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Lue joka 
perjantai.
Verkossa jo 
torstai-iltana!

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
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Ari-Matti Mämmi
+34 620 621 471 
kuljetus@replay.fi

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

Meriatur.com
+358 40 6525 923, +34 687 886 745
info@meriatur.com

• Henkilökuljetukset
• Räätälöidyt retket
• Golfkuljetukset
• Tilausajot
• Ostosmatkat
• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:
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LA 
10–16

www.ewalds.fi • @Ewalds

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

 

MA–PE 
10–19

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. de Los Boliches 4, Centro Finlandia, 
29640 Fuengirola (MA), España

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

Calle Lope de Vega 1, 1. krs. 29640 Fuengirola (Málaga) 

L Ä Ä K Ä R I ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto

ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Puh. 607 965 089

Kilpailukykyiset hinnat
Puh./fax +34 951 261 746,

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

- oikeudenkäynnit
- asuntokaupat
- yritykset
- perintöasiat
- muu käytännön-
asioiden hoito

 

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

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999
mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.
Tel. (+34) 651 603 127 
info@rrlaw.es / katriina@rrlaw.es
Avenida Del Tivoli 17, CC/Las Ventas, Local 35
29631, BENALMÁDENA (Arroyo de la Miel)

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!
JO VUODESTA 1996C/ Francisco Cano 54,

Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

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

e-mail: tupasi@tupasi.net

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

e-mail: tupasi@tupasi.net

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

Sinun ilmoituksesi tähän?

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

24 h 
suomenkielinen 

päivystys 
hätätilanteisiin 
– jos terveytesi

tai henkesi
on vaarassa

business & 
co-working 
center
• Boliches
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja 
tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

Lastenkerho 
Tuiskula 

3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com
KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

Tervetuloa

Tuiskulaan!

♥

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

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

PARSAA

Á LA CARTE

JA MUITA HERKKUJA!

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

À LA CARTE

PIZZA ARTESANA
Artesaanipizzat omalla 

hapanjuuripohjalla

Pizza Serrano 13,90€
Talon tomaattikastiketta, 

mozzarellajuustoa, serranokinkkua, 
oliiveja ja rucolaa

Pizza Salmon 14,90€
Ranskankermakastiketta, 

mozzarellajuustoa, graavattua lohta, 
kapriksia ja rucolaa

 Pizza Margharita 8,90€
Talon tomaattikastiketta ja 

mozzarellajuustoa

PIENTÄ KEVYTTÄ

Samettinen parsakeitto ja talon 
hapanjuurileipää 7,60€

Punajuuricarpaccio 9,80€
Savustettua lohta, paahdettua parsaa 

ja hollandaisekastiketta 10,20€

Kukon hedelmäinen 
kanasalaatti ja karamellisoitua 

pähkinää 8,50€
Portobello Sandwich 10,20€

ISOMPAAN
NÄLKÄÄN

Päivän kala, beurre blanc 
-kastiketta ja paahdettua

perunaa 17,50€
 Ylikypsää villisikaa 

sherrykastikkeella 15,50€
Kukon hedelmäinen 

kanasalaatti ja karamellisoitua 
pähkinää 14,50€

MAKEAT

Suklaata ja mansikkaa 7,70€
Appelsiinipannacotta 6,70€

Vaniljajäätelöannos 5€

UUSITTU
RUOKA-
LISTA!
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Fuengirolan sää

Vettä ja hiekkaa taivaalta 

tallista erityisesti ihmisille, 
joilla on hengitystiesairauk-
sia. Hiekkapöly voi aiheut-
taa limakalvojen ärsytystä, 
yskää, silmien ärsytystä ja 
jopa hengitysvaikeuksia.

Sateeseen sitoutuva hiek-
kapöly aiheutti mutasadet-
ta, josta seurasi melkoista 
sotkua ja harmia erityi-
sesti kiinteistöjen kunnos-
sapidosta ja siivouksesta 
vastaaville. Myös autoille 
aiheutui ikkunoiden naar-

Kulunut viikko on 
ollut sääilmiöiltään 
poikkeuksellinen. 
Ensin tuli Caliman 
mukana tonneittain 
hiekkaa, sitten Celia 
toi paljon kaivattua 
vettä.
Teksti: Niina Sinisalo, AP 
Kuva: Annukka Salonen

Saharasta kulkeutunut 
hiekkapöly, joka näkyy il-
massa oranssin sävyisenä 
sumuna, on varsin yleinen 
ilmiö Andalusiassa. Ilmiö 
voi esiintyä jopa useita ker-
toja vuoden aikana, erityi-
sesti kesällä.

Kuluneella viikolla tämä 
Calimaksi kutsuttu ilmiö 
oli poikkeuksellisen inten-
siivinen ja runsas.

-Nyt koettu Calima oli
historiallinen, en itse muis-
ta nähneeni ikinään mitään 
vastaavaa, Málagan meteo-
rologisen keskuksen johtaja 
Jesús Riesco arvioi.

Hiekkapölysumu heiken-
si merkittävästi näkyvyyttä 
rannikolta Madridiin saak-
ka ja ilmanlaatu oli pahim-
millaan erittäin heikko. 
Hiekkapölyn arvioidaan 
kulkeutuvan tuulien mu-
kana pohjoiseen, jopa Hol-
lantiin ja Saksaan, ehkä jopa 
Suomeen asti.

Hiekkapöly voi olla hai-

muuntumista ja suodatti-
mien tukkeutumista.

Viimein sadetta

Hiekkapölyn kanssa sa-
maan aikaan eteläiseen 
Espanjaan saapui myös ko-
via tuulia ja sateita mukaan 
tuonut Celia -myrsky. Sa-
detta on todellakin alueelle 
kaivattu ja nyt vesipulaan 
saatiin pientä ensiapua.

Parhaimmillaan vettä on 

tullut reilusti yli 100mm, 
mikä on tietysti hyvä uu-
tinen. Ihan parhaaseen 
paikkaan sateet eivät var-
sinkaan alussa osuneet, Má-
lagan suurimmat altaat la 
Viñuelan alueella pääsivät 
nauttimaan sateesta vasta 
tiistain ja keskiviikon väli-
senä yönä. Onneksi ryöpsä-
ys oli merkittävä, ainakin 
70mm vesipatja satoi tuolle 
alueelle ja vettä saatiin ke-
rättyä reilusti talteen. Eri-

laisten arvioiden mukaan 
sateet ovat nyt tuottaneet 
noin kuukauden veden-
tarpeen.

Kun verrataan kerätyk-
si saadun veden määrää ai-
empiin vuosiin, tilanne on 
huolestuttava. La Viñuelan 
altaissa on tällä hetkellä 23 
miljoonaa kuutiometriä 
vettä. Se on alle 14% altaiden 
kapasiteetista. Viime vuon-
na vastaavat luvut olivat 54 
miljoonaa kuutiometriä ja 

33%. Jos katsotaan kymme-
nen vuoden keskiarvoa sa-
malta viikolta, lukemat ovat 
93 miljoonaa kuutiometriä 
ja 56%. Altaissa on siis run-
saasti tilaa.

Tulevien päivien sääen-
nusteet ovat vedenkeräyk-
sen kannalta hyviä, vettä 
pitäisi tulla pitkin ensi viik-
koa välillä reippaastikin. 
Lomalaisen kannalta en-
nusteet eivät tietysti ole jä-
rin positiivisia.

Calima muutti ilman keltaiseksi varsinkin auringon nousun ja laskun aikaan.
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FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

Raikkaat salaatit, runsaat liha-annokset, saksalaiset 
makkarat, savukalaa, herkulliset jälkiruoat...

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 10–21:30

(urheilun mukaan 
venytetään)

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

TULE MUKAAN PELIREISSULLE
Su 27.3. klo 18:15 MALAGA – HUESCA

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

JALKA
PALLON

EM
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

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

Facebook: paseo 100 Sport & Soul

HUIPPU RUOKAA, HUIPPU TUNNELMAA!

Season Start
4.9.2021

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

TERVETULOA NAUTTIMAAN KLASSIKKO
ANNOKSEMME, JOKO RIISILLÄ TAI

RANSKALAISILLA!

SEURAA MEITÄ
SÍGUENOS 

PLAZA PEDRO CUEVAS 8 

¡BIENVENIDO A DISFRUTAR!

@jetis_fuengirola 
@jetisfuengirola

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches  

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA,
DARTSIA JA

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

24 h 
suomenkielinen 

päivystys 
hätätilanteisiin 
– jos terveytesi

tai henkesi
on vaarassa

Tuoreimmat 
uutiset netissä!

MA–PE
KLO 12–16

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT 
LOUNASANNOKSET

LOUNAS

SKANDINAAVINEN 
KALAPÖYTÄ

Lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 12–16 

•  Lohihyytelö
•  Mätimousse
•  Lasimestarinsilli
•  Katkarapusalaatti
•  Vanhanajan munasalaatti
•  Juustoinen vihersalaatti
•  Mummon kurkut
•  Lihapullat ja perunamuusi
•  Lohilaatikko
•  Vadelmakiisseli ja

vaniljakermaa

14,90€TANSKALAISTYYPPINEN
smørrebrød
TÄMÄN VIIKON LEIVÄT
•  Kanaa ja currya
•  Graavattua lohta ja avokadoa
•  Tonnikalaa, katkarapuja ja

kananmunaa

Kaikki smørrebrødit tehdään koti -
tekoisen hapanjuurileivän päälle.

8,50€

Katso päivän annokset Facebookista!

5,90€

Keitto-
lounas

7,50€

Salaatti-
lounas

8,90€

Lämmin-
ruokalounas
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Kulttuuria ja 
romantiikkaa 

Rondassa
54€, 49€ (jäsen), lapset 37€

KOKOPÄIVÄRETKI To 31.3.

Ilmoittautumiset Sofia-opistolla 
ma klo 9–15.45, ti–pe klo 9–17 tai 
puh. +34 952 462 544 tai www.sofiaopisto.net

Toimisto: +34 952 46 25 44
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo,
43, Edf. Morfeo, 2, Fuengirola

Oppaana historian  tuntija Liisa Väisänen

Perinteikäs Ruiskukka golf Mirafloresissa

Eino Grön ja 
Antti Sarpila 
jazz-tuulella
Tämän viikon sunnuntai-
na Andalusian Swingband 
saa todelliset tähtisolistit. 
Lavalle nousee kaksi le-
gendaa, Eino Grön ja Ant-
ti Sarpila. Grön on se aito, 
ensimmäinen Suomen tan-
gokuningas. ASB:n kanssa 
tämä tummaääninen lau-
laja tulkitsee tuttuja iki-
vihreitä jazz standardeja 
ja tunnelmoi jazzahtavien 
iskelmien parissa. Bändin 
johtajana toimii Antti Sarpi-

Aurinkorannikon Kokoo-
mus on järjestänyt jo yli 
kahden vuosikymmenen 
ajan kevään merkittävintä 
suomalaisten golfkilpailua. 
Ruiskukka golf pelataan 
tänäkin keväänä, peli-
kenttänä on tällä kertaa 
Miraflores golf.

Ruiskukassa pelataan 
yhteispeliä, pelimuotona 
on best ball. Kisa käydään 
kahden hengen joukkueis-
sa, molemmat pelaajista pe-
laavat omaa peliään. Reikä 
kerrallaan lopulliseen tulos-
korttiin päätyy sen pelaa-
jan tulos, jolla on kyseiseltä 
reiältä enemmän bogey-pis-
teitä.

Sääntöjä noudatetaan 

ja pisteet lasketaan oikein, 
mutta tärkeintä Ruiskukas-
sa on mukava iltapäivän 
vietto hyvässä seurassa. Täs-
sä kisassa tapaa usein sel-
laisia golfareita, joista tulee 

myöhemmin vakituisia pe-
likavereita Aurinkoranni-
kolla.

Pelin jälkeen nautitaan 3:n 
ruokalajin ateria juomineen 
Mirafloresin laadukkaassa 

ravintolassa. Ruokailun yh-
teydessä toimitetaan myös 
palkintojenjako kullekin 
menestyksensä mukaan. 
Yleensä Ruiskukassa myös 
vaatimattomammin pelan-
neet voivat päästä arvonnan 
kautta hyville palkinnoil-
le. Ruokailuun voivat osal-
listua myös pelaajien avecit.

Kilpailun suojelijaksi saa-
puu tänä vuonna Kokoo-
muksen kansanedustaja 
Pia Kauma.

Kilpailumaksu, j o-
ka sisältää ruokailun on 
100€. Ilmoittautua voi jo-
ko aurinkokoomus.fi -si-
vustolla tai laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen  
timo@juhala.info.

Sunnuntai-iltapäivä on 
omistettu koko perheen 
taikashow’lle. Noora Kar-
ma nousee Kukon lavalle 
klo 13 ja hän on suunnitel-
lut iltapäivään koko per-
heelle sopivan ohjelmiston. 
Mukana on taikaa, menta-
lismia, hypnoosia ja muu-
ta mielenkiintoista. Esitys 
on tiivis, kestoltaan noin 
tunnin. Liput maksavat ai-
kuisilta 10€ ja alle 12v lap-
silta vain 5€. Pääsylipulla 

saa Simply Scandinavian 
ravintolan skandinaavisen 
buffetin erikoishintaan ai-
kuiset 12,50€ ja lapset 7€. 
Pöydässä on tarjolla erilai-
sia kalaherkkuja aikuisil-
le ja lasten suuhun sopivat 
ainakin lihapullat ja peru-
namuusi. Liput voi vara-
ta ennakkoon laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen 
varaukset.kukko@gmail.
com.

Noora Karman 
taikailtapäivä

Eino Grön tulkitsee ikivihreitä ja jazz stantardeja ASB:n säestämänä.

Noora Karma on räätälöinyt sunnuntain esityksensä koko perheelle 
sopivaksi.

Ruiskukka golf pelataan tänä vuonna Mirafloresin kentällä.

Ennakkoon ma–pe 11–15 Ravintola Kukko
tai salin 5 ovelta ennen esitystä. Käteismaksu.

Elokuvateatteri Cine Alfil

To 19.3. klo 17 & 19.15
Su 22.3. klo 12.00 ja

Ti 24.3. klo 17 & 19.15

Näytökset

Lipunmyynti alkaa Pe 6.3. klo 9, Centro Finlandian Info

Liput 
15€

Liput 
15€

VIIMEINEN NÄYTÖS!
SU 20/3 klo 13

Elokuvateatteri Cine Alfi l

la, mies joka saa ASB:n sven-
gaamaan uskomattomalla 
tavalla. Sarpila on yksi Suo-
men menestyneimmistä ja 
tunnetuimmista muusi-
koista maailmalla. Hänen 
klarinettisoolonsa ovat hu-
najaa kaikille jazzin ystä-
ville.

Sarpila toimii bändin joh-
tajana koko loppukevään. 
ASB pitää vapaapäivän 
sunnuntaina 27.3. Seuraa-
van kerran yhtye nähdään 

KO KO U S K U T S U

Sääntömääräiset asiat
Ti 29.3.2022 klo 17

Paikka: Sofia-opisto, 
Avda Ntro Padre Jesús Cautivo 43, 

Fuengirola, Málaga
Tervetuloa! 

Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS

Toimisto: +34 952 46 25 44
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo,
43, Edf. Morfeo, 2, Fuengirola

www.kulttuuriyhdistys-Kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Kulttuuriyhdistys Kaleva

To 31.03. Malagan �lharmonisen orkesterin konsertti
Gabriel Bussi: La tribuna (suite sinfónica)
Robert Schumann: Sellokonsertto a-molli
Nikolái Rimski-Kórsakov: Sheherazade
To 7.4. Málagan �lharmonisen orkesterin konsertti
Giuseppe Verdi: Requiem, IGV 24
Sopraano: Carmen Sólis
Mezzosopraano: María Luisa Corbacho
Tenori: Joel Montero
Baritoni: Javier Castañeda
Vielä muutama lippu jäljellä!
Konserttiin pakollinen ilmoittautuminen Kulttuuriyhdistys 
Kalevan kotisivulla. TERVETULOA! Ota korona-maski mukaan!

lavalla 4.3., silloin big band 
kattauksella. Tuolloin on lu-
vassa ainakin tukeva annos 
Benny Goodmanin musiik-

kia. Kevään päättäjäisiin 
ASB saa solistikseen viu-
listi Elisa Järvelän. Päättä-
jäiset vietetetään 10.4.

Menovinkit viikon varrelle: 
fuengirola.fi/menovinkit
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 Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit  
Pe 18.3.
Fuengirola, Kukko, Vainiot Fuengirolassa – Juha  
ja Ilkka Vainion koko kansan lauluja klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – Kärpät 
klo 17.30
Fuengirola, Paseo 100, SaiPa – Jukurit klo 17.30, 
Tappara – Kärpät klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, espanjan keskustelu 
klo 14.30, etuviisaat klo 15.30
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiirin 
kevätnäyttely avoinna perjantaisin klo 10.30–15 
(taiteilijat paikalla), tietovisa ja karaoke 
klo 18.30–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30, 
Texas Hold’em -turnaus klo 18 
Benalmadena, Minervala, Benalmadenan 
suomalaisten kevätkokous klo 14
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit, 
Markku Tommila klo 19.30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia
Torremolinos, Torrentupa, Pizzaperjantai 
klo 10–13, Tapaskurssi 4/4 klo 15—17, 
Kiusaus ja Daavid, Pauli Tuohioja klo 18 

La 19.3.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Vainiot 
Fuengirolassa – Juha ja Ilkka Vainion koko kansan 
lauluja klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Bahrain aika-ajot 
klo 15.35
Fuengirola, Hotel Ilunionin ranta, Fuengirolan 
rantaolympialaiset 2022 klo 10–15
Fuengirola, Paseo 100, F1-Bahrain, aika-ajot klo 16
Fuengirola, Suomela, lauantaitanssit Wille Rannila 
klo 19–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, F1 Bahrain aika-ajot klo 15, 
SM-liigakierros klo 16
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

Su 20.3.
Fuengirola, Kukko, Noora Karman maaginen 
iltapäivä – Koko perheelle räätälöity show klo 13, 
Trio Andalusia: Eino Grön & Antti Sarpila – kahden 
huipun yhteisilta klo 18
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa klo 14, 
Formula 1 Bahrain GP klo 16
Fuengirola, Cine Alfil, elokuva Rikinkeltainen 
taivas klo 13
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston 
beach jooga klo 11 
Fuengirola, Las Palmeras, ”Oopperan Tähdet 
Auringossa” -hyväntekeväisyyskonsertti – tuki 
Ukrainalle klo 15 ja 19, ”Salakavalat ja yleiset 
vaaralliset taudit”, Suomiklinikan lääkäri Jan 
Wiklundin esitelmä klo 17
Fuengirola, Paseo 100, F1-GP Bahrain klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20

Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 15, F1 
Bahrain GP klo 15
Torremolinos, Messu San Miguelin kirkossa klo 13

Ma 21.3.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show 
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Paseo 100, HIFK – Lukko klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, reisi-vatsa-pakara 
-muokkaus klo 10, kehonhuolto klo 11.15, Miguelin 
kielikahvila (hotelli Iluniónin kahvilassa) klo 16
Fuengirola, Suomela, teemassa Ópticas Avenida: 
Kuulon heikentyminen ikääntyessä klo 16.30–
17.45
Fuengirola Uusi Refla, HIFK – Lukko SM-liiga 
klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Munkkimaanantai ja 
grilli klo 10–12.30, Tuolijumppaa klo 12.30, ”Tarja, 
Leena ja Riitta Tansaniassa syksyllä 2021”, Tarja 
Tuohioja kertoo klo 18 

Ti 22.3.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja flamenco-
show klo 17
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -ilta Ari Onnela & 
Janne Pitkänen klo 19
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, core-harjoittelu 
klo 12, Sofia-opisto, kahvitellen espanjaa klo 15, 
kieliklinikka klo 16
Fuengirola, Paseo 100, SaiPa – TPS, Kärpät – 
KooKoo klo 17.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30, 
Texas Hold’em -turnaus klo 18

Ke 23.3.
Fuengirola, Kukko, Keskiviikkoklubi Seita & Friends 
feat. Antti Sarpila – Jatsia ja muuta svengiä klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu 
klo 19
Fuengirola, Sofia-opisto, sydänjooga klo 14, 
kuminauhajumppa rannalla klo 15, Sofia-opisto, 
yin-jooga klo 15.15, kahvakuula rannalla klo 16.15
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Torremolinos, Torrentupa, Savulohta klo 
10–12.30, Sos. kur. Nina Tölli kertoo työstään 
Aurinkorannikolla klo 12.30, Tuolijumppaa 
klo 13.30 

To 24.3.
Fuengirola, Kukko, Rautalankaa ja 60-luvun beat-
musiikkia klo 19
Fuengirola, Sofia-opisto, kehonhuolto klo 13.15, 
jooga klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Kokoontuminen 
saunareissulle klo 17, SM-liiga playoffs 
1.osaottelut klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Bussiretki Alhama de 
Granada klo 8–20 (Ilm. srk-koti tai Torrentupa)

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

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

Varaa lippusi lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen varaukset.kukko@gmail.com

(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen 
ja se edellyttää ruokailua.)

Musiikkia ja 
teatteria

Ke 23.3. klo 19 (10€)
Seita & Friends
Feat. Antti Sarpila  

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

Su 20.3. klo 13 (10€, 
lapset alle 12v 5€)
Noora Karman 
maaginen iltapäivä
Koko perheelle 
räätälöity show

Santanaa ja
muuta

rytmikästä
musiikkia

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

Pitkän perjantain
varjoja ja valoja

Pe 15.4. klo 20 (10/13€)
Erja Siljamo,Timo

”Pastori” Määttä
ja Kari Alajuuma

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

Pauli Hanhiniemi 
Band

To 7.4. klo 19 (17/20€)
Andy McCoy

Legendan 

Tangon ihmemaa

soolokeikka

La 2.4. klo 20 (10/13€)
The Stolen Gnomes

Chigago Jim,
Mandolin Mick & Co.

Rock’n’roll, blues & 
Irish music

Ti 12.4. ja Ke 13.4.
klo 19 (20/23€)

Pepe Willberg &
Elisa Järvelä

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

Jatsia ja muuta 
svengiä taiturimaisine 
sooloineen

Su 20.3. klo 18 (22€)

Solisteina Eino Grön 
ja Antti Sarpila 

Sunnuntaijazzit

Moberg, Viinamäki,
Nikkinen

Varta Vasten -orkesteri venyttää rautalankaa Kukossa.

Rautalanka- ja 60´s beat-ilta
– Tämä bändi syntyi vä-
hän vahingossa. Kokosim-
me porukkaa yhtä keikkaa 
varten ja nyt esiintymisiä
on ollut jo useita. Nimikin
bändille syntyi lavalla al-
kujuonnon aikana, kertoo
Varta Vasten -orkesterin
rumpali Jari Moberg.

Ensi torstaina 24.3. kuul-
laan jälleen iloista rauta-
lankaa ja beat -musiikkia 
Kukossa. Tällä kertaa ky-
seessä on kevään viimei-
nen keikka, seuraavaksi 
kokoonpano on nähtävil-
lä syksyllä.

Kun rautalanka on pää-
osassa, kitara on pääasi-
allinen soolosoitin. Pekka 
Mutikainen käsittelee pu-

naista stratocasteriaan 
pieteetillä. Laulupuolesta 
vastaa Pikkis Karen. Muut 
soittajat ovat Harri Nikki-
nen, Heikki Viinamäki ja 
jo mainittu Moberg.

Liput maksavat ennak-
koon vain kympin, ne kan-
nattaa varata laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen 
varaukset.kukko@gmail.
com. 
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Kansojen juhla palaa 
vihdoin Fuengirolaan

Florida-hotelli avautuu 
uuteen aikakauteen

Erinomaisella paikalla 
Fuengirolan keskustassa ja 
aivan rannan läheisyydes-
sä sijaitseva Florida-hotel-
li on juuri äskettäin myyty 
saksalaiselle Leonardo Ho-
tels-yhtiölle. Samainen yh-
tiö omistaa Espanjassa jo 
ennestään kymmenkun-

ta hotellia mm. Madridis-
sa, Barcelonassa, Bilbaossa 
ja Granadassa, mutta Flori-
da on yhtiön ensimmäinen 
satsaus Málagan provins-
sissa.

Omistajanvaihdoksen 
yhteydessä myös hotellin 
nimi vaihtuu. Maaliskuun 
15. päivä alkaen hotellin ni-
mi on Leonardo Hotel Fuen-
girola Costa del Sol.

Leonardo Hotelsin Es-
panjan ja Portugalin toi-
mintoja johtava Shay Raz 
on ilmoittanut, että yh-
tiöllä on suunnitelmissa 

kunnostaa ja modernisoi-
da hotelli lähitulevaisuu-
dessa. Tarkoitus on pitää 
kohde jatkossakin neljän 
tähden hotellina. Töiden 
alkamisajankohdasta ei 
vielä ole tietoa.

Hotellissa on nykyisel-
lään 184 huonetta. Se val-
mistui vuonna 2006.

Florida-hotellin ostanut 
Leonardo Hotels kuuluu 
Fattal Hotel Groupiin, jol-
la on ympäri Euroopan ja 
Israelissa yhteensä 19 maas-
sa, 108 eri kohteessa noin 
42.000 huonetta. 

Leonardo Hotelsin Es-
panjan ja Portugalin toi-
mintoja johtava Shay Raz 
on todennut, että yhtiö ai-
koo jatkossakin tarkkailla 
Aurinkorannikon aluetta 
laajentuminen mielessään.

Shay Razin mukaan 
Fuengirolan hotellissa ai-
otaan hyödyntää kaikkea 
käytettävissä olevaa koke-
musta emoyhtiön muista 
Välimeren kohteista, ku-
ten Kypsokselta, Kreikas-
ta ja Israelista.

Johtaja myös kehui vuo-
laasti hankitun hotellin si-
jaintia: lähellä ovat sekä 
meri että satama, eikä Má-
lagaan ja Marbellaan ole 
matkaa kuin puoli tuntia. 
Hänen mukaansa jatkossa 
hotelli tarjoaa neljä eri ma-
joitusluokka: comfort, supe-
rior, deluxe ja junior suite. 
Muista tiloista hän mainitsi 
mm. neljä baaria, ravintolan
ja 50 auton pysäköintialu-
een. Hotellin kylpyläosas-
toa unohtamatta.

Lähde: Diario Sur

Fuengirolan kansainväliset 
päivät ovat lähes 30-vuo-
tisen historiansa aikana 
nousseet jokseenkin kaik-
kien Aurinkorannikon 
alueen asukkaiden tietoi-
suuteen, ja vieraita on tul-
lut vuosittain jopa ympäri 
maailmaa.

Vuosina 2020 ja 2021 
perinteisesti huhti-tou-
kokuun vaihteessa juh-

littavat kansainväliset 
päivät jouduttiin peru-
maan pandemian vuoksi. 
Nyt tilanne sallii kuiten-
kin juhlien järjestämisen, 
eikä kaupungintalolla jää-
ty pähkäilemän, vaan ti-
laisuuteen tartuttiin.

Parin vuoden tauon jäl-
keen juhlat palaavat oh-
jelmistoon melko tutulla 
kaavalla. Feria-alueen case-

tat valjastetaan eri maiden 
osastoiksi, joissa esitellään 
kyseisen maan kulttuuria, 
gastronomiaa jne. 

Pieni muutos tulee juh-
lien viralliseen nimeen. 
Ennen kansainvälisten päi-
vien virallinen nimi oli ”la 
Feria Internacional de los 
Pueblos”. Nyt nimi on ”la 
Feria Internacional de los 
Países”.

Florida-hotellin uudet tuulet 
sisältävät uuden omistajan (Leo-
nardo Hotels) ja uuden nimen 
(Leonardo Hotel Fuengirola Cos-
ta del Sol). Lähitulevaisuudessa 
edessä on myös remontti.

Hieman uusitulla nimellä juhlittavat Fuengirolan kansainväliset päivät ovat nousseet koko Eteläisen Espanjan parhaiden pippaloiden joukkoon.

Yli 130 kansallisuuden Fuengirola on oiva paikka järjestää kansoja yh-
distävät juhlat.

Fuengirolan keskustassa sijaitseva Florida-
hotelli avautui keskiviikkona uudella nimellä 
ja uuden omistajan hallinnassa.
Teksti: Janne Leipijärvi

Tämän vuoden kansain-
väliset päivät järjestetään 
keskiviikosta 27.4. maanan-
taihin 2.5. Kaikkiaan käy-
tössä on 33 casetaa, joissa 
esillä on 33 maan anteja. 
Niin juhla-alueelle kuin 
osastoillekin on kaikilla 
vapaa pääsy. Casetat ovat 
auki päivittäin klo 13-04.

Oman lisänsä kansain-
välisiin päiviin on perin-
teisesti tuonut keskustan 
kadut täyttävä kulkue, jossa 
eri maiden kansallispukui-
hin tai muihin tyypillisiin 
asusteisiin pukeutuneet 
henkilöt tuovat todellisen 
väriloiston mukanaan. 
Kulkue nähdään myös tä-
nä vuonna. Se lähtee liik-
keelle lauantaina 30.4. 
klo 11.30 kaupungintalon 
edestä, plaza de Españal-

ta ja päätyy feria-alueelle. 
Näillä näkymin kulkuee-
seen odotetaan jopa lähes 
tuhatta osallistujaa.

Tänä vuonna kansain-
välisiä päiviä juhlitaan jo 
26. kertaa. Uutena maana
mukana on Romania. Myös
Ukrainalla on juhlissa oma 
osasto.

Kansainvälisillä päivillä 
mukana olevat maat ovat: 
Saksa, Iso-Britannia, Argen-
tiina, Kreikka, Australia, 
Havaiji, Belgia, Intia, Boli-
via, Irlanti, Brasilia, Jamai-
ka, Bulgaria, Japani, Chile, 
Meksiko, Kolumbia, Para-
guay, Kuuba, Peru, Ecuador, 
Puerto Rico, Espanja, Domi-
nikaaninen tasavalta, USA, 
Romania, Viro, Etelä-Afrik-
ka, Suomi, Turkki, Ukraina, 
Venezuela ja Uruguay.

Kahden pandemia-
vuoden jälkeen  
Fuengirolassa pääs-
tään tänä keväänä 
viimeinkin juhlimaan 
taas kansainvälisiä 
päiviä.
Teksti: Janne Leipijärvi
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Los Bolichesin 
virastotalolle uusi 
palveluautomaatti 
Fuengirolan kaupunki on asentanut Los Bolichesin 
toimipisteeseensä automaattisen palvelupisteen hel-
pottamaan asukkaiden asiointia. 

Los Bolichesin virastotalolla sijaitseva automaatti 
on samanlainen kuin keskustan kaupungintalolla. 
Sen kautta voi mm. maksaa kunnallisia veroja ja ha-
kea todistuksen kaupungin asukkaaksi kirjautumi-
sesta. Automaatti on sijoitettu niin, että se soveltuu 
myös liikunta, kuulo- ja näkörajoitteisille. 

Automaatilla halutaan vähentää ruuhkia kau-
pungintalolla ja helpottaa asukkaiden asiointia. 
Nyt esimerkiksi Los Bolichesin, Torreblancan, Car-
vajalin ja Los Pacosin asukkaiden ei tarvitse hank-
kiutua keskustaan kaupungintalolle perusasioiden 
hoitoa varten.

Automaatti näyttää asiakkaalle kaikki hänen kun-
nalliset maksunsa, ja ne voi myös maksaa saman 
tien luottokortilla.

Málagassa 
rekrytointitapahtuma 
kesäsesonkia varten 
Hotelli- ja matkailuala etsii alkavalle sesongille työ-
voimaa ja toivottaa tervetulleiksi rekrytointitapahtu-
maan niin työttömät kuin hotelli- ja matkailualojen 
opiskelijatkin.

Viisikymmentä Hotelli- ja majoitusalan yritystä 
kerää potentiaalisten työntekijöiden ansioluetteloi-
ta ja tekee haastatteluja kongressi- ja messukeskus 
FYCMA:ssa (Palacio de Ferias y Congresos de Mála-
ga) 29. maaliskuuta. Paikalla on hotellien ja ravinto-
loiden edustajia klo 9.00–18.00.

Rekrytointitapahtuman nimenä on ”Emplea Tu-
rismo Málaga Costa del Sol” ja se järjestetään nyt en-
simmäistä kertaa tällä tavoin. Tarkoitus on saattaa 
yhteen työvoimaa tarvitsevia matkailualan yrityk-
siä ja alasta kiinnostuneita työntekijöitä.

Matkailualan ennusteet ovat erittäin positiiviset 
tälle vuodelle ja se tarkoittaa myös lisää avoimia 
työpaikkoja koko alalle kahden vuoden pandemi-
an jälkeen.

Mijasin poliisi 
takavarikoi 
merisiilejä  
Andalusian keittiöissä merisiili on kysytty herkku 
ja siksi se on markkinoilla hyvin hinnoiteltu.

Merisiilien kalastus on säännösteltyä ja luvanva-
raista. Houkutus merisiilin laittomaan kalastuk-
seen on kuitenkin suuri, sillä merisiilistä maksetaan 
markkinoilla hyvä hinta.

Mijasin paikallispoliisi sai viikon aikana kiinni 
jopa 230 kg laittomasti pyydettyjä merisiilejä. En-
simmäinen vihje tuli 5. maaliskuuta. Poliisi sai ilmoi-
tuksen El Charcónin rannalla epäillystä laittomasta 
simpukan pyynnistä. Poliisi yllätti useita henkilöi-
tä hämärähommissa, lastaamassa ajoneuvoa meri-
siilejä sisältävillä konteilla. 

Tuskin viikko ehti kulua, kun poliisi sai uuden 
vihjeen samalla rannalla tapahtuvasta hämärästä 
kalastustoiminnasta. Poliisi yllätti toisen laitonta 
kalastusta harjoittavan ryhmän rannalta. Huomat-
tuaan poliisit, epäillyt pyrkivät pakenemaan 130 kg 
lasti laittomasti pyydettyjä merisiilejä mukanaan, 
mutta poliisi sai heidät kiinni

Teosta kiinnijääneitä uhkaa vakavat sanktiot.

Aitana tähdittää Marenostrumia
Supersuosittu laulajatähti 
Aitana saapuu loppukesäs-
tä konsertoimaan Fuengiro-
lan Marenostrumiin.

Aitanan kiertue ”11 Razo-
nes + Tour” on monen muun 
kiertueen tapaan ollut pan-
demian vuoksi katkonai-
nen. Loppukesästä nainen 
on kuitenkin taas liikkeellä, 
ja Fuengirola on valikoitu-
nut yhdeksi kuudesta kon-
serttipaikkakunnasta.

Muun muassa Lo Malo- 
ja Teléfono -hiteistään tun-
nettu Aitana laulattaa ja 
tanssittaa Marenostrumin 
yleisöä 16. syyskuuta. Liput 
konserttiin ovat myynnis-
sä 18. maaliskuuta alkaen.

Aitana (Aitana Ocaña 
Morales) on yksi Espanjan 

Pitäisikö Suomen hakea 
NATO-jäsenyyttä?

Kyllä, heti 

56%

Kyllä, kunhan tilanne rauhoittuu

27%

Ei ainakaan lähitulevaisuudessa

10%

Ei ikinä

7%

Lukuisia palkintoja pokannut Aitana saapuu Fuengirolaan esittelemään 
keikkakuntoaan syyskuussa.

• ILMOITTAUTUMINEN FUENGIROLAN puolima-
ratonilla alkoi maanantaina 14. maaliskuuta. Kau-
pungin maratonilla on Espanjan yleisurheiluliiton
hyväksyntä. Mukaan mahtuu 1.200 juoksijaa kil-
pasarjoista kuntohölkkääjiin. Ainoa varsinainen
vaatimus on täysi-ikäisyys. Puolimaraton juostaan
sunnuntaina lokakuun 30. päivä. Ikäryhmät on
jaettu junioreihin (18–22 v), senioreihin (23–34 v)
ja veteraaneihin (yli 35 v). Myös liikuntarajoitteisil-
le on oma sarja. Lisätietoja osoitteesta www.dor-
salchip.es

• ESPANJA ON TAKAVARIKOINUT venäläisenoli-
garkin loistojahdin Barcelonan satamassa. Asias-
ta kertoi Espanjan pääministeri Pedro Sánchez.
Valerie -niminen luksushuvijahti on 85 metriä pitkä
ja sen arvoksi ilmoitettiin 140 miljoonaa dollaria.
Alus kuuluu Sergei Tšemezoville, vaikka se on re-
kisteröity hänen tytärpuolensa nimiin. Tšemezov
on entinen tiedustelupalvelu KGB:n upseeri. Ny-
kyään hän johtaa valtionyhtiö Rostecia ja on yksi
Putinin läheisistä liittolaisista. Sánchezin mukaan
lisää takavarikoita on luvassa.

Seuraava kysymys: Mitä suunnitelmia sinulla on pääsiäiseksi?

• MÁLAGAN KESKUSTAN METROA aletaan testata.
Keskustalinjan työt ovat edenneet hyvää vauhtia,
ja nyt päästään testaamaan uuden linjan sähköjär-
jestelmää. Testit tehdään yöaikaa, koska halutaan
varmista etteivät ne haittaa toiminnassa olevien
1- ja 2-linjojen liikennettä. Tällä hetkellä on toiveis-
sa että uusi linja saataisiin liitettyä mukaan liiken-
nöintiin tämän vuoden elokuuhun mennessä, kun
kaupungin feriat alkavat 12.8. Uudella linjalla arvi-
oidaan olevan 18 miljoonaa matkustajaa vuodes-
sa.

• POLIISI PELASTI KOLME pientä lasta ja näiden
isoäidin palavasta asunnosta Torremolinosissa.
Tapaus sattui maanantaina alkuillasta calle Edu-
ardo Aguilera Romerolla sijaitsevassa asunnos-
sa. Ensimmäisenä paikalle saapuneiden poliisien
onnistui pelastaa liekkien keskeltä 4, 7 ja 8-vuoti-
aat lapset sekä 59 vuotias isoäiti, jotka vietiin sai-
raalaan saamaan hoitoa palovammoista ja savun
hengittämisestä johtuen. Myös kaksi poliisia joutui
käymän hoidettavana savun hengittämisen vuoksi.
Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut vakavasti.

poptaivaan tämän hetken 
kirkkaimpia tähtiä. 22-vuo-
tias Barcelonalaislaulaja 
nousi ensimmäisen ker-
ran otsikoihin vuonna 2017, 
vasta 18-vuotiaana, sijoittu-
essaan toiseksi Operación 
Triunfo -tv-formaatissa.

Aitanan tuotannosta löy-
tyy toistaiseksi kaksi täys-
pitkää albumia. Debyytti 
Spoiler julkaistiin kesäkuus-
sa 2019. Levy oli ehdok-
kaana jopa Latin Grammy 
-palkintoon. Toinen levy
11 Razones julkaistiin jou-
lukuussa 2020. Pandemian 
vuoksi levyn tiimoilta kier-
täminen on toistaiseksi ol-
lut katkonaista, mutta nyt
uutta Aitanaa kuullaan siis
myös konsertissa.
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Waltteri Torikka 
hyväntekeväisyyskonsertissa 
ukrainalaisten hyväksi

Hotelli Palmerasin juhlasa-
lin lavalle nousevat tähtiba-
ritonit Waltteri Torikka ja 
Sauli Tiilikainen, joita pia-
nolla säestää Marko Hilppo.

Waltteri Torikka saa-
pui rannikolle jo tiistaina 
ja onnistui näin sujautta-
maan kiireiseen aikatau-
luunsa myös muutaman 
päivän lomaa. Sunnuntai-
ta kohden mentäessä katse 
ja ajatukset alkavat kuiten-
kin siirtyä konserttiin ja 
sen tarkoitukseen, Ukrai-
nan sodasta kärsivien aut-
tamiseen.

Walteri Torikka oli yksi 
Suomessa lauantaina 12.3. 
järjestetyn Apua Ukrainaan 
-konsertin esiintyjistä. Kon-

sertin yhteydessä kerättiin 
lyhyessä ajassa peräti kuu-
si miljoonaa euroa sodasta 
kärsivien auttamiseksi. To-
rikka kuvailee konserttia 
erityislaatuiseksi.

– Itselläni oli hyvin kos-
kettunut ja liikuttunut fii-
lis koko tapahtumasta, ja 
uskon että kaikilla, niin 
artisteilla kuin kaikilla 
muillakin mukana olleil-
la oli samoin. Kaikki var-
masti aistivat sen erityisen 
ilmapiirin, laulaja kuvailee.

Samalla konsertin ku-
lisseissa tarjoutui tilaisuus 
tavata pitkästä aikaa kol-
legoita.

– Näiden erikoisten ai-
kojen keskellä ei ole vii-

me aikoina ollut paljon 
tilaisuuksia tavata mui-
ta artisteja, joten varmasti 
meille kaikille teki oikein 
hyvää tavata ja jutella. Vaih-
doimme kuulumisia mm. 
Katri Helenan, Maija Vilk-
kumaan, Tommi Länti-
sen, Palefacen ja Robinin 
kanssa.

Espanjassa asuville Ve-
näjä ja Ukraina ovat sen ver-
ran kauempana, että kriisin 
henkiset vaikutukset voivat 
olla lievemmät kuin Suo-
messa. Torikka on huoman-
nut sodan vaikuttaneen 
itseensä.

– Aika huolestunut olen 
ollut ja kaikenlaisia pohdis-
keluja on tullut käytyä sii-
tä että mihin tämä tilanne 
mahtaa johtaa. Konkreet-
tisesti itse ei voi paljon 
muuta tehdä kuin lahjoit-
taa rahaa avustusjärjestöil-
le, mutta kyllä tämä tuntuu 
isolta tragedialta. Kaikenla-
sia tunteita on käyty läpi, 
Waltteri Torikka muotoilee.

Apua 
Aurinkorannikoltakin

Ukrainan sodan uhreille 
kerätään apua myös sun-
nuntaina 20. maaliskuu-
ta, kun Waltteri Torikka 
esiintyy yhdessä toisen 
kuuluisan baritonin, Sau-
li Tiilikaisen ja pianisti 
Marko Hilpon kanssa ho-
telli Palmerasissa.

Palmerasin juhlasalissa 
pidetään kaksi konserttia, 
joiden ohjelmisto on sama. 
Ensimmäinen alkaa klo 15 
ja toinen klo 19.

Waltteri Torikan mu-
kaan luvassa on ”melkoi-
nen kattaus”.

– Mukana on oopperaa,
musikaalia, suomalaisia 
yksinlauluja, ikivihreitä, 
italialaista laulelmaa, tan-
goa ja kaikkea mahdollis-
ta. Vähemmistössä ovat ne 
musiikkityylit joihin em-
me tuossa konsertissa tar-
tu, hän paljastaa.

Yksittäisiä kappaleita 

Torikka ei halua paljastaa 
etukäteen, paitsi yhden suo-
sikkinsa.

- Parla più piano eli Pu-
hu hiljaa rakkaudesta elo-
kuvasta Kummisetä. Se on 
yksi suosikkejani ja aina 

rakas kappale esittää. Sen 
lisäksi on myös paljon tuli-
aisia Suomesta mitä tuom-
me, mutta säilytettäköön 
ne vielä yllätyksenä täs-
sä vaiheessa, Torikka ar-
vuuttelee.

Waltteri Torikka toivoo runsasta yleisöä Aurinkorannikon Leijonien 
järjestämiin hyväntekeväisyyskonsertteihin, joilla kerätään rahaa 
Ukrainan hädänalaisille.

Ennakko 17 €, ovelta 20 €

Lippujen ennakkomyynti: varaukset.kukko@gmail.com, puh. +34 646 111 203

Sunnuntaina 20.3. on Aurinkorannikon  
musiikin ystävillä mahdollisuus nautiskella 
ensiluokkaisesta konsertista ja samalla osal-
listua Ukrainan sodan uhrien auttamiseen.
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi

  

on taas täällä!

www.aurinkokokoomus.fi

XXIII Ruiskukka golf 2022
pelataan sunnuntaina 27.3 klo 10.00 alkaen 

Miraflores Golfissa

Pelimuoto: Best ball. 
Kilpailumuoto on parikilpailu ja kaksi pelaajaa pelaa joukkue-

tovereina kumpikin omaa palloa jokaisen reiän loppuun saakka. 
Joukkueen parempi PB-tulos kultakin reiältä on joukkueen tulos. 

Tarkemmat kilpailuohjeet jaetaan erikseen. 

Pelin jälkeen palkintojenjako ja ruokailu, 3 ruokalajin menu 
juomineen, toisen kerroksen ravintolassa.

Pelimaksu 100€

Pelaajien avec ja yhdistyksen jäsenet tervetulleita ruokailuun ja 
seuraamaan palkintojenjakoa. Pelkkä ruokailu ruokajuomineen 

maksaa 40€.

Kilpailun suojelija: kansanedustaja Pia Kauma

Ilmoittaudu kilpailuun tai vain päivälliselle:
 www.aurinkokokoomus.fi/tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/

Sieltä löytyvät ohjeet etukäteismaksuun.
Sähköpostilla: timo@juhala.info

Infoa kilpailusta: +34 647 127 498 / Timo Juhala
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Marbella on perin-
teisesti ollut suo-
sittu matkailukohde. 
Vaikka maineeseen 
on pientä rosoa 
viime vuosina tullut-
kin, kaupungin veto-
voima tuntuu vain 
kasvavan.
Eurooppalaista turismia 
promotoiva nettisvusto 
europeanbestdestinations.
com järjesti vuosittaisen 
äänestyksen, jossa matkai-
lijoilta kysyttiin simppeli 
kysymys, mihin haluaisit 
mieluiten matkustaa. Mar-
bella sijoittui tässä äänes-
tyksessä upeasti toiseksi.

Ihan pienestä äänestyk-
sestä ei ollut kyse. Vastauk-
sia tuli yhteensä 520.000 
matkailijalta. Mielenkiin-
toista on myös se, että ää-
nistä peräti 44% annettiin 

Euroopan ulkopuolelta. 
Ääniä matkakohteille an-
nettiin 182 maasta. 

Kun katsoo sivuston top 
20 listaa halutuimmista 
matkakohteista, yllätyk-
siltä ei voi välttyä. Iso osa 
kohteista on pieniä, idylli-
siä merenrantakaupunke-
ja. Toki joukkoon mahtuu 
myös muutama Euroopan 
metropoli kuten Lontoo ja 
Rooma. Suomaisia kiinnos-
tanee se, että Lahti Regi-
on on sijoittunut listalla 
yhdeksänneksi. Lahden 
aluetta kehutaan Järvi-
Suomen portiksi.

Kun matkailijoilta kysel-
tiin tarkempia perusteluja 
valinnoilleen, Marbellasta 
nousivat esiin ainakin hy-
vät ostosmahdollisuudet, 

mainiot ravintolat, ylelli-
set hotellit sekä loistavat 
mahdollisuudet urheiluun 
ulkoilmassa. Lukuisat laa-
dukkaat golfkentät huomi-
oitiin myös perusteluissa. 
Jatkuva aurinko ja pitkät 
hiekkarannat olivat myös 
positiivisia huomioita Mar-
bellasta.

Marbella voitti ylivoi-
maisesti myös yhden ala-
kategorian, se valittiin 
Euroopan arvostetuim-
maksi ja eksklusiivisim-
maksi matkakohteeksi. 
Tähän valintaan vaikutti 
varmasti Puerto Banusin 
ylelliset näkymät, kaupat, 
ravintolat ja hotellit. Mar-
bellan alueelta löytyy esi-
merkiksi kolme Michelin 
tähden ravintolaa. 

Lähde tutustumaan 
Marbellaan ja 
Ojenin kylään
Marbellan maine on kaikille tuttu ja kaikki 
tietävät missä se sijaitsee. Silti Aurin-
korannikolta löytyy paljon suomalaisia, 
jotka eivät ole käyneet kaupungissa. Juna 
ei kulje Fuengirolaa pidemmälle ja bus-
simatka Marbellaan kestää kilometreihin 
nähden luvattoman pitkään.
Suomiretket yhteistyössä Meriaturin ja Woolbedin 
kanssa innostui Marbellan menestyksestä eri äänes-
tyksissä ja päätti luoda kivan päiväretken kaupungin 
parhaisiin nähtävyyksiin. Retki lähtee Fuengirolasta 
keskiviikkoaamuisin.

Marbellan kaupunki ja sitä ympäröivä alue on 
säilyttänyt aidon tunnelman ja sen kauneus hou-
kuttelee matkailijoita ympäri maailmaa.

Retken ensimmäinen pysähdys tapahtuu Mar-
bellan kauniissa kaupungissa. Aamupäivän aikana 
voit tutustua Marbellan vanhaan kaupunkiin ja viet-
tää hetken kuuluisalla Appelsiiniaukiolla. Paikallisilla 
on tapana istuskella aukion kahviloissa ja maistella 
suussa sulavia munkkitankoja, churroja kuuman suk-
laajuoman tai kahvin kera samalla ihastellen vanhan 
kaupungin viehättävää arkkitehtuuria. Marbellan pik-
kuputiikeissa voi tehdä myös hyviä tuliaisostoksia.

Matka jatkuu Marbellan kuuluisaan huvivene-
satamaan Puerto Banukseen, jossa sinulla on va-
paata aikaa ihastella upeita huviveneitä, poiketa 
johonkin satama-alueen lukuisista kaupoista tai 
istahtaa lasilliselle katselemaan vilkasta kansain-
välistä menoa. Puerto Banusta verrataan usein St. 
Tropeziin, johon maailman seurapiirit kokoontuvat 
ja jonka romanttinen Välimerellinen arkkitehtuuri 
hurmaa kauneudellaan.

Kauniista Marbellasta jatkamme matkaa valkoi-
seen idylliseen vuoristokylään Ojeniin, joka sijaitsee 
n.350 m korkeudessa. Pieni kylä tunnetaan rauhal-
lisesta ilmapiiristään, rentouttavasta elämästään ja 
paikallisten ystävällisyydestä. Andalusialaisempaa 
ei heti löydy! Aikaa jää istua kylän päätorilla ja naut-
tia sydämellisestä ilmapiiristä, jossa sekä paikalliset 
että vieraat ovat kuin ”suuri perhe”, ehkä siksi pieni 
kaupunki on päässyt 50 mukavimman paikan luet-
teloon maailmassa.

Tämän päiväretken sponsorina toimii Woolbed. 
Woolbed tarjoaa matkaan lähtijöille maittavan ke-
vyen lounaan ravintola Kukossa ennen retkeä. Sen 
yhteydessä kuullaan mielenkiintoinen terveysluento 
unen merkityksestä. Tämä kaikki maksaa vain 12€. 
Varaa paikkasi osoitteesta meriatur.com. Klikkaa 
sivuilta ”retket” -otsikkoa, niin löydät lisätietoja.

Puerto Banus on yksi Euroopan tunnetuimmista jet set -rannoista.

Marbellan vanha kaupunki on idyllinen.
Ojenin valkoinen kylä sijoittuu jyrkkään vuorenrinteeseen.

Marbellan maine kantaa

Jatkuva aurinko ja pitkät hiekkarannat olivat 
myös positiivisia huomioita Marbellasta.
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Lähde retkelle! 

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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 

Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

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

Córdoba – kali¡ en kaupunki
9.4. ja 23.4., hinta 80€

Nerja & Frigiliana
21.3., 4.4. ja 18.4., hinta 45€, lapset 36€

Caminito del Rey
24.3., 31.3., 6.4., 13.4., 

20.4., 27.4. ja 11.5., hinta 48€

Málagan matkailu saa vahvaa 
tukea kahdelta matkailujätiltä

Tue Ukrainan hädänalaisia
Tule Leijonien järjestämään Waltteri Torikan, Sauli Tiilikaisen 

ja Marko Hilpon (piano) hyväntekeväisyyskonserttiin 

OOPPERAN TÄHDET AURINGOSSA
20.3.2022 hotelli Las Palmerasin Espanja-salissa. 

LIPPUJEN MYYNTIPISTEET:
Fuengirolassa: Srk-koti, Kardemumma, Thelman Pullapuoti, 

Olé-kustannus, New Ewald’s, Dos Renos, Martin Kunto, Ravintola Kukko, 
Asiointitoimisto Liisa Toivola (Pacosin Tupa)  Benalmádenassa: Bar Victoria ja 

Salón DK Torremolinoksessa: La Doña  Calahondassa: Dos Leones
Lipunmyynti 20.3. ovelta klo 14. Maksutapana käteinen ja kortti.

Voit maksaa myös pankkitilillemme, katso ohje: www.aurinkorannikonleijonat.com 
Konsertin tuoton ohjaamme Ukrainan hädänalaisten avustamiseen. 

Luvassa on huikea kahden baritonin yhteisnumero. Ohjelmisto sisältää 
ooppera- ja elokuvamusiikkia sekä yllätyksia. Koko ohjelmisto on 

suunniteltu erityisesti Aurinkorannikon yleisöä ajatellen. Tule ja nauti!
Esityksiä on kaksi: Ensimmäinen klo 15 ja toinen klo 19.

Esitysten välissä klo 17–18 on Suomiklinikan Lääkäri Jan Wiklundin 
luento ”Salakavalat ja yleiset vaaralliset taudit”.

Muistathan, että aikaisempien konserttien esitykset olivat loppuunmyytyjä.

Pääsyliput 
konserttiin 

á 30€ ja 
luennolle 

á 5€

Yhteistyössä:
Vithas Xanit, 

Opticas Avenida 
Suomiklinikka

Kumpikin matkailujätti on 
kasvattamassa matkailu-
kapasiteettiaan alueella 
merkittävästi, jopa suurem-
maksi kuin mitä oli pan-
demiaa edeltävänä vuonna 
2019.

Matkailujättien ilmoi-
tukset vahvistavat Málagan 
matkailun odotettua nou-
susuuntausta tälle vuodel-
le. Pandemiasta tai Venäjän 
Ukrainassa käymästä so-
dasta huolimatta. Hankkeet 
otetaan alueella varmasti 
ilolla vastaan.

Vilkasta lentokentällä
Ryanair on ollut Málagan 
lentokentän suurin lento-
yhtiö jo yli kymmenen vuo-

den ajan. Sillä on Costa del 
Solin kentällä 11 koneen 
laivasto.

Ryanairin Espanjan ja 
Portugalin pääjohtaja Ele-
na Cabrera vieraili viime 
viikolla Málagassa ja ker-
toi, että yhtiö liikennöi tule-
valla kesäkaudella Málagan 
lentokentältä 79 suoraa reit-
tiä. Kesäkausi alkaa maa-
liskuun lopussa ja päättyy 
syyskuussa. Kyseisistä 79 
reitistä peräti yhdeksän on 
täysin uusia.

Uudet reitit ovat Mála-
gasta Århusiin, Agadiriin, 
Kaunasiin, Lanzarotelle, 
Pariisiin (Beauvais’n lento-
asema), Torinoon, Riikaan, 
Tukholmaan (Arlandan 
lentoasema) ja Zagrebiin. 

Yhteensä lennettäviä vuo-
roja on yli 340 viikoittain.

Huomattavaa on, että nyt 
ilmoitetulla reittivalikoi-

mallaan Ryanair on kasvat-
tamassa kapasiteettiaan 14 
% suuremmaksi, kuin mitä 
se oli ennen pandemian al-

kua, kesällä 2019.
Maaliskuun 2022 ja 

maaliskuun 2023 välise-
nä aikana Ryanair odottaa 
ylittävänsä viiden miljoo-
nan matkustajan rajan Má-
lagassa.

Risteilyvieraita luvassa

Risteily-yhtiö MSC Crui-
ses on maailman kolman-

neksi suurin risteily-yhtiö 
ja maailman suurin yksi-
tyisomisteinen risteily-
toimija.

Espanjan MSC Cruisesin 
pääjohtaja Fernando Pache-
co vieraili viime perjantaina 
Málagassa ja hän korosti 
MSC Cruisesin vahvaa kiin-
nostusta koko Andalusian 
maakuntaa kohtaan.

– Olemme lisänneet si-
toutumistamme Andalu-
sian satamiin vuodelle 
2022, Pacheco vahvistaa.

MSC Cruises lisää ristei-
lyjään kymmenellä uudella 
risteilyllä Málagan sata-
maan, verrattuna pandemi-
aa edeltäneeseen vuoteen 
2019. Kaikkiaan MSC Crui-
ses toteuttaa tänä vuonna 
29 risteilyä Málagasta.

– Meillä on suuret odo-
tukset Málagassa, koska jos 
meillä meni hyvin jo syk-
syllä, olemme sitä mieltä, 
että kesällä meidän pitäisi 
pärjätä vielä paremmin, Es-
panjan MSC Cruisesin pää-
johtaja Fernando Pacheco 
arvioi.

Msc Cruises yhtiön MSC Grandiosa on yksi Málagan satamaan kesäkaudella risteilevistä aluksista. Se voi 
majoittaa parhaimmillaan jopa yli 6.000 matkustajaa sekä 1.700 hengen miehistön.

Ryanair on ollut Málagan 
lentokentän suurin lentoyhtiö 
jo yli kymmenen vuoden ajan. 

Kaksi maailman matkailujättiläistä, irlanti-
lainen lentoyhtiö Ryanair ja sveitsiläis-italia-
lainen risteily-yhtiö MSC Cruises, ovat ker-
toneet lisänneensä toimintojaan Málagaan 
tulevalle kesäkaudelle.
Teksti: Janne Leipijärvi
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Ihmisiä kohtaamassa ympäri maailmaa

Vain 225 euroa!

- Aurinkorannikko on hyvin suuri ja uudentyyppinen suomalaisyhteisö. Olemme nähneet käytännössä että meneillään olevalle sosiaalityön hankkeelle on suuri tarve täällä, toteaa Merimieskirkon pääsihteeri 
Hannu Suihkonen.

Kirjoittaja on Fuengirola.fi-lehden 
vapaa toimittaja.

Mika Heikkilä

Suomen Merimieskirkko näkyy nykyään 
aktiivisesti myös Aurinkorannikon arjessa. 
Tapasimme järjestön pääsihteerin Hannu 
Suihkosen.
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi

Nimenä Merimieskirkko 
lienee kaikille tuttu, mutta 
järjestön toiminta ja historia 
eivät välttämättä ole aivan 
yhtä tuttuja. Mitä jos ei ole 
merimies, eikä kuulu edes 
kirkkoon? Meneekö koko-
naan ohi kohderyhmästä? 
Ei välttämättä.

– Suomen Merimieskirk-
ko sai alkunsa vuonna 1875. 
Se perustettiin, koska tuol-
loin lähes 150 vuotta sitten 
maailman merillä seilates-
saan suomalaiset merimie-
het joutuivat monenlaisiin 
erilaisiin vaikeuksiin, ja 
kaipasivat apua ja tukea, 
valottaa historiaa Meri-
mieskirkon pääsihteeri 
Hannu Suihkonen.

– Vuonna 1880 ensim-
mäinen suomalainen 
merimiespappi seilasi Gö-
teborgista Britanniaan sel-
laisella laivalla, joka oli 
täynnä suomalaisia siir-
tolaisia matkalla Amerik-
kaan. Tuolla matkalla hän 
piti ensimmäisen jumalan-
palveluksen suomalaisille 
siirtolaisille, hän jatkaa.

– Merimieskirkko on siis
alun perin perustettu me-
renkulkijoita ja ulkomailla 
asuvia ja liikkuvia suoma-
laisia varten, ja nämä mo-
lemmat elementit ovat 
edelleen olemassa.

Ajat muuttuvat

Perusperiaatteet Merimies-
kirkon toiminnassa ovat siis 
tallella. Reilun 150 vuoden 
aikana maailma on kuiten-
kin muuttunut melkoisesti 

vietettyjen jaksojen jälkeen 
erilaiset houkutukset ovat 
vieneet. Nykyään ulkomail-
la liikkuvien suomalaisten 
suurin haaste lienee se, et-
tä sosiaalinen turvaverk-
ko Suomen ulkopuolella 
on harvempi kuin Suomes-
sa, pääsihteeri määrittelee.

Kaikille avointa

Kuten todettua, vaikka jär-
jestön nimi on Merimies-
kirkko, ovat sen palvelut 
tarjolla muillekin kuin me-
rimiehille, eikä kirkkoon-
kaan tarvitse kuulua. 

– Jokainen ulkomail-
la asuva tai liikkuva suo-
malainen ja jokainen 
merenkulkija on meidän 
kohderyhmäämme. Meidän 
toiminnassamme ei kysytä 
ihmisen uskonnollisuutta 
tai suhdetta kirkkoon, vaan 
pyrimme kohtaamaan ih-
miset kokonaisvaltaisi-
na ihmisinä, Suihkonen 
muotoilee.

Mutta mitä Merimies-
kirkko sitten ihan konk-
reettisesti tekee ihmisten 
hyväksi?

– Ulkomailla asuvalle
suomalaiselle Merimies-
kirkko tarjoaa suomalaisen 
yhteisön johon voi tuntea 
kuuluvansa ja sitä kautta 
verkoston tukea.

Merkittävä osa on myös 
ulkomailla tehtävällä sosi-
aalityöllä.

– Se pitää sisällään sekä 
ennaltaehkäisevää että kor-
jaavaa työtä. Jos ihmisellä 
tulee elämässä jokin kriisi, 
johtuipa se sitten päihteistä, 
elämäntilanteista tai mistä 
tahansa, niin siinä työnte-
kijämme ovat vahvasti mu-
kana.

Merimieskirkon sosi-
aalityöstä on kokemusta 
myös Aurinkorannikolla. 

Kuravettä päälle

Pääkirjoitus 18.3.2022

ja siinä samassa myös Meri-
mieskirkon toiminta on ha-
kenut uusia muotoja.

– Nykyään suurin osa
toimintamme volyymis-
tä tulee ulkomailta, missä 
kohtaamme siellä asuvia 
ja liikkuvia suomalaisia. 
Merenkulkijoiden kanssa 
puolestaan työskentelem-
me erityisesti Suomessa ja 
Suomen satamissa, Suihko-
nen jaottelee.

Menneiden vuosikym-
menten aikana suomalainen 
siirtolaisuus ja liikkuminen 
ulkomailla on muuttunut 
melkoisesti. Vuonna 1875 
ei ajeltu tavaraa rekoilla lä-
pi Euroopan eikä lennetty 
puoleksi vuodeksi Aurinko-
rannikolle ”muuttolinnuksi” 
jne. Nykyään tämä ja moni 
muu asia on arkipäivää. Se 
vaikuttaa osaltaan myös sii-
hen, minkälaista tukea esi-
merkiksi Merimieskirkolta 
haetaan. Tämän tietää myös 
Hannu Suihkonen.

– Muinoin varmasti suu-
rimmat avuntarpeet ovat 
johtuneet esimerkiksi kieli-
taidon puutteesta ja toisaal-
ta siitä, että pitkien laivassa 

KUKA?
Hannu Suihkonen

 ● Merimieskirkon 
pääsihteeri

 ● Kotoisin Kokkolasta
 ● Harrastaa mm. 

sauvakävelyä
 ● Innokas jalkapallon 

seuraaja

Mitä mieltä 
olet Espanjan 
liikenteestä? 

Teksti ja kuvat:  
Daniel Leipijärvi Elias Vehmassalo, 27, 

Vantaa

Espanjan liikenne on pal-
jon parempaa kuin Suomen. 
Vaikka sitä on enemmän, se 
toimii paremmin.

Arttu Immonen, 26, 
Jyväskylä

Huomattavasti sujuvampaa 
ja nopeampaa kuin 
Suomessa.

Raimo Nikkilä, 60, 
Tampere 

En ole ajanut täällä 
vähään aikaan, mutta ihan 
rauhalliseltahan tämä 
näyttää.

Ei päästä elämä helpolla. Ensin korona, sitten 
sota ja lopuksi vielä hiekkamyrsky. Calima tuli 
ja sotki terassit ja autot Aurinkorannikolla. Sierra 
Nevadassa lumipeitteen päälle muodostui selvä 
hiekkakerros.

Hiekan kulkeutuminen Saharasta Euroopan puo-
lelle on normaali ilmiö, tällä kertaa hiekan määrä 
sattui olemaan normaalia huomattavasti suurempi. 
Ja se näkyi ja tuntui. 

Jos satuit ajamaan autolla Caliman ja sateen 
aikaan, näky oli uskomaton. Tuulilasiin tippui ihan 
ehtaa ruskeaa kuravettä. Auto meni hetkessä sa-
man näköiseksi kuin Hannu Mikkolan Audi mui-
noin Jyskälässä.

Caliman jälkipyykkiä pestään vielä pitkään, ihan 
konkreettisestikin. Autopesuloihin on viikon loppua 
kohti mentäessä ollut hillittömät jonot. Paikalliset 
talonmiehet kiroilevat rappukäytäviä siivotessaan 
enemmän kuin virkaveljensä Suomessa lumimyrs-
kyn jälkeen.

Hiekan mukana tuli onneksi myös vesisateet. 
Andalusia meinaa tyystin kuivua. Nyt on syytä toi-
voa, että tulevan viikon ennusteet runsaista sateista 
pitävät paikkansa. Suihkussa käyminen päivittäin 
on ihan mukavaa puuhaa, jos vettä ei sada, tästä 
mukavuudesta on todennäköisesti pakko tinkiä.

Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskuksen ra-
hoittama kolmevuotinen 
sosiaalityön hanke Aurin-
korannikolla on lähesty-
mässä puoltaväliä. Tällä 
hetkellä hankkeen paris-
sa työllistyy alueella kaksi 
sosiaalikuraattoria. Hannu 
Suihkonen toivoo että han-
ke saisi jatkoa.

Mitä sillä saa? Kunnon palvelupaketin.
Runsaalla 200 eurolla saa Espanjassa tällä hetkel-

lä lämpimän asunnon, kuuman suihkun, aamukahvin, 
keittolounaan ja uunissa haudutetun tölkkiperseka-
nan sekä ruokailun jälkeen puhtaat astiat – niin ja 
vieläpä pyykit.

Ja mitä muuta? Töllöön kuvan, puhelimeen virtaa 
ja tietenkin rajoittamattoman määrän internetpornoa. 
Mikä diili, Endesa!

Tai kuten viikonloppuna Tapahtumaravintola Ku-
kossa esiintyvä Ile Vainio voisi runoilla; sähköyhtiö 
vailla vertaa, myös Ile tulee ja lipunhinnat lähes kol-
minkertaistaa. Ystävänne Vainio, laskuttaja mainio. 

No, Ilen lipun hinnat eivät ole kolminkertaistuneet 
parissa vuodessa, vaikka esitys olisi sen arvoinen. 
Kansanmies viihdyttää edelleen sulovilenin taksoilla.

Tammikuussa Endesa laskutti 65 neliön asuntoni 
sähkönkulutuksesta edellä mainitun summan. Edel-
lisenä vuonna lasku oli samalta ajalta 110 euroa ja 
sitä edellisenä vuonna 80 euroa.

Todellisuudessa 225 euroa kuukauden sähkölas-
kusta on tällä hetkellä pieni hinta siitä, että saa asua 
– ainakin toistaiseksi – rauhassa.

Mutta kun mietin, miten ukrainalaiset pärjäävät kes-
kellä sotaa, niin olen valmis maksamaan sähköstäni 
vaikka 300 euroa kuukaudessa.

Ja heti kun alan ajatella sitä lapsenkasvoista 18-vuo-
tiasta varusmiestä, joka uppoutuneena kylmään po-
teroon räntäsateessa pohtii; ”joko vihollinen on minut 
huomannut”, niin olen valmis maksamaan sähköstä 
yli 400 euroa kuukaudessa.

Suomalaiset ovat rahasta nariseva kansa, vaikka 
fyrkka on uusiutuva luonnonvara. Sitä saa palkka- 
tai pääomatulosta sekä työttömyyskorvauksesta tai 
sosiaalitoimistosta. 

Joten ehdotukseni on seuraava: Ne, jotka valittavat 
energian hinnankorotuksesta Ukrainan sodan takia, 
lähetetään paikalliseen poteroon ja valtio 
maksaa erotuksen. Muut ottavat tar-
vittaessa pikkuvipin ja maksavat sen 
vähitellen pois.
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Ihmisiä kohtaamassa ympäri maailmaa

”Espanjan ja Ranskan 
hiihtokeskuksissa 
on ollut niin paljon 

hiekkaa, että rinteet 
näyttävät Saharan 

autiomaalta. ”
is.fi 17.3.

– Näemme tämän hank-
keen erittäin tärkeänä ja 
tavoittelemme sille myös 
jatkoa.

Oma kutsumus

Hannu Suihkonen on toi-
minut Merimieskirkon 
johtajana eli pääsihteerinä 
vuodesta 2015 asti. Kiin-

nostus järjestön toimin-
taan heräsi kuitenkin jo 
nuoruudessa.

– Olen kotoisin Kokkolas-
ta, ja siellä oli jo tuolloin Me-
rimieskirkko. Vaikka silloin 
minulla ei ollutkaan siihen 
vielä mitään kontaktia, niin 
jokin kiinnostus sitä koh-
taan kuitenkin heräsi jo sil-
loin, hän muistelee.

– Myöhemmin 90-luvul-
la olin pappina Lauttasaa-
ren seurakunnassa ja silloin 
hakeuduin Merimieskirkon 
periodi laivapapiksi vuon-
na 1995. Sen jälkeen hain 
Hampurin merimiespapik-
si ja Merimieskirkon johta-
jaksi. Siellä olin perheeni 
kanssa vuodet 1997–2002.

Noina vuosina Suihko-

selle vahvistui käsitys sii-
tä, että tätä hän halusi tehdä 
jatkossakin.

– Merimiespappina teke-
mäni työn koin huomatta-
van monipuolisena. Siinä 
kohdattiin ihmisiä tavalli-
sessa elämässä todellakin 
keskellä heidän arkeaan ja 
elämäänsä, ja koin sen erit-
täin mielekkäänä.

Maailman menoa ihmetellessä tulee mieleeni vanha 
kertomus kahdesta uimarista, jotka menivät järveen. 
Molemmat heittivät vaatteensa rannalle. Toisen nimi oli 
Valhe ja toisen Totuus. Aikansa uituaan ensimmäisenä 
vedestä nousi Valhe ja puki päälleen Totuuden vaat-
teet. Sen sijaan Totuus vedestä noustuaan ei kyennyt 
pukemaan päälleen Valheen vaatteita. Se käveli alasti 
ympäriinsä. Kaikki, jotka näkivät hänet, olivat kauhuis-
saan. Tarinan opetus on siinä, että ihmiset hyväksyvät 
mieluummin Totuudeksi puetun Valheen kuin alasto-
man Totuuden!

Arabialaisen sananlaskun mukaan ”valhe on saira-
us ja totuus sen parannuskeino”. Ongelmana näyttää 
vain olevan, että Valhe pukeutuu helposti Totuuden 
vaatteisiin ja alkaa esittää tervettä. Se uskottelee että 
kaikki on hyvin eikä tässä tarvita mitään parannusta. 
Totuuden vaatteissa se osoittaa sormella Totuutta ja sa-
noo että katsokaa tuota alastonta hullua! Se on vietävä 
hoitoon ennen kuin se aiheuttaa enempää hämminkiä 
keskuudessamme. Suljetaan se pois silmistämme. Ei 
sitä kukaan kestä!

Keskiajalla jesuiitoilla oli väliin voimakas pyrkimys 
päästä tiettyihin tavoitteisiin keinoista huolimatta. Täs-
tä lienee peräisin kuuluisa sanonta ”tarkoitus pyhittää 
keinot”. Valhe pyrkii omiin päämääriinsä usein esiin-
tymällä Totuutena. Kaikki keinot ovat sillä käytettävis-
sä! Jos kykenemme näkemään Totuuden silmin, huo-
maamme että nuo keinot ennakoivat tiettyä Valheen 
haluamaa tarkoitusta.

Onneksi Valhe on nuorallatanssija, joka 
liikkuu korkealla ilman Totuuden suoja-
verkkoa. Kun se putoaa, sille käy huo-
nosti. Pelkät Totuuden vaatteet eivät sitä 
pelasta! Olisiko ”Putineilla” peiliin katso-

misen paikka?

Alaston totuus vai puettu valhe?

- Aurinkorannikko on hyvin suuri ja uudentyyppinen suomalaisyhteisö. Olemme nähneet käytännössä että meneillään olevalle sosiaalityön hankkeelle on suuri tarve täällä, toteaa Merimieskirkon pääsihteeri 
Hannu Suihkonen.

Pirjo Salmén, 66, 
Helsinki

Jalankulkijana näyttää 
aika kaoottiselta, mutta 
joustavalta. Jalankulkijoille 
annetaan hyvin tietä.

Kaija Salmén, 
Kouvola

Sen olen huomannut, että 
täällä soitetaan vähemmän 
torvea kuin joissain muissa 
maissa.

Tiina Kajander, 64, 
Helsinki

Minun mielestäni se on 
hyvää ja sujuvaa.

Matkavakuutuksen merkitys
Me suomalaiset hankimme kuuliaisesti koteihimme 
ja autoihimme vakuutukset, mutta matkalle lähtiessä 
moni ajattelee ”säästävänsä”, eikä ota matkavakuu-
tusta. Tämä säästö voi osoittautua todella kalliiksi. 
Valitettavasti välillä täältä Aurinkorannikoltakin jou-
dutaan järjestämään ambulanssilentoja Suomeen 
ja pahin mahdollisuus on äkillinen kuolemantapaus. 

Matkavakuutuksen voi hankkia siitä maasta, mis-
sä on kirjoilla. Se voi sisältää matkustajavakuutuksen 
ja matkatavaravakuutuksen. Omaan yhdistelmään voi 
ottaa molemmat vakuutukset tai vain toisen. Matkusta-
javakuutuksesta korvataan sairauksien ja tapaturmien 
hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa kuljetus hoitoon 
kotimaahan. Lisäksi matkustajavakuutukseen voi olla 
mahdollista sisällyttää korvaukset pysyvän haitan ja 
kuolemantapauksen varalta sekä päivärahakorvaus 
tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Mat-
kustajavakuutus voi sisältää vakuutusturvaa myös mm. 
matkan peruuntumisen, keskeytymisen, odottamisen tai 
matkalta myöhästymisen varalta. Matkatavaravakuutuk-
sesta korvataan matkatavaroille sattuneita vahinkoja.

Matkavakuutukset ovat erityisen tärkeitä muuttokoh-
dissa. Espanjassahan sosiaaliturva on työperusteinen 
eli täällä siihen pitää hakeutua ja päästä esim. työn tai 
avioliiton kautta. EU-sairaanhoitokortin voi saada siitä 
maasta, jonka sosiaaliturvaan kuuluu. Valitettavasti ei 
ole kovin harvinaista, että henkilö ei tiedä itse pudon-
neensa jo Suomen sosiaaliturvasta, eikä kuulu Espan-
jan sosiaaliturvaan ja tajuaa sen vasta hakeutuessaan 
esim. sairaalahoitoon, jota ei yllättäen kukaan suostu 
korvaamaan. Olen lukuisia kertoja työssäni 
törmännyt tilanteeseen, jossa avun järjes-
täminen olisi ollut todella helppoa matka-
vakuutuksen kautta. Matkavakuutuksen 
tarjoajilla on asiakkailleen 24/7 toimiva 
puhelinpalvelu, johon yhteyttä ottamalla 
saa apua ja neuvoja yhdeltä luukulta 
mihin vuorokaudenaikaan tahansa. 

Tia Raunio
Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnon-
varakeskuksen erikoistutkija, dosentti
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Markkinoinnilla parempaa hyvinvointia sinunkin yrityksellesi.

PriimaAvustaja laskeutuu 
Costa Del Solille

Tule mukaan tutustumaan läheis-
viestinnän uuteen aikakauteen!

22.3.2022 kello 13.00 Ravintola Kukko

Tilaisuudessa esitellään seniorikäyttöön suun-
niteltu viestintäratkaisu PriimaAvustaja, joka 
yhdistää käyttäjän läheispiireineen yhteen uudella 
tavalla. PriimaAvustajan avulla käyttäjä ja hänen 
läheispiirinsä pystyvät:
• käymään laadukkaita videopuheluja kuvakkeen

painalluksella
• järjestämään menoja selkeään kalenteriin,

kalenterissa on muistutustoiminto
• jakamaan tietoa viestiseinällä ryhmän kesken
• Todella helppokäyttöinen!

Tilaisuuteen osallistuneille kalakeittotarjoilu ja 
mahdollisuus päästä mukaan veloituksettomaan 
PriimaAvustajan kokeilujaksoon.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 
Ennakkoilmoittautumiset sähköpostitse: 
aleksi@priima-avustaja.fi 

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

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.
952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

 

952 477 310

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

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

Turvallisuus, turvallisuuden tunne 
ja itsemääräämisoikeus
TURVALLISUUS ON MÄÄRITTEENÄ mielenkiintoi-
nen. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat mer-
kittäviä hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia 
tekijöitä. Usein puhumme terveydestä ja voinnista 
fyysisinä haasteina tai sairauksina sekä voinnista, 
mikä koskettaa konkreettisia toimia ja toimijuutta.

 Hyvinvointiin liittyvät kiinteästi sosiaaliset suhteet, 
oma käsitys itsestä ja sisäinen hyvinvointi henkisesti. 
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös konkreettinen 
turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Turvallisuus on 
osatekijä meidän kasvussamme, kehityksessäm-
me, mutta myös ylisukupolvisissa 
kokemuksissa ja traumoissa ja niiden 
siirtymissä myös kehollisesti meihin. 
Kaikki on siis yhteydessä kaikkeen. 

Mitä tämä turvallisuus sitten on? 
YK:n turvallisuusneuvosto suunnitel-
tiin maailmanrauhan ylimmäksi varti-
jaksi. Kun YK:n yleiskokous käsittelee 
mitä hyvänsä ongelmaa, turvallisuus-
neuvosto käsittelee ainoastaan rau-
haa ja turvallisuutta koskevia kysymyksiä. Kaikki 
YK:n jäsenet ovat luvanneet hyväksyä turvallisuus-
neuvoston päätökset ja toteuttaa ne omalta osaltaan. 
Entä kun tämä ei toteudu? Se luo yhteiskunnallista 
turvattomuuden tunnetta. Turvaamaan tehdyt ra-
kenteet eivät toteudukaan. 

Sama pätee myös yksilöön. Turvattomuuden 
tunne voi syntyä itsemääräämisoikeuden ja liialli-
sen turvallisuuden toteuttamisesta. Voidaan kysyä 
luoko aseistettu vartija turvallisuuden tunnetta vai 
enemmän turvattomuuden tunnetta? Näitä asioita 
voi pohtia, kun asennamme kotiin hälytysjärjestel-
mää, että ehkäisemmekö sillä enemmän varkaita 
vai parannamme omaa yöuntamme. Kumpikaan 
ei ole tietenkään huono asia, mutta näitä asioita 
joudumme pohtimaan myös maailman tilanteessa, 
kun sota ja hätä koskettaa meitä. 

Turvallisuuden tunne muodostuu useista eri 
osatekijöistä. Näitä ovat ihmisen omat ominaisuu-
det, jotka muodostuvat lapsuudesta, siitä mitä 

pidämme turvallisena ja koemme 
turvalliseksi. Toisena meitä ohjaa-
vat oma resilienssikyky sietää tai 
suhtautua haastaviin tilanteisiin 
tai asioihin, sekä kuinka meidän 

arjen asiamme ylipäätään ovat 
kyseisenä hetkenä. Ei ole 

ollenkaan tavatonta, että 

digitalisaatio on tuonut meille myös huonoa infor-
maation kautta tunnetasolle. Kun mietimme sotaa, 
pandemiaa, valtaa ja omaa arkeamme, pääsään-
töisesti turvallisuuden tunnetta lisää tuki ja turva 
myös yhteiskunnalliselta tasolta.

Kuitenkin silloin kun se tehdään rajoittamalla 
ihmistä, se saa aikaan myös vastakkaista turvatto-
muuden tunnetta. Että, joku taho, he tai ne, ohjai-
levat meidän päätäntävaltaamme, ja muokkaavat 
meidän mielipiteitämme, sekä vapautta. Usein myös 
perinteinen viranomaiskammo juontaa juurensa sii-

tä, jos olet kokenut, etkä kenties saa-
nut oikeanlaista apua ja olet tottunut 
ajattelemaan instituutioiden olevan 
sinua vastaan ja vain rajoittamassa 
yksilönvapauksia. 

Niinä hetkinä, kun turvattomuu-
den tunne on vielä tiedostamatonta, 
se usein ilmenee vihana ja voimak-
kaana toimintana ja puheena. Kun 
pelko aktualisoituu, usein ihminen 

joko lamaantuu tai hyökkää tai pakenee. Näitä eri-
laisia fyysisiä menetelmiä voi parantaa esimerkiksi 
TRE-menetelmällä ja keskusteluapua on hyvä ottaa 
silloin kun tuntuu, että omaan arkeen, ajatuksiin ja 
tunnetilaan vaikuttaa maailmantilanne jo häiritsevästi. 

Tämän hetken tilanteessa erityisesti yksinäisyyttä 
kokevien, lasten sekä sairauksista kärsivien ihmisten 
tulisi saada tukea myös henkiseen jaksamiseen, 
siihen että pelot ympäröivästä maailmanmenosta 
eivät kuormittaisi kasvua, vointia tai arkea yhtään 
enempää.

Uutisointi koskettaa usein lapsiin ja nuoriin, myös 
sodan kokeneet ihmiset ja heidän lapsensa, ovat 
peloissaan tulevaisuudesta. Miten voisimme saada 
turvallisuuden tunnetta sekä turvallisuutta parannet-
tua? Olisiko keskustelusta aiheesta toisen ihmisen 
kanssa apua vai olisiko hyvä jättää uutisten seu-
raaminen yhteen kertaan päivässä?

Erilaisia vastauksia varmasti ja jokaiselle sopiva 
tapa käsitellä asioita löytyy. Tärkeintä olisi, ettemme 
vähättele toisen kokemusta tai mielipidettä vaan 
osaisimme ja jaksaisimme kuunnella toisiamme.

Niina Ristolainen NSC Group Oy

Kirjoittaja on laillistettu 
sosiaalityöntekijä (YTM) sekä 

hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen yrittäjä 
Fuengirolassa.

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

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

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

Ilmainen uutiskirje joka kuukausi, HAE OMASI!

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

Kummassakin liikkeessä palvelua myös suomen kielellä

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com

60 
tablettia

26,90

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | tiina@annisvitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
K2-vitamiini ja 

Q10.

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

K2-vitamiini ja 

-10
Tarjous voimassa 

8.11. saakka.

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Elinvoimaa luonnosta.oimaa luonnosta.voimaa luonnosta.v

Tri Tolosen
Berberin+Kromi 

ja CardiOmega 

Tarjous voimassa 
13.5. 2021 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

-10%

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
KARPALO + 
C-vitamiini 

60 kaps.

-10%
Tarjous voimassa 

31.3. 2022 asti.

Turvallisuuden 
tunne 

muodostuu 
useista eri 

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

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

HUULET • KULMAT • EYE-LINERIT
Alan ammattilaiselta  vuodesta 1994 lähtien! 
Satu Ahonen / Kestopigmentointikouluttaja 
Ajanvaraukset: (+34) 695 980 647

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

Suomalainen lääkäriasema

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

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit

• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot

• Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 
(Los Bolichesin juna-asemaa vastapäätä)

puh. 952 66 45 45

Vihreä terveystanko on 
taas sesongissa
Kevät on parsan  
ystävien herkkuaikaa. 
Tuoretta tankoparsaa 
löytyy lähes joka kau-
pasta, eikä hintakaan 
päätä palella.

Monen muun hyvän asi-
an tavoin myös parsa on 
kaikkea muuta kuin uu-
si keksintö. Sitä on viljelty 
Egyptissä jo 5000 vuotta 
sitten, ja Välimeren alueella 
laajemminkin ajanlaskum-
me alusta asti.

Herkullisen makunsa 
lisäksi parsaa kannattaa 
nauttia myös sen runsaiden 
terveysvaikutusten vuoksi. 
Listasimme joitakin syitä 
pistää parsaa poskeen.

1. VITAMIINIPOMMI. 
Parsassa on muun muassa 
A-, C-, ja K-vitamiineja
2. AIVORUOKAA. 
Parsa on yksi parhaista 

foolihapon lähteistä. Foo-
lihappo on erityisen tärkeä 
odottaville äideille ja hei-
dän matkustajilleen, mut-
ta hyödyllistä myös muille. 

Se edistää muun muassa ai-
vojen toimintaa.
3. AINEENVAIHDUNTA. 
Parsa auttaa sekä ykkös- 
että kakkoshädälle. Se on 
diureettinen, eli edistää 
virtsaneritystä. Parsassa on 
myös runsaasti kuitua, joten 
se huoltaa suolen toimintaa.
4. ANTIOKSIDANTIT. 
Vapaat radikaalit, nuo ai-
neenvaihdunnan sivu-
tuotteet, jotka hyökkäävät 
solujemme kimppuun, tar-
vitsevat vastavoiman, jonka 
antioksidantit suovat. Par-
sassa on runsaasti antiok-
sidantteja.
5. PUOLUSTUSKYKY. 
Parsassa on myös E-vi-
tamiinia, joka vahvistaa 
elimistön omaa puolustus-
järjestelmää. Kevätflunssa-
kin pysyy loitommalla.

PriimaAvustaja on ikäih-
misille suunnattu mobii-
lisovellus, jonka avulla 
ikääntyneen, omaisten ja 
hoitajan välinen viestintä 
tuodaan kaikille seniorin 
piiriin kuuluville helposti 
saataville.

Tule tutustumaan Prii-
maAvustajaan ensi viikon 
tiistaina 22.3. klo 13 ravinto-
la Kukkoon. Tilaisuudessa 
on mukana asiantuntija ke-
hittäjätiimistä kertomassa 
ja opastamassa sen käyttöä. 

PriimaAvustajan avulla 
yhteydenpito kaikkien lä-
heisten kanssa helpottuu 
merkittävästi. Usein tie-
totekniikka luo haasteita 

yhteydenpitoon, PriimaA-
vustaja on kehitetty voit-
tamaan nämä haasteet ja 
helpottamaan elämää.

PriimaAvustaja on suun-
niteltu siten, että jokainen 

uskaltaa käyttää sitä. La-
dattuasi PriimaAvustaja 
-sovelluksen saat käyttöösi 
helppokäyttöisen videopu-
heluyhteyden, selkeän vies-
tiseinän sekä synkronoidun 

kalenterin. Näiden toimin-
tojen avulla pidät vaivatto-
masti yhteyttä sukulaistesi 
kanssa vaikka ympäri maa-
ilman. Ja kalenteri muistaa 
menosi.

Sovellukseen kannattaa 
tulla tutustumaan. Mukaan 
mahtuu 50 ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Tilaisuudessa on tarjolla 
lohisoppalounas. Sinulla on 
mahdollisuus myös päästä 
osalliseksi PriimaAvusta-
jan veloituksettomaan ko-
keilujaksoon. 

Tee ennakkoilmoittau-
tuminen sähköpostitse 
osoitteeseen aleksi@prii-
ma-avustaja.fi.

Parsa toimii hyvin myös grillissä.

Pitkänä tai pätkänä, parsa on sekä herkullista että terveellistä.

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

• Reikihoidot ja -kurssit 
• Tarot • Feng shui 

• Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella • Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com
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Tietoa läheisviestinnästä seniori-ikäisille
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Liikennesääntöihin tiukennuksia, 
tutkanpaljastimesta voi saada 
tuhansien eurojen sakon

WellO2 – lääkkeetön apu
hengitysongelmiin

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

Yhteistyössä

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

Myynnissä 
Centro Finlandiassa 

Meriaturissa! 239€
Tarjoushinta

Yhteistyössä

WellO2 – lääkkeetön apu hengitysongelmiin
Maksuton 

kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.

WellO2 – lääkkeetön apu
hengitysongelmiin

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

Yhteistyössä

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

WWW.WELLO2.FI

Jo yli 70.000 
tyytyväistä 
käyttäjää!

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

Maanantaina 21. 
maaliskuuta astuu 
Espanjassa voimaan 
joukko liikennetur-
vallisuuteen liittyviä 
lakimuutoksia. Koko-
simme oheen joukon 
keskeisimpiä muu-
toksia.
Teksti: Janne Leipijärvi 
Kuvat: Arkisto

1. Matkapuhelimen käyttö 
ajon aikana voi johtaa jat-
kossa sakkojen ohella 6 ajo-
korttipisteen menetykseen, 
aiemman 3:n sijaan.

2. Turvavyön, kypärän ja
turvaistuimen laiminlyön-
ti johtaa jatkossa niin ikään 
6 pisteen menetykseen, ai-
emman 3:n sijaan.

3. Pyöräilijän ohittaminen 
vaaralliseksi katsottaval-
la tavalla johtaa jatkossa

6 pisteen menetykseen, 
aiemman 4:n sijaan. Pyö-
räilijää ei saa ohittaa sa-

maa kaistaa käyttäen, jos 
käytettävissä on toinen-
kin kaista.

4. Jos tielle heittää roskia
jotka voivat aiheuttaa on-
nettomuuden tai sytyttää

tulipalon, voidaan kortis-
ta ottaa 6 pistettä aiemman 
4:n sijaan.

5. Menetetyt ajokorttipis-
teet saa takaisin kun on ku-
lunut kaksi vuotta ilman
rikkeitä.

6. Alkolukko on välttä-
mätön autoissa, jotka on
rekisteröity matkustajien
kuljettamiseen. Tämä sään-
nös astuu voimaan 6.7.2022.

7. Ohittaessa ei saa enää
ylittää nopeusrajoitusta 20 
km/h:lla, kuten tähän asti.

8. Tutkanpaljastimen ja
tutkan häiritsimen asen-
taminen on kiellettyä ja
ankarasti rangaistavaa,
vaikkei laite olisi käytös-
säkään. Sakot ovat 6.000–
20.000 euroa.

9. Sähköpotkulautojen
käyttö jalkakäytävillä on
kiellettyä. Ajaessa pitää
käyttää kypärää.

10. Vähäpäästöisille au-
toille rajatulle alueelle aja-
minen suuripäästöisellä
autolla johtaa maksimis-
saan 200 euron sakkoon.

Jatkossa ohitusta ei saa vauhdittaa ylinopeudella.

Turvavyö suojaa ruumiinvammojen ohella myös sakoilta ja ajokortti-
pisteiden menetykseltä.Jos ajat, et ota. Edes matkapuhelinta käteesi. Ei näin. Ei jalkakäytävillä, eikä ilman kypärää.



Perjantai 18.3.2022 – 17

TILAA KOTIISI TAI NOUDA TOIMISTOLTA
  www.olekustannus.com/kirjat      (+34) 952 47 07 94       tilaajapalvelu@olekustannus.com 

OSTA ITSELLE TAI LAHJAKSI

NUEVO FUEGO LENTO  
- ESPANJAN KOTIKEITTIÖN
SALAT SELVÄLLÄ SUOMEN
KIELELLÄ
120 sivua tietoa Välimeren keittiöstä ja 

espanjalaisen keittiön saloista sekä runsaasti 

kokkausvinkkejä. Kirja sisältää yli 70 reseptiä 

seikkaperäisine valmistusohjeineen, kirjoittajan 

omien kokemusten värittäminä. 

“Olen kirjassa yrittänyt mahdollisimman helpolla 

tavalla jakaa tietoa, jonka olen itse saanut Espanjan 

keittiöstä lähes 40 vuoden maassa asumisen aikana.”  

– Katia Westerdahl

HINTA: 30 € 
Olé-lehden tilaajille: 25 €

E S PAN JA N  KOT I K E I TT I Ö

FuegoNuevo

Lento

KAT I A  W E S T E R DAH L

Osta nyt - uusi keittokirja

kotikeittiön 
paras paketti

E S PAN JA N  KOT I K E I TT I Ö

FuegoNuevo

Lento
KAT I A  W E S T E R DAH L

55€
YHT.

Club Olé  
hinta 50 €

Ja monia lisäetuja, 
kuten: 

LIBERTYCASHBACK

Vara-auto jopa 45 päivän ajaksi tai 35€/
päivä taksikuluihin

Lisäkattavuusmahdollisuus tuholais-
torjuntaan  ja oikeusapuun asunnon-
valtaustapauksessa

Henkivakuutuksen uusinta 80-vuotiaaksi 
ja uudet sopimukset 70-vuotiaaksi asti

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

Tyytyväinen asiakas syntyy 
pienistä asioista

CASH
BACK60€

jokasesta uudesta auto-, koti- ja 
henkivakuutuksesta

O L E M A S S A O L E V I L L E  A S I A K K A I L L E

CASH
BACK 30€

ensimmäisestä vakuutussopimuksesta &                         
60 € siitä eteenpäin

U U S I L L E  A S I A K K A I L L E

 25.4.                       
2022

asti

Fuengirola Fi - HP colour_150x225mm - PROMO 1 - March, 18

Expatriaattien
valinta

#1

Liikennesääntöihin tiukennuksia,
tutkanpaljastimesta voi saada
tuhansien eurojen sakon
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LUPAAJALTA

SATUTTAVIA

KOVETTUVA

O´CONNOR

RIENTÄKÄÄMME
PALVELEMAAN!

KÄYTTÄÄ
KIELTÄÄN KIRJO

LAAKEA
LIIKEN-
TEELLE

INSTANSSI

VAKUU-
DEKSI

.....TEE

RISTIKKO-
MAISIA

HANNAH
LEIKAT-
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....!

KELPAA�USA:SSA
KIINANRUOHOJA

MUSIKAALI

METALLI
VAINA-
JALLA

HARLIN�&
KAIMA

MUSTAN�KULLAN�MAA

HALLUSINAATIO

!
SINKOI-
LEVIA

ITSE
HANKITTU

HALKI
AIKO-
JEN

PIAN
HARVI-

NAISEM-
MIN

HURI-
SEVA

SITO-
MISIIN

MUNKILLA

DIFFE-
RENSSIT

MET-
SÄSTÄ
TAL-
TEEN

KIRJOITETTU (L)ENNÄ-
TETTYJÄ

SURF-
FAUS-
PAIKKA
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TORI
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TUTUKSI

PAVLOV

HAUTA..... VIUHAHTAJA
TEKEE
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SEKSEEN?

PYRAMIDI
AISTIA

NAHOIS-
SAAN

HAAR-
NIS-

KASSA

PALLE-
ROILLA

OLLA
NÖYRÄNÄ

ELI/PELI

PIENI�&�KEVYT
SYÖTÄVÄ

PALMUISTA

KALLONEN�&
SARKOLA

LÅNG-
BACKA

SYÖTÄ-
VÄKSI

PII-
PUISSA

PAHA
TAUTI

SUORA
LÄHE-
TYS

MARJAMAITA LEMMIK-
KINÄ
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Perjantaina 16.3.2012 ilmestyneessä 
lehdessä pääuutisen teema jatkui 

Aurinkorannikon suomalaisen koulun 
kuohunnan ympärillä. Koulun henki-
lökunta oli tavannut koulun kannatus-
yhdistyksen hallituksen ja molemmat 
osapuolet kokivat tapaamisen vieneen 
asioita eteenpäin. Palautetta jaettiin ja 
sen mukaisiin toimiin ryhdyttiin. Apu-
laisrehtori Janne Kankainen oli kokenut 
viimeiset kuukaudet vaikeiden asioiden 
ympärillä olleen työyhteisössä kuormit-
tavia sekä henkisesti, että fyysisesti ja 
hallituksen puheenjohtaja Pertti Salmèn 
oli myöntänyt henkilökunnan tarpeiden 
jääneen taka-alalle työnantajan toimesta. 
Prosessin myötä hallintokulttuurin us-
kottiin muokkautuvan avoimemmaksi.

Muita uutisia olivat muun muassa 
ympäri Espanjaa järjestetyt mie-

lenosoitukset. Mielenosoituksissa tuet-
tiin maaliskuussa suunnitteilla ollutta 
yleislakkoa silloista työvoimapoliittista 
uudistusta vastaan. Myös Aurinkoran-
nikon kuoron lähestyvästä 35-vuo-
tisjuhlakonsertista ja Benalmádenan 
kaupunginjohtaja Javier Carnero Sier-
ran suunnitelmista kaupungin ulkomaa-
laistoimen suhteen uutisoitiin.

Kansainvälistä naistenpäivää vie-
tettiin Fuengirolan Mai Taissa 

samalla konseptilla jo 18:ta kertaa. Ta-

pahtumassa nivoutui yhteen yrittäjyys, 
osaaminen, naiseus ja ilo. Tapahtuman 
priimusmoottorina toimi Siru Kinnu-

nen, joka kertoi tavoitteena olleen antaa 
Aurinkorannikon naisyrittäjille lisää 
näkyvyyttä tapahtuman myötä. Tuona 

vuonna myös ensimmäistä kertaa mie-
het pääsivät heti alkuillasta mukaan ta-
pahtumaan.

Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa
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www.4puz.com

1. Montako vuotta legendaarinen Jalostajan hernekeitto
täyttää tänä vuonna?

2. Mikä oli suomalaisen Hollywood-legenda Maila Nurmen
tunnetuin rooli?

3. Kuinka monta vuotta Seiska-lehti on viihdyttänyt
suomalaisia?

4. Miksi Venäjän arvellaan tuoneen Ukrainan rajalle 1947
valmistuneita kaksitasokoneita?

5. Kuinka monta henkilöä on ilmoittautunut Suomessa vasta
perustettuun noitakouluun?

6. Montako vuotta on Kauniiden ja rohkeiden alkuperäisen
Ridgen eli Ron Mossin ja hänen isänsäänsä Eric 
Forresteria näyttelevän John McCookin välinen ikäero?

7. Mitä jääkiekkohistoriaa valmentaja Pekka Virta teki viime
viikolla?

8. Mitä elokuvahistoriaa Dual-niminen Hollywood-raina teki?
9. Mistä Hymy-lehti sai nimensä?
10. Kenestä edesmenneestä kansanedustajasta ja

viihdyttäjästä tehdään elokuva tänä vuonna?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

U H R I T K U R E P O T R A T

T U U L A I R O N I A U I V A

A R O M I R E P O K Y T K I N

H I K A T J A O T U S T A O S

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

O T S A I L M E N E U R O N I T N

L A A T I V A S Y L I E S T E R I V I

U L D A V I S E L L A A T O N I A

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

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

R E T K I E L L E I T U S S I A S

O L I O T I M O T H Y H Ä Ä K A N S A

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

S P A R T A K J U M I T Y Ö L I I K E

A A T U S A H A E T O A T A A T U T

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 

Kivoja bileitä odotellessasi, nauti hiljaisuudesta 
ja kamomillateestä. Onnea saat muistellessasi 
bilemekkojesi kuntoa!

Upea ulkomaan matka odottaa sinua ja se 
tulee piristämään sinua hitokseen. Olet ihana 
ja komea ja se tuo sinulle onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Älä luulekaan että viikonloppusi olisi vihdoin 
rauhallinen. Täyttä touhua ja tohinaa on koko 
ajan. Onnea saat cavalasillisesta!

Uusia liikunnallisia reittejä suunnitellessasi, 
muista kartoittaa myös hyviä ruokapaikkoja. 
Onnea saat terassilla istuskelusta!

Kevään koitto antaa sinulle uuden mahdolli-
suuden erääseen juttuun. Onnea saat olemal-
la positiivinen mieleltäsi!

Kivojen tapahtumien suunnittelu ja järjestely 
on tulossa taas muotiin. Onnea saat 
lirkuttelusta naapurin miehen kanssa!

Kevätsiivouksen lomassa laulele hittibiisejä, 
sillä pääset sopivan romanttiseen muudiin. 
Onnea saat monellakin tavalla!

Viikonloppusi on hauska yhdistelmä vanhaa 
ja uutta. Ensi viikkosi on superkiireinen. Nauti 
aamiainen joka aamu, se tuo onnea!

Upeat tapahtumat piristävät mieltäsi, saat olla 
sosiaalinen ja nauraa vatsalihakset vinkuen. 
Onnea saat olemalla itsesi!

Sinun kannattaa shoppailla ensi viikolla, koska 
tulevalla kaudella rientojesi määrä tuplaantuu. 
Onnea saat hameista!

Kevätkautesi tulee olemaan romantiikan 
kylläinen ja sosiaalisesti täysinäinen. Onnea 
saat ulkoilemalla ja nauttimalla!

Rosmariinin maku on sinulle sopiva, joten 
hanki pieni taimi. Mausta ruokasi terveellisesti 
ja tulisesti, se tuo sinulle onnea!

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

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

Benalmádenan Mariposario-perhospuistossa. Kuva: Pirjo Sallmén

LUKIJAN KUVA 
Tällä palstalla julkai semme 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 
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Lukon kovin vastus kaukalon ulkopuolelta
VIIME KAUDEN MESTARI Lukko saa 
tehdä hartiavoimin töitä, jotta se selviää 
säälipleijareihin eli kymmenen parhaan 
joukkueen joukkoon Liigassa.

Syy ei ole niinkään siinä, että pelaa-
jahankinnat olisivat menneet pieleen tai 
uusi päävalmentaja Marko Virtanen ei 
hallitsisi tehtäviään.

Lukon ylivoimaisin vastus tulee täl-
lä kaudella kaukalon ulkopuolelta, ko-
ronasta. Toki muutkin joukkueet ovat 
pandemiasta kärsineet, mutta rauma-
laisseura ehkä sittenkin eniten.

Pahimpaan aikaan joukkueesta oli 
pois toistakymmentä pelaajarinkiin kuu-
luvaa. Korvaajia hankittiin junioreista ja 
muiden seurojen ylijäämäpelaajista.

Lukon nykyjoukkueen todellisesta 
iskukyvystä saatiin todellinen kuva, kun 
se sai kaikki sairaslistalaiset mukaansa. 
Voittoja tuli 14 putkeen. Sen jälkeenkin 

riveistä on pudonnut miehiä.
Viimeksi 16. päivä kuluvaa kuuta 

Lukko voitti kovakuntoisen HPK:n. Jal-
keilla olivat taas kaikki parhaat pelaajat. 
Tosin osa vielä toipilaina.

Päivän kysymys kuuluu, onko Lukolla 
aineksia tuplamestaruuteen?

VASTAUS ON YKSISELITTEINEN: Kyl-
lä on! Joukkue on erittäin laadukas ja 
vahvistettu juuri oikeilla pelaajilla vielä 
loppumetreillä. Kaiken lisäksi Vili Saari-
järven kaltaiset huiput ovat pääsemässä 
sairauksien jälkeen täyteen vireeseen.

Lukko ei pelaa kuten viime kaudel-
la. Tuolloin se oli sarjassa materiaalin 
taito-ominaisuuksiltaan ylivoimainen, 
samoin kuin edellisellä kesken jääneel-
lä kaudella.

Nyt joukkue pelaa enemmän pys-
tysuunnan jääkiekkoa ja korvaa viime 

kaudesta lähtenyttä taitoa fyysisyydellä 
ja luisteluvoimalla. Marko Virtanen on 
osannut yhdistää Pekka Virran kont-
rollijääkiekon ja nopean pystysuunnan 
pelaamisen.

Kiekkoasiantuntijat väittivät 
alkukaudesta, että Lukko 
pelaa Pekka Virran kopio-
jääkiekkoa, eikä joukku-
eella ole enää selkeää 
pelillistä identiteettiä. 
Kun joukkueeseen jou-
dutaan heittämään jun-
nuja, muiden seurojen yli-
jäämämiehiä ja kokoonpano 
vaihtuu koko ajan, on kohtuutonta 
moittia päävalmentajaa pelitavasta. 
Kyse on silloin ennen kaikkea selviy-
tymisestä, eikä pelillisen identiteetin 
jalostamisesta.

Tällä hetkellä kaikki merkit viittaavat 

siihen, että Lukko tulee vahvasti pudo-
tuspeleihin, valmiina puolustamaan 
mestaruutta.

Mitä tulee joukkueen tapaan pela-
ta, niin parhaimmillaan kiekollisena 

se on modernia, nopeaa pys-
tysuunnan lätkää, johon on 

yhdistetty kiekkokontrollia.
Kiekottomana Lukko 

paineistaa kontrolloidusti 
vastustajaa sen puolus-
tusalueella eliminoiden 

vastustajan ylivoimahyök-
käykset.
Yksilötaitoa Lukosta löytyy 

niin, että se kykenee ratkaisemaan 
tiukat ottelut edukseen.

Mestaria on lyöty kauden aikana, 
ja se on ollut lähes kontallaan, mutta 
noussut ratkaisevilla hetkillä puolusta-
maan uskottavasti mestaruutta.

PUNAISELLA VÄRILLÄ VÄLITETÄÄN usein 
viestiä rakkaudesta, intohimosta ja jopa syn-
nistäkin, jos hämärtyvän kadun lyhdyt vain 
ovat tämän värisiä. Värillä signaloidaan eri 
konteksteissa myös poliittista kantaa, lämpöti-
laa tai herätetään vain halutessaan huomiota, 
koska väri herättää kaikista eniten huomiota.

Erään jalkapalloon liittyvän tutkimuksen 
mukaan englantilaiset joukkueet, joilla on 
punainen peliasu, ovat menestyneet muita 
paremmin. Mieleeni tulee väistämättä Man-
chester United, vaikka muitakin ”punaisia” 
joukkueita on Englannissa. Toisen tutkimuk-
sen mukaan jalkapallomaalivahdit kokivat 
punaisilla pelipaidoilla pelaavat vastustajat 
vaarallisemmaksi, kuin valkoiset kollegansa. 
Tutkimustulokset ovat mielenkiintoisia, sillä 
sen perusteella kaikkien joukkueiden kan-
nattaisi pelata ottelunsa punaisin peliasuin, 
jotta voitto olisi todennäköisempää.

Kun unohdetaan vaatetus ja käsitellään 

punaista väriä jalkapallossa muissa yhte-
yksissä, seuraa lähes aina keskustelu pe-
laajavaroituksista. Jalkapallossa punainen 
merkitsee kaikkea muuta, kuin edellä mainitut 
rakkautta eri muodoissa olevat symboliset 
merkitykset. Punainen merkitsee jalkapallos-
sa lähes väistämättä tappiota. Pelaajalle an-
nettu punainen kortti tarkoittaa pelaajan ulos-
ajoa ja pelaajan joukkue joutuu pelaamaan 
loppuajan ilman ulosajettua pelaajaansa eli 
vajaalla. Eri eurosarjoja pitkään seuranneena 
väitän, että punainen varoituskortti viuhuu 
erotuomarin kädessä eniten Välimeren eri 
sarjoissa: Italian Serie A:ssa ottelu ilman pu-
naista korttia on pian lähes poikkeus, Turkin 
liigassa näyttävät tunteet käyvät kovin usein 
”punaisina” ja ulosajo on enemmän sääntö, 
kuin poikkeus. Espanjassakin näkyy melko 
usein keltaista punaisesta puhumattakaan. 

On selvää, että ulosajon ja punaisen koh-
telun kokenut joukkue on altavastaajana otte-

lussa tapahtuman jälkeen. Ulosajon merkitys 
jalkapallossa on huomattavan suuri. Objek-
tiivisuudestani huolimatta en malta tässä 
vaiheessa olla mainitsematta seuraamani 
joukkueen, Juventud Torremolinos CF:n, 
erittäin punaisia tapahtumia: viimeisissä 12 
ottelussa vastustajajoukkue on saanut seitse-
mässä ottelussa vähintään yhden punaisen 
kortin! Ei ihme, että Torremolinosin joukkue 
porhaltaa sarjan kärjessä ja on aivan oikeu-
tettua miettiä, millä perustein.

Punaisen värin jalkapallos-
sa esiintyvä merkitys on suu-
ri. Unohtakaamme pieneksi 
hetkeksi kuninkuuslaji ja punai-
sen aiheuttamat aggressiiviset 
sävyt muissakin yhteyksissä ja 
muistetaan värin yksi keskei-
nen merkitys suomalais-
ten juhlapyhiin: Hyvää 
joulua!
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La Liga

?

Rannikon 
uutiset, 

tapahtumat, 
ihmiset  

– ja urheilu.  
Joka perjantai.

GOLF-
tuloksia

398th COPA DOS LEONES 
ALHAURIN GOLF CLUB 

17.3.2022

Kategoria 1.  HCP 0–17.0 
1. Mikko Heiskanen

hcp 17,1 .................tulos 39
2. Jouni Palmgren 

hcp 15,3 .................tulos 37
3. Rame Korhonen

hcp 13,9 .................tulos 35

Kategoria 2. Gents 17.1–28 
1. Kosti Uusitalo

hcp 18,7 .................tulos 37
2. Make Rautio

hcp 23,0 .................tulos 35
3. Jussi Salmi

hcp 24,8 .................tulos 34

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 
1. Ansku Rautio  

hcp 24,0 .................tulos 38
2. Mantu Rauma

hcp 21,0 .................tulos 36
3. Anu Vuolukka

hcp 20,0 .................tulos 34

Best Scratch result  
Alpo Pakarinen.....................82

Lähimmäs lippua  
Reikä 3 Naiset / Miehet  
Timo Kupiainen

Lähimmäs lippua  
Reikä 10 Naiset / Miehet  
Jamon Suomela

Lähimmäs lippua  
Reikä 12 Naiset / Miehet  
Marko Ilvonen

Lähimmäs lippua kahdella  
Reikä 4 Naiset  
Ansku Rautio

Lähimmäs lippua kahdella  
Reikä 4 Miehet  
Alpo Pakarinen

Lauri P. Pietikäinenwww.uusirefla.com

Hyvää joulua!

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

Juniorien rullakiekko LIONSin komennossa
Andalusian rulla-
kiekon valtikka tun-
tuu olevan vahvasti 
Fuengirolassa.

Viime lauantaina 12.3. kävi 
Santa Fen rullakiekkoken-
tällä Fuengirolassa jälleen 
kuhina. Tuolloin pelat-
tiin Andalusian liigan ju-
niorisarjojen runkosarjat 
päätökseen. Kotijoukkue 
Fuengirola LIONSin jun-
nut olivat jälleen vahvoja.

2005–06 syntyneiden Ju-
venil-sarjassa LIONS pe-
lasi kolme ottelua. Sevilla 
kaatui maalein 8–6, Piratas 
peräti 12–5 ja Sancti Petriä 
vastaan tuloksena oli har-
vinainen 0–0 tasapeli.

2007–08 syntyneiden 
Infantil-sarjan ainoassa 

ottelussa LIONS ryöpyt-
ti Sevillan kumoon maa-
lein 17–3.

2009–10 -ikäluokan Ale-
vin-sarjassa LIONS kohta-
si Sevillan ja Sancti Petrin. 
Voitot kirjattiin näissäkin 
otteluissa kotijoukkueelle, 
maalein 5–3 ja 12–2.

Nuorimmassa, vuonna 
2011 ja myöhemmin synty-
neiden Benjamin-sarjassa 
LIONS sai vastaansa Pira-
tasin, joka kaatui maalein 
9–4 ja Sevillan, jonka lei-
jonat voittivat 6–5.

Runkosarjan päätöstur-
nauksen jäljiltä sarjatau-
lukot ovat fugelaisittain 
iloista luettavaa. LIONS 
nousi runkosarjan voit-
toon jokaisessa ikäluokassa.

Junioreiden play off tur-
naus pelataan lauantaina 
23.4. Turha koittaa, LIONS voittaa. Ikäluokasta riippumatta. (Kuva: Felíx Alcalá)
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Aurinkorannikolla on 
valtavasti matkaajia 
ja nähtävää. Siksi 
myös erilaisille 
yksityisille kuljetus-
palvelluille löytyy 
kysyntää.

Jukka Salmisen yritys 
Fuengirola Restasol S.L. os-
ti osuuden matkatoimisto 
Meriatur.comista noin viisi 
vuotta sitten. Matkatoimis-
topalvelujen kehittämisen 
yhteydessä tuli usein vas-
taan kuljetuspalvelujen 
tarve.

– Selvittelin asioita ja kä-
vi ilmi, että virallisen kul-
jetusluvan hankkiminen 
on mahdollista. Päätin os-
taa kuljetuksiin sopivan 1+7 
henkilön auton ja sille viral-
lisen vtc-luvan. Ensimmäi-
nen lupa on nyt melkoisen 
byrokratiaviidakon jälkeen 
taskussa ja olemme aloitta-
neet kuljetuspalvelut, Sal-
minen kertoo.

Salminen oli tutustunut 
kuljetuksia Aurinkoran-
nikolla pitkään hoitaneen 
Ari-Matti Mämmiin Fuge-

Festin kuljetusjärjestelyi-
den yhteydessä. Vuonna 
2022 Salminen osti Mäm-
min ja vaimonsa omista-
masta vuokra-asuntoja 
välittävästä Kesäkatu S.L. 
yhtiöstä ison osuuden. Sii-
nä yhteydessä tuttavuus  
syveni ja niinpä päädyttiin 
siihen, että Mämmi aloitti 
hoitamaan Restasolin kul-
jetuspalveluita.

– Tässä syntyy moni-
syistä synergiaa. Kuljetus-
palvelut, matkatoimisto ja 
asunnonvuokraus ovat mo-
nella tapaa liitoksissa kes-
kenään. Näiden palveluiden 
keskittäminen tekee toi-
minnasta kuluttajille jous-
tavampaa ja helpompaa.

Ari-Matti Mämmi on mo-
nille Aurinkorannikolla 
aikaa viettäneelle suoma-
laiselle tuttu hahmo. Hän 
on kuljettanut suomalai-
sia alueella jo yli 15 vuo-
den ajan.

– Alue on tullut hyvin
tutuksi. Joskus laskeske-
lin, että yli kaksi miljoonaa 
kilometriä olen Espanjas-
sa kuljetusten yhteydessä 
ajanut. 

Restasolin uudella kulje-
tuspalvelulla on kaikki tar-

vittavat viralliset luvat ja 
vakuutukset toiminnalleen.

– Asiakkaiden turvalli-
suus on palvelussa tärkein-
tä. Mämmillä on vankka 
kokemus ammattiautoi-
lusta ja sen lisäksi kattavat 
vakuutukset ovat turvana, 
mikäli jotain sattuisi, Sal-

minen kertoo.
Restasolin kuljetuspalve-

luista voi pyytää tarjouksen 
kaikenlaiseen henkilökul-
jetukseen. Yleisimpiä ovat 
räätälöidyt retket, joita 
suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä matkatoimisto Me-
riaturin kanssa, golfkent-

täkuljetukset ja erilaiset 
tilausajot. Myös lentokent-
täkuljetukset onnistuvat tä-
tä kautta.

– Pitkiäkin ressuja on tul-
lut tehtyä, Islannin tuhka-
pilven aikaan vein ihmisiä 
Suomeen saakka, Mämmi 
muistelee.

Tarjouspyynnön kuljetuksista 
voi pyytää sähköpostitse tai 
puhelimitse Meriaturista 
(info@meriatur.com , 
+358 40 6525 923, 
+34 687 886 745) tai Mämmiltä 
(kuljetus@replay.fi, 
+34 620 621 471). 

Henkilökuljetusta moneen tarpeeseen
Yritysuutinen

Restasolin uuden kuljetuspalvelun kuljettaja Ari-Matti Mämmi ja yrittäjä Jukka Salminen ovat valmiina palvelemaan. Juniorien rullakiekko LIONSin komennossa

Riku Nieminen greatest hits

Málagan ”halpabensa-asemilla” on ruuhkaa

Näyttelijä Riku Niemisen 
luotsaama Cabin crew 
band noudattaa soitan-
nassaan ääripopulistista 
linjaa. Bändi soittaa sitä, 
mitä yleisö haluaa, eli hit-
tejä. Tällä kertaa ryhmä on 
harjoitellut musiikkia aina-
kin Kirkan, Sammyn, Hur-
riganesin, J. Karjalaisen ja 
Baddingin aarteistosta. Ja 

koska Juice tuli Niemisel-
le tutuksi elokuvan pää-
roolin myötä, myös Juicen 
parhaimmistoa kuullaan 
keikoilla.

Cabin crew bandin kei-
koilla on totutusti hulvaton 
meininki. Taidokkaan soi-
tannan lisäksi esiintyvien 
taiteilijoiden lavapresenssi 
on jotain ainutlaatuista. Tä-

män bändin kanssa yleisö 
todella tuntee olevansa läs-
nä tilaisuudessa.

Riku Nieminen & Cabin crew 
band esiintyy Kukossa perjan-
taina 25.3. ja lauantaina 26.3. 
Liput kannattaa varata ennak-
koon osoitteesta varaukset. 
kukko@gmail.com.

Syy tankkaajien jonoon 
on ilmeinen. Halpabensa-
asemilla myydään polttoai-
netta selvästi halvemmalla 
kuin suurten monikansal-
listen yhtiöiden huolto-
asemilla.

Hintaeron syy?

Espanjan öljyalan toimi-
joiden liitto (AOP), johon 
kuuluvat suuret monikan-
salliset yhtiöt, perustelee 
korkeampaa hintataso-
aan mm. myymänsä polt-

toaineen laadulla. AOP 
kertoo ”lisäävänsä poltto-
aineeseen erityisiä lisäai-
neita, jotka ovat parempia 
moottoreille ja aiheuttavat 
myyjälle lisäkustannuksia”.

”Olemme sitoutuneet 
asiakaspalveluun tarjo-
amalla tankkauksen lisäk-
si myymälän, ravintolan, 
autopesulan, korjaamon. 
Tämä luo paljon työpaik-
koja ja lisää kustannuksia”, 
AOP:stä lisätään.

Halpahuoltoasemayh-
distyksen AESAE:n Ma-

nuel Jiménez puolestaan 
toteaa, että ”laadussa ei ole 
eroa, koska ei voida osoit-
taa, että nämä ylimääräiset 
lisäaineet olisivat todella 
parempia moottoreille”.

Jiménez selittää, et-
tä halpahuoltoasemien 
mahdollisuus myydä polt-
toainetta edullisemmin 
perustuu yksinkertaisesti 
liiketoimintamalliin, jos-
sa huoltoasemien käyttö-
kustannukset ovat paljon 
alhaisemmat verrattuna 
perinteisten toimijoiden 
huoltoasemiin. Yksittäis-
ten asemien investoin-
nit ovat pienempiä, koska 
huoltoasemilla ei ole hen-
kilökuntaa, myymälöitä 
tai pesuloita. Rakennukset 
ovat myös siten pienempiä, 

mikä vaikuttaa suoraan nii-
den käyttökustannuksiin.

Markkinaosuus 
Málagassa vielä pieni
Halpahuoltoasemat ovat 
saapuneet Málagan alueel-
le vasta viime vuosina. Niil-
lä itsellään olisi huomattavia 
laajentumissuunnitelmia, 
mutta yhdistyksessä koe-
taan, että erityisesti jotkin 
kaupunginvaltuustot, kuten 
Málagan pääkaupungin val-
tuusto, asettavat esteitä hei-
dän laajentumisensa tielle.

Halpahuoltamoista Ple-
noil saapui Málagaan lo-
kakuussa 2020, kun sen 
ensimmäinen huoltoase-
ma avattiin Alhaurín de la 
Torreen. Siitä lähtien se on 

avannut viisi muuta halpa-
huoltamoa: Algarrobossa, 
Fuengirolassa, Torremo-
linoksessa ja kaksi Ante-
querassa.

Halpahuoltamoyritys 
Ballenoililla on jo yhdek-
sän huoltoasemaa Mála-
gan provinssissa: Kaksi 
Benalmádenassa, kaksi 

Esteponassa, Cártamassa, 
Coínissa, Fuengirolassa, 
Nerjassa ja Vélez Málagassa.

Petroprixilla on tällä het-
kellä Málagassa yhteensä 
kahdeksan huoltoasemaa: 
Antequerassa, Vélez Má-
lagassa, Benalmádenassa, 
Coínissa, Mijasissa ja kolme 
Málagan pääkaupungissa.

Riku Nieminen johdattaa Cabin crewnsa hillittömään lavaperformanssiin.

Málagan alueella halpa-asemille olisi kysyntää paljon enemmänkin.

Polttoaineen hintojen jyrkän nousun vuoksi 
Málagan alueen halpahuoltoasemilla, kuten 
Petroprix, Ballenoil ja Plenoil, autojonot 
kasvavat.
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SU 20.3. 18 Messu, kirkkokahvit ennen messua
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   16-18  Senioripiiri
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SEURAKUNTAKOTI
Ke klo 11–13  Kahvila ja kirjasto avoinna
Su klo 18  Messu
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin loma-ajat huomioiden.

PACOSINTUPA Suljettu kesän.

TORRENTUPA Suljettu kesän.

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
lomalla 15.6.–13.8.2021 
p. +34 649 194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
lomalla 28.7.–8.9.2021 ’
p. +34 654 511 472 
juha.sarkkinen@evl.fi

SUOMEN 
MERIMIESKIRKKO

Sosiaalikuraattori Tia Raunio
lomalla 9.7.-31.8.2021 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

Sosiaalikuraattori Nina Tölli
p. +34 634 372 464
nina.tolli@merimieskirkko.fi

Toimisto 400 m 
Victoria Kent 
Renfe -asemalta 

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

Call Center Manager: marko.virtanen@sjmk.com. P. +34 655 283 193  
Call Center Director: miikka.karjalainen@sjmk.com. P. +358 400 387 099  |  www.sjmk.fi

Outsource Forever S.L, Malaga

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

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

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

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

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

Ilmoitusvaraukset:  
Julkaisuviikon tiistaihin mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@fuengirola.fi  

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

L U K I J A N 
M A R K K I N A T

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

Lääkäri- ja sairaalakäynnit, 
NIE, residencia, kauppakirja-
asiat sekä virastoasioinnit.

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

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

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

Kuljetuspalvelu Kissa Vie Oy kuljettaa kaiken omaisuutesi 
tarvittaessa vaikka ovelta ovelle. Jakelu- ja varastopisteitämme 
on mm. pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa sekä Espanjan 
Fuengirolassa. Oli kuljetustarpeesi sitten iso tai pieni ja tarvitset 

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

Minulla ei ole mitään muuta 
kuin rakkauteni sinuun

Maailman runouden päivä

Minulla ei ole mitään muuta 
kuin rakkauteni Sinuun.
Olen unohtanut kaikki muut asiat 
eikä niillä ole merkitystä 
kuin rakkauteni Sinuun.

Minä ikävöin Sinun kumppanuuttasi, 
halaustasi, kosketustasi, läheisyyttäsi.
Kun aamu valkenee, unelmoin Sinusta, 
ilta tummenee, ajattelen Sinua, 
öisin Sinä olet unissani.

Sinä olet minun elämäni, rakkauteni, 
haaveeni ja kaipuuni. 
Elämä sinun kanssasi on täynnä lupauksia.

Minulla ei ole mitään muuta 
kuin rakkauteni Sinuun.

Erkki J. Vepsäläinen

Ensi maanantaina 21.3. 
vietetään UNESCO:n ju-
listamaa kansainvälistä 
runonpäivää. Päivää on vie-
tetty vuodesta 2000 alka-
en. Päivän myötä halutaan 
tukea kielellistä monimuo-
toisuutta ja antaa uhanalai-
sille kielille mahdollisuus 
tulla kuulluksi yhteisös-

sään. UNESCO toivoo, et-
tä päivän aikana koulut, 
kunnat, julkaisijat ja muut 
yhteisöt huomioisivat ru-
nouden.

Aurinkorannikon vaelta-
va runoilija Erkki J. Vepsä-
läinen lähestyi lehteämme 
yhdellä hänen mainioista 
rakkausrunoistaan.

Aurinkorannikon parhaat 
menovinkit viikon varrelle: 

fuengirola.fi/menovinkit

Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

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

TAVARAN

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

• Laukut, bägit 45€ kpl
• 2 kpl lähetyksessä 40€ kpl
• 3 kpl tai enemmän 30€ kpl
• Moottoripyörä 650€
• Henkilöauto 1850€
• Muutot kuutiohinnoitteluKULJETUSPALVELUJA

Terminal to Terminal 
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

Pienikin 
ilmoitus 

huomataan!

Halutaan vuokrata
Studio, 1mh tai vastaava Fuen-
girolasta tai Los Pacos. Ajal-
le lokak. 22-huhtik.23. Iltapv. 
auringon puolelta, ilmalämpö-
pumppu, wifi. Vast. timantimo@
gmail.com tai vatsap. +358 40 
846 8966

Vuokralle tarjotaan
Torremol.-Benalmad. rajalla 
1mh asunto. Aurinkop. Ilmas-

Viestit ja whatsappit Marjatta 
(+34) 607 557 443

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

tointi.  Wifi. Uima-allas. Hyvät 
kulkuyhteydet. Puerto Marinan 
satamaan n. 250m Rant. 150m. 
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Suomella hyvä herraonni
MAAILMAN TURVALLISUUSTILANTEEN mullista-
nut Venäjän hyökkäys Ukrainaan saa ymmärret-
tävästi aikaan voimakkaita reaktioita.

Tilanne näkyy hyvin suomalaisten suhtautumi-
sessa Natoon. Kun vielä helmikuun alussa enem-
mistö oli liittymistä vastaan, nyt peräti 62 prosent-
tia suomalaisista kannattaa jäseneksi liittymistä.

Niin presidentti Sauli Niinistö kuin pääministeri 
Sanna Marin ovat puhuneet siitä, miten jäsenyys 
on yksi vaihtoehto, kun parlamentaarinen työryh-
mä valmistelee puolustuspoliittista selontekoa.

Kumpikaan edellä mainituista ei ole ilmaissut 
selkeää kantaansa puoleen eikä toiseen.

Tämä on valtioviisautta, josta on pitkät perinteet 
ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme.

 
***

KANSA NÄKEE YHÄ enemmän niin, että Naton 
jäsenyys toisi meille paremman turvan kuin sen 
ulkopuolella oleminen. Päättäjät joutuvat kuitenkin 
pohtimaan sitä, miten jäsenyys vaikuttaisi Venä-
jään. Mitkä olisivat maan mahdolliset vastatoimet?

Koetaanko itänaapurissa niin, että olemme 
yhä selkeämmin vastapuoli. Lisäisikö liittoutumi-
nen jännitteitä maittemme välille ja kuinka paljon? 
Koetaanko itänaapurissa niin, että 1300 kilomet-
rin mittainen itäraja olisi sotilaallisessa mielessä 
Nato-raja?

Kysymyksiä on paljon.
Niinistö muistutti valtioviisaasti, että jos saisim-

me jollakin tavalla täydellisen suojan, niin kaikki 
kannattaisivat sitä, mutta näin ei ole. Tällä hän 
viittasi muun muassa siihen, että Naton viides ar-
tikla ei merkitse sitä, että kaikki jäsenmaat olisivat 
valmiita tulemaan aseillaan Suomeen avuksi. Jo-
kainen Naton 30 jäsenmaasta päättää itsenäisesti 
avustaan. Joku voi antaa humanitaarista apua, 
toinen taloudellista jne.

Natossa ollaan myös tarkkoja sen suhteen, et-
tei se aiheuta toimillaan sodan laajenemista hal-
litsemattomaksi. Tämä on nähty nyt Ukrainassa. 
Toki pitää muistaa, ettei Ukraina ole Naton jäsen.

Natoon liittyminen ei ole mikään viikon tai parin 
juttu. Jokaisen jäsenmaan pitää liittyminen hy-
väksyä. Kaiken lisäksi jokaisella jäsenmaalla on 
omanlaisensa päätöksentekoprosessi, joka voi 
kestää pitkään. Perusvaatimukset Suomi täyttää 
hyvin eli oikeusvaltioperiaatteen, demokratiavaa-
timukset jne.

Nato ei halua jäsenekseen sotaa käyvää maata.
 

* **

AIKA YKSIMIELINEN KÄSITYS on se, ettei liit-
toutuminen 
Suomen osalta ole ajankohtainen akuutin kriisin 
oloissa, eli aikana, jolloin sotaa riehuu Ukrainassa.

Hyvänä ajankohtana pidetään olosuhteita, 
jolloin liittymisen tarve on vähäisin eli mahdolli-
simman vakaa rauhan tila. Nyt tällaisten olosuh-
teitten saavuttaminen näyttää lyhyellä aikavälillä 
mahdottomalta.

Suomeen ei kohdistu aseellista uhkaa. Venäjällä 
riittää ongelmia ihan muulla suunnalla. Täysin ar-
vailujen varassa on Venäjän poliittinen tulevaisuus. 
Kovin rohkaisevalta ei tilanne näytä. Oppositio on 
tukahdutettu, Vladimir Putinilla on yhä vankka suo-
sio kansan keskuudessa ja jos Putin syrjäytetään, 
mikä muuttuu, vai muuttuuko mikään.

Poliittiset johtajamme ovat nyt harvinaisen vai-
kean ja vastuullisen tilanteen edessä. Se on vähän 

kuin yrittäisi osua valon nopeudella 
liikkuvaan maalin. Siksi harkinta ja 
asiantuntijoiden kuuleminen on vält-
tämätöntä, jotta osataan tehdä Suo-
men turvallisuuden kannalta paras 
mahdollinen ratkaisu.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi
693 249 177

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fiCITYMEDIA

1. 70 vuotta
Jalostajan hernekeitto on yksi Suomen ensimmäisistä 
säilykkeistä. Kuningas Vaasa määräsi aikoinaan ihmiset syömään 
hernekeittoa torstaisin ukkosenjumalan Torin kunniaksi. Torin 
päivä on ruotsiksi torsdag. No, hyvä tarina oli se totta tai ei. 

2. Vampira
Vampira on kulttihahmo ja goottien esikuva. Vampira on 
naispuolinen vampyyri. Nurmi näytteli muun muassa television 
The Vampira Showssa sekä maailman huonoimmaksi elokuvaksi 
kutsutussa Plan 9 from Outer Space. Hänen setänsä oli juoksija 
Paavo Nurmi.

3. 30 vuotta
Tanskalaisen perheyhtiön Allerin Suomeen tuoma lehti vakinaisti 
pian paikkansa koko kansan viihdelehtenä. Se nousi Suomen 
suurimmaksi lehdeksi runsaassa kymmenessä vuodessa ja 
Pohjoismaitten suurimmaksi 15 vuodessa.

4. Houkutuslinnuiksi
Sateliittikuvat paljastavat Antonov An-2 -kaksitasokuljetus-
koneiden olevan lähellä Ukrainan rajaa. Niiden avulla venäläisten 
arvellaan yrittävän selvittää Ukrainan ilmapuolustuksen 
sijaintipaikkoja. Ilmailuasiantuntijoiden mukaan ne on 
voitu muuttaa droneiksi. Tutkassa hitaat koneet vaikuttavat 
helikoptereilta.

5. Vajaa 60
Näin väittää Suomen Noitaopisto ry, joka toimii yhteistyössä 
Pakanallisen keskuksen kanssa. Noitakoulu aloittaa toimintansa 
tällä viikolla etäopetuksena, koska sillä ei ole vielä toimitiloja. 
Valmistuttuaan ”noidat” voivat tulkita muun muassa tarot-
kortteja.

6. Lähes 8 vuotta
John McCook täyttää kesällä vasta 78 vuotta ja Ron Moss ehti 
jo täyttää 70 vuotta. Kameraikä on aina eri kuin todellinen ikä. 
Suomenkin filmiteollisuus siirtyi vasta käyttämään näyttelijöiden 
kameraikää todellisen iän sijasta.

7. Hänestä tuli SM-liigassa eniten otteluita  
valmentanut henkilö
Turkulainen Pekka Virta valmensi viime perjantaina 888:nnen 
SM-liigaottelunsa. Edellinen ennätys oli Hannu Aravirran 
nimissä. Kolmanneksi eniten otteluita on kertynyt Jukka 
Rautakorvelle, 886. Virta on vasta 52-vuotias, joten hänellä on 
aikaa nousta omaan luokkaansa.

8. Ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattu Hollywood-leffa
Elokuvan pääosissa nähdään Breaking Bad -sarjasta tuttu Aaron 
Paul sekä Hawaii Five-O -sarjassa esiintynyt Beulah Koale. 
Elokuva kuvattiin Tampereella jo vuonna 2020, mutta se sai ensi-
iltansa vasta tänä keväänä. Elokuvan uskotaan tuovan Suomeen 
lisää vastaavanlaisia tuotantoja.

9. Lehtikeisari Urpo Lahtisen vaimon etunimestä
Hymy-lehti perustettiin jo vuonna 1959. Se oli pitkään Suomen 
suosituin lehti. Tällä hetkellä sen kustantajana toimii Otavamedia, 
mutta sisällöstä vastaa Mika Lahtosen luotsaama Pressimiehet. 
C More:ssa alkoi tällä viikolla Hymyä!-niminen sarja, joka 
sijoittuu Urpo Lahtisen kultaiselle 70-luvulle.

10. Tony ”Viikinki” Halmeesta
Elokuvan käsikirjoittavat ja ohjaavat Lauri Anssi Moilanen ja  
Olli Vuokko. Elokuva kertoo, miten Halme loi itsestään myyttisen 
ja yltiömaskuliinisen hahmon, Viikingin.

H E M I N P Ä H K I N Ä T V A S T A U K S E T

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

Julkaisija: Fuengirolan Uutiset S.L
Painosmäärä: 10.000 kpl
Painopaikka: Sevilla
Internet: www.fuengirola.fi
Facebook: @Fuengirola.fi

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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Woolbedilla on yhteistyössä Suomi 
Retkien ja Meriaturin kanssa 
mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä 
huomattavasti alennettuun hintaan. 
Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin 
terveysluentoon, jossa voit tavata 
Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 
uusimpiin kashmir- ja 
merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa 
myös kevyen lounaan esittelyn 
yhteydessä.

LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!

Luennoitsijana mm 
Leo-Pekka 
Tähden valmentaja 
Juha Flinck

yhteistyössä

kanssa

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!
Lisätietoja retkistämme www.suomiretket.com tai tämän QR-koodin kautta  

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

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

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

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

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.

ARDALES
& SETENIL 

Oliiviöljyn 
maistiaiset

Valkoinen 
kallioluolakaupunki 

Setenil de las Bodegas 
ja oliivipuristamo 

aceites de Ardales

ALMIJARA
& COMPETA

Viinimaistiaiset

Kaunis Competan 
vuoristokylä ja 

viehättävä 
Almijaran viinitarha

Perjantai
Keskiviikko

Torstai

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Tarjoamme 
sisäänpääsyn

orkideapuutarhaan

Maalauksellinen 
Benahavis, 
kukoistava 
Estepona ja 

orkideapuutarha

Tiistai

ANTEQUERA
& TORCAL

Teillä on 
mahdollisuus ostaa 

leivonnaisia nunnilta.

Unescon 
maailmanperintö El 
Torcal ja mahtava 

Antequera – 
Andalusian sydän

22€

Maanantai

19€ 22€ 22€

Sisältää illallisen!

PÄIVÄMÄÄRÄ: 
22/3, 31/3, 26/4

AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 28/3
AIKA: 17:00           

VAIN TÄMÄ PÄIVÄMÄÄRÄ: 21/4
AIKA: 17:00           

VAIN NÄINÄ KAHTENA 
PÄIVÄNÄ: 14/4, 17/4

AIKA: 17:00

 Vain

10€
 Vain

10€
 Vain

10€
 Vain

10€
 Vain

10€

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )

PÄIVÄMÄÄRÄ: 
21/3, 4/4, 11/4, 18/4,25/4

AIKA: 17:00

VIINIMAISTIAISET
ILLALLISEN KERA 

Ari Onnela on 
espanjalaisiin viineihein 
ihastunut ja syventynyt 
muusikko ja kulttuurin 

monitoimimies. Erityisesti 
hän on kiinnostunut 

ihmisistä viinien takana 
sekä niiden äärellä.

ELVIS JA JOHNNY G 
ILLALLISEN KERA 
Kuuluisa Johnny G. tarjoaa 

upean esityksen kaikkien Elvis 
-klassikoiden kanssa! Nauti 
hyvästä illallisesta yhdessä 
näiden klassikoiden kanssa.

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA 

Kuuluisa suomalainen 
flamencotaiteilija La 

Zingara tarjoaa klassista 
tanssia yhdessä kitaristi 

David Manzanon kanssa.

ILLALLINEN 
MUSIIKIN KERA 
Tänä iltana nautimme 

suosituimmista hiteistä 60- ja 
70-luvuilta. Melissa esittää 
kappaleita muiden muassa 
artisteilta Tina Turner, Gloria 

Gaynor ja Aretha Franklin. 
Nauti hyvästä ruoasta ja 

Melissan upeasta äänestä! 

PÄÄSIÄISILLALLINEN 
JA LAHJA-ARVONTA! 

 Tänä iltana nautimme 
perinteisestä pääsiäisruoasta. 

Herkullista lammasta ja 
mämmiä kerman kera.

Arvomme myös  upean 
pääsiäskassin jossa on 

Woolbed tuotteita.

 Museovierailu 
Ojenin  vanhassa 

Myllyssä

Kaunis Marbella, upea 
Puerto Banuksen   

huvivenesatama ja 
idyllinen Ojenin kylä

12€

MARBELLA
PUERTO BANUS

& OJEN

Alkaen 23/03
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Sisustussuunnittelija

 

Vanhan talon charmi
MONI IHASTUU Espanjassa pe-
rinteisten andalusialaisten ta-
lojen kaareviin muotoihin, au-
ringossa hohtaviin valkoiseksi 
rapattuihin seinäpintoihin ja tun-
nelmallisiin tummasta puusta 
rakennettuihin kattoparruihin. 
Seinän viertä kiipeilevät romant-
tisesti kukkivat köynnökset, ui-
ma-altaan päälle kaartuvat vih-
reät palmut ja pergolaa varjos-
taa täydellisesti viiniköynnöksien 
luoma taideteos. Talojen tun-
nelma lumoaa luoden mieliku-
via asumisesta eksoottisessa 
ja romanttisessa ympäristössä. 
Oma paratiisi!

Kun oma paratiisi etsinnän 
jälkeen vihdoin löytyy, sen tie-
tää sisällään kyllä. Tässä se on! 
Talon mukana kaupassa siir-
tyy usein koko kalustus teks-
tiileineen ja posliiniesineineen. 
Aluksi se saattaa jopa viehättää, 
mutta moni kaipaa hetken pääs-
tä uudistuksia ihan jo ergonomi-
sista syistä. Espanjalaiset ovat 
lyhyempää kansaa ja kalustus 
on sen mukainen. Kalusteita 
saattaa olla myös liian paljon ja 
ahtaasti sijoitettuna tiloihin näh-
den. Miten paratiisista luodaan 
sopivasti juuri omia tarpeita vas-
taava, mutta samalla säilytetään 
se vanhan talon charmi, johon 
alun perin on rakastuttu?

Vanhoissa taloissa tärkeim-
pänä nousee aina esiin talo-
tekniikka. Sähköt, viemäröinnit, 
tuuletus ja eristys. Remonteis-
sa voi tulla vastaan todellisia 
yllätyksiä, kuten pellepelot-

toman sähkövirityksiä tai vie-
märiputkia, jotka eivät johda 
mihinkään. Näistäkin selvitään 
ammattilaisten avulla kyllä. 
Remontin yhteydessä tiloihin 
saadaan muokattua toivottua  
avaruutta, nykyaikaista toimi-
vuutta ja oikeaa ergonomiaa. 
Uusien pintojen myötä asun-
non ilme muuttuu usein skandi-
naaviseen tyyliin sopivammin 
vaaleaksi. Isompien remonttien 
jälkeen uusi asukas varmasti 
tietää missä ja miten talotek-
niikkaa toimii. Turvallisuuden 
tunne tuo kodikkuutta.

Haasteena vanhan talon 
sisustuksessa on se, ettei re-
montoi ja poista liikaa, jolloin 
samalla kuljettaa osan char-
mista kaatopaikalle. Tilanne on 

tietenkin eri, jos lähtökohtana on 
muokata talosta täysin moderni 
niin ulkoa kuin sisältäkin. Silloin 
charmista ollaan valmiita luopu-
maan luodakseen jotain aivan 
uutta. Molemmissa tapauksis-
sa etuna on tiuhaan asutuilla 
alueilla sijainti ja usein myös 
maisemat. Niiden vuoksi ollaan 
valmiita kestämään remontti-
vaiheen raksapöly, venyvät ai-

kataulut ja raksaradiosta soiva 
merenque.

Tässä charmireseptissä tär-
keimpiä asioita ovat mittasuh-
teet. Remonttien ja kalustuksen 
suhteen on hyvä miettiä, mitä 
vanhoja elementtejä voidaan 
säilyttää ja kuinka paljon tarvi-
taan uutta, jotta vältytään mu-
seo- tunnelmalta. Vanhan talon 

sisustuksessa kerroksellisuus 
luo sopivan liiton uuden ja van-
han välille. Sängyt, sohvakalus-
tot ja tekstiilit ovat uusintalistalla 
ensimmäisenä. Kunnon puusta 
tehdyt säilytyskalusteet voivat 
sellaisenaan tai taitavissa kä-
sissä muokattuna istua uudis-
tettuun sisustukseen täydellises-
ti. Modernit kalusteet, tekstiilit, 
valaisimet ja sisustuselementit 
yhdistyvät vanhaan liittoon yh-
tenäisenä pidetyn värimaailman 
ansiosta. 

Kun paratiisi lopulta rauhoit-
tuu muutoksen jäljiltä, on aika 
huokaista syvään. Ota mukava 
asento auringon lämmittämässä 
riippumatossa ja nauti raikasta 
mojitoa. Tunnustele ja katsele 
ympäristöäsi. Tunnetko se vie-
lä? Se saa edelleen sydämesi 
pompahtamaan yhden ylimää-
räisen lyönnin verran!

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala Sisustussuunnittelija / Santala Design

Tässä charmi-
reseptissä 
tärkeimpiä 
asioita ovat 

mittasuhteet. 

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

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

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

Soita +34 698 438 202

TULE ASUNTOINFOON!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”
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PALM HOMES 
R E A L  E S T A T E

Myynnissä
Los Boliches, 3mh

229 000€

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

tervetuloa asiakkaaksemme

on nyt 

(+34) 642 86 36 44
w w w . p a l m h o m e s . e s  

Tämä ja muut upeat kohteemme löydät nettisivuiltamme

 www.palmhomes.es 

Kun olet myymässä, ostamassa tai vuokraamassa 

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
• Kiinteistön arviointi
• Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa 

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

Tilava vuonna 2012 rakennettu villa myynnissä yhdellä Fuengirolan parhaista pai-
koista. Upeat merinäkymät ympäröivät tämän suurellekin perheelle sopivan koko-
naisuuden, jonka neljään kerrokseen on rakennettu kuuden makuuhuoneen koko-
naisuus. Villan pohjakerroksessa on avara sisääntuloaula, josta pääsee suoraan 
kerroksiin omalla hissillä. Myös tilava autotalli sijaitsee tässä pohjakerroksessa 
mahdollistaen jopa viiden auton parkkeerauksen. Ensimmäisestä kerroksesta löy-
tyy 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 ylim-
mässä kerroksessa itsenäinen yksiö avokeittiön ja upeat merinäkymät tarjoavan 
terassin kera. Liikkuminen kerrosten välillä onnistuu vaivattomasti villaan asenne-
tun Koneen hissin ansiosta. Nykyaikainen ja moderni talo on varustettu ilmastoin-
nilla, aurinkopaneeleilla ja kodinkoneilla. 
Hinta 895 000€. Ref. 703  Lisätiedot ja näytöt Minna Kuortti 651 841 082.

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

MINNA Kuortti
Móv. (+34) 651 841 082
email: minna@mkhomes.es

JENNIE Roberts
Móv. (+34) 610 530 733
Email: jennie@mkhomes.es

Calle Feria de Jerez 3, 
local A-3, 29640 Fuengirola 
Tel. (+34) 951 545 193   
Avoinna arkisin klo 10–14www.mkhomes.es

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

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

MINNA Kuortti
Móv. (+34) 651 841 082
email: minna@mkhomes.es

JENNIE Roberts
Móv. (+34) 610 530 733
Email: jennie@mkhomes.es

Calle Feria de Jerez 3, 
local A-3 (ent. Meriatur), 
29640 Fuengirola. 
Tel. (+34) 951 545 193   
Avoinna arkisin klo 10–16.
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ASUNTOPULA!

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

KIINTEISTÖNVÄLITYS
I N M O B I L I A R I A

SuVilla
www.suvilla.com  -  suvilla@suvilla.com

Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

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

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Ota yhteyttä!

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

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

Palvelemme 
suomeksi!
Johannes Lindstedt 
P. (+34) 603 352 007

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

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

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.

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 €



Asuntomarkkinat28 – Perjantai 18.3.2022

BENALMADENA  36 M2  1 MH  189 000€  
#STRAND1217

FUENGIROLA  89 M2  3 MH  255 000€  
#STRANDM6503

MIJAS  80 M2  2 MH  229 000€  
#STRANDM6502

LA MAIRENA  91 M2  2 MH  289 000€  
#STRAND4201

FUENGIROLA  90 M2  3 MH  249 000€  
#STRANDM6505

FUENGIROLA  141 M2  4 MH  595 000€  
#STRAND1218

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

UUTTA

+34 676 90 15 19   INFO@STRAND.ES   STRAND.ES




