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TULE KESÄKSI TÖIHIN
HELSINKIIN!

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

@WORKBUDDYFINLAND
WORKBUDDYFI
WWW.WORKBUDDY.FI

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

MA–PE
10–19

Ilmalämpöpumput

LA
10–16

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

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

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

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

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

aurinkoisen asumisen puolesta

LASSE
LASSERUOHOMÄKI
RUOHOMÄKI
RUOHOMÄKI
LASSELASSE
RUOHOMÄKI
LASSE
LA
RUOHOMÄKI

Vihersuunnittelija
Vihersuunnittelija
Vihersuunnittelija
/ puutarhuri
/ /puutarhuri
puutarhuri

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

Vihersuunnittelija
/ puutarhuri
Vihersuunnittelija
/ puutarhuri

LASSE RUOHOMÄKI

Vihersuunnittelija
/ puutarhuri
+358400123565
+358400123565
+358400123565
+358400123565
info@consultamos.com
info@consultamos.com
info@consultamos.com
+358400123565
+358400123565
Vihersuunnittelija
/ puutarhuri
info@consultamos.com
www.consultamos.com
www.consultamos.com
www.consultamos.com
info@consultamos.com
www.consultamos.com
info@consultamos.com

LASSE RUOHOMÄKI

LÄÄKÄRI

LAILLISTETTU

ASIANAJAJA
ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

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

Kilpailukykyiset hinnat

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

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

www.consultamos.com
+358400123565

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

JO VUODESTA 1996

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

www.consultamos.com
Raikasta
kotisi
info@consultamos.com
– ilmanvaihto kuntoon
Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa
LASSE
RUOHOMÄKI
Hoidamme
timanttiporaukset
sekä
www.consultamos.com
poisto- ja korvausilmaventtiilit
kuntoon / puutarhuri
Vihersuunnittelija
• Remontit
• Sähkötyöt
• Maalaustyöt
• Maanrakennus

+358400123565

Sisustussuunnittelija
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

info@consultamos.com

Ota yhteyttä: puh. +34 699 896 535
email. construcchicos@gmail.com

www.consultamos.com

Pienikin ilmoitus huomataan.
Ota yhteys ilmoitusmyyntiimme!

KATRIINA RAISKIO

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

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

Luotettavat ja joustavat

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)

KULJETUSPALVELUT

www.rrlaw.es

Lastenkerho Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

RUOHOMÄK
business & co-working center
Boliches • Fuengirola

Kysy toimistoja
tai työpisteitä!
+34 622 329 645

www.smartworkplaza.com

Centro Finlandia 2. krs, Fuengirola
Lisätietoja +34 636 874 330
lastentuiskula@gmail.com
Löydät meidät Facebookista nimellä
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!
•Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16–17
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi
•Tiistaisin klo 16–17 askartelukerho 5€
•Keskiviikkoisin klo 16–18 leivontakerho 10€
Tervetuloa kaikille!

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

V TC

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

Pyydä tarjous:

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

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

Uutiset
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Runsaat kevätsateet
näyttävät pelastavan
kuivuudelta
Historiallisen vähäsateinen talvi on saanut
vesivarastot ennätyksellisen tyhjiksi pitkin
eteläistä Espanjaa. Andalusian maakuntahallitus ehti maaliskuun 11. päivänä tehdä
jo päätöksen kuivuudesta johtuvan poikkeustilan julistamisesta ja tietyistä rajoituksista
vesijohtoveden käyttöön.
Teksti: Janne Leipijärvi Kuva: Arkisto
Samana päivänä kun päätös luonnosteltiin, alkoivat
myös runsaat vesisateet.
Vettä on tullut joillain alueilla paljon, toisilla vielä
enemmän, ja vesivarastot
ovat alkaneet täyttyä hyvää vauhtia.
Normaaleihin täyttöasteisiin on luonnollisesti
vielä matkaa, joten vesitilanne ei vieläkään ole kovin erinomainen. Näyttää
kuitenkin siltä, että jo nyt
saaduilla sateilla vesi riittää yli kesän tärkeän turistikauden. Näillä näkymin
sateita on tulossa lisää vielä
ainakin pitkälle ensi viikkoon.

Esimerkiksi Marbellan vieressä sijaitsevassa
La Concepcionin altaassa
oli ennen sateiden alkua
23 kuutiohehtometriä eli
23 miljoonaa kuutiometriä. Vajaan parin viikon
sateiden jälkeen samassa
altaassa on nyt vettä lähes
40 miljoonaa kuutiometriä.
Vastaavanlaisia pinnannousuja on nähty jokseenkin kaikissa alueen
vesivarastoissa. Lisää hyviä uutisia vesivarastoille
on kahtaalta. Ensinnäkin
Espanjan ilmatieteenlaitoksen AEMETin ennusteet lupaavat alueelle
runsaita sateita jatkossa-

kin, ja toisekseen osa jo
sataneestakin vedestä on
vielä matkalla valumassa
kohti varastoaltaita.
Vesitilanteen positiivisen kehityksen johdosta
asiantuntijat epäilevät, että alueelle jo julistettu poikkeuksellisen kuivuuden
tila voidaan perua jo lähiaikoina.

Myös ongelmia
Vaikka sateet, rankatkin
sellaiset, tulevat tässä tilanteessa enemmän kuin tarpeeseen, on kolikolla myös
kääntöpuoli. Rajut sateet aiheuttavat myös vahinkoja.
Esimerkiksi Esteponassa,
Marbellan länsipuolella satoi
tiistai-illasta keskiviikkoaamuun 12 tunnin aikana 167
litraa neliömetrille. Määrä
vastaa 16,7 senttimetrin paksuista vesipatjaa. Samaan aikaan Cortes de la Fronterassa
vettä tuli 100 litraa neliömetrille, 69 litraa Casarabonelassa, 76,5 litraa Jubriquessa, 69,4
litraa Pujerrassa ja 44,5 litraa

Vettä tulee nyt niin paljon, että kaikki ei pysy uomissa.
Ardalesissa.
Raju vedentulo on paikoin ylittänyt jokien ja
sadevesijärjestelmien kantokyvyn. Teitä on mennyt
poikki ja joitain ihmisiä on

jouduttu evakuoimaan varotoimenpiteenä.
Sateisiin liittyneet kovat tuulet ja salamointi
ovat lisäksi muun muassa kaataneet puita, katko-

neet sähköjä, repineet irti
peltikattoja ja irrottaneet
liikennemerkkejä. Harmia
ovat tuottaneet myös valuvien vesien mukana teille
vierineet kivet.

Fuengirolan sää
Pe 25.3.

17˚C
14˚C

La 26.3.

17˚C
13˚C

Su 27.3.

18˚C
14˚C

Ma 28.3.

18˚C
15˚C

Ti 29.3.

17˚C
16˚C

Ke 30.3.

18˚C
15˚C

To 31.3.

19˚C
14˚C

Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

6
Tuuli m/sek

5
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

4
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ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

Su 27.3. klo 18:15 MALAGA – HUESCA

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

✃

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

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

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

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla
i a n
á l an

0% uks
-1
a

ell

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

llä
tä ellatan
s s !

0%tuk -li ta
-1lmoci artoeksis

oit
ilm
llä
Tä

Parrilla Cosquin

TULE MUKAAN PELIREISSULLE

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

te!
HUOM! Uusi osoi

Edif Cristal, Paseo Maritimo 115, Torreblanca,
Fuengirola - Puh. 952 667 230

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

Näytökset
Näytökset

Uusi ravintola rantakadulla
Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!
HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

Elokuvateatteri Cine Alfil

Paseo Máritimo nro 64, local 1 (hotel Yaramar)
Avoinna klo 12–24 (ma suljettu) – Puh 951 530 498

Ikimuistoisten tapahtumien j ärjestäjä

Liput
15
€
Liput
15€

SUTo3.4.
kloklo
13, 17
TI 5.4.
klo 18,
19.3.
& 19.15
TO 7.4.
klo 17,klo
PE 12.00
8.4. kloja18 &
Su 22.3.
SU 10.4.
Ti 24.3.
klo 17klo&1319.15
Liput ennakkoon ma–pe 11–15 Ravintola Kukko

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

JALKA

Season Start
PALLON
4.9.2021

•

F

LOUNAS

A.

W

.F U

FI

WW

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

ME
ITY DIA

•

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

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

C

EM

11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

E N GIR O

L

MA–PE
KLO 12–16

PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT
LOUNASANNOKSET
Keittolounas

5,90€

Salaattilounas

7,50€

Lämminruokalounas

8,90€

Katso päivän annokset Facebookista!

SKANDINAAVINEN
KALAPÖYTÄ
Lauantaisin ja

TANSKALAISTYYPPINEN

smørrebrød

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

¡ BI EN VE N IDO A DI SF RUTA R!

8,50€
TÄMÄN VIIKON LEIVÄT
• Kanaa ja currya
• Graavattua lohta ja avokadoa
• Tonnikalaa, katkarapuja ja
kananmunaa
Kaikki smørrebrødit tehdään kotitekoisen hapanjuurileivän päälle.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

14,90€ sunnuntaisin klo 12–16
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• Vadelmakiisseli ja

vaniljakermaa

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

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

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola ▷ Puh. +34 646 111 204
▷ Avoinna Ma 10–17 (keittiö klo 16 asti) • Ti–pe 10–22 (keittiö klo 21 asti)
La 12–22 (keittiö klo 21 asti) • Su 12–17 (keittiö klo 16 asti) sekä tapahtumien mukaan

Tapahtumat
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Ennen oli kunnollista, kun levynkansitaide pääsi oikeuksiinsa LP-levyissä.
Nyt näitä taideteoksia voi ihailla Fuengirolan kaupunginmuseossa.

Levynkansitaidetta esillä
Fuengirolan museossa
Seita & Friends feat. Antti Sarpila kuulostaa tuhdilta ja täyteläiseltä.

Kolmen pillin svengijengi
Aurinkorannikon
house-bändi, keskiviikon musaklubia pyörittävä Seita & Friends
yllättää monipuoli
suudellaan.

Viime keskiviikkona Seita & Friends
esiintyi täydelle salille iloisen jazzahtavan musiikin ystäviä. Tunnelma oli Kukossa korkealla, ei vähiten siksi, että yleisössä
oli paljon myös kansainvälistä väriä. Esimerkiksi kymmenet ruotsalaiset ihastuivat orkesterin soundiin.
Ensi keskiviikkona bändi jatkaa siitä

mihin viime viikolla jäätiin. Kolme pilliä johdattaa yleisön svengaavan musiikin
äärelle. Näitä pillejä puhaltavat Seita Van
Der Eden (sax.) Antti Sarpila (klarinetti)
ja Heikki Viinamäki (vetopasuuna). Varaa paikkasi ajoissa laittamalla sähköpostia osoitteeseen varaukset.kukko@gmail.
com. Liput maksavat vain 10€.

Fuengirolan kaupunginmuseossa on näytillä satoja
levynkansia vielä huhtikuulle asti.
Vaikka vinyylilevyt ovat
viime vuosina eläneet pienimuotoista renessanssia,
ovat päällimmäiset mielikuvat LP-levyjen kansista epäilemättä nostalgian
kultaamia. Nyt Fuengirolan kaupunginmuseossa
on mahdollisuus käydä
tutustumassa upeisiin levynkansiin Arte en el Vinilo -näyttelyssä.
Esillä on yli kolme ja puo-

li sataa Levynkantta aina
1940-lvulta näihin päiviin
asti. Valokuvaaja Antonio
Lafuente del Pozon kuratoimassa näyttelyssä on
mm. Andy Warholin ja Picasson suunnittelemia levynkansia.
Näyttely on esillä Fuengirolan kaupunginmuseossa 24. huhtikuuta asti.
Avoinna tiistaista perjantaihin klo 17–21, lauantaisin,
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 10–14 ja 17–21. Maanantaisi suljettu. Näyttelyyn on
vapaa pääsy.

Hyvän Flown Päivä rannalla Kokoomuksella aktiiviviikonloppu
Sunnuntaina 27.3. klo 13–15
vietetään Paseolla Hyvän
Flown Päivää.
Sunnuntaina 27.3. kannattaa lähteä rannalle tankkaamaan hyvää oloa, virtaa
ja vinkkejä! Hyvän Flown
Päivä on Aurinkorannikon
Arctic -tiimin järjestämä hyvinvointipäivä, joka on avoin
kaikille.
Tapahtumapaikkana on
rantapaseo, Paseo Maritimo
93:n kohdalla eli ns. Madrid
Playa, Los Bolichesin ja Torreblancan väliin sijoittuvan
käsi-/sormipatsaan vieressä.
Ohjelmassa mm. Flow
-maistiaisia, joogaa, tietoiskuja, rantaleikkejä ja -pelejä,
voimaannuttava meditaatio,
arvontaa jne. Samalla pääset
tutustumaan Aurinkorannikon Arctic -tiimin iloiseen

Hyvä flow löytyy kämmeneltä 27.3.
porukkaan.
Osallistumismaksu 5 €
kattaa järjestelyt sekä pienen yllätyslahjan ja oikeuttaa arvontaan, jossa hyvinä
palkintoina tuote- sekä palvelulahjakortteja.

Aurinkorannikon Kokoomuksella on edessään
kevään toiminnallisin viikonloppu. Lauantaina yhdistys järjestää poliittisen
keskustelutilaisuuden ravintola Kukossa klo 13 alkaen. Tilaisuudessa on
vieraana eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia
Kauma ja etäyhteydellä tilaisuuteen osallistuu kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Aiheena keskustelussa on
ajankohtaiset turvallisuuspolitiikka ja NATO.
Tilaisuudessa nautitaan
Varustaudu avoimin mie- Kukon skandinaavinen
lin, nappaa mukaan oma buffet -lounas, se maksaa
pyyhe tai jumppa-alusta sekä vesipullo - ja tietty kavereita mukaan kans! Luvasssa
on rento iltapäivä iloisessa
seurassa.

yhdistyksen jäsenille 10€ ja
muille 14,90. Tilaisuus on
kaikille avoin, ilmoittautuminen olisi suotavaa, jotta
ravintola osaa varautua oikein. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.
aurinkokokoomus.fi.
Sunnuntaina vietetään
Aurinkorannikon kokoomuksen perinteikäs urheilutapahtuma Ruiskukka
golf. Kisa pelataan tänä
vuonna Mirafloresin kentällä, pelin jälkeen nautitaan hyvä lounas ja jaetaan
palkinnot ansioiden mukaan. Toivottavasti sateet
väistyvät sunnuntaiksi.

Andylle lisäkeikka

Gospelmuusikko René
Laulajainen saapuu Fugeen
René on tunnettu gospelmuusikko. Hän on levyttänyt monta äänitettä ja
hänelle on luovutettu myös
jo kolmas kultalevy. Renén
äänitteitä on myyty kaiken
kaikkiaan jo yli 200.000
kappaletta.
René Laulajainen, taiteilijanimeltään René, syntyi
Joensuussa 1952. Nykyään
hän asuu Ruotsissa vaimonsa kanssa ja heillä on neljä
aikuista lasta.

Veteraanikansanedustaja Ben Zyskowicz osallistuu etäyhteydellä
Aurinkorannnikon Kokoomuksen
keskustelutilaisuuteen.

René Laulajainen on
kiertänyt Suomea ja Ruotsia vuodesta 1981 laulaen,
soittaen ja puhuen. Hänen
matkansa ovat suuntautuneet myös eri puolille
maailmaa, kuten Aasian
maihin.
Sunnuntaina 27.3.2022
klo 13.00 on tarjolla kauniita ja koskettavia hengellisiä lauluja skandinaavisella
Turistikirkolla rantakadulAndyn tähti ei sammu. Muusikolle raivattiin kalenterista tilaa lisäkeikalle.
le, Paseo Maritimo 77.

Andy McCoy on sekä soittajana että henkilönä kiinnostava. Se näkyy myös siinä,
että hänen keikalleen Kukkoon on mennyt hyvin lippuja kaupaksi. Myynti on
käynyt sen verran vilkkaasti että ennalta ilmoitetun torstain 7.4. keikan
lisäksi kalenterista raivattiin tilaa myös saman viikon
perjantaille 8.4. Perjantain lisäkeikkakin on nyt myynnissä. Kumpaankin iltaan
voi varauksen tehdä laittamalla sähköpostia osoitteeseen varaukset.kukko@
gmail.com Ennakkoon varattuna liput maksavat 17€.

Tapahtumat
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Musiikkia ja
teatteria

Silen Band latinotunnelmissa

Pe 1.4. klo 20 (10/13€)

Silen Bandin vuoden 2022
toinen keikka Kukossa
perjantaina 1.4.2022 tarjoaa monipuolisen latinomusiikin setin Santanan
tunnettujen hittien lisäksi. Keikalla soitetaan tällä
kertaa useita kuubalaisia
ja muitakin eteläamerikkalaisen musiikin helmiä.
Aprillipäivän kokoonpanossa soittavat El Salvadorista kotoisin oleva Roland
Flores (laulu ja perkussiot),
espanjalaiset Carlos Candela Terry (basso ja kitara) sekä Gurtavo Gottardi
(rummut), Markku Silen
(soolokitara) ja Harri Nikkinen (koskettimet).
Markku Silen tuo bändin soittolistalle mukanaan jälleen Santanan
suosituimpia hittejä kuten Black Magic Woman,
Oye Como Va, Maria Maria,

Santanaa ja muuta
rytmikästä musiikkia



Pe 25.3. klo 20 (18/20€)

Riku Nieminen &
Cabin Crew Band

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

Ke 30.3. klo 19 (10€)

Seita & Friends
feat. Antti Sarpila

Svengijengi koolla
kolmen pillin voimin.

Silen Band plays latino

The Stolen Gnomes
Chicago Jim,
Mandolin Mick & Co.

UU SI M EN U!

Rock’n’roll, blues &
Irish music
Su 3.4. klo 18 (20€)

Andalusian Swingband on
nyt Bigband: Antti Sarpila,
Samu Forsblom, Janne
Pitkänen & Hese Viinamäki.
Tunnettuja bigbandsovituksia, Miller ym.
Ti 5.4. klo 19 ja
La 9.4. klo 20 (20/23€)

Pauli Hanhiniemi Band
LI SÄ KE IK KA
To 7.4. klo 19 ja
Pe 8.4. klo 20 (17/20€)

!

Andy McCoy

Legendan soolokeikka
Ti 12.4. ja Ke 13.4. klo 19

Pepe Willberg &
Elisa Järvelä

Tangon ihmemaa
Pe 15.4. klo 20 (10/13€)

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

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

Hyvässä nousussa
– komedia

Sanna Saarijärvi, Miia Nuutila
ja Antti Paavilainen
Kukko Events • Av/de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 646 111 203 • www.kukkorestaurante.com

kia, riemukkaita rytmejä
sekä tunteikkaita ja paikoitellen jopa jazzahtavia
kitarasooloja. Luvassa on
Silenin mukaan rohkea syväsukellus latinomusiikin
kiehtovaan maailmaan.
Varaa paikkasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen varaukset.kukko@
gmail.com. Liput maksavat
10€ ennakkoon varattuna.

Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit
Pe 25.3.

La 2.4. klo 20 (10/13€)

Europa ja Corazon Espinado. Bändin ensimmäisessä
setissä soitetaan kuitenkin
Buena Vista Social Clubin
ja muiden eteläamerikkalaisten säveltäjien esityksiä.
Uudistunut settilista
tulee olemaan monikulttuurinen sekoitus puoliakustista, melodista ja
vahvojen laulutulkintojen
värittämää latinomusiik-

Fuengirola, Kukko, Riku Nieminen & Cabin crew
band klo 20
Fuengirola, Andacare, Priima-avustajan esittely
senioreille klo 10–13
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Playoffs klo 17.30
Fuengirola, Paseo 100, HPK – Lukko klo 17.30,
KooKoo – Pelicans klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, espanjan keskustelu
klo 14.30
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiirin
kevätnäyttely avoinna perjantaisin klo 10.30–15,
tietovisa, karaoke ja karaoketanssit klo 18.30–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan playoffs
klo 17.30, Texas Hold’em -turnaus klo 18
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia
Benalmádena, Budha Plaza, Perjantaitanssit,
Kari Koo & Paula klo 19.30–22.30
Torremolinos, Kymppipaikka, Viihdekonsertti
Voces del Sol klo 20 (ovet 19)
Torremolinos, Torrentupa, Pizzaperjantai
klo 10–13

Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Turistikirkko (Paseo Marítimo 77),
gospelkonsertti René Laulajainen klo 13
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo 15,
F1 Saudi-Arabia GP klo 19
Torremolinos, Torrentupa, MiniMessu, kirkkokahvit
klo 12

Ma 28.3.

Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja wine
tasting klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Sofia-opisto, reisi-vatsa-pakara
-muokkaus klo 10, kehonhuolto klo 11.15, Miguelin
kielikahvila (hotelli Iluniónin kahvilassa) klo 16
Fuengirola, Suomela, kevätkonsertti Duo Solina
klo 16.30–17.45
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Munkkimaanantai
ja grilli klo 10–13, Laula Kanssain, Viimeinen
Tarinoiden ja laulun Ilta, Paavo Hirvonen klo 18

Ti 29.3.

Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston
core-harjoittelu klo 12, kahvakuula rannalla
La 26.3.
klo 13
Fuengirola, Kukko, Poliittinen keskustelutilaisuus: Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -ilta Ari Onnela &
NATO ja turvallisuuspolitiikka klo 13, Asuntoinfo
Eki Kaikkonen klo 19
klo 14
Fuengirola, Paseo 100, Jalkapallon MM-karsinta
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Saudi Arabia
Slovakia – Suomi klo 18
aika-ajot klo 18
Fuengirola, Sofia-opisto, kahvitellen espanjaa
Fuengirola, Paseo 100, Ilves – Kärpät klo 14, TPS klo 15, kieliklinikka klo 16
– HIFK klo 15, Jalkapallon MM-karsinta Islanti –
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo 17.30,
Suomi klo 17, F1-Saudi Arabia aika-ajot klo 18
Suomi – Slovakia jalkapallomaaottelu klo 18
Fuengirola, Suomela, kukkaistanssit Lea Schulzin Benalmádena, Minervala, Timo-Mäkynen: ”Juice
tahdissa klo 19–22, vapaa pääsy
Leskinen, runoilija” klo 17–18.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Ke 30.3.
Fuengirola Uusi Refla, Suomi – Islanti
jalkapallomaaottelu klo 17, F1 Saudi-Arabian aika- Fuengirola, Kukko, Seita & Friends klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa klo 19
ajot klo 18
Fuengirola, Sofia-opisto, sydänjooga klo 14, yinBenalmádena, Beach Club Higueron, Livejooga klo 15.15
musiikkia
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Su 27.3.
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo 17.30
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa klo 16,
Torremolinos, Torrentupa, Keittokeskiviikko
Formula 1 Saudi Arabia GP. klo 19
klo 10–13
Fuengirola, Hyvän Flown Päivä rannalla klo 13–15
(Paseo Maritimo 93 kohdalla). Tule tankkaamaan To 31.3.
hyvää oloa, virtaa ja vinkkejä! Hyvän Flown Päivä Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja flamencoshow klo 17
on Aurinkorannikon Arctic -tiimin järjestämä,
Fuengirola, Sofia-opisto, kehonhuolto klo 13.15,
kaikille avoin hyvinvointipäivä.
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston keppijumppa klo 14.30, jooga klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
beach jooga klo 11
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo 17.30,
Fuengirola, Paseo 100, F1-Saudi Arabia klo 19
Fuengirola, Suomelan matka Granadaan klo 10–20 Kokoontuminen saunareissulle klo 17
MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.
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yhteistyössä
kanssa

LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!
ANTEQUERA
& TORCAL

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Maanantai

Tiistai

Unescon
maailmanperintö El
Torcal ja mahtava
Antequera –
Andalusian sydän

Maalauksellinen
Benahavis,
kukoistava
Estepona ja
orkideapuutarha

19€

M

Keskiviikko

Kaunis Marbella, upea
Puerto Banuksen
huvivenesatama ja
idyllinen Ojenin kylä

Tarjoamme
sisäänpääsyn
orkideapuutarhaan

ARDALES
& SETENIL

ALMIJARA
& COMPETA

Valkoinen
kallioluolakaupunki
Setenil de las Bodegas
ja oliivipuristamo
aceites de Ardales

Kaunis Competan
vuoristokylä ja
viehättävä
Almijaran viinitarha

Torstai

12€

22€

Teillä on
mahdollisuus ostaa
leivonnaisia nunnilta
C

MARBELLA
PUERTO BANUS
& OJEN

Euroopan Paras
Matkakohde nro.2
vuonna 2022!

Perjantai

22€

22€

Oliiviöljyn
maistiaiset

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

Luennoitsijana mm
Leo-Pekka
Tähden valmentaja
Juha Flinck

Viinimaistiaiset

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!

YHTEISTYÖSSÄ

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

+34 687 151 228

Y

KANSSA

CM

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

MY

CY

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.

CMY

K

Vain

10€

Vain

Vain

Vain

10€

Vain

10€

10€

10€

ELVIS JA JOHNNY G
ILLALLISEN KERA

VIINIMAISTIAISET
ILLALLISEN KERA

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

ILLALLINEN
MUSIIKIN KERA

PÄÄSIÄISILLALLINEN
JA LAHJA-ARVONTA!

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

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

Sisältää illallisen!

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

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!

Tänä iltana nautimme
perinteisestä pääsiäisruoasta.
Herkullista lammasta ja
mämmiä kerman kera.
Arvomme myös upean
pääsiäskassin jossa on
Woolbed tuotteita.

PÄIVÄMÄÄRÄ:
4/4, 11/4, 18/4,25/4
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ:
28/3
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ:
31/3, 26/4
AIKA: 17:00

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

VAIN NÄINÄ KAHTENA
PÄIVÄNÄ: 14/4, 17/4
AIKA: 17:00

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )
TEE ETUKÄTEISVARAUS SUOSIKKITAPAHTUMAASI JO TÄNÄÄN! Vain ennakkovarauksella!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

+34 687 151 228

YHTEISTYÖSSÄ

info@wool-bed.com

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

KANSSA

Uutiset
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Fuengirolaan
uusia moderneja
poliisiautoja

Alejandro Sanz ihastuttaa
Fuengirolassa kahdesti

Fuengirolan paikallispoliisin kalusto on vahvistunut viidellä uudella poliisiautolla.
Fuengirolan paikallispoliisi on saanut käyttöönsä
viisi upouutta partioautoa. Autot esiteltiin ja otettiin
käyttöön tämän viikon maanantaina. Uudet autot on
varusteltu uusimmalla tekniikalla ja teknologialla,
joiden avulla poliisin päivittäistä työtä tehostetaan.
– Asukkaiden turvallisuus on erityisen tärkeää
Fuengirolan kaltaisessa kaupungissa, jossa
on pienellä alueella tiheää asutusta ja paljon
kakkosasuntoja. Siksi
kaupungin poliisin ja
palokunnan pitää olla hyvin varustettu ja
toimintavalmis, lausui
maanantain tilaisuuLain koura tarttuu Fuengirolassa
dessa pormestari Ana
uuden auton rattiin.
Mula.
Uudet poliisiautot on varusteltu mm. moderneilla viestintäjärjestelmillä, samoin kuin videokuvan
taltiointijärjestelmällä ja monilla muilla sovelluksilla. Autot on hankittu vuokraamalla, ja niistä koituu
vuosittain 77.000 euron kustannukset.
Uusien partioautojen tieltä paikallispoliisin kalustosta poistuu viisi loppuun ajettua autoa. Näin
ollen nykyisellään Fuengirolan poliisilla on käytössä edelleen 13 partioautoa, yksi pakettiauto, 17
moottoripyörää / skootteria, kaksi mönkijää ja neljä tunnuksetonta moottoripyörää.

Espanjan poptaivaan supertähti Alejandro Sanz
esiintyy Espanjan kier
tueellaan kahdesti Fuengirolan Marenostrumissa.
Uransa aikana yli 25
miljoonaa albumia myynyt Alejandro Sanz on
julkistanut espanjan kiertueensa esiintymispaikat
ja päivämäärät. ”Sanz en vivo” -nimeä kantava kiertue
starttaa kesäkuun neljäntenä päivänä Madridista.
Kaikkiaan 17 konserttia
sisältävä kiertue päättyy
30. heinäkuta La Palmaan.
Aurinkorannikon popkansaa ilahduttaa varmasti, että Sanzin kiertuekaravaani pysähtyy Fuengirolan
Marenostrumiin peräti kahdeksi päiväksi. Tähti esiintyy
Sohailin huikeissa maisemissa perjantaina 1. ja lau-

mella kaudella.
Sanzin show’sta kiinnostuneiden kannattaa
toimia ripeästi, sillä 2. hei-

Eipä paljon pääsiäinen liikuta

näkuuta konsertti on jo
loppuunmyyty ja 1. heinäkuuta konserttikin on jo lähes täynnä.

Lammasta ja loikoilua

37%

25%

Matkailua mämmillä tai ilman

Kulkueita katsomaan

21%

17%

Seuraava kysymys: Mitä puoluetta äänestäisit, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt?

•

MUUTAMISSA AURINKORANNIKON

•

KULJETUSALAN LAKKO

Brittituristien paluu
Aurinkorannikolle
voimistuu
Pandemian helpottaminen alkaa näkyä selvästi Aurinkorannikon matkailunäkymissä.
Alue on perinteisesti ollut vahvasti brittituristien
suosiossa, ja nyt tämä suurin yksittäinen turistijoukko näyttää palaavan rannikolle jokseenkin pandemiaa edeltäneen ajan vahvuudella.
Ryanairin ja Vuelingin jälkeen kolmaneksi eniten
matkustajia Málagaan lennättävä Easyjet on juuri
avannut kesäkaudeksi tukikohdan Málagan kentälle. Sen mukana tulee viisi lentokonetta ja 150 hengen henkilökunta.
Easyjetillä on kesäkauden aikana myynnissä kaksi miljoonaa paikkaa Málagan lennoille. Yhtiö lentää Málagasta 17 eri kohteeseen.

Alejandro Sanzilla on oma tähti Hollywoodin kuuluisalla Walk of Famella.
Madridissa syntynyt laulaja on nimetty myös Andalusian suosikkipojan
arvonimellä, ovathan hänen molemmat vanhempansa Andalusiasta.

Mitä suunnitelmia
sinulla on pääsiäiseksi?

Benalmádena ei saa
uutta juna-asemaa
Benalmádena on jo pitkään toivonut uutta asemaa
Nueva Torrequebradaan. Esitys on jälleen torpattu.
Benalmádenan pormestari Victor Navas nosti tammikuussa jällen esiin kaupungin toiveen, jonka mukaan Málagan ja Fuengirolan väliselle rataosuudelle
pitäisi rakentaa uusi asema Nueva Torrequebradan
alueelle. Asema sijoittuisi nykyisten Torremuellen
ja Arroyo de la Mielin asemien väliin.
Ehdotusta käsiteltiin parlamentissa ja liikenneministeriö totesi, ettei hanke ole kannattava. Sen mukaan uusi asema palvelisi vain pientä ihmisjoukkoa,
eikä se näin ollen olisi sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen kuluvien rahojen arvoinen.
Benalmádena on toivonut uutta juna-asemaa jo
pitkään, ja pormestari Navasin mukaan sen saamista aiotaan jatkossakin edistää sitkeästi.

antaina 2. heinäkuuta.
Vuonna 1989 alkaneen
uransa aikana Alejandro
Sanz on julkaissut 14 studioalbumia, joista viimeisin vuonna 2021 ilmestynyt
SANZ. Hänen levyjään on
myyty yhteensä yli 25 miljoonaa kappaletta. Kevyen musiikin himotuimpia
Grammy palkintoja miehelle on ojennettu neljä, ja
Latin Grammyjä peräti 24
kappaletta. Muita palkintoja on jokseenkin loputon lista.
Sanz on tullut tutuksi
myös Suomessakin pyörivästä The Voice of…
-formaatin musiikkiohjelmasta. Hän on toiminut
valmentajana La Voz México -ohjelmassa kolmella
kaudella ja La Voz España
-ohjelmassa niin ikään kol-

kaupungeissa on havaittu paikallisten TV-kanavien tuottavan
entistä enemmän poliittisesti yksipuolista sisältöä.
Asiasta ilmoitti Consejo Audiovisual de Andalucía,
jonka mukaan Fuengirola TV, Estepona TV, RTVM
Marbella, Torremolinos TV ja Torrevisión Alhaurín
ovat kaikki viime aikoina antaneet paikalliselle hallinnolle huomiota selvästi enemmän kuin oppositiolle. Järjestö muistutti, että paikallisilla kanavilla
on velvollisuus kunnioittaa asukkaiden oikeutta
saada poliittisesti monipuolista tarjontaa.
on alkanut viime päivinä näkyä joidenkin kauppojen hyllyillä. Sen lisäksi
myös ravintoloilla on ollut vaikeuksia saada kaikkea haluamaansa. Erityisesti rantojen chringuitot
ovat olleet ongelmissa ja jotkut ovat jopa joutuneet sulkemaan ovensa koska eivät ole saaneet
tavaraa. Rannikon noin 600 chringuitosta joka
kymmenes on joutunut sulkemaan materiaalipulan vuoksi. Hotelli- ja ravintola-alalla pelätään, että
jos lakko jatkuu pitkään, joutuvat monet muutkin
laittamaan lappua luukulle.

•

ESPANJAN TERVEYSVIRANOMAISET

•

FUENGIROLAN KAUPUNKI

tekivät tämän viikon tiistaina päätöksen, jonka
mukaa covid-19 tartuntoihin aletaan jatkossa
suhtautua pitkälti samaan tapaan kuin flunssaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä,
että maanantaista 28.3. alkaen oireettomien
tai lieviä oireita saaneiden koronapotilaiden ei
tarvitse eristäytyä. Myös koronatartuntojen jäljittäminen ja tartuntojen määrän seuranta aiotaan lopettaa ensi maanantaista alkaen. Sen
sijaan huomio kiinnitetään riskiryhmäläisten tartuntoihin.
kutsuu ikäihmisiään tutustumaan Bioparc eläintarhaan. Tiistaina 29.maaliskuuta kaupungin 65 vuotta
täyttäneet asukkaat voivat vierailla monilla palkinnoilla huomioidussa eläintarhassa ilmaiseksi. Ilmaista sisäänpääsyä varten pitää käydä
ensin ilmoittautumassa calle Blanca Palomalla
sijaitsevassa senioritoimessa. Etu koskee kaupungintalolle kirjautuneita asukkaita, joilla on
kaupungin eläkeläiskortti.

Tapahtumat
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Suomela loi katsetta jo tulevaan kauteen
Aurinkorannikon
suurin suomalais
yhdistys Suomela
valitsi kokouksessaan
hallituksen seuraavalle toimintakaudelle.

Suomelan hallitus kaudelle 2022-23, vasemmalta: Merike Link, Jarno Kinnunen, Riitta Pulkki, Kirsi Oras,
Markku Johansson, Anne Koskimaa-Jaatinen, Seppo Moilanen ja Esa Alm.

Asociación Finlandesa
Suomela kokoontui jäsenyhdistyksen vuosikokoukseen maanantaina
7.maaliskuuta. Kokouksessa valittiin myös uusi
hallitus. Kaudelle 2022–
2023 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kirsi
Oras.
Hallituksen jäseninä
jatkavat Anne KoskimaaJaatinen, Riitta Pulkki,
Merike Link, Seppo Moilanen ja Jarno Kinnunen.
Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Esa Alm
ja Markku Johansson.
Samassa yhteydessä
Suomelan jäsenyhdistys
myönsi vuosikokoukses-

Suomelan monivuotinen puheenjohtaja Paavo Assämäki nimettiin
yhdistyksen kunniajäseneksi.
saan kunniajäsenyyden tuksen puheenjohtajana
Paavo Ässämäelle. Hän vuosina 2018–2021.
on ollut Suomelan halliOnnittelut Paavolle!

Leijonat lähettää Ukrainaan yli 5.000€
– Kiitos kaikille, jotka
osallistuivat viime
sunnuntain konserttiin. Saimme kasaan
ihan kelpo summan
lähetettäväksi ukrainalaisten auttamiseen, kertoo Illka
Fonsen Aurinkorannikon leijonista.
Leijonat lähettää rahan
kansainvälisen Lion’s
-avun kautta. Leijonajärjestöllä on vankka kokemus
avustusten kohdentamisesta niin, että raha pää-

Ilkka Fonsen Aurinkorannikon leijonista haluaa kiittää kaikkia osallistuneita.

tyy oikeaan osoitteeseen.
Noin 5.700 euron potti
koostuu viime sunnuntain
hyväntekeväisyyskonsertin lipputuloista, lipaskeräyksestä sekä leijona
ladyjen myymistä sinikeltaisista ruusukkeista.
Potissa on mukana myös
Aurinkorannikon seurakunnan ukrainalaisten
avustamiseen keräämä
kolehti.
Ilkka Fonsen on ollut
aktiivisesti yhteydessä
Ukrainan ja naapurivaltioiden Lion’s klubeihin.
– Esimerkiksi Romaniassa paikallinen klubi on
perustanut pakolaisille
vastaanottopisteen rajan
tuntumaan. Se pystyy vastaanottamaan noin tuhat
pakolaista, antamaan heille ruokaa, terveydenhoitoa ja hetken levon, ennen
matkan jatkumista.
Ukrainan klubeilta Fonsen ei ole hetkeen saanut
vastausta.
– Ukrainan leijonat ovat
varmasti rintamilla puolustamassa isänmaataan.
Fonsen vieraili alkuviikosta Maydan Málaga -yhdistyksen toimipisteessä.
Kyseessä on Fuengirolan
ukrainalaisten ylläpitä-

Sauli Tiilikainen ja Waltteri Torikka lauloivat Marko Hilpon säestämänä avustusta Ukrainalle.
mä piste, johon kerätään vaatteita ja jalkineita. Ne jonien kevätkausi päätaineellisia lahjoituksia Uk- menevät ukrainalaisten tyy huhtikuun lopussa
järjestettävän Superperainan hyväksi. Fuengiro- sotilaiden käyttöön.
Aurinkorannikon lei- siksen avausotteluiden
lan kaupunki on antanut
tilan yhdistyksen käyttöön veloituksetta. Se sijaitsee kaupungintalon
lähellä Calle Arapilles - ja
Calle Salvador Rodrigues
Navas -katujen kulmassa.
– Yhdistyksestä kerrottiin, että tällä hetkellä tarvitaan lämpimiä miesten

Leijonajärjestöllä on vankka
kokemus avustusten
kohdentamisesta.

Las Palmerasin saliin kertyi kiitettävän paljon yleisöä.

käytännöntöihin. Perinteinen leijonien kevätrieha ja klubin 30v-juhlat on
siirretty ensi syksyyn.

Ilmiöt
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Tai jopa kolmea sataa, vieläpä mutkaan.

300km/h kaltevaan mutkaan
– Nokian renkaita testataan
ääriolosuhteissa
Miltähän tuntuisi olla 300km tunnissa
mutkassa kulkevan auton kyydissä? Ja
mitä vaikutuksia olisi sillä, että mutka olisi
kallistettu noin 40 asteen kulmaan?
Teksti: Antti Pekkarinen Kuvat: Nokian Tyres
Näitä kysymyksiä voi jokainen pohtia, aika harva tuollaisen pääsee kokemaan. Se
on kuitenkin mahdollista
ja ammattikuljettajat tekevät sitä jo Nokian Renkaiden testiradalla Madridin
lähellä Santa Cruz de la

Zarzassa.
Toimittajana pääsin testikyydille kyseiselle radalle, mutta en sentään tuohon
täyteen vauhtiin. Kuljettajana oli testikeskuksessa
työskentelevä teknikko ja
autona tavallinen diesel

Nokian renkaiden testialue on laajuudeltaan noin 300 hehtaaria.

pick up. Kurviin tultaessa meillä oli vauhtia noin
160 km tunnissa, kyllä siinäkin jännitystä riitti. Tuolla vauhdilla tosin ei ollut
asiaa radan ulkolaidalle,
jossa kallistus on jyrkin.
Jos kurviin tultaisiin
kolmeasataa, g-voimat
jylläisivät jo kunnolla. Pienemmässäkin vauhdissa
peppu tuntui liimaantuvan normaalia tiukemmin
penkkiin. Kurvin kallistus kääntää autoa, rattiin
ei tarvitse tällä seitsemän

kilometrin ovaaliradalla
juurikaan koskea.
Nokian Renkaiden uusi
testikeskus ei ole mikään
turisteille suunnattu seikkailurata. Se on puhtaasti
ammattikäyttöön rakennettu testikeskus. Sijainti
on syrjäinen ja koko testikeskuksen alue on aidattu
ja tarkkaan vartioitu. Sisään pääsee vain erityisellä
kutsulla. Alueella testataan
uusia innovaatioita ja teollisuusvakoilun mahdollisuudet pyritään minimoimaan.
Toimittajanakaan en saanut valokuvauslupaa, vaan
Nokian Renkaat toimitti artikkelia varten korkealaatuiset kuvat.
– Tämä keskus on merkittävä investointi Nokian
Renkailta. Kokonaisbudjetti keskuksen rakentamisessa on ollut noin 60
miljoonaa euroa. Sillä on
rakennettu jo mainittu
ovaalirata, paljon erilaisia
testiratoja erilaisilla alustoilla. Täällä voidaan testata kaikkea mahdollista
renkaisiin liittyvää, miten ne käyttäytyvät märällä alustalla, kuinka
paljon meteliä ne tuottavat

Toki hirsisauna pitää olla, kun suomalaisen yrityksen tiloista on kyse.
ja millainen ajotuntuma
renkaissa on. Esimerkiksi tuollaisia asioita ja paljon muuta voidaan testata
viimeisimmän huipputeknologian avulla, Nokian
Renkaiden Espanjan johtaja Pablo Sanz kertoo.
Testiradoilla alustoja
on todella monipuolisesti.
Renkaiden ominaisuuksia
voidaan kokeilla sileällä asfaltilla, mukulakivikadulla,
betonitiellä tai kelirikkoisella huonokuntoisella pinnoitteella. Ja lähes kaikille
alustoille on tarjolla sekä
kuiva- että märkäversiot.
Myös jarrutustesteihin alustoja on monenlaisia.

Testikeskuksen paikkaa valittaessa ilmastolla
oli tärkeä merkitys. Keskellä Espanjaa on kesällä hillittömän kuuma ja ratojen
pinta lämpiää polttavaksi. Tällaiset ääriolosuhteet
ovat tärkeitä renkaiden testauksessa.

Vierailukeskus
lanseerauksiin
Testaamisen lisäksi alueelle
on rakennettu huipputeknologiaa hyödyntävä vierailukeskus. Tässä renkaan
muotoisessa rakennuksessa koulutetaan Nokian Renkaiden henkilökuntaa ja

Ilmiöt
siellä voidaan tehdä myös
uusien tuotteiden asiakaslanseerauksia.
Rakennuksessa on käytetty suomalaisia tuotteita kaikkialla, missä se on
mahdollista. Hissi on Koneen tekemä, toimistokalusteet Martelan ja hanat
Oraksen. Onpa rakennukseen sisälle rakennettu myös paikalla veistetty
hirsisauna, jonka kiuas on

Nokian renkaiden Espanjan johtaja Pablo Sanz kiittelee keskuksen
ympäröiviä kuntia tuesta. ”Ilman
poliittista tukea tämän mittaluokan projektit eivät olisi mahdollisia”.

totta kai suomalainen Ikikiuas. Suomalaisuuden
kruunaa rakennuksen sisällä oleva puutarha, jossa
kasvaa Suomesta tuotuja
Koivuja.
Vierailukeskuksessa on
täysimittainen ravintolakeittiö ja ruokailutilat yli
sadalle ihmiselle. Saunasta
pääsee pulahtamaan uimaaltaaseen, josta on hulppea
näkymä testiradalle.
Lanseerauksia ja koulutuksia järjestetään noin
sadan hengen auditoriossa, jossa tekniikka on huippuluokan elokuvateatterin
tasoa. Tekniikka on tilattu Nokian naapurikunnassa Ylöjärvellä toimivalta
Akun Tehdas -yritykseltä. Teknisen suunnittelun
auditorioon on tehnyt Jari
Leskinen.
Auditorion tekniikkaa
on ollut asentamassa Aurinkorannikolla asuva Pekko Simonsuuri.
– Kyllä näillä välineillä viesti saadaan hyvin
perille. Auditoriossa on
kahdeksan metriä leveä
valkokangas, kaksi aivan
huippuluokan videotykkiä ja loistava äänentoisto.
Lisäksi paikalla on täysin
automatisoitu ohjausjärjestelmä, jonka avulla kuva,
ääni, valot ja verhot toimivat sujuvasti, Simonsuuri
kertoo.
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Testikeskuksen visit center on renkaan muotoinen huipputeknologialla varustettu rakennus.

Ympäristövastuu
Testikeskuksen päärakennus on saanut Leed v4
Platinum -sertifikaatin onnistuneesta ympäristöystävällisestä rakentamisesta ja
suunnittelusta.
Sertifikaatti on korkein
mahdollinen, mikä tämän
tyyppisille rakennuksille
voidaan myöntää.
Sertifiointitarkastajat
korostivat päärakennuksen innovaatioita ja kor-

Rakennuksessa on käytetty
suomalaisia tuotteita kaikkialla,
missä se on mahdollista.
keatasoista toteutusta niin
suunnittelussa, energiatehokkuudessa kuin sisätilojen laadussa korkean
sertifiointitason avaintekijöinä.
Koska 300 hehtaaria

maata on valjastettu rengasteknologian käyttöön, Nokian Renkaat on halunnut
tuoda oman panoksensa
myös alueen luonnonsuojeluun. Alueen välittömään
läheisyyteen on rakennet-

tu pöllöjen ja haukkojen
pesimätorni sekä erilaisia
vesielementtejä lintujen elämää helpottamaan.
Nokian Renkaat myös
tutkii Espanjassa yhdessä
paikallisten yliopistojen
ja yhteistyökumppaneiden kanssa guayulea, uutta vaihtoehtoista lähdettä
luonnonkumille renkaiden
raaka-aineena. Testikeskuksen lähellä sijaitsevia
viljelmiä hoitavat paikalliset maanviljelijät.

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

P

erjantaina 23.3.2012 ilmestyneessä lehdessä pääuutinen kertoi Pacosintuvan päiväkerhon vastatuulista.
Fuengirolan kaupunki oli nimittäin ilmoittanut, että kerhotoiminta on keskeytettävä. Kerho oli osa Aurinkorannikon
suomalaista evankelis-luterilaista seurakuntaa, mutta siltä puuttui aloituslupa.
Espanjan viranomaiset olivat tulkinneet kerhotoiminnan päiväkodiksi, sillä Espanjassa ei ainakaan vielä tuolloin
tunnettu meille suomalaisille tuttua seurakuntien kerhotoimintaa. Tästä syystä
viranomaiset olivat älähtäneet toiminnasta, mutta neuvottelujen myötä toimintaa oltiin palauttamassa ennalleen.
Myös F1-kuljettaja Fernando Alonson
Ferraria ihasteltiin Fuengirolan kaupungintalon edessä.

M

uissa uutisissa Raija Orasen koirakirja julkistettiin, Marbellan
linja-autoasema alkoi uudistua ja Fuengirolan kaupunki oli saavuttanut 5000
seuraajan rajapyykin sosiaalisessa mediassa (nykyisin Facebookissa paikkakuntaa seuraa 53 000). Myös katutaiteilijoita
alettiin kontrolloida Málagan kaupunginhallituksen toimesta. Jatkossa katutaiteilijoiden oli haettava lupa työnsä
harjoittamiseen.

M

álagan kielikoulun espanjan opettaja Fernando García

Gutiérrez kertoi suomalaisten aikuisopiskelijoiden kielen opiskelusta.
Vaihtoehtoja espanjan opiskelulle oli

viidellä tasolla. Kieliopin täydellinen
osaaminen ei ollut päämäärä, vaan se,
että kielen avulla tulisi ymmärretyksi

ja opiskelija oppisi ymmärtämään espanjalaista kulttuuria ja tapoja.
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Pääkirjoitus 25.3.2022
Viimeiset kylähullut
Aurinkorannikko vetää puoleensa positiivisia hulluja.
Siitä ei ole enää epäselvyyttä, kuluneen talven aikana
väitteelle on saatu runsaasti todistusaneistoa.
Miten muuten olisi selitettävissä se, että hiekkarannan
hiihtokisat tai kuivan jokiuoman potkukelkkatapahtuma
kerää satoja katsojia. Kysyä tietysti voi, onko se positiivinen hullu hiekkahiihtoa seuraava katsoja, vai sekö,
joka vetää monot jalkaan ja lähtee Välimeren rannalle
sivakoimaan.
Sitten meiltä löytyy alueen suomalaisyhteisöstä myös
yksilölajeina positiivista hulluutta harrastavia hahmoja.
Fillarimummosta kasvoi iso mediailmiö, kun hän syksyllä
polki Lieksasta Fuengirolaan.
Taina Liekari otti ja lähti kävellen Suomeen jokin aika
sitten. Tällä hetkellä hän lienee jossain Barcelonan tienoilla, eli matkaa on jo taittunut melkoinen taival.
Matti Kuosmanen täyttää positiivisen kylähullun merkit
monella tapaa. Nilsiässä mies asuu perheensä kanssa
pyöreässä vesitornissa. Sama mies tarjosi aikoinaan
kansainväliselle hiihtoliitolle suunnitelmaa sisähyppyrimäestä. Siis ihan vakavissaan, insinöörismies oli tehnyt
komeat pienoismallit ja piirustukset hyppyputkesta. Eipä
ollut urheilupomoilla rohkeutta kokeilla.
Kuosmasen tämän kevään hullutus on matkustaa
pienellä mopoautolla ison koiransa kanssa Suomeen.
Sillä reissulla kysytään sekä isännän, että koiran hermoja.
Lähtö on suunniteltu tapahtuvaksi pääsiäisen jälkeen.
Sitten on vielä tämä Jyri Turunen. Hänen historiastaan löytyy potkukelkkailua Pekingistä Hong Kongiin ja
jalkapallon potkimista Tukholmasta Orlandoon. Tampereella hänet tunnettiin ihan vaan Pasi-Petterinä, kun hän
kesäkuumalla potkukelkkaili Pyynikin harjulla.
Juice Leskinen lauloi aikoinaan valtion hoidelleen
viimeisenkin kylähullun pois silmistä. Kuinka väärässä
hän olikaan. Onneksi nämä luovat, elämäniloa täynnä
olevat ihmiset ovat löytäneet tiensä Aurinkorannikolle.

Otaksää?
Jaaha, kai se sitten on minunkin työnnettävä haarukkani soppakattilaan, joka viime aikoina on porissut lähes
yli äyräidensä. Tarkoitan luonnollisesti villinä vellovaa
NATO-keskustelua.
Mutta. Espanjassa ilmestyvän lehden hattua päässä
pitäessäni haluan ottaa aiheeseen espanjalaisen näkökulman. Se on paljon mukavampi, ja ainakin tässä
tapauksessa itselleni ominaisempi.
Espanjalaisilla kun on kielessään kiva tapa muljautella sanajärjestyksiä varsin erilaisiksi vaikkapa englantiin
verrattuna. Tämä johtaa siihen, että myös monet sanojen alkukirjaimista johdetut lyhenteet muuntuvat toiseen
muotoon. Esimerkiksi kaikille tuttu perimän kehto DNA
on espanjaksi ADN. Pahamaineinen immuunikatotauti
AIDS kääntyy Espanjassa muotoon SIDA.
Näin muodoin myös North Atlantic Treaty Organization NATO tunnetaan Espanjassa nimellä La Organización del Tratado del Atlántico Norte, eli OTAN. Ja
nyt päästään asiaan. Otan kiitos, mielelläni.
Kunhan tämä päivä on saatu töissä ns. pulkkaan,
saatan ottaa taksin, jos sataa kaatamalla. Jos ei sada,
otan jalat alleni ja kävelen. Kotona otan takin pois päältä
ja kengät jalasta. Jos olosuhteet ovat suosiolliset, otan
myös vaimoa kiinni vyötäisiltä ja pussaan sitä päähän.
Sen verran on ollut haipakka työviikko, että saatanpa hyvin ottaa myös jääkaapista oluen, jonka jälkeen
otan paikkani sohvalta ja otan rennosti. Kunnes hieman
myöhemmin otan iltapalaa.
Ajattelevaisena miehenä otan huomioon sen, että kaikki eivät omaksi vahingokseen pidä samasta musiikista
kuin minä, joten illan mittaan luultavasti otan laatikosta
kuulokkeet ja nautiskelen laadukkaasta
räminämusiikista. Siinä samalla otan
ehkä puhelimen käteen ja lueskelen
uutisia netistä.
Ennen nukkumaanmenoa otan
epäilemättä vielä suihkun.
Tässä mitään natoja ehdi miettimään, mutta otetaas taas.

Janne Leipijärvi

Televisiovaloista Es
Huippukokki Maija Silvennoinen halusi
vaihtelua elämäänsä Aurinkorannikolta.
Tulevaisuudessa mieli halajaa lämpöön
entistä enemmän.
Teksti: Janne Leipijärvi Kuva: Teemu Laitinen
Maija Silvennoinen on lähes jokaiselle suomalaiselle tuttu huippukokki. Jos ei
vielä nimestään, niin ainakin kasvoistaan, sen on varmistanut yli 10 vuotta ns.
TV-kokkina ja muutoinkin
median palveluksessa pitkään jatkunut tekeminen.
Silvennoinen juonsi ja
toimitti yli 10 vuoden ajan
Bon Appétit -ruokaohjelmaa, jonka lisäksi hänet on
nähty myös mm. maikkarin Huomenta Suomi -ohjelman Makuja -osiossa
kokkaamassa ja Top Chef
Suomi -ohjelmassa kilpailemassa. Lisäksi hän on
toiminut useampien lehtien ruokatoimittajana ja
julkaissut 24 keittokirjaa.
Kun tähän lisätään vielä,
että hän on työskennellyt
mm. sellaisten huippuravintoloiden kuin Savoy,
GW Sundmans, Havis
Amanda ja Nevski ravintolapäällikkönä, voidaan
todeta että kyseessä ei ole
pelkästään televisio- tai
julkkiskokki, vaan todellinen huippukokki. Nyt
hän toimii myös Aurinkorannikolla ravintola Kukon
konsultoivana keittiömestarina.
Maija Silvennoisen itsensä mukaan ala on sellainen,
että menestyminen on paljolti kiinni omasta omistautumisesta.
– Tämä ala vaatii todella
paljon työtä ja oikeastaan
sitä, että elät ja omistaudut
ruualle. Ja jos haluat edetä
uralla sieltä keittiöapulai-

sesta ylöspäin, niin pitää
aktiivisesti hakeutua töihin sellaisiin paikkoihin
missä voi oppia lisää, hän
kuvailee.
– Lisäksi kannattaa
muistaa, että ravintola-ala
ei ole hyvin palkattu ala, joten tähän pitää olla luontainen halu ja kyky. Olenkin
aina sanonut, että jos ihminen ei ihan oikeasti rakasta ruokaa eikä halua
intohimoisesti tehdä töitä
sen eteen, niin ei kannata
lähteä tälle alalle.

Kohokohtia ja haasteita
Kaikesta päätellen ravintola-ala ja keittiömestarin
ammatti ovat jopa äärimmäisen vaativia. Silti Maija Silvennoinen on edelleen
tyytyväinen uravalintaansa.
– Tämähän ei ole minulle pelkkä ammatti, vaan
se on samalla myös harrastus. Minä elän ruualle,
olen elänyt jo ihan pikkutytöstä asti. Kaikki visioit
joita päässäni pyörii ovat
ruuan ympärillä, Silvennoinen kuvailee.
Ainoan tahran, jos niin
haluaa ajatella, alaan on
Maija Silvennoisen silmissä tehnyt parin viime
vuoden poikkeuksellinen
maailmantilanne.
– Parin viime vuoden
aikana väkisinkin välillä mietityttänyt onko tässä enää mitään järkeä, kun
ei tulevasta voi tietää mitään varmuudella. Se on

henkisesti raskasta, eikä
sitä lainkaan helpota se,
että viimeisen pari vuotta on joutunut tekemään
töitä seitsemän päivää viikossa. Mutta palo itse ruokaa kohtaan ei ole hävinnyt
missään vaiheessa, keittiömestari vakuuttaa.
Maija Silvennoinen on
tehnyt ravintola-alan töitä jo reilusti yli 40 vuotta, ja
kuten todettua, varsin mielenkiintoisissa paikoissa.
Mitä hän itse pitää toistaiseksi uransa kohokohtina?
– Olen todella ylpeä niistä kymmenestä vuodesta
jotka sain tehdä Bon Appétit -ohjelmaa. Se oli oikea makasiinityyppinen
ruokaohjelma. Välillä oltiin
keittiössä, lisäksi kuvausryhmämme liikkui pitkin
Eurooppaa kuvaamassa
erilaisia juttuja, ja lisäksi
meillä oli vielä puutarhuri. Se oli todellista ruokaohjelman kulta-aikaa, hän
muistelee.
Myös menestyminen
miehiseksi mielletyssä keittiömestarien maailmassa
lämmittää mieltä.
– Muun muassa menin
ravintola Savoyhin aikanaan ensimmäisenä naisena keittiöpäälliköksi ja
olin samalla myös ravintolapäällikkö. Silloin muutaman kerran ajattelin, että
miten selviän.
Vaan hyvinpä Maija
Silvennoinen selvisi, niin
Savoysta kuin monista
muistakin haasteista.

KUKA?
Maija Silvennoinen

●
●
●
●
●

62 vuotta
Kaksi aikuista lasta
Keittiömestari ja tv-kokki
Kotoisin Saarijärveltä
Pitää Jyväskylässä
kasvisravintola ja bistro
Katriinaa

– Ennen pandemiaa olin jo miettinyt, että seuraav
Aurinkorannikolle.

Syksystä 2021 alkaen Maija Silvennoisen näkemystä ja kokemusta on päästy
hyödyntämään myös Aurinkorannikolla, tarkemmin sanottuna ravintola

Kukossa. Jos valtaosa Silvennoisen urasta juontuukin määrätietoisesta työstä
ja pyrkimyksistä, oli Aurinkorannikolle päätyminen
hieman enemmän sattuman kauppaa. Ei tosin kokonaan.
– Kesällä 2021 Antti
Pekkarinen tuli vaimonsa
kanssa brunssille bistroomme Jyväskylässä. En tuntenut heitä ennestään, mutta

Elias Vehmassalo, 27,
Vantaa

Arttu Immonen, 26,
Jyväskylä

Raimo Nikkilä, 60,
Tampere

Kala.

Ei välttämättä ihan inhokkia, Ei ole.
mutta sieniä yritän välttää
viimeiseen asti.

Sattumalta Espanjaan

Onko sinulla
inhokkiruokaa jota et
suostu syömään?
Teksti ja kuvat:
Daniel Leipijärvi
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spanjan aurinkoon

Pula-aikoja
Me taidamme olla ihan kuten oravat, hamstrata pitää
tulevan varalle. Kun pandemia nosti päätään parisen
vuotta sitten, niin koko kansa oli pytylle pantava. Vaikutti siltä, että porukalla ei ollut muuta tekemistä karanteenissä, kuin istuttava pöntöllä ajankuluksi. Siltä
ainakin vaikutti, kun muutamassa päivässä ei enää
löytynyt vessapaperia kaupoista. Sitten kaikkien oli
leivottava, kunnes jauhot ja hiivat loppuivat. Mutta
saihan hiivaa kilon pakkauksissa Amazonilta, sitä sitten jaettiin naapureiden kanssa ja sopu pysyi hyvänä
taloyhtiössä, olimmehan keskenämme solidaarisia.
Sitten loppui sokeri, se oli hamstrattu, kriisiaikoina on
hyvä pistää suu makeaksi.
Nyt meitä vastassa ovat uudet haasteet; Ukrainan
kriisi ja kuljetusalan lakko. Tuskin Venäjä oli hyökännyt
Ukrainaan, kun jokainen fiksu ihminen tajusi, että sieltähän tuotetaan auringonkukkaöljyä. Siis sitä varastoon
ja uppopaistamaan kroketteja ja vispaamaan kotitekoista majoneesiä. Kovin harva uskoi vakuutteluihin,
että ei se öljy lopu, jos sitä vain ostetaan maltillisesti.
Varastoa riittää. Öljyn myynti on noussut 290 prosentilla viime viikolla verrattuna viime vuoden myyntiin
samaan ajankohtaan.
Mistä Espanjassa on eniten pulaa, on se, että lapsia ei synny tarpeeksi. Jotkut äärioikestolaiset haluavat kieltää abortin, se tuskin paljoa auttaisi. Kielletään
ehkäisykeinot, annetaan porukalle Viagraa,
jonka kustantaisi terveydenhuolto. Siinä
olisi tietysti todennäköinen riski, että
liukuvoiteista tulisi huutava pula. Mutta todennäköisesti siihen mennessä
auringonkukkaöljyä on takaisin varastoissa ja uppopaistamisesta olisi tullut
jo mennyt trendi. Auringokukkaöljystä on
moneen käyttöön.

Kimmo Sahlman
Putinin sota

vana syksynä lähden johonkin lämpimään, toteaa keittiömestari Maija Silvennoinen, joka nyt – hieman viiveellä – asettelee ensimmäisiä jalansijojaan
Antin tunnistin kasvoilta
tutuksi. Siinä sitten aloimme jutella niitä näitä, kunnes Antti kysyi minulta,
että sattuisinko tietämään
ketään keittiömestaria tai
kokkia joka voisi tulla Kukkoon.
Viehe osui hyvään kohtaan, sillä ennen pandemiaa
Silvennoinen oli suunnitellut, että osaksi vuotta olisi kiva lähteä johonkin

muualle, lämpimämpään,
töihin.
– Sanoin että minä voisin
kyllä tulla, mutta tämä aika on tosi huono, koska työvoimasta on huutava pula
omassa ravintolassakin ja
joudun tekemään pitkää
päivää.
Ratkaisu kuitenkin löytyi. Silvennoinen jatkaa
omien ravintoloiden pyörittämistä Jyväskylässä,

mutta alkaa myös kehittää Kukon tarjontaa konsultoivan keittiömestarin
roolissa, mikä tarkoittaa
muutaman viikon mittaisia tehovisiittejä Aurinkorannikolle. Silloin hän
työstää mm. ruokalistoja,
reseptiikkaa ja toiminnan
organisointia.
Tulevaisuudessa Silvennoisen elämässä saattaa
paistaa Espanjan aurinko

enemmänkin. Jos omaan ravintolaan löytyy ammattitaitoinen henkilökunta, voi
edessä hyvinkin olla pysyvämpi muutto Aurinkorannikolle.
– Periaatteessa olisin valmis sanomaan heti että tulen syyskuussa, mutta nyt
täytyy pitää se varaus, kun
ei yhtään tiedä mitä maailmassa ja alalla tapahtuu,
Maija Silvennoinen aprikoi.

”Espanjassa
kuljetusala sai
lakkoiltua itselleen
500 miljoonan
euron tuen.”
Kaija Salmén,
Kouvola

Pirjo Salmén, 66,
Helsinki

Tiina Kajander, 64,
Helsinki

Merenelävät kuten muste
kalat ynnä muut eivät ole
minun ruokaani.

En syö juurikaan lihaa enkä
varsinkaan sisäelimiä.

Ei ole inhokkia, kyllä kaikki
maistuu.

maaseuduntulevaisuus.
fi 22.3.

Historialla on merkitystä. Venäjällä on aina ollut yksinvaltias. Jo 1200-luvulla mongolit valloittivat Venäjän
ja Tšingis-kaani piti rautaisella otteella valtakuntansa
kurissa. 1500-luvulla oli Iivana Julman hirmuhallinto.
Tsaarien aikana itsevaltius jatkui, eikä kommunistinen
vallankumous tuonut tähän muutosta. Päin vastoin.
Stalinin terrorin aikana tapettiin miljoonia venäläisiä.
Vladimir Putin tuli valtaan vuonna 2000. Hän haikaili suurvallan perään ja kävi sotia Tšetšeniassa, Georgiassa ja Syyriassa. Vuonna 2014 valloitettiin Krim
Ukrainalta. Se sujui kohtuullisen helposti, kun puolet
väestöstä oli venäläisiä, eikä läntinen maailmakaan
kummemmin reagoinut. Sanktiot olivat vähäiset.
Menestys toi Putinille itseluottamusta ja uskoa, että
Ukrainan liittäminen Venäjään sujuisi helposti. Se olisi
hyvä alku Venäjän luomiseen taas suurvallaksi menneiden aikojen tapaan.
Ukraina kuitenkin pani rohkeasti vastaan ja kansallistunne kohosi. Myös USA ja Eurooppa heräsivät. EU
yhtenäistyi, laittoi kovat pakotteet, samoin USA. Lännestä eristäminen vaikuttaa niin Venäjän talouteen,
politiikkaan, urheiluun kuin maineeseenkin. Myös apua
on Ukrainalle annettu monessa muodossa, aseapua
myöten. Sotilaita ei lännestä kuitenkaan uskalleta lähettää, sillä uhka maailmansodasta ja atomiaseista
on liian suuri.
Sodan vaikutukset paitsi Ukrainaan, myös Venäjään tulevat olemaan melkoiset. Syntyi rautaesirippu
lännen ja Venäjän välille. Ei Putin osannut tätä arvata. YK:n äänestyksessä Venäjän puolella olivat vain
Syyria, Pohjois-Korea, Valko-Venäjä ja Eritrea. Kiina
pysyi neutraalina.
Putin voi voittaa taisteluja, mutta ei sotaa. Vaikka
saataisiin aikaan rauha, haavat jäävät. Kärsijöitä
ovat kuten aina tavalliset kansalaiset Ukrainassa, mutta myös Venäjällä. Se ei lupaa
hyvää tulevaisuudessa. Demokraattinen
maailma ja diktatuurivaltio on hankala, jopa vaarallinen yhdistelmä. Putin tuskin
tulee jäämään historiaan suurvallan
sankarina Pietari Suuren tapaan.

Marjatta Jabe

Hy vinvointi
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Kirpeä terveyspommi
ja
kliiniset testit ovat osoittaneet, että karpalomehu,
kuivatut karpalot ja karpalouutteet vaikuttavat moniin
biokemiallisiin ja fysiologisiin toimintoihin. Jo pitkän
aikaa karpaloiden on tutkimuksissa todettu estävän
toistuvien virtsatieinfektioiden uusiutumista, mutta
nykytiedon valossa karpalon vaikutukset ulottuvat
paljon kokonaisvaltaisemmin muuallekin elimistöön.
Eniten on keskitytty tutkimaan karpalon sisältämien polyfenoleiden terveysvaikutuksia. Uusimmissa
tutkimuksissa on havaittu, että karpalon sisältämät
polyfenolit ovat merkittävässä vuorovaikutuksessa
karpalon muiden bioaktiivisten ainesosien kanssa.
Tämä yhteistyö on keskeisessä osassa selvitettäessä
karpalon terveysvaikutuksia.
Karpalon polyfenolit ja muut bioaktiiviset ainesosat
suojelevat suoliston bakteeriyhteisöjä, ja bakteeriyhteisö puolestaan
toiminnallaan edistää puolustusjärjestelmän ja aivojen toimintaa,
energiatasapainoa, sekä hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihduntaa.
Lisäksi karpalon polyfenolit ja muut
bioaktiiviset ainesosat toimivat antioksidantteina ja tulehduksia torjuvina ainesosina
edistäen verenkiertoa, aineenvaihduntaa ja puolustusjärjestelmän toimintaa. Karpalotuotteista näyttäisi myös tutkimuksien mukaan olevan apua tyypin 2
diabetesta sairastaville.
Karpalolla on monia terveysvaikutuksia, esimerkiksi:
Karpalossa on runsaasti kversetiini-nimistä flavonolia. Se estää solujen hapettumista, vähentää

LABORATORIOKOKEET, ELÄINTUTKIMUKSET

nisten ja akuuttien tulehdussairauksien vakavuutta.
Näitä ovat ateroskleroosi, nivelreuma, Alzheimerin
tauti, crohnintauti, koliitti, parodontiitti, virtsatieinfektio
(UTI) ja diabetes.
Karpalouute voi suojata suoliston terveyttä ja ruuansulatuselimiä. Karpalon ainesosilla on voimakas
antibakteerinen vaikutus suoliston patogeenisten
infektioiden estämisessä.
Karpaloiden hyödylliset ainesosat estävät myös
bakteerien kiinnittymisen ja vähentävät biofilmin muodostumista suoliston tulehduksen hallitsemiseksi.
Nämä vaikuttavat aineosat vaikuttavat prebioottisesti mahaan ja edistävät suoliston mikro-organismien kasvua.
C-vitamiini on yksi karpaloiden tärkeimmistä antioksidanteista, oleellinen ihon, lihasten ja luiden
ylläpitoon.
Mangaani on välttämätöntä kasvulle, aineenvaihdunnalle ja kehon antioksidanttijärjestelmälle.
E-vitamiini – eräänlainen vitamiini välttämättömissä
rasvaliukoisissa antioksidanteissa.
K1-vitamiini on välttämätön veren hyytymiselle.
Kuparin puute elimistössä voi
vaikuttaa haitallisesti sydämen
terveyteen.
Karpalot sisältävät ainutlaatuisen kasviyhdisteen, joka tunnetaan nimellä tyypin A proantosyanidiini, joka estää Helicobacter pylorin kiinnittymisen mahalaukun limakalvoon vähentäen
mahasyövän riskiä.

tulehduksia ja voi auttaa suojautumaan esimerkiksi
ikärappeumalta. Kversetiini saattaa myös hillitä allergisia reaktioita.
Karpalossa on lignaaneja eli kasviestrogeenejä lähes puolet enemmän kuin muissa luonnonmarjoissa.
Kasviestrogeenit voivat ehkäistä hormoniperäisten
syöpien, kuten rintasyövän, kehittymistä ja lievittää
esimerkiksi vaihdevuosioireita.
Karpalon tunnetuin terveyskyky on ehkäistä virtsatietulehduksia. Teho perustunee karpalon sisältämiin
polyfenoleihin, jotka voivat tuhota bakteereja ja estää
kiinnittymistä limakalvojen soluihin.
Karpaloiden ja muiden kotimaisten marjojen säännöllinen popsiminen auttaa ehkäisemään sydän- ja
verisuonitauteja. Pari kourallista marjoja päivässä voi
laskea verenpainetta, lisätä hyvän HDL-kolesterolin
määrää ja parantaa verihiutaleiden
toimintaa.
Karpalot luovat hampaiden suojakerroksen. Karpalot vaikeuttavat
onteloita aiheuttavien bakteerien tarttumista hampaiden pintaan.
Karpalot voivat lievittää maksasairautta. Näihin kuuluvat alkoholittomat
rasvamaksasairaudet, rasva-hepatiitti ja kirroosi.
Tutkimukset osoittavat, että karpaloiden syöminen
voi vähentää tulehduksen biomarkkeria. Kohtuullinen
karpaloiden päivittäinen saanti alentaa C-reaktiivisen
proteiinin (CRP) määrää kehossa. Veren CRP-pitoisuus kasvaa tyypillisesti tulehduksen läsnä ollessa.
Karpaloissa esiintyvät polyfenolit parantavat antiinflammatorisia entsyymitasoja.
Siksi karpaloiden syöminen voi vähentää kroo-

Karpalon tunnetuin
terveyskyky
on ehkäistä
virtsatietulehduksia.

Sami Lindberg
Anni’s Vital Shop
KOULUTETTU SUOMALAINEN
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST
Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat
ja käsivaivat. Perinnehieronta,
BEMER-verisuoniterapia
Vastaanotto:
Calle Boqueron 1 Local 2 Esq. Avenida Los Boliches 35, Fuengirola
Ajanvaraukset:
+34 694 437 807,+358 40 564 3335,
+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

•
•
•
•
•
•
•

Proteesit
Valkaisut
Kirurgiat
Implantit
Oikomishoidot
Juurihoidot
Digitaaliset
röntgenkuvat

Muista ja
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is ir tää keaina!
t
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Palvelemme
teitä suomeksi!

Myös kaikki
erityishoidot!

Heini (+34) 655 650 399
heini@taikatie.com
www.taikatie.com

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

Palvelut myös etänä!

puh. 952 66 45 45

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

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.
Vithas Xanit Internacional
Av. de los Argonautas, s/n. Benalmádena.
952 367 190

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

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

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

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

Lisa Pelttari, LT eMBA.
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri
Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Hy vinvointi
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mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WellO2 -WellO2
heti helpompi
– hengittää!
lääkkeetön

apu hengitysongelmiin
Yhteistyössä

Jo yli
70.000
tyytyväistä
käyttäjää!

Maksuton
kuljetus lähialueille. Koko
Espanjaan 10€.

Myynnissä
Centro Finlandiassa
Meriaturissa!

Tarjoushinta

239€

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

WellO2 – lääkkeetön
apu
WWW.WELLO2.FI
hengitysongelmiin
HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Málagan Pompidou-keskus on yksi The Timesin noteeraamista kohteista.

The Times kehui Málagaa
matkailukohteena
Brittilehti The Times
kehui Málagaa.
”Ensiluokkaista taidetta, tapaksia ja
rantoja”, toimittaja
Sarah Gordon otsikoi
lehden artikkelissa.
The Times on yksi maailman luetuimmista sanomalehdistä.
Maailman katseet kääntyivät Málagaan, kun The
Times omisti kaupungille
oman artikkelinsa. The Times korosti jutussaan Málagan muuttumista. Entisestä
läpikulkupisteestä on tullut oma matkakohteensa.
Sanomalehden Málagalle omistetussa artikkelissa
kaupunkia kuvataan ”Barcelonaa vastaavaksi kulttuurikeskukseksi”, jossa
on lukuisia museokohteita, Michelin-tähtiravintoloita ja boutiquehotelleja
”viehättävissä historiallisissa rakennuksissa”.
Toimittaja Sarah Gordon kehuu vanhan ja uuden
symbioosia ja ottaa esimerkiksi värikkään nykytaidemuseon, ”Pompidoun
kuution”, joka on Pariisin
Pompidou-keskuksen sivumuseo.
Vuonna 2015 avattu El
Cubo:ksi (kuutio) nimetty
rakennus, on ensimmäinen

Ranskan ulkopuolella sijaitseva Pompidou-keskus
ja se sijaitsee Málagan sataman kävelykadulla.
Brittilehti kehui myös
paikallista gastronomiaa,
ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuja ruokia.
Toimittaja kehotti lukijoita nauttimaan kaupungista kuten paikalliset:
”Aamias-churroja Casa
Arandassa, espetoja (puunuotiolla paistettuj a,
vartaaseen pujotettuja sardiineita) rannan vieressä tai
tapaksia Atarazanas-torilla.
Unohtaa ei sovi myöskään
viinien maistelua tyypillisellä andalusialaisella terassilla”.
Muista maakunnan
kaupungeista The Times
mainitsi Marbellan ja Torremolinoksen.
Artikkelissa todettiin,
miten kesän luksuskohde ja juhlakaupunki Marbella, on talvella paljon
rauhallisempi ja kenties
viehättävämpi historiallisine keskustoineen.
Torremolinos nostettiin esiin Espanjan LGBTIliikkeen kehtokaupunkina
(LGBTI on englanninkielinen lyhenne, joka kattaa
lesbot, homot, biseksuaalit/
bi-ihmiset, transihmiset ja
intersukupuoliset)
The Times sijoitti Torremolinoksen edistyksellises-

Puh. 634 352 641

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

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

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

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

Hammaslääkäri Lääkäri

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

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

Marokon
kulta

- tuotesarja

100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.
Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.
Eh
ikä käi
än see
ty iho
m n
ist
ä
Málaga sai kiitosta myös mielenkiintoisesta ravintolatarjonnastaan.
sä LGBTI-viitekehyksessä Barcelonan, Jerez de la Fronsellaisten kaupunkien kuin teran ja Palma de Mallorcan
Lloret de Marin, Alicanten, rinnalle.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola
puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746
info@meriatur.com
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Täällähän on
myös kevät!
SITÄHÄN KUVITTELEE, että jos

jossain on lämmintä ympäri vuoden, niin siellä on aina kesä,
kun taas Suomessa vuodenaikojen muutokset näkyvät kovin
selkeästi.
Suomen kevät on aina ihastuttanut minua kasvun ihmeillään, mutta on ollut upeaa huomata, että onhan se kevät nyt
tosiaan täällä Espanjassakin.

Espanjassa on kevät, kun
keltaiset kukat kukkivat
Kuulin juuri, että paikalliset sanovat kevään olevan silloin, kun
keltaiset kukat kukkivat ja sehän
aika on juuri nyt. Kelit ovat olleet
juuri sellaiset, että puutarhurit
nauttivat ja kiittävät, vaikka turistit eivät niinkään. Vettä on sadellut, mutta se kuuluu tähän
vuodenaikaan ja tekee luonnolle
hyvää.
Saavuin Aurinkorannikolle
juuri ennen joulua ja katselin
kaupunkien puistoja. Huomasin
niiden olevan lepotilassa, vähän
kukkia siellä täällä ja palmuissa
ja pensaissa oli runsaasti ruskeita lehtiä ja kuolleita oksia. Ainoastaan roskat oli kerätty pois,
mutta muuten puistot henkivät
hoitamattomuutta.
Tarkalleen ensimmäinen päivä helmikuuta alkoi tapahtua.
Kaikki puistot ja viheralueet täyttyivät reippaista puutarhureista,
eikä mennyt kauan, kun kaikki
alueet puhkesivat kukkaan. Istutettavien kukkien määrä ja väriloisto on jo tällä hetkellä huikea.
On hienoa, että julkisiin alueisiin panostetaan, vaikka varmasti julkisen sektorin rahat ovat
tiukilla. Alueet myös pidetään
kunnossa. Jos joku kasvi kuolee tai ruukku särjetään, niin sen
tilalle tuodaan uusi. En ole myöskään törmännyt minkäänlaiseen
ilkivaltaan vaivalla rakennettuja
viheralueita kohtaan.
Mukava huomata myös, että
liikkeiden ja ravintoloiden edessä olevat kukkaruukut pysyvät
ehjinä. Olen joskus törmännyt
paikkoihin, jossa perjantaina istutetut kasvit käytiin joka maanantaiaamuna onkimassa läheisestä joesta.

Mitä omille istutuksille voi
tehdä keväällä?
Myös oman pihan tai parvekkeen istutuksia kannattaa tarkistaa ja siivota nyt.
• Ensimmäiseksi katsotaan,
onko kaikki hengissä talven
jäljiltä. Jos jossain puussa tai
pensaassa ei näy elonmerkkejä,
niin heti ei saa luovuttaa, vaan
voi esimerkiksi kynnellä hieman
raaputtaa runkoa ja katsoa, onko
sen alla vihreää. Jos on, kasvi on

elossa ja alkaa kyllä tehdä uutta
kasvua. Jos sen sijaan oksa on
sisältäkin ruskea ja kuiva, kasvi
on kuollut.
• Harvennusleikkauksia on
myös hyvä tehdä keväällä. Kun
puut ja pensaat ovat kasvaneet
liian suuriksi, niitä voi huoleti leikata ja pienentää. Melkein kaikki
pensaat kestävät myös alasleikkuun eli koko pensas leikataan
lähes maata myöten alas. Näin
se aloittaa kasvun uudestaan
juuristosta ja samalla kasvi nuorenee ja siistiytyy.

Kun puut ja
pensaat ovat
kasvaneet liian
suuriksi, niitä voi
huoleti leikata ja
pienentää.

• Rikkakasvit kannattaa heti
keväästä alkaen poistaa alueilta, jonne ne eivät kuulu tai jossa
niiden ei haluta kasvavan, kuten puiden ja pensaiden juurilla. Hoidon helpottamiseksi voi
sellaiset alueet, johon ei halua
rikkakasvien kasvavan, päällystä
kauniilla kivillä tai kuorikkeella.
Mullan ja kivien väliin pitää laittaa suodatinkangasta, koska
siinä kohdassa eivät sitten rikkakasvit kasva. Suodatinkangasta
myydään pienissä paketeissa
lähes kaikkien kauppojen puutarhaosastolla.
• Laatoitukset ja parvekkeet kannattaa pestä juuriharjalla ja vedellä varsinkin, kun nyt
tuota hiekkaa on kertynyt kaikkialle runsaasti. Samalla kannattaa kaikki puut ja pensaat
suihkutella puhtaaksi puutarhaletkulla.
• Nurmikot haravoidaan
puhtaaksi myös. Jos nurmikkoon
on ilmestynyt kuoppia tai muuta
epätasaisuutta, niin niihin kohtiin
on hyvä lisätä vähän multaa ja
siemeniä. Se korjaantuu sillä.
•Jos viime kesän jäljiltä on
jäänyt tyhjiä ruukkuja, niin kannattaa vaihtaa uudet mullat ennen kuin istuttaa niihin mitään.
Suosittelen myös kokeilemaan
uusien yrttien ja vaikka mansikan
istuttamista.
• Lannoitus kaikille kasveille,
nurmikolle ja etenkin kukkiville
kukille ja pensaille on erittäin tärkeää. Se on hyvä tehdä keväällä
ja kesän mittaan uudestaankin,
sillä runsas kastelu huuhtoo ra-

vinteita pois kasvien saatavilta.
Siksi niitä täytyy lisätä kasvukaudellakin.
• Jos löytyy jonkinlainen kastelujärjestelmä, kannattaa se
tarkistaa ja testata. Ja luonnollisesti riittävä kastelu on täällä
kasvien elinehto.

salla, mutta en ihan saanut siitä
hedelmäsalaattia vielä tehtyä.
Nyt on kuitenkin aivan mahtavaa kokeilla uusia kasveja, kun
olosuhteet sen mahdollistavat.
Saattaa olla, että kesän mittaan
tohdin laittaa kuvan omastakin
parvekkeestani.

Sitten vain odottamaan
omaa kukkaloistoa ja
satoa.

Mahtavaa kevään jatkoa!

Itselläni on tällä hetkellä kodissani parveke. Ostin sinne nyt
ensimmäiseksi sitruunapuun,
sitä kun ei ole koskaan voinut
ympärivuotisesti pitää Suomessa ulkona. Toki sen verran on
kokemusta hedelmäpuista, että
olen muutamassa talvipuutarhassa saanut banaanin, kahvin,
oliivin ja muutaman sitruspuun
tuottamaan satoa. Viime kesänä
tuli kaksi persikkaa Turussa ulko-

Vihersuunnittelija/puutarhuri

Lasse Ruohomäki
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Kirjoittaja on media-alan opinnoista pian valmistuva toimittaja. Kaisa tekee lehdessämme
työharjoittelua ja hänen juttujaan voi bongata Fuengirola.fi -mediasta kevään ajan.
Tulokkaan silmin -juttusarjassa Kaisa uppoutuu Aurinkorannikolla toimivien suomalais
yhdistysten toimintaan ja selvittää mitä uusi tulokas voi löytää yhteisöstä.

TULOKKAAN SILMIN

Siviilit turvaa luomassa
Puhuttaessa maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta saattavat stereotypiat vallata mielen.
Nyt ollaan niitä rikkomassa.
Teksti ja kuvat: Kaisa Korkeamäki
Aurinkorannikon Rannikkopataljoonan nimen
kuullessaan saattaa asiaan perehtymättömälle tulla ensimmäisenä mieleen
särmä sotilasporukka rivissä. Tässä porukassa ei
kuitenkaan ole kyse siitä.
– Me Rannikkopataljoonassa olemme ihan tavallisia
siviilihenkilöitä, joita yhdistää kiinnostus turvallisuusasioihin, kertoo komentaja
(vert. puheenjohtaja) Asko
Aulanko.

Perinteistä
uudella twistillä
Rannikkopataljoona on
rekisteröitymätön yhdistys. Näin ollen toimintaan
osallistuminen on täysin
maksutonta ja niin sanot-

tu jäsenistö koostuu sähköpostilistasta, jonka kautta
pataljoona tiedottaa tapahtumistaan ja ajankohtaisista asioistaan.
– Teemamme ovat kokonaisturvallisuus, maanpuolustus ja sotahistorialliset
asiat. Arvonamme on maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden
esille tuominen täällä rannikolla, Asko Aulanko toteaa.
Yleissivistyksen lisääminen
on myös kantava arvo.
Toiminta on avointa kaikenikäisille ja perustajajäsen kapteeni evp Esa Hankia korostaa, ettei esimerkiksi asepalvelusta tarvitse
olla suoritettu päästäkseen mukaan. Esimerkiksi naisia jäsenistössä on
melkein enemmistö täl-

lä hetkellä. Uuden ihmisen näkökulmasta nämä
seikat tuovatkin varmasti lähestyttävyyttä.
Rannikkopataljoonan
väki tapaa joka kuukauden toisena maanantaina
ja tapaamisessa on aina ohjelmaa, kuten esimerkiksi
esitelmä, filmi tai valitun
aiheen ympärillä keskustelu.
– Järjestämme myös sotahistoriallisia luentoja ja niitä tukevia sotahistoriallisia
matkoja lähialueilla, kertoo
jäsen Martti Kataja.
Tapaamisten teemana
on viime aikoina ollut turvallisuuden käsittely laajana luentosarjana. Aiheita on
ollut muun muassa Venäjän
trollit ja kyberturvallisuus.
Käydessäni tutustumassa
pataljoonan kokoontumiseen, oli esiintymisvuorossa eversti evp Ari Uutinen
luennolla ”Näkökulmia turvallisuuteen”, jossa hän kertoi omista kokemuksistaan
turvallisuusalalla.

UUSITTU RUOKALISTA!

Vasemmalta oikealle Martti Kataja, Ari Uutinen, Asko Aulanko ja Esa Hankia olivat kokouksessa tapaamani herrat.

Verkot vesillä
Suomessa
Rannikkop atalj o onan
esikunta (vert. yhdistyksen johtokunta) kehittää
ja suunnittelee toimintaa
ja kertoo poikkeusaikojen hellittäessä toimintaan olevan tulossa uusia
tuulia. Kehitystyötä tehdään myös yhteistyössä

Uudenmaan esikunnan
kanssa ja toisinaan Suomesta lähetetään esimerkiksi striimaten esityksiä
etelän kokoontumisiin.
Kesäisin pataljoonan väki
järjestää Suomessa retken
valittuun sotahistorialliseen kohteeseen.
Mikäli tämä voisi olla
juuri sinulle sopiva vapaaajan viettotapa, on nettisi-

vujen, rannikkopataljoona.
net, kautta helpoin lähteä
liikkeelle. Sieltä löytyy
linkki, jonka kautta pystyy
liittymään postituslistalle. Myös Facebook-sivulla,
Rannikkopataljoona, esikunta päivittää ajankohtaisia kuulumisia. Herrat
toivottavatkin yhteen ääneen jok’ikisen tervetulleeksi.

À LA CARTE

Lähde retkelle!

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€

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

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€

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

O
KLASSIKK
UUDISTUN

Gibraltar

UT 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 – kalifien kaupunki
9.4. ja 23.4., hinta 80€

Nerja & Frigiliana

4.4. ja 18.4., hinta 45€, lapset 36€

TKESI
VARAA RE ETISSÄ!
IN
T
S
Ä
V
E
T
Ä
K
atur.com
www.meri

Caminito del Rey
31.3., 6.4., 13.4., 20.4.,
27.4. ja 11.5., hinta 48€

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

Ajanviete
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Yritysuutinen

Par1 muutti uusin tiloihin
– Tästä tuli jopa
parempi kuin osasin
toivoakaan, yrittäjä
Seppo Lukkari kommentoi golfpalveluja tuottavan PAR1:n
uusia tiloja.
Uudet tilat sijaitsevat Centro Finlandiassa kuten edellisetkin, mutta nyt PAR1:llä
on omat tilat rakennuksen
rannanpuoleisessa päädyssä. Tila on sama, jos-

sa aiemmin toimi Pizzeria
Gio, sinne on käynti Simply Scandinavian -ravintolan terassilta.
– Siirryimme omiin tiloihin matkatoimisto Meriaturin yhteydestä ihan
käytännön syistä. Meillä on paljon golfmailoja ja
muuta tilaa vievää tavaraa,
matkatoimistossa alkoi olla ahdasta. Myyntiyhteistyö molemmin puolin
Meriaturin kanssa jatkuu
aivan ennallaan, eli yhdessä suunnitellaan golfmatkoja ja muita tuotteita.

PAR1:n uudet tilat ovat viihtyisät ja avarat.

TYHJENEVIÄ

YLÄKEHOA

TAPION
NIMISIÄ

OMISSA
OLOISSAAN

Seppo Lukkari assistenttinsa Marja Väkiparran kanssa buukkaamassa asiakkaalle golfkisaa.
PAR1:n peruspalvelut
pysyvät ennallaan. Edelleen golfarit ovat yrityksen
pääasiallinen kohderyhmä.
PAR1:n kautta saa edulliset
greenfeet Aurinkorannikon
kentille ja jos ei omia välineitä tullut mukaan, myös

mailojen vuokraus onnistuu.
– Järjestämme myös viikkokisoja ja vaikka minkälaisia räätälöityjä kisoja
ryhmille. Tälläkin viikolla organisoimme noin 50:lle
suomalaiselle yrittäjälle

TÄYSIN
PUINEN
TUOLI

SUOJAA
KORVIA

oman kilpailun. Meillä on
myös pro shop tiloissamme
ja sen tuotevalikoimaa kehitämme jatkuvasti.
PAR1:n palveluvalikoimiin kuuluvat myös lomaasunnot ja vuokra-asunnot,
sekä autojen vuokraus.

TÖPPÄILLÄ

JOHTAJA

NOSTAA
VOITTOKUPONKI
!

KAMPUSALUE
”RANSKALAISMENOPELI”

LOPPUTULOS

....RATA
ASEESSA
ETÄÄMMÄKSI

KÄRVISTELLÄ
PEHMEÄ

a

KOMAROVIN
NIMISIÄ

PISTELLÄ
NUKKUJILLE

PUISEVA
NORKKO

PIILOSTA

ELIN
KAHVIN
KANSSA

VARAAVIAKIN
HYLÄTTY
LUMIKOKKARE

PANNA
UMPEEN

HUULILLE

KYNSILLE

”SÄNKYYN”

TERÄVÄ
MAKSAMISIIN

KIRJOITETTU

IIK!
KEHITYKSESSÄ

SAA
VOIHKIMAAN

SINKILÄ
WOODY

SILMÄNILO

ALUKSI
MUKULOILLA

FRANKIN
SUKUA?

AVARA
KELPAA
OMANISSA

MITATAAN
SORMIN
NEUVOKKAILLA

SELÄLLÄÄN

KULJETUSTA
MAKU

JUHLA

.....POLIISI

KÄTKÖSTÄ

KEN....

CASH

FOTO: KIMMO SILLANKORVA
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Nyt tilaa on riittävästi jopa
puttikisojen järjestämiseen.
Kevään aikana varmasti
kokeilemme niitäkin.
Uudet tilat remontoitiin
pikaisessa aikataulussa. Sisustuksessa hyödynnettiin
runsaasti kaikkea materiaalia, mitä PAR1:n historian
aikana on syntynyt.
– Vanhassa PAR1:ssä oli
hienot pöydät, joiden kansiin oli maalattu eri golfkenttien logot. Otimme nuo
pöydän kannet käyttöön,
ne ovat nyt tilassamme hienona kattoelementtinä.
Synergia Meriaturin
kanssa on ilmeinen, uusi
tila avaa yhteistyömahdollisuuksia myös ravintolan
kanssa.
– Rakensimme tilaan
pienen baaritiskin. Siinä
asiakkaamme voivat kaikessa rauhassa istahtaa
vaihtamaan kuulumisia.
Simply Scandinavianista saa tiskillä istuskelun
oheen vaikka oluen tai
lasin hyvää viiniä sekä
monenlaista pikkupurtavaa. Mietimme myös
yhteistyötä golfareiden
eväiden ottamisesta valikoimaamme.

JUHLITTUJA
PUHKUMISTA

PÄÄSTÄ
ALULLE
MELSKEET

VAINIO
ÖLJYVALTIO

(-)OBJEKTIIVI

SOTAVÄKI

LÄMMITTÄVÄ
TUOVAT
EKSTRAANSIOITA

RUOKITTAVINA

Ajanviete
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www.4puz.com

HEMIN

PÄHKINÄT
1. Millä nimellä entinen Trustivapaa Bensiini -yritys
tunnetaan nykyisin?
2. Kenen suomalaisen ”syy” on, ettei olympiavoittaja,
maalivahti Harri Säteri päässyt jahtaamaan Stanley Cupia
Toronto Maple Leafsiin?
3. Montako miljoona euroa PSG:n jalkapallotähti Neymar
tienaa kuukaudessa?
4. Mikä suomalaistaho osti Helsingin keskustassa sijaitsevan
Stockmannin kiinteistön?
5. Kenen tunnetun ex-kansanedustajan nimestä syntyy
anagrammi: naikaa nuoriso?
6. Koska viimeksi ennen Bahrainin F1:n osakilpailua on
ajettu ilman Kimi Räikköstä tai Sebastian Vetteliä?
7. Kenen tunnetun miljardöörin tyttö kastettiin Exa Dark
Sideræliksi?
8. Minä vuonna lanseerattiin Fazerin rauhanpastilli Pax?
9. Millä lempinimellä kutsutaan Honda Monkey -mopoa?
10. Millaista lehtimaailman mediahistoriaa kuningatar
Elisabet tekee huhtikuussa?
Vastaukset sivulla 23

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

RAPU

VESIMIES

LEIJONA

Liikunnalla on nyt suurempi vaikutus kevääsi
kulkuun kuin aiemmin. Nostele keittiön tuoleja
ja perunapusseja, se tuo sinulle onnea!

Kaiva piirrustusvälineet esille ja piirrä baari
täyteen ihmisiä, nauravia ja iloisia. Onnea saat
seurallisesta piirustuksesta!

Harjoita päivittäin sambatreenit, se tuo sinulle
vetreän kunnon, hyvän mielen ja lisäksi vieläpä
onnea!

Etsi kivoimmat vaeltelureitit ja kuntoile, niin
pääset huimaan fittiin ja hurmaat kaikki
kesäkuussa. Onnea saat voimailusta!

KALAT

NEITSYT

OINAS

VAAKA

Tutustu lähikaupan jonossa naapurustoosi.
Bongaa se komea uros ja toivota hänelle kivaa
kevättä. Se tuo sinulle onnea!

Osallistu maalauksellisten taideteosten
tekemiseen siivoamalla keittiö niin, että kaikki
kauniit astiat pääsevät esille. Onnea saat
siivouksesta!

Suunnittele tulevat projektit valmiiksi niin,
ettei sinun tarvitse kuin ryhtyä hommiin. Yksi
projekti eritoten tuo sinulle onnea!

Tee vatsalihasliikkeitä jokainen päivä 20 kertaa,
niin saat sixpackin vailla vertaa. Onnea saat
haaveilusta!

HÄRKÄ

SKORPIONI

KAKSOSET

JOUSIMIES

Ei riitä suihkussa laulelu, vaan sinun tulee
kaivaa kattilankannet esille ja jymäyttää
kunnon saundi. Onnea saat kumauttelusta!

Kirjoita ylös itsellesi päivärutiini, jota noudatat
seuraavan viikon. Kirjaa ylös kaikki fiiliksesi, se
tuo sinulle onnea!

Opettele laulamaan muutama uusi laulu
ja harjoittele niitä parvekkeella mieluiten
aamuisin. Onnea saat muiden katseista!

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU
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Keksi hyvä kasvisruokaresepti, jolla elät
terveesti muutamankin kuukauden. Onnea
saat valkosipulista ja persiljasta!

MUISTA
SOSHÄTÄNUMERO
+34 618 56 66 03
sosryhma.org

Kuva salamasta Los Pacosin yllä 20.3.2022. Kuva: Pauli Kaasalainen

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

24 h

suomenkielinen
päivystys
hätätilanteisiin
– jos terveytesi
tai henkesi
on vaarassa

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

Urheilu
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La Liga

Oma kotistadion kullan kallis
MÁLAGA HÄVISI TÄRKEÄN ”kuuden
pisteen” vierasottelunsa Fuenlabradalle
1–0. Matsin sankari oli etukäteen pelätyn
käsikirjoituksen mukaisesti ex-malagalainen Ontiveros. Hän sai useaan otteeseen
entisen seuransa puolustuksen aivan
sekaisin ja toimi nerokkaalla syötöllään
arkkitehtina ratkaisevaan maalin. Eräs
tapahtumasarja kuvasi oikeastaan koko peliä ja Málagan nykytilaa. Brandon
Thomas pääsee unelmasyötöllä aivan
vapaaseen läpiajoon vastassaan vain
maalivahti, mutta sitten kuin noiduttuna pallo luikahtaa hyökkääjän längistä
läpi ja vastahyökkäyksestä kotijoukkue
kuittaa ottelun ainokaisen. Sen pituinen
se ja tästä on paha jatkaa. Pitkälle vierasmatkalle oli lähtenyt ennätysmäärä

Málagan kannattajia. Paluumatkalla he
purkivat pettymystään somessa. Yksi suurista kannattajajärjestöistä päätti pistää pelireissut ulkopaikkakunnille
toistaiseksi boikottiin.
Tämän kauden epäonnistuminen jakautuu suhteellisen tasaisesti koko joukkueelle, mutta erityismaininta pitää kyllä
antaa tehottomalle ja hampaattomalle
hyökkäykselle. Se on tehnyt kolmanneksi vähiten maaleja koko sarjassa. Sekou
”pantteri” Gassama on osoittautunut
sylikissaksi ja Brandon Thomas tuntuu
onnistuvan vain rangaistuspilkuista. Loppukaudeksi saattaa kuitenkin olla luvassa
apuja, sillä kovan luokan konkari Adrian
Lopez harjoittelee tällä hetkellä Málagan
ringissä. Mies on vailla sopimusta ja val-

miina liittymään muonavahvuuteen heti
lopullisen lääkärintarkastuksen jälkeen.
La Liga SmartBankin kierroksia on
jäljellä kymmenen ja ero putoamisviivaan
on seitsemän pistettä. Tämä saattaisi
kuulostaa ihan turvalliselta, mutta lopun
otteluohjelma on kuitenkin sangen vaativa. Kymmenestä vastustajasta seitsemän
sijoittuu sarjataulukon ylemmälle puoliskolle. Tämänhetkinen tahti sarjapisteissä pitäisi saada selkeästi paremmaksi
samalla kun vastus kovenee. Siinäpä
sitä tekemistä.
Syyskierroksella aina marraskuuhun
asti Málaga oli kotikentällään voittamaton. Jostain pitäisi nyt kaivaa takaisin se
sama voitontahto ja hurmos joka toi La
Rosaleda -stadionille maineen erittäin

vaikeana vieraskenttänä. Ehkäpä tuo
palaisi lämmön ja auringon kera kun kevät alkaa ja kylmät myöhäisillan ottelut
ovat ohi. Kotiotteluja on nyt jäljellä viisi
ja avain sarjassa säilymiseen piilee suoraan niissä. Neljä voittoa viidestä riittää
sarjapaikan uudistamiseen.
Sunnuntaina 27.3. Malaga kohtaa kotonaan Huescan klo 18:15. Suomalainen
fan club järjestää otteluun
kuljetuksen Fuengirolasta
ja takaisin.
Tervetuloa mukaan:
malagacffanclubfinland
@gmail.com

Lauri P. Pietikäinen

www.uusirefla.com

Andalusian mestaruus ratkeaa
tänä viikonloppuna
Rullakiekon Andalusian liiga, Liga
Andaluza huipentuu
tänä viikonloppuna
finaaliturnaukseen
Sevillassa.
Yksi varma kevään merkki
on se, että rullakiekossa aletaan pelata mestaruudesta.
Andalusian liigan runkosarja saatiin päätökseen
maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Runkosarjassa nähtiin Fuengirola
LIONSin joukkueiden kolmoisvoitto, kun Latin Team
nousi ykköseksi, toiseksi
selviytyi Barona ja Vikings
ylsi lopulta runkosarjan
kolmoseksi.

Fuengirola LIONSin Latin Team lähtee finaaliturnaukseen runkosarjan voittajana. (Kuva: Felíx Alcalá)
Finaaliturnaus pelataan lauantaina 26. ja sunnuntaina 27. maaliskuuta
Sevillassa. Ensimmäisen
kerran kiekko putoaa ta-

tamille lauantaiaamuna
klo 9.30 ja mestari on selvillä sunnuntaina puolenpäivän jälkeen.

Finaaliturnausta voi seurata
myös nettistreamin kautta
osoitteessa: youtube.com/
channel/
UCg7mRSK3f2TwDBDpzOovurg

Andalusian rullakiekkoherruus ratkeaa tänä viikonloppuna Sevillassa.

Jukurien jättiyllätys, Lukko suli

A

tukevat kokonaisuutta.
sairastelujen takia, on kärkipelaajien
Joukkueen kapellimestari on maa- kuormitus mennyt yli. Se näkyy jouklipörssin voiton jakava Petrus Palmu. kueen kirkkaimman tähden Michael
Lyhyt jässikkä on kulmapeleissä
Jolyn pelissä. Potku hiipuu ja
väkivahva, hyvä ampumaan
A S K I N raikkaus otteista puuttuu.
ja näkee kentän.
Eniten ontuu puolustuspeli.
M
Pelaajien itsevarmuus
HPK:ta voidaan pitää
on voittojen myötä nousmonella tapaa Jukurien
sut, eikä tähänastinen tule
vastakohtana. Joukkue
heille riittämään. Jukurit
perustaa pelinsä vahhaluaa mennä päätyyn
vaan puolustamiseen ja
asti. Siihen on myös kaikki
riistopelaamiseen, eikä
A K A
mahdollisuudet.
syöttöketjuihin ja kiekkokontrolliin. Toki joukkueella on
mahdollisuuksia, kun se kohtaa torsTOINEN KAUDEN YLLÄTTÄJÄ on HPK.
Sarjan pohjamudista joukkue nousi jo- taina niin ikään alavireisen Lukon sääpa neljänneksi runkosarjassa. Loppu- lipleijareissa. Kahdella voitolla pääsee
kausi sujui kuitenkin mollivoittoisesti. jatkoon.
HPK:n ja Lukon viime ottelut ovat
Joukkue hävisi kaikki lopun tärkeimmät ottelut ja putosi seitsemänneksi. siis kulkeneet samaa rata. Tappioita
Hämeenlinnalaisjoukkueen materiaali tappion perään. Lukon kahden viime
on kapea. Kun joukkueesta on vielä peli maalisuhde on 3–11!
Hämeenlinnalaiset ovat hävinneet
ollut koko ajan pois 3–4 runkopelaajaa

T

JÄÄKIEKON LIIGAN KAUDEN suurin
yllättäjä on jo tässä vaiheessa runkosarjan kakkoseksi noussut Mikkelin Jukurit. Olli Jokisen luotsaamaan ryhmään
suhtauduttiin epäillen. Juuri kukaan ei
ennen sarjan alkua uskonut edes suoraan pudotuspelipaikkaan.
Nyt epäilijät ja niin sanotut asiantuntijat joutuvat häpeissään tunnustamaan,
että väärässä oltiin.
Jukurit voidaan pitää jonkinlaisena
kauden kasvutarinana. Alkukausi sujui
hapuilleen uuteen pelitapaan ja päävalmentaja Jokisen johtamistyyliin tutustuen. Kun pelitapa sekä Jokisen tyyli
tulivat tutuksi ja joukkueeseen saatiin
vielä muutama täsmävahvistus, alkoi
pelikin sujua ja voittoja tulla.
Jukurit pelaa viihdyttävää jääkiekkoa, jossa hyökkäys ja puolustaminen
ovat tasapainossa. Ominaista joukkueelle ovat pitkät syöttöketjut, kiekkokontrolli ja hyvät yksilösuoritukset, jotka

kaksi viimeistä ottelua maalilla. Viimeksi Pelicansia vastaan ratkaisu tuli 16
sekuntia ennen loppua, kun lahtelaiset
pelasivat kuudella viittä vastaan ilman
maalivahtia.
VAHVIN MESTARISUOSIKKI on Tappara. Runkosarjavoittaja pelaa tasaisen varmasti ja kun se on vielä saanut
riveihinsä Veli-Matti Savinaisen kaltaisen taistelijan, niin suosikin asema vain
vahvistuu.
Kovin haastaja tulee samasta kaupungista eli Ilves, joka pelillisesti on
paljolti Tapparan vastakohta. Innokkaasti hyökkäävä, kiekolliseen taitoon
ja hyvään liikkumiseen pelinsä perustuva petolauma voi yllättää. Joukkueella on enemmän venymiskykyä kuin
Tapparalla.
Mutta älkää unohtako: Jukurit on
Jokisen johdolla yllätysvalmiina. Paukut
eivät jääneet runkosarjaan!
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Perinteisesti Superpesiksen avausotteluita seuraa monituhatpäinen yleisö paikan päällä.

Superpesiksen avaukseen
kuukausi aikaa
Aurinkorannikolla
pelataan kahden
vuoden tauon jälkeen Superpesistä.
Kyseessä on pesäpallon 100-vuotis juhlavuosi, joten kauden avauksessa on
ylimääräistä juhlavuutta.

Pesäpallon 100-vuotisjuhlavuoden superpesiskausi saa arvoisensa räväkän aloituksen.

Teksti: Antti Pekkarinen
Jani Valkeapää toivoo kansan lähLauantaina 23.4. Elolan uu- tevän sankoin joukoin liikkeelle
situlla stadionilla Fuengiro- Superpesiksen avajaismatseihin.
lassa kohtaavat naisten
joukkueet Roihuttaret Helsingistä sekä Seinäjoen
Maila-Jussit. Sunnuntaina on miesten vuoro ja silloin hutunkeittoon astuvat

Imatran Pallo-Veikot ja Sotkamon Jymy.
– Onhan tätä nyt odotettu pitkään. Aivan mahtava
fiilis on päästä taas Fuen-

girolaan avaamaan kausi.
Toivottavasti kansa lähtee
sankoin joukoin liikkeelle,
tässä on pari vuotta eletty
todellista rospuuttoaikaa
niin viihteen kuin urheilunkin maailmassa. Kun
nyt lähtee liikkeelle ja tulee katsomaan matseja, se
auttaa meitä tapahtuman
järjestäjiä konkreettisesti,
urheilutoimenjohtaja Jani
Valkeapää Imatran PalloVeikoista julistaa.
Miesten ottelun liput
tulevat Aurinkorannikolla myyntiin maanantaina
28.3. Lippuja saa ravintola
Uusi Reflasta ja Kukosta
(ark. klo 11–15). Myyntipis-

teitä saattaa tulla jokunen
lisää ensi viikon aikana. Liput maksavat 15€, alle 12
vuotiaat pääsevät ilmaiseksi jännittämään. Naisten matsin lippujen kanssa
odotellaan vielä hetki, ensi
viikolla saattaa olla iloista
kerrottavaa asiasta.

Katsojia Suomesta
ja rannikolta
Superpesis avataan nyt neljännen kerran Fuengirolassa. Kahtena aiempana
vuonna suunnitelmat ovat
olleet valmiit, mutta pandemia on estänyt niiden toteutumisen.

– Pesäpallon 100-vuotisjuhlavuoden superpesiskausi saa arvoisensa
räväkän aloituksen. Aurinkorannikon eli Costa del Solin alueella asuu
talvisin jopa 30.000 suomalaista, joille on hienoa
mahdollistaa kansallispelimme huipputapahtuma
nykyisellä kotiseudullaan,
suomalaisten urheilumatkaajien lisäksi, pesäpalloliiton myyntijohtaja Jonne
Kemppainen iloitsee.
Urheilumatkaajiakin Aurinkorannikolle on Suomesta tulossa sadoittain.
Urheilumatkailuun erikoistunut matkatoimisto
Saarikoski Travels laittoi
viime syksynä pesispaketit myyntiin ja ne vietiin
viimeistä paikkaa myöten
käsistä.
– Aurinkorannikosta on
muodostumassa pesiksen
toinen kotimaa. Näiden
avausmatsien lisäksi todella monet joukkueet käyvät harjoitusleirillä alueella.
Tänäkin kevään ainakin
Kankaanpään, Joensuun ja
Hyvinkään joukkueet leireilevät Aurinkorannikolla, Valkeapää kertoo.
Superpesiksen avausottelut televisioidaan, miesten ottelu on nähtävänä
suorana lähetyksenä joko
Nelosella tai Jimillä. Ruutupalvelusta voi katsoa
naisten matsin ja paljon
oheismateriaalia otteluista.
Superpesiksen avauksen
jälkeen on kolmen viikon
tauko, ennen kuin kausi alkaa Suomessa 12.5.

GOLFIA

Aurinkorannikolla
Juhala.info Golf Society
Facebookissa
647 127 498 / Timo

GOLFtuloksia
399th COPA DOS LEONES
MIRAFLORES GOLF CLUB
24.3.2022

?

Kategoria 1. HCP 0–17.0
1. Risto Leinonen
hcp 14,1..................tulos 37
2. Pierre Constantine
hcp 10,4..................tulos 34
3. Göran Hongell
hcp 11,5..................tulos 34
Kategoria 2. Gents 17.1–28
1. Jussi Salmi
hcp 24,8..................tulos 39
2. Aku Prittinen
hcp 19,6..................tulos 37
3. Seppo Helin
hcp 26,0..................tulos 36

Rannikon
uutiset,
tapahtumat,
Kategoria 3. Ladies 17.1–36
ihmiset
1. Helena
Jokinen
hcp 36,0..................tulos 33
– jaRauma
urheilu.
2. Mantu
hcp 22,0..................tulos 32
perjantai.
3.Joka
Eija Kakko
hcp 24,9..................tulos 31

Best Scratch result
Pierre Constantine................82

Paljon tietoa
Aurinkorannikon
golfkentistä:
fuengirola.fi/category/
golfkentat/
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Paikkoja avoinna
SEURAKUNTAKOTI
PE 25.3. klo 10-14
klo 10-12
klo 18
LA 26.3. klo 19-21
SU 27.3. klo 17
MA 28.3. klo 10-14
klo 14-15
TI 29.3. klo 9

Kahvila ja kirjasto avoinna
Perhekerho
Lauluseurat
Saapas-kahvila
Messu, Los Bolichesin kirkko
Kahvila ja kirjasto avoinna
Miestenpiiri
Lähivuorten vaeltajat. Katso tarkemmat
tiedot netistä.
KE 30.3. klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna
klo 14-15 Raamattupiiri
klo 16
Ensiapukoulutus (sydänyhdistys)
TO 31.3. klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna
klo 10-12 Käsityökerho ”Kätevät kädet”
klo 13-14 Musiikkia ja elämäntarinaa
klo 14-15 Seurakuntakokous
SEURAKUNTAKOTI
PE 1.4. klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

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

Haluatko
töihin
Aurinkorannikolle?

Ke klo 11–13
Kahvila ja kirjasto avoinna
TORRENTUPA
Su
klo 18
Messu
SEURAKUNTAKOTI
PE 25.3. klo 10-13 jaPizzaperjantai
SEURAKUNTAKOTI
Sosiaalikuraattori
pappijatavattavissa
seurakuntaKe
klo 11–13
Kahvila
kirjasto avoinna
SU 27.3.
klo 12
Minimessu
Ke
klo
11–13
Kahvila
ja kirjasto
avoinna
kodilla
keskiviikkoisin
loma-ajat
huomioiden.
Su
klo
18
Messu
MA 28.3.
Munkkimaanantai
Su
klo 18klo 10-13 Messu
Sosiaalikuraattori
jaKeittokeskiviikko
pappi
tavattavissa seurakuntaKE 30.3. klo 10-13 Suljettu
PACOSINTUPA
kesän.
Sosiaalikuraattori
ja
pappi
tavattavissa
seurakuntaPE 1.4. keskiviikkoisin
klo 10-13 Pizzaperjantai
kodilla
loma-ajat
huomioiden.
TORRENTUPA
Suljettu
kesän. huomioiden.
kodilla
keskiviikkoisin
loma-ajat
PACOSINTUPA Suljettu kesän.
Johtava pappi
Jarmo
Karjalainen
Johtava
pappi
Jarmo
Karjalainen
PACOSINTUPA
Suljettu
kesän.
p. +34 649
194 085,Suljettu
jarmo.karjalainen@evl.fi
TORRENTUPA
kesän.
lomalla
15.6.–13.8.2021
TORRENTUPA
Suljettu
kesän.
p.
+34 649 194
085
Kasvatustyön
pappi
Juha Sarkkinen
Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 654pappi
511 472,
juha.sarkkinen@evl.fi
jarmo.karjalainen@evl.fi
Johtava
Jarmo
Karjalainen
lomalla 15.6.–13.8.2021
Toimistosihteeri
lomalla
15.6.–13.8.2021
Kasvatustyön
pappi
Juha Sarkkinen
p.
+34 649
194Marja
085 Karjalainen
+34
665
718,
Seurakunnan
toimisto
p.
+34952
649
194
085
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
jarmo.karjalainen@evl.fi
Aurinkorannikon
ystävät ry
jarmo.karjalainen@evl.fi
p.
+34 654 511seurakunnan
472
Kasvatustyön
pappi Juha Sarkkinen
ext-marja.karjalainen@evl.fi
juha.sarkkinen@evl.fi
Kasvatustyön
pappi Juha
Sarkkinen
lomalla 28.7.–8.9.2021
’
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
p. +34 654
511 472
p.
+34 654 511 472
@aurinkorannikonseurakunta
juha.sarkkinen@evl.fi
juha.sarkkinen@evl.fi
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
Sosiaalikuraattori
TiaTölli
Raunio
Sosiaalikuraattori
Nina
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
lomalla
9.7.-31.8.2021
p. +34 634
372 464@aurinkorannikonseurakunta
@aurinkorannikonseurakunta
p.
+34 625 806 666,
SUOMEN
nina.tolli@merimieskirkko.fi
Sosiaalikuraattori Tia Raunio
+358 50 347 2159, Tia Raunio
MERIMIESKIRKKO
Sosiaalikuraattori
Sosiaalikuraattori
Tia Raunio
lomalla 9.7.-31.8.2021
tia.raunio@merimieskirkko.fi
lomalla
9.7.-31.8.2021
p.
+34
806
+34 625
625
806666,
666,
SUOMEN
p.
+3450
625
806
666,
+358
347
2159,
SUOMEN
+358
50
347
2159,
@aurinkorannikonmerimieskirkko
MERIMIESKIRKKO
+358
50 347 2159,
MERIMIESKIRKKO
tia.raunio@merimieskirkko.fi
tia.raunio@merimieskirkko.fi
Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa
tia.raunio@merimieskirkko.fi
@aurinkorannikonmerimieskirkko
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun
(20€) tilille:
@aurinkorannikonmerimieskirkko
La Caixa: ES44
2100 2678 9202 0100 2129
LAHJOITA
Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa
tai
Nordea: FI89
2066 1800
0216
23seurakunta
Seurakunnan
toiminta
tarvitsee
tukeasi.
maksaa
Aurinkorannikon
suomalainen
ev.lut.
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun
(20€)Voit
tilille:
vuosittaisen
kannatusjäsenmaksun
(20€)
tilille:
La
Caixa
ES44
2100
2678
9202
0100
2129
(Espanja)
La Caixa: ES44 2100 2678 9202 0100
2129
La
Caixa: ES44
2100
0100
Aurinkorannikon
ystävät
kautta
tai Nordea:
FI89seurakunnan
20662678
18009202
0216
23ry:n2129
tai Nordea: FI89 RA/2020/1072
2066 1800 0216 23
Rahankeräyslupa
Nordea FI89 2066 1800 021623 (Suomi)

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.

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

LUKIJAN
M A R K K I N AT
Ilmoitusvaraukset:

Julkaisuviikon tiistaihin mennessä
sähköpostitse osoitteeseen
lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

Hinnat: 8€/100 merkkiä,

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

12€/200 merkkiä

Ostetaan

Ostetaan erillistalo n. alle 100m2
Torreblanca/ympäristö tai kattoterassiasunto 1–3h Los Boliches
-alueelta, puh. +358504318690
tai e-mail: Kemasonet@gmail.
com

Vuokralle
tarjotaan

Torremol.-Benalmad. rajalla
1mh asunto. Aurinkop. Ilmastointi. Wifi. Uima-allas. Hyvät
kulkuyhteydet. Puerto Marinan
satamaan n. 250m Rant. 150m.
Viestit ja whatsappit Marjatta
(+34) 607 557 443

Tervetuloa tilaisuuksiimme!

Tapahtumatiedot: turistikirkko.ﬁ ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari,
puh. +358 440 893 417

sosryhma.org

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

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän –

NE KISSA VIE!

+358 400 212 990 • +34 645 290 899

– www.kuljetuskissaviekoon.fi –

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

TAVARAN

KULJETUSPALVELUJA

Terminal to Terminal
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

MUISTA
SOSHÄTÄNUMERO
+34 618 56 66 03

Lähetä lyhyt
vapaamuotoinen
hakemuksesi
ja CV sähköpostitse.

• Laukut, bägit 45€ kpl
• 2 kpl lähetyksessä 40€ kpl
• 3 kpl tai enemmän 30€ kpl
• Moottoripyörä 650€
• Henkilöauto 1850€
• Muutot kuutiohinnoittelu
Varaukset ja tiedustelut:
Jokke +358 40 157 3892
+34 634 368 819

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Sekalaista

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

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

TÄRKEITÄ NUMEROITA
Huom! Espanjassa suuntanumerona on +34.
Yleinen hätänumero
Poliisin hätänumero
Rikosilmoitus
Palokunta hätänumero
Meripelastus
Taksi
Benalmádena
Fuengirola
Torremolinos
Marbella
Linja-autoasema
Benalmádena
Fuengirola
Torremolinos
Marbella
Málagan lentokenttä
Renfe paikallisjuna
Paikallispoliisi
Benalmádena
Fuengirola
Torremolinos
Marbella
Terveyskeskus
Benalmádena
Fuengirola
Torremolinos
Marbella
Kunnallinen sairaala
Benalmádena
Fuengirola
Torremolinos
Marbella
Turistitoimisto
Benalmádena
Fuengirola
Torremolinos
Marbella
Posti

112
092
902 102 112
080
900 202 202
952 441 545
952 471 000
952 380 600
952 774 488
952 443 563
952 475 066
952 382 419
902 143 144
952 048 484
902 240 202
952 562 142
952 589 324
952 381 422
952 899 900
952 440 305
952 468 835
952 383 838
952 828 250
902 505 061
902 505 061
952 386 484
952 833 572 / 952 772 184
952 442 494
952 467 457
952 379 512
902 014 846 / 952 77 1442
902 240 202
Lähde: meriatur.com/info
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HEMIN

PÄHKINÄT

1. Oy Teboil Ab
Nimenmuutos tapahtui 1966, kun Trustivapaa Bensiini muuttui
nimikilpailun ansiosta TB:ksi. Venäjän hallintoon voimakkaat
siteet omistava Lukoil on omistanut TB:n vuodesta 2005 lähtien.
2. Reijo Ruotsalaisen
Ruotsalainen riitautui New York Rangersin valmentajan kanssa ja
vaihtoi seuraa Berniin. Sveitsin kauden loputtua 1987 Edmonton
Oilers nappasi yhden sen hetken parhaimmista puolustajista
joukkueeseensa ja voitti mestaruuden. Sen takia väsättiin
sopimus, että kauden aikana NHL:n ulkopuolelta tulevat pelaajat
joutuvat ensin siirtolistalle, josta Arizona Coyotes nappasi
Säterin.
3. Neljä miljoonaa euroa
Neymar on tällä hetkellä jalkapallomaailman palkkakunkku
ranskalaisen Léquipe-lehden mukaan. Tuoreimpien huhujen
mukaan se ei vielä riitä motivoimaan brasilialaista. Hänen
väitetään saapuvan harjoituksiin krapulassa.
4. Kuntien eläkevakuutusyhtiö Keva
Keva maksoi arvokiinteistöstä 400 miljoonaa euroa. Sen avulla
Stockmann pystyy kuittaamaan noin 370 miljoonan euron
velkansa. Talon on suunnitellut arkkitehti Sigurd Frosterus ja se
valmistui vuonna 1930.
5. Kaarina Suonio
Suonio sai itse kuulla asiasta vuonna 1990, kun hän osallistui
sanantaidon mestarin Juice Leskisen 40-vuotissyntymäpäivien
kunniaksi järjestettyyn juhlakonserttiin Tampere-talossa. Juice
teki sanagrammin yleisön edessä. Suonio ei loukkaantunut,
vaan piti sitä hämmästyttävänä taitona ja oli hieman kateellinen
Juicelle.

VASTAUKSE T

6. Malesiassa vuonna 2000
Viimeksi F1-sarja on ajanut ilman Kimi Räikköstä tai Sebastian
Vetteliä yli 20 vuotta sitten! Sen jälkeen jompikumpi herroista
on nähty aina lähtöviivalla. Vettel ajaa edelleen Aston Martinilla,
mutta hän jäi viime kisasta syrjään Covid-tartunnan takia.
7. Elon Muskin
Lapsi oli Muskin seitsemäs, mutta vasta toinen Claire Boucherin
eli artisti Grimesin kanssa. Lapsen lyhennetty nimi on Y.
Toukokuussa 2020 syntyneen isoveljen nimi on X Æ A-12 ja
hänen lyhennetty nimensä on X. Lapsi tuli medialle yllätyksenä,
koska pariskunta oli ilmoittanut erostaan vain kuukausi sitten.
8. 1947
Yrttiseoksen ja lakritsiuutteen sekoitus poistui myynnistä
1991, mutta palasi markkinoille 2007. Pax-pastillit myydään
sinivalkoisessa rasiassa, jossa on rauhankyyhky.
9. Tossu-mopo
Honda Monkey kehitettiin Japanissa 1961 huvipuistojen
sisäiseen siirtymiseen. Sen jälkeen niitä alettiin nähdä
varikkoalueilla sekä satamissa ja lopulta nuorison käytössä.
Suzuki toi kilpailijaksi PV-mallin. Sitä sai myös 80-kuutioisena
kevytmoottoripyöränä.
10. Hän on muotilehti Voguen kannessa
Lehti juhlistaa sillä 95-vuotiaan kuningattaren 70 vuotta
valtaistuimella -juhlaa. Kuningatar nähtiin ensimmäisen kerran
lehden sivulla jo 1927, jolloin hän oli 1-vuotias. Sen jälkeen hän
on päässyt sisäsivuille useasti – ja nyt myös kanteen.

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKU-RATKAISUT

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola
Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi
693 249 177
Julkaisija: Fuengirolan Uutiset S.L
Painosmäärä: 10.000 kpl
Painopaikka: Sevilla
Internet: www.fuengirola.fi
Facebook: @Fuengirola.fi
Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.
Depósito legal DL MA 1763-2014

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

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

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

Graafikko
Heikki Sallinen

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

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:
aineisto@fuengirola.fi

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

aineisto@fuengirola.fi

Nato-keskusteluun tolkkua
SUOMESSA EI OLE sitten sotien käyty niin kiivasta ja
runsasta turvallisuuspoliittista keskustelua kuin nyt.
Se on hyvä asia. Avoimessa demokratiassa ei pitäisi
olla tabuja.
Aihe on kuitenkin ollut meille pitkään arka. Poliitikotkin ovat pysyneet tiukasti virallisessa liturgiassa. Eli
Nato-ovea pidetään auki, päätöksen pitää perustua
laajaan konsensukseen ja parhaaseen mahdolliseen
tietoon perustuviin analyyseihin.
Nyt tuosta arkailevasta tavasta ei ole tietoakaan.
Jokaisella tuntuu olevan turvallisuuspolitiikasta oma
vankka mielipide, jota ohjaavat viimeaikaiset tapahtumat eli Venäjän hyökkäys Ukrainaan.
Media, erityisesti iltapäivälehdet kärttävät lausuntoja lähes kaikilta mahdollisilta tahoilta. Aihe kiinnostaa. Yle pitäytyy lähinnä asiantuntijoissa ja johtavissa
poliitikoissa.
Vastauksista välittyy selvästi se, että mitä enemmän on asioihin perehtynyt ja mitä korkeammassa
päättävässä asemassa olet, sen ympäripyöreämmiksi
käyvät lausunnot.
Tieto lisää tuskaa ja vaikeuttaa yksiselitteisten
vastausten antamista. Presidentti Sauli Niinistöä on
jo ehditty moittia epäselvistä lausunnoista ja siitä,
miten hän kommentoi asioita suoremmin ulkomaisille
tiedotusvälineille.
Kyse on osaltaan siitäkin, että suomeksi puhuessaan presidentti kykenee ilmaisemaan asioita monisävyisemmin ja kotimaiset toimittajat kykenevät tulkitsemaan puheita paremmin. Ulkomainen toimittaja vetää
helpommin mutkat suoriksi ja presidentin puheesta
jää sävyjä pois.
Itse en juuri kaipaa julkisuuden ihmisten lausuntoja,
jotka tulevat fiilispohjalta ja joista puuttuvat perustelut. Someaikakaudella on ilmeisesti totuttu siihen, että
hyvinkin heppoisilla tiedoilla voidaan olla itsevarmasti
jotain mieltä ja tuoda mielipide julki.
Ajan henkeen ei kuulu sanoa, että minulla ei ole
riittävästi tietoa asiasta, jotta voisin muodostaa oman
käsitykseni.
Itse olen yrittänyt hankkia tietoa Nato-jäsenyydestä
ja siitä, miten Suomen turvallisuus ja etuudet turvataan
parhaiten, mutta selkeää mielipidettä en ole pystynyt
muodostamaan. Jos Nato-jäsenyys antaisi täyden
sotilaallisen turvan ja takaisi meille taloudellisesti vakaat olot, pyrkisin kaikin tavoin vaikuttamaan siihen,
että jäsenyydestä tulisi totta.
Nyt monet ns. asiantuntijat haluavat profiloitua
kertomalla julkisuudessa, mitä joku poliitikko on vuosikymmeniä sitten sanonut Venäjän kehityksestä ja
miten väärässä he ovatkaan olleet.
Kuka olisi 2000-luvun alussa uskonut Venäjän kehitystä tällaiseksi. Tuskin kukaan. Silti Suomi varautui pitämällä vahvaa puolustuskykyä yllä. Toisin kuin
Ruotsi ja Saksa. Jonkin sortin epäluulo itänaapuria
kohtaan ilmeisesti eli.
Itse kaipaan tietoa Venäjän nykyisestä kehityksestä. Onko mitään mahdollisuutta siihen, että Venäjällä
voisi valta vaihtua ja demokratiakehitys alkaisi edes
jollakin tasolla orastaa?
Mitä mieltä ovat venäläiset ihan aidosti. Nyt tilanne
on se, että neljän seinän sisällä kotona puhutaan yhä
enemmän täysin eri lailla kuin työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Sota-sanan lausuminen ääneen voi tuoda
pitkän vankilatuomion.
Kuinka kauan itsesensuurin sisällä pitäminen onnistuu tilanteessa, jossa ihmiset tajuavat maan kulkevan
kohti Neuvostoliittoa, järjestelmää, jossa juuri kukaan
venäläinen ei halunnut enää elää.
Jos saisi vastauksia tai edes pieniä viitteitä tulevasta,
olisi helpompi hengittää ja muodostaa oma mielipide
myös sotilaalliseen liittoutumiseen.
Suomi päättää liittoutumisestaan itse,
mutta en halua joukkojen keskittämistä
ja jännitteiden lisäämistä itärajalla. Ja
vielä vähemmän Naton ydinaseita tilanteessa, jossa hyvin epätodellinen
vaihtoehto liikkuu todellisen vaihtoehdon suuntaan.

Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

Pauli Uusi-Kilponen
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LÄHDE
N!
MUKAA

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

Lauantaina 9.4.

Hinta 80 €, lapset 4-14 v. 56 €

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

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

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

Nyt tavoitat meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

7€

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

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

HUHTIKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT

ENSI TALVEN
VUOKRA-ASUNNOT
VIEDÄÄN KÄSISTÄ
ESPANJAN
TERVEYDENHUOLLON
monet mahdollisuudet

NIE JA
RESIDENCIA
kuntoon Espanjassa

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

tilaajapalvelu@olekustannus.com

olekustannus.com/tilauslomake

www.olekustannus.com/uusiole

Asuntomarkkinat
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Vanhan talon charmi
MONI IHASTUU Espanjassa pe-

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

Jaana Santala

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

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

Tässä charmireseptissä
tärkeimpiä
asioita ovat
mittasuhteet.

ensimmänen perjantai.

Sisustussuunnittelija / Santala Design

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi
Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

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

Sisustussuunnittelija

Asuntomarkkinat
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Myynnissä
on nyt

Los Boliches, 3mh
229 000€

PALM HOMES

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

REAL ESTATE

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

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

www.palmhomes.es

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.mkhomes.es

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

KUN HALUAT OSTAA:
KUN HALUAT OSTAA:

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

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

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

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

Asuntomarkkinat
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ASUNTOPULA!

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

SuVilla
KIINTEISTÖNVÄLITYS
INMOBILIARIA

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

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

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

Palvelemme
suomeksi!
Johannes Lindstedt

P. (+34) 603 352 007

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

info@sunnyhomecenter.com
www.sunnyhomecenter.com

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

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

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

ENNAKKOMYYNNISSÄ:

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

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä!
Yhteistyössä:

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

Asuntomarkkinat
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+34 676 90 15 19

INFO@STRAND.ES

STRAND.ES

UUTT
A

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

BENALMADENA 36 M2 1 MH 189 000€
#STRAND1217

MIJAS 80 M2 2 MH 229 000€
#STRANDM6502

FUENGIROLA 90 M2 3 MH 249 000€
#STRANDM6505

FUENGIROLA 89 M2 3 MH 255 000€
#STRANDM6503

LA MAIRENA 91 M2 2 MH 289 000€
#STRAND4201

FUENGIROLA 141 M2 4 MH 595 000€
#STRAND1218

