 3 MH 249 000€
#STRANDM6505

FUENGIROLA 89 M2 3 MH 255 000€
#STRANDM6503

LA MAIRENA 91 M2 2 MH 289 000€
#STRAND4201

FUENGIROLA 141 M2 4 MH 595 000€
#STRAND1218

