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Córdoba
– kalifien kaupunki

Lauantaina 9.4. Hinta 80 €, lapset 4-14 v. 56 €
900-luvulla Córdoba julistettiin kaliﬁkunnaksi. Kertomus on kuin Tuhannen
ja yhden yön tarinoista, ja retkellämme Cordobaan kuulet loputkin!
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 1300luvulta säilyneeseen synagoogaan.
Retkellä on myös mahdollisuus osallistua
yhteislounaalle (kolme ruokalajia ja ruokajuoma),
hintaan 18€.
Matkaan lähdetään aamuvarhain ja kotiin palataan illalla. Huom! Retki sisältää paljon kävelyä.

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

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

COVID-19 TESTIT

TKESI
VARAA RE ETISSÄ!
N
I
T
S
KÄTEVÄ
atur.com
www.meri

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

Nyt tavoitat meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

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

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

MA–PE
10–19

Ilmalämpöpumput

LA
10–16

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

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

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

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

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

aurinkoisen asumisen puolesta

Lastenkerho Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.
LÄÄKÄRI

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!

LAILLISTETTU

ASIANAJAJA

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

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!

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

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

JO VUODESTA 1996

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

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

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!

Sisustussuunnittelija
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

Sinun yrityksesi viesti tällä paikalla?
KATRIINA RAISKIO

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

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

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

www.rrlaw.es

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

SUPERPESIKSEN
KAUDEN AVAUS
FUENGIROLASSA

Pabellón Elola -stadion
Lauantaina 23.4.
Sunnuntaina 24.4.
klo 13 Naiset
klo 14 Miehet
vs.
Roihuttaret

vs.
Mailajussit

Vapaa pääsy!

IPV

Jymy

Liput 15€ ja alle 12-v. vapaa pääsy.

Portit auki tuntia ennen (la klo 12.00 ja su klo 13.00)
Naisten ottelun tarjoaa:

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Miesten ottelun liput 15€. Ennakkomyynti ravintola Kukon lipunmyynti (ark. 11–15) & Ravintola Uusi Refla (auikioloaikoina)
Voit ostaa liput myös netistä: www.coregoshop.fi/imatran-pallo-veikot

Uutiset
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Naisten pesismatsiin
vapaa pääsy
Superpesiksen avaus Fuengirolassa lähestyy.
Tällä viikolla saatiin ilouutisia, naisten ottelu
sai merkittävän yhteistyökumppanin, joka
tarjoaa yleisölle vapaan pääsyn otteluun.
Teksti: Antti Pekkarinen Kuva: Arkisto
Superpesiksen avaus pelataan nyt neljättä kertaa
Fuengirolassa. Kiinnostus
otteluita kohtaan on vuosi vuodelta kasvanut. Parhaimmillaan otteluita on
paikan päällä seurannut yli
3.000 katsojaa. Tv katselijoita Suomessa on ollut satoja tuhansia, pesäpallosta
on tullut trendikäs laji pienen alhovaiheen jälkeen.
Viimeksi Fuengirolassa Superpesistä pelattiin
vuonna 2019.
– Yksi mielenkiintoinen
havainto tuolloin oli espanjalaisten kiinnostus lajia
kohtaan. Katsomoon saapui jokunen espanjalainen
ja aidanraosta peliä katseli useampikin paikallinen.
Nyt, kun naisten otteluun
on vapaa pääsy, on hyvin
mahdollista, että kiinnostus on entistä laajempaa,
kertoo urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää Imatran Pallo-Veikoista.
Naisten ottelu pelataan

lauantaina 23.4. klo 13.
Tuolloin vastakkain ovat
Roihuttaret Helsingistä ja
Seinäjoen Maila-Jussit. Yhteistyökumppaniksi löytyi
Tampere.Finland ja airBaltic.
– Meille on alueena tärkeää, että nyt kun suorat
lennot airBalticin kotipesän avaamisen myötä Málagaan avautuvat, että niistä
tiedetään mahdollisimman
laajasti. AirBaltic aloittaa
lennot uudella suihkukoneellaan ympärivuotisesti
torstai-sunnuntai, parhaalla mahdollisella aikataululla ja mahdollistaa näin
todella sujuvat lennot Málagaan, kertoo lentoliikenteen
erityisasiantuntija Marja
Aalto Tampereelta
– Tässä vaiheessa, kun
basesta vasta kerrotaan
”kansalle”, niin meidän
täytyy saada optimaalinen
näkyvyys ja kevään Superpesis Fugessa on yksi niistä.
Tavoitamme Aurinkoran-

Superpesiskausi 2022 avataan Fuengirolassa 23.–24.4.
nikon suomalaisyhdyskunnan, mutta tv:n kautta
myös tärkeän yleisön kotiSuomessa.
Miesten ottelu pelataan
sunnuntaina 24.4. klo 14.
Imatran Pallo-Veikkojen
ja Sotkamon Jymyn välisen ottelun liput tulivat

myyntiin viime maanantaina, niitä saa ravintola
Uusi Reflasta ja Kukon lipunmyyntipisteestä. Liput
maksavat 15€, alle 12-vuotiaat pääsevät paikalle ilmaiseksi.
– Meille on myös tärkeä
päästä jatkamaan pan-

demian katkaisemaa incoming- matkustuksen
kehittämistä, jotta näillä
reiteillä voidaan palvella
myös Espanjasta Suomeen
tulevia, muitakin kuin espanjansuomalaisia ja siksi
myös halusimme mukaan
omalla näkyvyydellä.

Aurinkorannikon leijonat on tänäkin vuonna
aktiivisesti mukana Superpesiksen avajaisviikonlopun tapahtumissa.
Lisää Superpesiksen
oheistapahtumista ja muusta asiaan liittyvästä kerrotaan lähiaikoina.

Fuengirolan sää
Pe 1.4.

20˚C
13˚C

La 2.4.

16˚C
13˚C

Su 3.4.

16˚C
14˚C

Ma 4.4.

15˚C
14˚C

Ti 5.4.

15˚C
13˚C
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4
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5
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TULE MUKAAN PELIREISSULLE
MA–LA
KLO 12–16

PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT LOUNASANNOKSET
Keittolounas

5,90€

Salaattilounas

7,50€

LämminKatso päivän
ruokalounas annokset
Facebookista!
8,90€

malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157
YHTEYSTIEDOT:
Puerto deportivo
Local 325-327,
Fuengirola
+34 624 432 698

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

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla
a
llä illa iso n
Tä ng i 2 ailu lö
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ku ullo äru ä /
p ä ss
ni p e
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VAIHTUVAT TANSKALAISTYYPPISET
SMØRREBRØDIT

4,90€

JUURITAIKINAAN
LEIVOTTU
PÄIVÄN PIZZA

8,90€

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!

KOTIINKULJETUS

SOITA JA TILAA p.

952 477 967

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

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

✃

LOUNAS

La 9.4. klo 18:15 MALAGA – VALLADOLID

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!
www.pizzamaestro.es

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

TORSTAI
EXTRA:

JALKA

Season Start
PALLON
4.9.2021

Hernekeitto ja
pannukakku
5,90€

EM

11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

HUIPPU
RUOKAA, HUIPPU
TUNNELMAA!
timo@juhala.info,
WhatsApp
64 712 7498
Paseo 100 • paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo
Rey de España 100, Fuengirola
paseo.sata@gmail.com
Facebook:
Sport
Soul
Paseo
Marítimo paseo
Rey de 100
España
100,&Fuengirola

KARAOKEA,
DARTSIA JA
PELEJÄ!

Avoinna:
Ke–Su
klo 18.00–
Ma–Ti suljettu

tauskibar

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches

Keväinen Córdoba
kutsuu lumoihinsa
Huhtikuisen kevätauringon lämmittäessä on jälleen erinomainen aika ja
tilaisuus lähteä tutustumaan yhteen Andalusian
kirkkaimmista matkailuhelmistä: Córdobaan.
Aurinkorannikon suomalainen matkatoimisto
Meriatur.com järjestää huhtikuussa kaksi päiväretkeä
tähän kalifien kaupunkiin.
Córdoba tarjoaa matkaa-

Majesteetillinen moskeija on yksi Córdoban ehdottomista magneeteista.

jalle niin yltäkylläisesti silmänruokaa, että voi olla
jopa vaikea päättää mistä
tähän kaikkeen alkaa paneutua, mistä aloitta ja mihin seuraavaksi. Meriaturin
retkellä ei tarvitse pähkäillä itse, vaan voi jättäytyä
kokeneen oppaan Anssi
Marstelan asiantuntevaan
huomaan.
Marstelan yli 20 vuoden
kokemus takaa sen, että

Andy comes to town
Harvoin kenenkään artistin saapuminen kaupunkiin on herättänyt
samanlaista kuhinaa kuin
Andy McCoyn tuleminen.
Ei se mikään ihme ole, onhan kyseessä suomalaisen
rockhistorian monella tapaa mielenkiintoisin hahmo. Kiinnostukseen on
paljon syitä. Päällimmäisenä niistä se, että mies on
tehnyt upean uran musiikin saralla. Sekä kitaristina
että erityisesti biisintekijänä Andy McCoy on omaa

luokkaansa.
Toki kiinnostusta muusikkoa kohtaan lisää myös
hänen kohtuullisen värikäs
yksityiselämänsä. Myös jotkin hänen lausahduksensa
mediassa ovat jääneet elämään klassikoina.
Ensi viikolla Andy siis
tulee. Mies esiintyy Kukossa torstaina ja perjantaina. Odotettavissa on
hienot illat. Ennakkotietojen mukaan Andy on
ajatellut esittää kappaleita niin Hanoi Rocksin

kuin oman soolotuotantonsa ajoilta. Lisäksi kuullaan varmasti tyylikkäästi
valittuja covereita.
Tiesittekös muuten, että
Samantha Foxin hitti The
best is yet to come on Andyn tekemä. Se ilmestyi
alun perin Andyn ja Nastyn Suicide Twins -levyllä. Ehkä kuulemme senkin
keikoilla.
Varaa paikkasi ajoissa:
kukko.events@gmail.com
Liput maksavat ennakkoon 17€.

Andy McCoy on odotettu vieras Aurinkorannikolle.

myös nähtävyyksien taustat
aukeavat reissulaisille. Kokopäivän retkellä tutustutaan
keskeisimpien historiallisten
nähtävyyksien ohella myös
kaupungin modernimpaan
keskustaan.
Kevään Córdoban retket
järjestetään lauantaina 9. ja
lauantaina 23. huhtikuuta.
Retkelle ilmoittautuminen
ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.meriatur.com.

Tapahtumat
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Big band tunnelmaa
sunnuntaijazzeissa
Andalusian Swingband laajentuu tulevana sunnuntaina
(3.4.) big bandiksi.
Kukon lavalle nousee vähintään kahdeksanhenkinen
ryhmä taitavia muusikoita
esittämään hienoja sovituksia vanhoista jazz klassikoista. Paikalla on neljä
puhaltajaa, niillä saadaan
aikaan täyteläinen soundi
ja svengi.
Orkesteria johtaa suomalaisen jazzin kansainvälinen suurlähettiläs
Antti Sarpila klarinettinsa kanssa. Hänen lisäkseen
puhallusvoimaa tarjoavat
Samu Forsblom trumpetilla, Janne Pitkänen saxofonilla ja Heikki Viinamäki
vetopasuunalla. Puhaltajia
säestävät tutut espanjalaiset huippumuusikot kuten

Näytökset
Näytökset

Elokuvateatteri Cine Alfil

Antti Sarpila johtaa Adalusian Swingbandia kevään viimeisillä keikoilla.
Diego Suarez ja Ricky Vivar.
Sunnuntaina kuullaan
big band musiikkia. Kun
Sarpila on paikalla ohjelmistosta löytyy ainakin
Benny Goodmanin tuotantoa, varmasti myös Glen

Miller ja Count Basie saavat
omat tribuuttinsa.
Seuraavana sunnuntaina (10.4.) vietetään tämän
kevään sunnuntaijazzien
päättäjäisiä. Sarpila johtaa
edelleen orkesteria ja vierailevana solistina nähdään ja

kuullaan viulisti Elisa Järvelää.
Soitto alkaa klo 18, sisään
pääsee jo tuntia aiemmin.
Varaa paikkasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen
varaukset.kukko@gmail.
com Liput 20€.

Räpsööstä Fugeen!
Tervetuloa musiikki-iltaan
kuuntelemaan porilaisen
esiintyjäparin ohjelmistoa:
Sinin säveltämiä Jenni Haukion runoja lauluina, ripaus
bossa novaa ranskalaisittain ja jälkiruokana Brigitte Bardot’n repertuaarista
muutama chanson. Rakkaus mereen yhdistää kaikkia
näitä herkkiä ja tunnelmallisia musiikin makupaloja! Tule nauttimaan hetki
seurassamme. Vapaa pääsy.
Reposaarelainen muusikko Sini Tuomisalo vierailee Aurinkorannikolla
parin kuukauden ajan ja
haluaa tuoda tuulahduksen Suomesta kotikaupungistaan. Sini on säveltänyt
lähes 40 Jenni Haukion runoa lauluiksi. Haukio on

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.

Aurinkorannikon
Sosialidemokraatit

PUHE- JA KESKUSTELUTILAISUUS

Ke 13.4. klo 14 ravintola Kukko, Fuengirola
SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo Ropponen
puhuu mm. Suomen turvallisuudesta (NATO) ja
Sote-uudistuksesta.

Runsas tapas-annos + omavalintainen juoma 8 euroa.
Ilmoittautuminen ruokailuun tekstiviestillä +358 400 500 592.

Tilaisuus on avoin. Tervetuloa!

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT
saanut runoihinsa usein
aiheita kotikaupungistaan, varsinkin merellisestä Porista.
Muusikot Sini Tuomisalo ja Jaska Aalto esiintyvät
tiistaina 12.4.2022 Sofiaopistolla Fuengirolan Los
Bolichesissa klo 18–19.

Pauli Hanhiniemen Retkueen ei tarvitse elvistellä. Laulut ja osaaminen
riittävät yleisön viihdyttämiseen.

Ruutukuosiin
Koe Elvis! paketoidut hitit
Elvis on rokin kiistaton
kuningas. Hänellä enemmän tribuuttiartisteja kuin
kenelläkään muulla. Yksi
parhaista tributoijista on
Aurinkorannikolla asuva
Johnny G. Hänen esityksiään pääsee seuraamaan
Kukossa Woolbedin järjestämissä tilaisuuksissa.
Seuraava tilaisuus on jo
ensi maanantaina, siihen
kannattaa ilmoittautua
heti. Tämän lehden takasivulta löytyy ohjeet ilmoittautumiseen.

Johnny G. on taitava
Elvis-tulkitsija.

Jos täytyisi valita rennoin ja
viihdyttävin yhtye suomalaiselta pop-kartalta, Pauli
Hanhiniemen Retkue olisi
vahvoilla.
Soitto soi upeasti, tutut
ja vähän vieraammat kappaleet vaihtelevat sopivasti ohjelmistossa. Tunnelma
on aina lämminhenkinen
ja yleisö tuntee olevansa
osa tapahtumaa. Kaikki
ylimieliset kukkoilut loistavat poissaolollaan, ruutupaitojen kodikkuus tuntuu
hyvältä.
Biisilista on hyvin Hanhiniemen uran kattava. Mukana on isoja Kolmas Nainen

-hittejä sekä parhaita paloja
miehen soolouralta ja muiden kokoonpanojen kanssa levytetyistä lauluista. Ja
koska kyse on yhdestä Suomen parhaasta tekstintekijästä, yleisö kuuntelee yleensä
tarkasti mitä bändi soittaa ja
Pauli laulaa. Tästä asti aikaa,

Elämän tarkoitus, Valehtelisin
jos väittäisin, Muutkin mokaa,

hittilista on loputon.
Retkue esiintyy Kukossa
kaksi kertaa ensi viikolla,
tiistaina(5.4.) ja lauantaina
(9.4.). Liput kannattaa varata ennakkoon sähköpostitse: varaukset.kukko@gmail.
com (20€).

• 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

Tapahtumat
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Nyt yhdessä laulamaan
Yhdessä laulaminen on
hauskanpidon vanhimpia
ja perinteikkäimpiä muotoja. Perinnettä pyritään
elvyttämään Kukossa lauantaina 9.4. Silloin kaikki
halukkaat pääsevät avaamaan kurkkunsa juuri niin
lujaa kuin itse haluaa.
– Olemme valinneet listalle kaikkien tuntemia
lauluja. Pistimme rajaksi vuoden 1980, eli kaikki
laulettavat kappaleet on julkaistu ennen tuota vuotta,
kertoo Kaikki laulaa työryhmän jäsen Seppo Siren.
Lauantai-iltapäivä sujuu mukavissa merkeissä. Ennen lauluhetkeä voi
nauttia vaikkapa buffet lounaan Simply Scandinavian

Stolen Gnomesissa on soittajia monesta maasta ja kulttuurista.

Eläväistä monikulttuurista soitantaa
ravintolan puolella ja siirtyä siitä laulamaan Kukkoon. Ennakkoonkin voi
paikan lauluhetkeen varata laittamalla sähköpostia
osoitteeseen kukko.events@
gmail.com.

Kaikki laulaa työryhmässä ovat olleet mukana Kirsi Ruotsalainen,
Heikki Viinamäki, Kari
Kaukinen ja Seppo Siren.
Viinamäki toimii laulujen
säestäjänä.

Musiikkia ja
teatteria

Pe 1.4. klo 20 (10/13€)

Silen Band plays latino

Santanaa ja muuta rytmikästä
musiikkia
La 2.4. klo 20 (10/13€)

The Stolen Gnomes
Chicago Jim,
Mandolin Mick & Co.
Rock’n’roll, blues &
Irish music
Su 3.4. klo 18 (20€)

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

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

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
Ke 6.4. klo 19 (10€)

Seita & Friends
feat. Antti Sarpila

Svengijengi koolla
kolmen pillin voimin.

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

Hyvässä nousussa
– komedia
Sanna Saarijärvi,
Miia Nuutila ja
Antti Paavilainen

Su 17.4. klo 13 (15€)

Gospelkonsertti
Antti Sarpila ja Seita & Friends

Pääsiäissunnuntain gospelhetki.
Musiikin lisäksi lammasta ja
mämmiä.
Pe 22.4. klo 20 (10/13€)

Agents-ilta

Baddingin, Topi Sorsakosken ja
muiden Agents solistien musiikkia.
Jartsa Tuovinen, Hese Viinamäki,
Andy McCoy LI SÄ KE IK KA !
Jorma Ettanen, Tapi Leppä
Legendan soolokeikka
To 7.4. klo 19 ja
Pe 8.4. klo 20 (17/20€)

La.9.4. klo 15 (10€)

Kaikki laulaa

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

The Stolen Gnomes on
Aurinkorannikolla pitkään vaikuttanut monikansallinen yhtye. Bändin
perushahmot ovat amerikkalainen Chicago Jim
ja englantilainen Mandolin Mick. Ryhmässä on tällä
haavaa mukana myös pari
suomalaista soittajaa. Friends yhtyeen solisti Seita
Van Den Eeden on tuttu
kasvo ja ääni Aurinkorannikon suomalaisyhteisössä. Seita on viime aikoina
tehnyt paljon keikkaa Sto-



len Gnomesin kanssa ja saanut sitä kautta laajennettua
yleisöään kansainvälisemmäksi.
Toinen suomalaissoittaja on vähemmän suomalaisissa ympyröissä
esiintynyt basisti Risto
Hankala. Hänen historiansa soittajana on mittava,
hän oli mukana Havana
Black -yhtyeessä, joka kävi Amerikassa kolkuttelemassa maailman maineen
ovia. Hankalan muista
pesteistä voi mainita ai-

nakin Pave´s Mistakesin
ja euroviisuregeilyn Riki
Sorsan kanssa.
The Stolen Gnomes esiintyy lauantaina 3.4. Kukossa. Luvassa on sielukasta
musiikkia Amerikan ja Irlannin malliin. Kelttiläisen
musiikin lisäksi vieraillaan
ainakin bluesin ja ehkä vähän soulinkin puolella. Varaa paikkasi laittamalla
sähköpostia osoitteeseen
varaukset.kukko@gmail.
com. Liput maksavat vain
10€.

Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit
Pe 1.4.

Fuengirola, Kukko, Silen Band plays latino:
Santanaa ja muuta rytmikästä musiikkia klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Playoffs klo 17.30
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston
reisi-vatsa-pakara -muokkaus klo 13
Fuengirola, Suomela jää kesätauolle 1.4.–
30.9.2022.
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo
17.30, Texas Hold’em -turnaus klo 18
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit, Ville
Rannila, klo 19.30–22.30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia
Torremolinos, Torrentupa, Pizzaperjantai klo
10–13, Kiusaus ja Jeesus, kahvit alussa, luento
Pauli Tuohioja klo 18

La 2.4.

Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, The Stolen
Gnomes: Chicago Jim, Mandolin Mick & Co. –
Rock´n´roll, blues & Irish music klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Playoffs klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua alk. klo 10,
SM-liigan playoffs klo 16
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia

Su 3.4.

Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband on
nyt Bigband: 8 soittajaa, 4 upeaa puhaltajaa –
Antti Sarpila, Samu Forsblom, Janne Pitkänen &
Hese Viinamäki. Tunnettuja bigband-sovituksia,
Goodman, Miller ym. klo 18
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Playoffs klo 16
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston
beach-jooga klo 11
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua alk. klo 10,
SM-liigan playoffs klo 16
Torremolinos, Torrentupa, MiniMessu, Pauli
Tuohioja, kirkkokahvit klo 12

Ma 4.4.

Fuengirola, Kukko, Poliittinen aamiainen, aiheena
poliittinen katsaus ja ensi keväänä tulevat
eduskuntavaalit klo 10, Woolbed-esittely ja Elvisshow klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Sofia-opisto, reisi-vatsa-pakara
-muokkaus klo 10, kehonhuolto klo 11.15, hotelli
Iluniónin ranta, Sofia-opiston hiit-treeni klo 15
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Munkkimaanantai ja
grilli klo 10–13

Ti 5.4.

Fuengirola, Kukko, Pauli Hanhiniemi Band klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -ilta Ari Onnela &
Johanna Mäkelä klo 19
Fuengirola hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston
core-treeni klo 12, kahvakuula rannalla klo 13
Fuengirola, Sofia-opisto, reisi-vatsa-pakara
-muokkaus klo 17.15
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo
17.30, Texas Hold’em -turnaus klo 18

Ke 6.4.

Fuengirola, Kukko, Aurinkorannikon kokoomuksen
Naistenlounas, Liisa Väisänen: Pääsiäisen
traditiot klo 14, Seita & Friends feat. Antti Sarpila:
Svengaavia lauluja säästä klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu
klo 19
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, kehonhuolto ja
liikkuvuus klo 12
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan playoffs klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Keittokeskiviikko,
lohikeitto klo 10-13

To 7.4.

Fuengirola, Kukko, Andy McCoy – Legendan
soolokeikka klo 19
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen
saunareissulle klo 17

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.
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Pohjolan satoa päättää leffakevään
Fuengirolan suomalaiselokuvien kevätkausi
päättyy Tuukka Temosen käsikirjoittamalla
ja ohjaamalla hulvattomalla kannabiksen- ja
lannantuoksuisella maalaiskomedialla.
Teksti: Johannes Lindström
Vasta kaksi viikkoa sitten
Suomessakin ensi-iltansa
saanut, Tuukka Temosen
yhdessä vaimonsa Olgan
kanssa tuottama komedia kertoo maanviljelijöistä, jotka alkavat kasvattaa
kannabista pelastuakseen taloudellisesta kurimuksestaan. Mukana on
isäntiä kolmesta miespolvesta. Kannabiksen kasvatus johtaa eriasteisiin
konflikteihin niin rikollisten, kunnanpäättäjien kuin
paikallispoliisinkin kanssa.
Komedia on tyylilajina,
aiemmin vakavista draamoistaan tunnetulle independent-ohjaajalle uusi
aluevaltaus, joskin ajatus
komediasta oli kytenyt
Temosen päässä jo pitemmän aikaa.
– Komedialle on henkilökohtainen syy, eli haluni
tehdä monenlaisia erilaisia
genrejä. Ja toki myös se, että

mua pidetään aika tosikkona. Siis semmoisena happamana jätkänä, joka suuttuu
kaikesta. Jos jonkinmoisilla
sivustoilla mua kutsutaankin mielensäpahoittajaksi,
Temonen muotoilee.
– Mä en suoranaisesti tunnista itseäni tuosta.
Niinpä mä ajattelin, että
voin näyttää uuden puolen
itsestäni komedian kautta.
Toki kotimaisen komedian pitkät perinteetkin ovat
innoittava tekijä.
– Kyllä mä haluan osaksi sitä perinnettä itsekin,
sinne Pekan ja Pätkän ja
Speden Uunojen jatkeeksi.
Tehdä viihdettä suurelle
yleisölle. Sitä on tajunnut
sen, että jengi haluaa nauraa ja katsoa jotain kevyttä.
Pohjolan sadolla halusin kokeilla, että pystynkö sellaista tekemään – ja mielestäni
onnistuin aika mainiosti.
Temosen omat komedia-

leffasuosikit kallistuvat romanttiseen suuntaan.
– Uneton Seattlessa, Notting Hill ja tämäntyyppiset.
Suomalaisista (tai sanalla
ottaen suomenenglantilaisista) esikuvista hän haluaa
erikseen mainita Neil Hardwickin.
– Pohjolan sadossakin
on paljon Reinikaista, Tankki Täyteen- ja Sisko ja sen
veli -tyylistä osastoa. Hard-

Yritysuutinen

wickin huumorissa, verbaalisessa nokkeluudessa,
on jotain, jota mä ihailen tosi paljon.
Sille, miksi juuri maalaiskomedia valikoitui tyylilajiksi, on Temosen mukaan
monta hienoa ja ylevää
syytä:
– Mutta yksi merkittävimmistä oli käytännönläheisyys. Eli pystyttiin
kuvaamaan suurin piir-

SkandiaMäklarna haluaa
panostaa suomalaisiin
asiakkaisiin
Uusi toimisto Fuengirolassa tarjoaa kaikki
asuntokaupan palvelut saman katon alta.
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi
SkandiaMäklar na on
ruotsalaislähtöinen kiinteistövälitysketju, joka sai
alkunsa 1980-luvulla. Espanja ja Aurinkorannikko
on ollut jo pitkään vahvan
kasvun aluetta. Fuengirolassa SkandiaMäklarnalla
on ollut nykyisten omistajien pyörittämä toimipiste vuodesta 2017 ja kesällä
2020 toimisto muutti uusiin upeisiin tiloihin lähelle
Miramarin kauppakes
kusta.
Toimistoon sisään astuessa huomaa heti, että
kyseessä ei ole aivan perinteinen kiinteistövälitystoimisto. Tyylikkään
sisustuksen ohella silmään
pistää se, että väkeä on paikalla paljon, selvästi toista
kymmentä.
Ajatuksena uudessa toi-

mistossa on se, että kaikki
kiinteistövälitykseen liittyvä saadaan saman katon alle.
– Meiltä löytyy täältä
kaikki tarvittava. Välittäjät, valokuvaaja, remonttien ja rakennusprojektien
suunnittelijat, lakimiehet ja
heidän avustajansa, kirjanpitäjät sijoittaja-asiakkaita
varten ja niin edelleen. Eli
käytännössä meidän toimistoon kun tulee, niin
kaikki hoituu, kertoo SkandiaMäklarna Fuengirolan
toimistopäällikkö Kevin
Kluszewski.
– Tärkeintä on löytää asiakkaalle juuri sopiva välittäjä. Sitä kautta löytyy
varmasti myös oikea kohde.
Myös palveluiden kattavuuteen on panostettu.
– Ammattivalokuvaaja

tekee kohteista kuvat, vi
deot ja 360 asteen esittelyt.
Teemme myös pohjapiirustukset, jotka yleensä täällä
kohteista puuttuvat. Lisäksi teemme ostajille laskelmat kohteen ostokuluista
ja vuosittaisista asumiskuluista yms. Kluszewski listaa.

Suomalaisasiakkaita
Kevin Kluszewski houkuteltiin SkandiaMäklarnan
palvelukseen kilpailevalta yhtiöltä keväällä
2020.
– Olin myynyt hyvin
ja puhun ruotsia, mikä oli
plussaa, mutta minut rekrytoitiin myös sen vuoksi
että osaan suomea. Ajatuksena oli lähteä rakentamaan suomalaisille
suunnattua toimintaa entistä vahvemmin, Espoosta
kotoisin oleva Kluszewski
kertoo.
SkandiaMäklarnan pal-

tein kilometrin päässä kotitalosta.
Kustannustehokkuuden
ohella myös aihe ja ajatus
siitä, että maanviljelijät kasvattaisivat pellollisen huu-

metta, oli kutkuttava.
– Koska meillä (Suomessa) on tollasia takapeltoja aika paljon ja jos niissä
haluaisi huumetta viljellä,
niin se olisi kohtuu helppoa.
Ei niihin kukaan eksy ikinä, Temonen innostuu.
– Mä olen sitä aina miettinyt, että minkä helvetin
takia sitä pitää jossain Kalliossa, pienessä komerossa
kasvattaa kannabista, kun
sitä pystyisi peltokaupalla
kasvattamaan maalla. Eli
tämmöistä maaseudulle paluumuuttoa yritetään leffallakin saada aikaiseksi,
ohjaaja vitsailee.
– Kaikki vaan peltoja
vuokrailemaan.
Elokuvassa näyttelevän
Olga-vaimon sanoin:
– Tavatkaa ystäviänne ja
menkää niiden kanssa leffaan. Tuukan uusi elokuva
on kevyt ja rakastettava
hölmöily, olen siitä ja Tuukasta tosi ylpeä. Elämässä
pitää olla naurua!

Elokuvateatteri Cine Alfil, Calle Camilo Jose Cela 6 (eläintarha BioParkin vieressä) SU 3.4. klo 13, TI 5.4. klo 18, TO 7.4. klo 17, PE 8.4.
klo 18 ja SU 10.4. klo 13. Liput ennakkoon ravintola Kukko (15,-/kpl)
ma–pe klo 11–15 tai aina ennen näytöstä salin 5 ovelta käteisellä. Ikäraja: K-12 (K-9 aikuisen seurassa). Elokuvan kesto: 106 min.
Huom! Ilmainen pysäköinti teatterin parkkihallissa.
SkandiaMäklarna
Av. Miramar 17, Fuengirola
+34 951 962 532
skandiamaklarna.se/utland/kontor/fuengirola

veluksessa hän ehti toimia
seitsemän kuukautta välittäjänä, kunnes häntä
pyydettiin Fuengirolan
toimistopäälliköksi. Se tarkoitti tietysti sitä, että aikaa
suomalaisasiakkaiden palvelemiseen ei jäänyt enää
yhtä paljon.
Suomalaismarkkina oli
kuitenkin havaittu hedelmälliseksi, joten siihen panostusta haluttiin jatkaa,
jopa lisätä. Marraskuun
alussa 2021 SkandiaMäklarna Fuengirolan palveluksessa aloittivat Jacob
Strömberg ja Nikolai Mattila, jotka suomen lisäksi
palvelevat asiakkaita myös
ruotsiksi ja englanniksi.
Tällä hetkellä SkandiaMäklarnan Fuengirolan
toimipisteessä on kymmenkunta välittäjää, joista kaksi
palvelee suomeksi. Lähikuukausien aikana tarkoitus on
rekrytoida muutama välittäjä lisää, ja heistä 1–2 on suo- Kevin Kluszewski (vas.), Nikolai Mattila, Jacob Strömberg toivottavat
suomalaisasiakkaat tervetulleiksi onnistuneille asuntokaupoille.
mea puhuvia.
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Polttoaineiden
litrahinta laskee
20 senttiä
Espanjan hallitus on tehnyt päätöksen helpottaakseen sekä yksityisten että yritysten polttoainekuluja.
Perjantaista 1.4. alkaen polttoaineiden hinta huoltoasemilla putoaa 20 senttiä litralta. Pudotus koskee
koko Espanjaa. Hinnanlaskun takana on hallituksen
toimenpide, jolla ns. markkinahinnasta hyvitetään
asiakkaalle 20 sentin alennus. Alennuksesta 15 senttiä kustantaa valtio ja 5 senttiä öljy-yhtiöt.
Hallitus ilmoitti samalla myös, että toistaiseksi
kaikki huoltoasemien hinnanmuutokset ovat tarkkailun alaisia, jotta yhtiöt eivät voi keinotekoisesti
nostaa hintoja ennen perjantaita ja näin lypsää valtiolta ja asiakkaille tarkoitettuja avustuksia.
Perjantaista alkaen polttoainekuitissa näkyy eriteltynä sekä valtion että öljy-yhtiöiden kustantama
helpotus hinnassa. Hyvityskäytäntö on näillä näkymin voimassa kesäkuun loppuun asti.
Ukrainan sota on aiheuttanut polttoaineiden hintoihin voimakasta nousua, ja monet espanjalaiset
ovat olleet pulassa hintojen kanssa.

Espanjaan saatiin Oscar-pysti
Maailman himotuimmat
elokuvapalkinnot jaettiin
Hollywoodissa sunnuntaina.
Espanjalaisilla olivat toiveet ja odotukset korkealla
tämänvuotisen Oscar-gaalan suhteen. Sen lisäksi että
pandemian jälkeen päästiin vihdoin juhlimaan ja
gaalailemaan vanhaan
malliin, oli tällä kertaa
myös suuret odotukset palkintojen suhteen.
Kenties koko Espanjan
kirkkaimmat elokuvatähdet, aviopari Penélope
Cruz ja Javier Bardem olivat kumpainenkin ehdolla pääosa-oscariin. Heiltä
voitto lipui kuitenkin tällä kertaa sivu suun.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt,
minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?

Uusi koripallokeskus
vihittiin käyttöön
Higueronin alueella sijaitseva Fuengiroal-Higueron
harjoituskeskus vihittiin virallisesti käyttöön keskiviikkoiltana.
Paikalla oli Fuengirolan kaupungin johdon lisäksi myös Andalusian maakuntahallituksen edustaja
Patricia Navarro sekä entiset koripalloammattilaiset ja maailmanmestarit José Manuel Calderón ja
Berni Rodríguez.
Uusi harjoituskeskus on merkittävä panostus alueen koripalloilulle ja se on tarkoitus palvella harjoituspaikkana kansallisella ja jopa kansainvälisellä
tasolla, paikallista junioritoimintaa unohtamatta.
Kaupungin omistama Fuengirola-Higuerón harjoituskeskus sijaitsee avenida de higueronilla, sen rakentaminen maksoi lähes kolme miljoonaa euroa.
Keskuksessa on kaksi täysimittaista koripallokenttää ja kaikin puolin ensiluokkaiset puitteet.
Harjoituskeskuksella on myös kansainvälisen koripalloliiton FIBA: hyväksyntä toimia maajoukkueiden valmistautumispaikkana.

Kulttuurikeskus
etenee
Fuengirolan tulevan teatteri- ja kulttuurikeskuksen hanke on nytkähtänyt yhden merkittävän askeleen eteenpäin.
Fuengirolan pormestari Ana Mula julisti tällä viikolla voittajan kaupungin tulevan teatteri- ja kulttuurikeskuksen ideakilpailussa.
Kilpailun voitti arkkitehti Cristóbal Gómez Pérezin suunnitelma, jota kuvailtiin ”kunnianhimoiseksi ja avantgardistiseksi”.
Uusi kulttuuritila tulee reilun 1.300 neliömetrin
tontille, jolle rakennetaan viisikerroksinen rakennus. Tiloihin tulee mm. teatteri, johon mahtuu 400
hengen yleisö. Lisäksi tulee laaja näyttelysali, luokkahuoneita työpajoille ja kursseille sekä itse kulttuurilaitoksen tilat ja toimistot.
Nyt järjestetyn ideakilpailun voittajasuunnitelma toimii pohjana rakennuksen lopullista projektia varten.
Seuraavaksi on tarkoituksena kilpailuttaa suunnitelman luonnos lähiviikkoina, jotta lopullisen rakennussuunnitelman valmistuttua voidaan aloittaa
itse rakentaminen.

Espanjaan saatiin silti yksi Oscar-voitto, kun
madridilaisen Alberto Mielgon elokuva The
Windscreen Wiper palkittiin parhaana lyhytanimaatioelokuvana.
Palkittu animaatio oli
Mielgolle todellinen sydämen asia. Hänen 70-henkisellä tiimillään kesti
seitsemän vuotta elokuvan tekemiseen ja Mielgo
rahoitti hankkeen omasta
pussistaan.
Espanjasta kahdeksantoistavuotiaana pois muutettuaan Alberto Mielgo
on asunut ja työskennellyt animaatioiden parissa
Lontoossa, Berliinissä, To- Espanjalainen Alberto Mielgo palkittiin Oscarilla 15-minuuttisesta
kiossa ja Los Angelesissa. animaatiostaan The Windscreen Wiper.

Kokoomus

Perussuomalaiset

45%
Vasemmistoliitto

5%
Vihreät

3%

Keskusta

18%
Liike Nyt

5%
Kristillisdemokraatit

2%

SDP

5%

12%
Valta kuuluu kansalle

4%

RKP

2%

Seuraava kysymys: Minkä kouluarvosanan antaisit Suomelle Ukrainan kriisiin reagoimisesta?

•

nostanut Espanjan inflaatiota • BENALMÁDENALAINEN PALOMIES saa kurinentisestään. Tuoreimman tilaston mukaan hinnat ovat palautusta kieltäydyttyään ruiskuttamasta vettä
maassa nousseet 9,8% vuoden takaisesta. Vastaakaduille Saharasta saapuneen hiekkasotkun siiva inflaatio on Espanjassa koettu viimeksi 80-luvun
voamiseksi. ”Me olemme pelastuspalvelu, emme
puolivälissä. Iso osa inflaatiosta selittyy energian kalkadunpesijöitä”, kerrotaan José Antonio Macíasin
perustelleen kieltäytymistään. Hänen mukaansa
listumisella. Sähkön hinta on enemmän kuin kaksinkyseisenä aikana oli päivystyksessä vain palokertaistunut vuoden aikana. Myös bensan ja dieselin
hinnat ovat nousseet jyrkästi.
miestä, joista toinen oli kiinni päivystyspuhelimessa. Katujen puhdistukseen osallistuminen olisi
vaarantanut hänen mielestään kaupungin palo
• ESPANJAN HALLITUS hyväksyi tiistaina pykälän,
turvallisuuden.
joka antaa kaupoille mahdollisuuden rajata sitä, kuinka monta kappaletta tai yksikköä ne myyvät yhdelle
asiakkaalle jotain tiettyä tuotetta. Säädöksellä on tar- • KESKIVIIKKONA TEHTIIN Espanjassa jalkapallo
historiaa, kun naisten Mestarien liigan ottelussa
koitus ehkäistä hamstraamisesta johtuva tavaroiden
Barcelona-Real Madrid oli kaikkien aikojen suuloppuminen hyllyiltä. Pandemian, Ukrainan sodan
ja kuljetusalan lakon vuoksi viime aikoina tavaroiden
rin yleisömäärä naisten jalkapallo-ottelussa. Camp
loppuun hamstraamista on esiintynyt Espanjassa
Noulle oli saapunut 91.553 henkilöä todistamaan
melko paljon.
ottelua, jonka kotijoukkue voitti maalein 5–2. Edellinen ennätys, 90.185 katsojaa oli vuoden 1999
MM-kisafinaalista USA:n ja Kiinan välillä.
• ANDALUSIA PYRKII palauttamaan suorat lento
yhteydet Yhdysvaltoihin. Vuoden 2019 jälkeen
Yhdysvalloista ei ole tullut suoria reittilentoja Anda
• ANDALUSIAN TERVEYSVIRANOMAISET
lusiaan. Andalusian matkailuviranomaisten edustusto haluaisivat luvan alkaa jakaa neljättä
on parhaillaan alan konferenssissa Miamissa edistäkoronarokoteannosta riskiryhmiin kuuluville.
Riskiryhmäläisten kolmannesta rokotteesta alkaa
mässä lentoreittien uudelleen avaamista. Kolmipäiolla puoli vuotta aikaa ja sen antama suoja alkaa
väisen tapahtuman nimi on Spain Summit 2022, ja
pikkuhiljaa heiketä. Neljättä rokotetta haluttaisiin
sen tarkoituksena on herättää amerikkalaisten kiinantaa ainakin hoitokodeissa suville vanhuksille.
nostus Andalusian matkailuvaltteihin.
UKRAINAN SOTA ON

Paikkoja avoinna
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Haluatko töihin Aurinkorannikolle?
Etsimme
myyntipäällikköä

Töihin
Málagaan!
– Me emme myy mitään - Me ostamme –
PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA
Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. Sotu edut sekä terveydenhuollon.
Saat heti kiinteän pohjapalkan, 1040€ ja 35t/viikko, kun menestyt työssäsi, saat erittäin
kannustavan provision. Meillä on käytössä sama provisiomalli Malagassa ja Suomessa.
Asu ensimmäinen kuukausi ilmaiseksi Malagan keskustan asunnoissamme, sen jälkeen 200€/kk.
Tulemme antamaan sinulle kaiken tuen ja koulutuksen, jotta voisit päästä
tavoitteeseesi. Haluamme, että viihdyt työssäsi ja uskot itseesi.

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

Lähetä lyhyt
vapaamuotoinen
hakemuksesi
ja CV sähköpostitse.

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Are you Tenacious,
Hardworking and a Born

Sales Manager?
I am looking for someone
with all these qualities, if
that’s you then read on…

Odotamme hakijalta näyttöjä menestyksekkäästä yritysmyynnistä.
Perintä-, rahoitus- ja taloushallintoalan myyntikokemus katsotaan
eduksi.
Lisätietoja työtehtävästä ja palkkausesta löytyy osoiteesta
perinta247.fi/myyntipaallikko
Hakuaika umpeutuu heti, kun löydämme sopivan henkilön. Jätä siis
hakemuksesi viipymättä osoiteeseen rekry@yritys247.fi
Lisätietoja tehtävästä antaa Juha Tuominen, +34 693 75 22 43,
juha.tuominen@yritys247.fi.

Perintä247

LET’S MAKE 2022 THE YEAR OF MAGIC,
THE YEAR
WHERE
DREAMS
COME TRUE.
Perintä247
on Moment
Ventures -konserniin
kuuluva

perintätoimisto, joka auttaa asiakkaitamme kotiuttamaan
saatavansa ketterästi. Olemme tehneet ammattitaitoista ja
asiakasta kunnioittavaa perintää jo vuodesta 2009.
www.perinta247.fi

The Year of Magic
DO YOU HAVE ONLINE EXPERTISE?

We need a young dream maker who can weave magic
in the online world.

Having done business with the Euro Weekly News for nearly 13 years with my
previous company, I decided to take up the challenge and become a member of the
EWN team in July 2021. The challenge has been rewarding and a fantastic learning
experience, something I will treasure.
A new challenge now awaits me, I have been headhunted to
work for a large company in the UK and it’s an opportunity
I can’t refuse, and I want to help ﬁnd the right person to “ﬁt
into my shoes” to work hard, be tenacious and sell for the
Euro Weekly News to help ensure we continue to be
Spain’s number one English Language Newspaper.

Haemme Suomessa ja Espanjassa toimivaan tiimiimme uutta
jäsentä kokoaikaiseen B2B-myyntipäällikön tehtävään vastaamaan
perintäpalveluiden myynnistä yritysasiakkaille. Asiakkaamme
sijaitsevat pääosin Suomessa.

Basic
comm plus
plus ission
b
and i onuses
nclud
comp es a
an
vehic y
le

Have you got what it takes?
Are you ready for the challenge?
For application in the ﬁrst instance send an email to

nigel@euroweeklynews.com

Someone who
understands data
marketing and can create
exceptional online content.
Someone who can take deadlines in their stride.
Someone with a community spirit who can develop a
young team and create an atmosphere where passions
flourish.
You must be a believer in the universe and what it takes to get results.
Your imagination must know no bounds.
You must enjoy a challenge and want to make magic happen every day.

Does this sound like you?

Contact me at recruitment@publishersabroad.net

Hy vinvointi

10 – Perjantai 1.4.2022

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

Anni
s
’
Vital Shop

Potentiaali
ellei se jokaisen pyllähdyksen jälkeen nousisi ja yrittäisi uudestaan. Aikuisena
uusien asioiden opettelun kynnys kasvaa ja pitäydymme paremminkin itsellemme tutuksi tulleissa tavoissa.
Onko syynä sitten epäonnistumisen pelko, itse itsellemme luomat rajoitteet vaiko ympäristön mielipiteet joiden
vuoksi jätämme käyttämättä mahdollisesti suuren osan
potentiaalistamme.
Vuosia sitten sain ajatuksen lähteä Espanjaan. Suurin
osa toki tuki aiettani, mutta mahtuipa joukkoon myös
muutamia epäilijöitä. “Miksi sinä sinne lähdet kun ethän
osaa edes kieltä” tai “Millä sinä itsesi elätät siellä”. Jos
olisin kuunnellut epäilijöitä niin todennäköisesti en olisi
matkaan koskaan lähtenyt.
Kun taas muutama vuosi takaperin haaveilin Zumbakoulutukseen osallistumisesta, mutta epäröin kovasti.
Tässä kohtaa oma sisäinen kriitikkoni oli ottaa vallan.
Onneksi lopulta rohkaistuin läheisen kannustustamana ja kävin koulutuksen. Voin sanoa että kumpaakaan
näistä päätöksistä en ole katunut ja tuntuu että juuri
näissä tilanteissa on ollut kyse juuri sen oman potentiaalin löytämisestä.
Melko usein meihin aikuisena vaikuttaa ympäristön

LAPSI EI OPI KÄVELEMÄÄN

Elinvoimaa
vvoimaa
oimaa luonnosta.

60
tablettia

26,90

imassa
Tarjous vo ka.
8.11. saak

Tri
Tolosen
TriTolosen
Tolosen
Tri
K2-vitamiini
ja
Berberin+Kromi
BERBERIINI
JA
ja
CardiOmega
.
Q10
BERBERIINI
+KROMI

-10%
-10%
-10%

Tarjoussuomen
voimassa kielellä
Hyvinvointineuvontaa
Tarjous voimassa
13.5.2021
asti.
i.
ast
14.4.2022 www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com
Muista ottaa
ottaa
pistekorttisi mukaan
mukaan ostoksille!
ostoksille! ––
–– Muista
pistekorttisi

Anni's
Vital
Shop
Bolichesissa
(Junakadulla)
Meiltä
myös
kattavan
valikoiman
Tohtori
Tolosen
Anni’
s Vital
Shop
Los Los
Bolichesissa
(Bussikadulla)palvelee.
Meiltä löydät
löydät
myös
kattavan
valikoiman
Tohtori
Tolosen tuotteita.
tuotteita.
ja Carrefour
Costalla
palvelee.
–– Hae
uusin
kaupastamme!
Liikkeessämme
saatMijas
palvelua
myös
suomen kielellä
Hae
uusin tarjouskatalogi
tarjouskatalogi
kaupastamme!
Kummassakin
liikkeessä
palvelua
myös
suomen
kielellä
Liikkeessämme
saat
myös
suomen
kielellä
Liikkeessämme
saat palvelua
palvelua
myös
suomen
Uusi osoite
Avda Los Boliches
(bussikatu)
109, kielellä
Edif. Don Luis.
Avda
Los
Boliches
(bussikatu)
109,
Edif.
Don
Luis.
Avda
Los
Boliches
(bussikatu)
109,
Edif.
Don
Luis.
•
Jesus
Cautivo
44
(junakatu),
Edif.
Jupiter
local
(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 95216667 087.
(Kauppahallin
kulmalta
tien
toisella
puolella)
Puh.
952
667
087.
(Kauppahallin
kulmalta
tien
toisella
puolella)
Puh.952
952667
667087
087.
Los Boliches (Café
Kardemumman
Puh.
Avoinna
ma-pe
10-20lähellä).
ja la 10-14
Avoinna
ma–pe
10–20
ja
la 10–14
10–14
Avoinna
ma–pe
10–20
ja
Avoinna
ma-pe
10–20
ja
la
Elviria:ma–pe
ma-pe 10–18
10-18 //lala10-14
Elviria:
10–14
Elviria: ma–pe
10–18ma-la
/ la 10–14
• Carrefour
Mijas Costa
10-22
Hyvinvointineuvontaa
suomen
kielellä

Hyvinvointineuvontaa
suomen
Hyvinvointineuvontaa
suomen kielellä
kielellä
Ilmainen
uutiskirje joka| tiina@annisvitalshop.com
kuukausi,
HAE OMASI!
www.annisvitalshop.com
www.annisvitalshop.com
|
lb@annivitalshop.com
www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Heini (+34) 655 650 399

luomat ”normit” ja vaikkapa läheisten mielipiteet siitä
mitä voimme tehdä ja mikä on ns. suotavaa. Esimerkiksi ”Meidän suvussa ei olla koskaan oltu taiteellisia
tai urheilullisia”. Nämä ovat rajoittuneita uskomuksia
ja syövät uskoa omaan onnistumiseen tai ylipäätään
vaikuttavat jo aloituspäätökseen.
Jokaisella meistä on mahdollisuuksia jos vain tarpeeksi haluamme jotain ja olemme valmiita tekemään
töitä sen eteen. Toinen ehkä oppii nopeammin ja voi
olla lahjakkaampi, mutta jokaisella on silti mahdollisuus
ainakin yrittää.
Kuinka oman potentiaalin voi löytää? Mielestäni jokainen voi löytää oman potentiaalinsa
sieltä mikä vetää puoleensa. Se on
jokin asia mitä teet mielelläsi vaikka
sinulla voikin ehkä olla epäilyksiä
onnistumisen suhteen. Se on jotain
sellaista joka saa sinut loistamaan.
Se on sellainen asia joka löytyy
omaa sydäntä kuuntelemalla.
Ja lopulta se on rohkeutta
tehdä sitä minkä kokee itselleen tärkeäksi.

Riina Leppäkangas

Personal Trainer ja psyykkinen valmentaja


• Reikihoidot ja -kurssit
• Feng shui • Tarot

• Yksityistilaisuudet ja ryhmät
ennakkovarauksella • Lahjakortit

Marokon
kulta

Myös kaikki
erityishoidot!

www.taikatie.com heini@taikatie.com

- tuotesarja

• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit
• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot
• Juurihoidot

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

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

Palvelemme
teitä suomeksi!

Eh
ikä käi
än see
ty iho
mi n
stä

puh. 952 66 45 45

LASSE
LASSERUOHOMÄKI
RUOHOMÄKI
RUOHOMÄKI
LASSELASSE
RUOHOMÄKI
LASSE
LA
RUOHOMÄKI

Vihersuunnittelija
Vihersuunnittelija
Vihersuunnittelija
/ puutarhuri
/ /puutarhuri
puutarhuri

Vihersuunnittelija
/ puutarhuri
Vihersuunnittelija
/ puutarhuri

LASSE RUOHOMÄKI

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

Löydätte meidät:

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

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Avoinna: ma-pe 9-14 ja 16-20

LASSE RUOHOMÄKI

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

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT
LASSE RUOHOMÄKI
www.consultamos.com
+358400123565

www.consultamos.com
info@consultamos.com

HAMMASLÄÄKÄRI
www.consultamos.com

HUULET • KULMAT • EYE-LINERIT
Vihersuunnittelija / puutarhuri
Päivi Voutilainen
Alan ammattilaiselta vuodesta 1994 lähtien!

Puh. 634 352 641

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

Satu Ahonen / Kestopigmentointikouluttaja
Ajanvaraukset: (+34) 695 980 647

Hammaslääkäri Lääkäri

JA KAUNEUS NORRIS
+358400123565 HIUS
Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

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

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

info@consultamos.com
Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.
www.consultamos.com
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

Tapahtumat
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Iloinen rekrytointireissu Espanjaan
– Meillä oli tavoitteena löytää viisi huippuosaajaa ravintoloihimme Suomeen kesäksi.
Kolme sopimusta on nyt jo tehty ja monen
kanssa neuvottelut jatkuvat, kertoo Tommi
Leppälä WorkBuddy -yrityksestä.
Teksti: Antti Pekkarinen Kuvat: Teemu Laitinen
Kyse ei ole ihan tavanomaisesta rekrytoinnista. WorkBuddyn omistajat ovat itse
myös ravintoloitsijoita, he
pyörittävät kesäaikaa neljää ravintolaa Helsingin
merellisissä maisemissa.
Espanjasta he etsivät kansainvälistä työvoimaa.
– Työvoimapula ravintola-alalla on lähes katastrofaalinen Suomessa. Ihan
lehti-ilmoituksilla tekijöitä
ei vaan löydy tällä hetkellä.

Ajattelimme, että Aurinkorannikolta voisi löytyä väkeä, joka haluaisi kokeilla
työskentelyä Suomessa turvallisessa ympäristössä.
Espanjan rekrytointiprojekti on vasta aluillaan, tämän ensimmäisen kerran
yksi pääasiallisista tavoitteista oli tiedon levittäminen.
– Meillä Suomessa kaikki
asiat tehdään oikein. Palkat
maksetaan ajallaan ja työn-

Workbuddyn perusporukka rannalla.

tekijöistä pidetään huolta.
Tätä viestiä pyrimme tuomaan esille. Ja vielä konkreettisemminkin, meidän
ravintolamme ovat kaikki
perheravintoloita. Omistus
ja operatiivinen johtaminen
on yhden perheen hallussa.
Uskon vakaasti siihen, että
kun nyt rekrytoimamme
ihmiset palaavat kesän jälkeen takaisin, he välittävät
viestiä, että Pialla ja Tommilla on kiva työskennellä.
Rekrytointireissun yhteydessä WorkBuddy järjesti kevätjuhlat ravintola
Bohemiassa Fuengirolassa.
Juhliin oli kutsuttu ihmisiä,
jotka olivat ilmaisseet kiinnostusta kesätöitä kohtaan
Suomessa. Paikalla oli sekä
espanjalaisia, että suomalaisia ravintolatyöntekijöitä.

Paco on WorkBuddyn linkki Aurinkorannikolle. Hän on kesät töissä Birgitta -ravintolassa Helsingissä.

Rekryjuhlissa nautittiin hyvästä seurasta ja talon parhaista antimista.

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

P

erjantaina 30.3.2012 ilmestyneessä
lehdessä pääuutinen kertoi VesaMatti Loirin tulevasta konsertoinnista
Fuengirolassa. Loiri vietti tällöin taiteilijauransa 50-vuotisjuhlavuotta ja
konsertti oli kaavailtu toteutettavaksi
loka-marraskuussa. Edellisen kerran
Loiri oli esiintynyt Aurinkorannikolla vuonna 2002.

M

yös päiväkerhon lupa-asia eteni
ja Aurinkorannikon suomalaisyhteisöä alettiin tutkia. Tutkimuksen
tarkoituksena oli selvittää suomalaisyhteisön rakennetta ja toimintaa mahdollisimman monipuolisesti. Tutkimuksen
vetäjä oli YTM Paula Könnilä ja se toteutettiin kaksivuotisena hankkeena Siirtolaisuusinstituutin kanssa.

M

uissa uutisissa kerrottiin yleislakkopäivästä, joka keräsi sankoin joukoin mielenosoittajia Málagan
kaduille. Espanjan suurimmat ammattiliitot UGT ja CCOO järjestivät protestin, jossa mielenosoitusmarssi kohdistui
hallituksen hyväksymää työmarkkinauudistusta vastaan. Uudistus heikensi työntekijöiden irtisanomissuojaa ja
-korvauksia.

E

spanjan teollisuusministeriö nosti sähkön hintaa, Partido Popular

eli kansanpuolue PP oli voittanut ensimmäistä kertaa Andalusian maakuntavaalit ja Fuengirolan uimarannoille
otettiin hengenpelastajia työskentelemään pääsiäisen ajaksi. Lehden ilmestymispäivänä Los Pacosiin avattiin
Andalusian suurin koirapuisto. Myös

Centro Finlandian 2-vuotissyntymäpäiviä mainostettiin.

E

täopiskelu alkoi myös yleistyä, sillä Aurinkorannikon suomalaiset
pystyivät jatkossa suorittamaan ammattitutkintoja Mäntän seudun kou-

lutuskeskuksen alla verkko-opintoina.
Verkko-opintoina pystyi suorittamaan
tarjoilijan, vastaanottovirkailijan tai kokin tutkinnon. Pääsyvaatimuksena oli
hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto tai ylioppilastutkinto ja alan työ
kokemus.
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Pääkirjoitus 1.4.2022
Kiitos SOS
Aurinkorannikolla on useiden vuosien ajan toiminut ihmishenkiä pelastanut SOS-puhelin. Kyseessä on ollut palvelu johon suomalainen voi hädän
tullen soittaa omalla äidinkielellään. Puhelimeen
vastanneet ovat olleet yhteydessä espanjalaisiin
viranomaisiin, ambulanssipalveluihin tai muihin tahoihin, jotka ovat pystyneet pelastamaan soittajan
tai hänen läheisensä hengen.
Työ on ollut tärkeää. Hengen pelastaminen lienee
arvokkainta työtä, mitä ihminen voi tehdä.
Vapaaehtoisvoimin pyöritetty SOS-puhelin on
tullut tiensä päähän. Vapaaehtoisia ei ole löytynyt
riittävästi, jotta palvelua olisi voitu ylläpitää.
Nyt ei ole aika syyttää niitä, jotka eivät lähteneet
mukaan SOS-puhelimen päivystyksiin. Nyt on aika
kiittää niitä sankareita, jotka lähtivät.
Teidän työnne on ollut mittaamattoman arvokasta. Suvi Kauranen on toiminut ryhmän vetäjänä ja
koollekutsujana, se on vähintään henkisen mitalin
arvoinen suoritus. Myönnettäköön henkinen mitali
nyt tässä, se on osoitettu kaikille, jotka olivat mukana SOS-puhelimen toiminnassa.

SOS-puhelimen kuolinhuuto!
Aurinkorannikon vapaaehtoisten voimin ylläpidetty
SOS-puhelin on toiminnassa viimeisiä hetkiään. Puhelin
on vastannut suomalaisten hätään yötä päivää jo yli 8
vuoden ajan, kun on tarvittu joko ambulanssia, poliisia
tai palokuntaa. Päivystyksestä ovat vastanneet hyväntahtoiset vapaaehtoiset, jotka ovat altruistisesti käyttäneet omaa aikaansa lähimmäisten hyväksi saamatta
asiasta minkäänlaista taloudellista korvausta. Puhelinkustannukset on katettu lähinnä lahjoitusten voimin.
Jo vuosia jatkunut päivystäjäpula on vienyt voimat
viimeisiltäkin, harvoilta päivystäjiltä. Tilastot kertovat
omaa karua kieltään: viimeisen kahden vuoden aikana
kaksi eniten päivystyksiä tehnyttä on kantanut puhelinta
yötä päivää yli 70% kokonaisajasta. Jos laskemme asian päivissä, puhumme 511 vuorokaudesta, joka tekee
306 neljäkymmentuntista työviikkoa (...ja vuodessa on
vain 52 viikkoa!), ymmärrämme, että on kohtuutonta
vaatia näiden henkilöiden jatkavan, jopa oman terveytensä kustannuksella. Nyt ollaan tilanteessa, jossa
yhden päivystäjän oikea käsi on viikkoja kipsissä ja
toinen toipuu isohkosta leikkauksesta. Tahtoa olisi,
mutta ei enää kykyä.
Olen vuosien aikana tiedustellut moneltakin rannikolla asuvalta, espanjan kieltä taitavalta, halukkuuttaan osallistua tähän yhteiseen hyvään, mutta lähes
aina saanut kielteisen vastauksen. Milloin syynä on
’eläkkeellä olo’, milloin vaativa työ, tai ainakin tuttavia
on tulossa kylään. Ihailullani ei ole rajoja, kun ajattelen niitä harvoja, jotka ovat puhelinta vuosien myötä
päivystäneet – kaikilla heilläkin on ollut tosi haastavia
tilanteita omassa elämässään, esimerkkinä mainittakoon kroonisista, kovista kivuista kärsivä henkilö, joka on päivystänyt aina, kun vain on ollut Espanjassa.
Nämä upeat, ihanat naiset ovat tinkineet omasta hyvästään muiden eteen, ja siitä olen heille kaikille tosi
kiitollinen. Tyytyväisinä ja iloisina voimme todeta, että
olemme pelastaneet useita ihmishenkiä näiden vuosien aikana. Se, jos mikä, on arvokasta.
SOS-puhelimesta kuuluu vielä automaattinen viesti kuukauden ajan kertoen toiminnan päättymisestä,
sitten linja lakkautetaan. Pyrimme ottamaan yhteyttä kaikkiin mahdollisiin tahoihin pyytäen poistamaan
SOS-puhelimen numeron nettisivuilta, julkaisuista, lähetystöstä, konsulaatista
jne. Jos huomaat numeron jossakin,
kertonet ystävällisesti, että toiminta
on päättynyt.
SOS-ryhmän puolesta,
Suvi Kauranen

Suvi Kauranen

Matti lyö Jonneille
Mopoautoilua on pidetty nuorison
leipälajina. Hieman kypsempään mopoikään
ehtinyt Matti Kuosmanen aikoo päräyttää
mopoautolla Suomeen.
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi
Mopoautolla Espanjasta
Suomeen. Ei kuulosta ajatukselta, joka juolahtaisi
ihan kenen tahansa mieleen. Mutta Matti Kuosmanen ei olekaan kuka
tahansa. Hän on mies, jonka elämästä ei ole villejä
hankkeita puuttunut tähän
astikaan, eikä liene puutu
tulevaisuudessakaan.
Matti Kuosmanen kertoo,
että idea tempaukselle tuli uuden perheenjäsenen
myötä.
– Parisen kuukautta sitten perheeseemme liittyi
kolmevuotias Aku-koira.
Hän on kerrassaan fantastinen luonteeltaan, mutta melko iso, Kuosmanen
kertoo.
”Melko iso” tarkoittaa
tässä yhteydessä 57 kiloa.
– Finnairilla koirien painoraja on 50 kiloa, joten
lentokoneessa Aku pitäisi
viedä rahtina, ja se ei kyllä
tule kyseeseen. Niinpä piti
alkaa miettiä, miten saisimme Akun kesäksi kanssamme Suomeen.
Joku muu olisi kenties
päätynyt mopoautoa perinteisempään ratkaisuun,
mutta joku muu ei olisikaan
Matti Kuosmanen.

Tempausten mies
Uskaliaat, erikoiset ja muita
kummastuttavat hankkeet
ovat olleet Matti Kuosmaselle osa elämää jo pitkään.
Kun 1990-luvulla Kuosmasen yritys tarvitsi lisätiloja laajentuakseen

omakotitalon päädystä, löytyi ratkaisu yllättävästä suunnasta: hän osti
Nilsiän kunnalta käyttämättömäksi jääneen vesitornin. Torniin tehtiin
tilat sekä omalle kodille,
että yritykselle.
2000-luvun alussa Kuosmanen näki unen, joka sai
miehen toimimaan.
– Olin lapsena käynyt
kerran Hiekkamäen kaivoksilla silloin kun ne vielä olivat toiminnassa, hän
pohjustaa.
– Toukokuussa 2000
näin unen, jossa oli linna,
musiikkia ja lampia. Yhdistin sen heti lakkautettuun kaivosalueeseen, ja
hankin sen.
Sittemmin alueesta on
tullut sekä Kuosmasten kesänviettopaikka, että akustiikaltaan ainutlaatuinen
konserttipaikka, Louhosareena.
Kesällä 2020 Matti Kuosmanen toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja hankki
Louhosareenalle VR:ltä viisi vanhaa junanvaunua. Yksi, vanha konferenssivaunu,
toimii areenan backstage
-tilana, muita vaunuja on
mm. ravintolana ja wc-tiloina.
Paljon muutakin on
Kuosmanen ehtinyt tekemään. Yksi lennokkaimmista suunnitelmista
– sananmukaisesti – oli
lentomäen rakentaminen
Tahkolle. Huimissa suunnitelmissa vauhtirinne
olisi kulkenut hotellin ra-

vintolasalin läpi. Tämä
suunnitelma kuitenkin jäi
toteutumatta, vaikka Kuosmanen pääsi jo esittelemään pienoismallia FIS:n
edustajille.
Lukemattomia muitakin
hankkeita, toteutuneita ja
toteutumattomia, mahtuu
matkan varrelle, mutta
jääkööt ne tässä vaiheessa
odottamaan kirjaa, jonka
kirjoittamista Kuosmanen
myös pohdiskelee.

Luovaa laiskuutta
Lentomäki Tahkolle -projektin mentyä puihin, olivat
Kuosmaset valmiita vaihtaman maisemaa. Paljon
maailmaa kiertänyt pariskunta mieltyi Aurinkorannikkoon asuessaan yhden
talven Sohailin linnan lähistöllä Fuengirolan camping-alueella.
– Vuonna 2004 tulimme
uudestaan Fuengirolaan sillä ajatuksella, että kirjoitan
väitöskirjan aiheesta ”Luova laiskuus tuottavuuden
näkökulmasta”.
Väitöskirja ei koskaan
valmistunut, koska uudet hankkeet houkuttivat miehen mm. uuden
hotellin perustamiseen.
Espanja kuitenkin jäi
Kuosmasten elämään, ja
leijonan osa talvikaudesta
kuluu edelleen Fuengirolassa, Torreblancan kauniissa maisemissa.

KUKA?
Matti Kuosmanen

● Kotoisin Nilsiästä
● Koulutukseltaan
rakennusinsinööri ja
kauppatieteiden maisteri
● Perheeseen kuuluu
vaimo Marja-Liisa ja
Aku-koira
● Neljä aikuista lasta
Suomessa

Matti Kuosmanen ja Aku koira ovat valmiita Euroo

Pääsiäisen jälkeen Matti
Kuosmasta odottaa siis uusi
seikkailu. Matka Fuengirolasta Suomeen mopoautolla. Mutta ei tietenkään
tavallisella mopoautolla,
vaan sähkömopoautolla.
Ajoneuvoksi valikoitui

Citroenin Ami sähkökäyttöinen mopoauto.
– Menin Málagaan Citroen-liikkeeseen ja ilmoitin että olisin kiinnostunut
tuosta Amista, koska minulla on sellainen idea että
ajaisin sillä koiran kanssa
Suomeen. Arvokkaan näköinen myyjä pudisteli
päätään ja totesi, että ei sellainen onnistu. Eihän sillä
voi ajaa moottoritielläkään,
kun se on mopo, Kuosma-

Pekka Träskelin, 61,
Oulu

Erja Siljamo, 43,
Fuengirola

Esa Alm, 66,
Joensuu

Don’t you ever leave me.

No nyt tuli vaikee… Täytyy
myöntää, ettei kyllä kuulu
suosikkeihin.

En tunne biisejä, maineen ja
menestyksen tunnen.

Mopolla moottoritielle?

Mikä on Hanoi
Rocksin kovin biisi?
Teksti ja kuvat:
Pia Kianne
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e luun kurkkuun

Ukraina ja Zelenskyi
Venäjä käy sotaa Ukrainaa vastaan. Putinin mukaan
tavoitteena on estää maan ”natsiutuminen”. Ilmaisu
on outo, sillä luonteva nimitys olisi ollut matzepinsi. Se
tarkoittaa kansaa, joka kääntää venäläisille selkänsä.
Sana viittaa vuoteen 1708. Silloin Ukrainan kasakkahallitsija Mazepa pyysi tsaari Pietari Suurelta apua
Ruotsin ja Suomen kuningasta Kaarle XII vastaan, kun
tämä tuli joukkoineen Ukrainaan. Kun apua ei saatu,
Mazepa kääntyi Kaarle XII puoleen ja he liittoutuivat.
Venäläisten silmin se oli petos, jota kutsutaan Ukrainan hallitsijan mukaan mazepinsiksi. Luonteva nimitys
olisi tietenkin tuo ilmaisu. Putin haluaa kuitenkin natsisanalla osoittaa, että vihollinen tulee lännestä.
Tänään Ukraina on pinta-alaltaan suurin kokonaan
Euroopassa oleva maa. Asukkaita on 44 miljoonaa,
eli lähes yhtä paljon kuin Espanjassa. Maan rajat ovat
historian saatossa jatkuvasti muuttuneet. 1220-luvulla
sinne hyökkäsivät mongolit ja tataarit, myöhemmin osia
on kuulunut Puolalle. 1686 Itä-Ukraina ja Kiova liitettiin
Venäjään. 1772 Itävalta sai Länsi-Ukrainan Puolalta.
1840-luvulla alkoi Ukrainan kansallisuusaate nousta ja
1900-luvun alussa syntyi puolue itsenäisyysliitto. Vuonna 1918 saatiinkin itsenäisyys Saksan liittolaisena. Se ei
kestänyt kuin kolme vuotta, sillä bolsevikkien vallankumouksen jälkimainingeissa Ukrainasta tuli sosialistinen
neuvostotasavalta. Itsenäisyys saatiin uudelleen vuonna
1991 ja seuraavana vuonna Ukrainasta tuli ETYKin jäsen.
Politiikka on ollut värikästä. 2007 tuli länsimielinen
Julia Tymosenko pääministeriksi ja 2010 Janukovytsistä
tuli presidentti Venäjän tuella. Hänet kuitenkin erotettiin
ja hän pakeni Venäjälle. Seuraavaksi presidentiksi valittiin liikemies Porosenko.
Erikoinen valinta tapahtui 2019, kun presidenttiä televisiosarjassa Kansan palvelija esittävä Zelenskyi
valittiin presidentiksi 73% äänimäärällä. Kansa oli kyllästynyt poliittiseen eliittiin. Hän on
sodan keskellä nostanut kansallistunteen
korkealle ja ukrainalaiset ovat valmiita taistelemaan isänmaansa puolesta. Toivottavasti rauha saadaan pian aikaan.

Marjatta Jabe

opan kiertueelle. Tuhansien köröteltyjen kilometrien jälkeen parivaljakko hemmottelee itseään Finnlinesin neljän hengen luksushytissä Travemündestä Helsinkiin.
nen tarinoi.
– Minä siihen vastasin,
että mitenkäs kun sieltä
Suomesta yksi mummo
ajoi polkupyörällä tänne
Fuengirolaan, niin miksei tällä muka pääse Suomeen?
Aivan kylmiltään Kuosmanen ei Aku koiransa
kanssa matkaan tietenkään lähde, vaan sopivat
valmistelut on tehty sekä
mukavuuden että matkus-

tusvarmuuden eteen.
Ensinnäkin apukuskin
penkki on poistettu, ja sen
paikalle on sijoitettu Akulle
sopiva makuulavetti. Siinä
kelpaa haukun ottaa rennosti, kun isäntä polkee
mopoautolla pitkin Eurooppaa.
Mutta miten voi ajella
läpi haja-asustusalueiden
sähköautolla, jonka toimintasäde on 50–70 kilometriä
yhdellä latauksella?

Pekka Sinervo, 56,
Fuengirola

Ari-Matti Mämmi,
Mijas

Olen enemmän klassisen
musiikin ystävä.

Up around the bend.

– Ensinnäkin siinä auttaa
se, että Ami on ladattavissa tavallisesta seinäpistokkeesta. Eli voin kaartaa
melkein minkä tahansa
kahvilan pihaan 10 metrin jatkojohdon kanssa ja
sanoa, että kaadappa oikein
pitkät kahvit ja tökkää tuo
töpseli seinään, Kuosmanen
suunnittelee.
– Sen lisäksi matkaan
otetaan pieni aggregaatti,
jolla sähkön voi tehdä itse

Johanna MoisanderMattila, 48,
Alhaurin el Grande
Don’t you ever leave me baby.

silloin kun sopivaa latauspaikkaa ei osu kohdalle.
Kaikkiaan tahti on sellainen, että reilun tunnin kun
ajaa, niin on akku tyhjä, joten silloin on aika pitää parin tunnin lataustauko.
Rauhallisesti ja nauttien
kun Akun kanssa mennään, niin päivässä matkaa
taittuu sellaiset 150–200
kilometriä, ja kuukauden
päästä ollaan Suomessa,
seikkailija summaa.

”Barcelonan Camp
Noulla murskattiin
jalkapallon naisten
katsojaennätys
– Mestarien liigan
ottelua seurasi yli
90 000 ihmistä.”
Yle.fi 31.3.

Erikoinen aika
Viimeisten kuukausien aikana Aurinkorannikko on ollut suomalaisen median otsikoissa lähes viikoittain.
Iltapäivä- ja juorulehdet ovat antaneet meidän kurkistaa julkkisten loma-asuntoihin, bileisiin ja bisneksiin.
Olemme saaneet myös raportteja asuntomarkkinoista,
luonnonilmiöistä ja kauppojen tyhjistä hyllyistä. Hienoa,
että saamme elää näinkin mediaseksikkäässä ympäristössä. Medialukutaito kunniaan!
Lakot ovat osa demokraattisen yhteiskunnan painostuskeinoja ja niillä on varmasti paikkansa modernissa yhteiskuntajärjestelmässä. Mutta, viime viikolla
kuljetuslakko alkoi ärsyttää minua. Matkani La Cañada
–ostarilta Nueva Andaluciaan kesti toista tuntia, sillä
kilometrien pituinen torviaan huudattava rekkajono
mateli kahta kymppiä moottoritiellä.
La Cañadan Leroy Merlin on lempirautakauppani.
Sieltä löydän yleensä kaiken tarvitsemani ja heti. Calimahiekkamyrskyn jälkeen minua ja satoja muita painepesuriostajia odotti epätodellinen näky. Hyllyt ammottivat
tyhjyyttä. Toimitusvaikeudet, kuljetuslakko ja hiekkamyrsky ovat onneton yhtälö. Muiden pettyneiden kanssa siirryimme toiselle osastolle hakemaan valkoista ulkomaalia.
Ehkä tänä päivänä tuokin tuoteartikkeli on loppunut.
Koronauutisointi on loppunut. Ainakin, jos tutkii suomalaista mediaa. Putinin maailmanvalloitus ja Ukrainan sota
ovat tukahduttaneet tämän pandemian. Tämä uutuuslääke
hieman ihmetyttää minua. Espanjassa sota on kiihdyttänyt inflaatiota ja nostanut kuluttajahintoja lähes 10%:lla.
Diesel-polttoaine on bensiiniä kalliimpaa.
Onneksi meillä ei ole dieselveroa ja nyt Espanjan hallitus lupaa 20 centin alennuksen
polttoaineisiin. Se on hyvä ja pieni lohtu
meille moninaisen mediasodan ympärillä
pyöriville pienille ihmisille.
Kirjoittaja on Aurinkorannikolla
toimiva kiinteistönvälittäjä.

Markus Aho

Ajanviete
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HUHTIKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT

7€
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

KALAUTUKSET
REIN
VALTAKUNNASSA
KAIKKI HYVIN!

INTIAA- PERÄÄNTYÄ VIHERTÄVÄ
NEJA

KIMMOISIA

JANKUTUSTA

BALLADI

KANKAAN
REUNAN
KIELEKE

LAUTA- ONNI- JUSELLE
KIN KURIPÄISIÄ

HIENOJAKOISTA
HANOI
ROCKS
-IKONI

PÖNTÖSTÄKIN

LÄKSYTYS

OLLA
NÖYRÄNÄ

METSÄSSÄ
KORVIIN

SYKSYISIÄ

TIKUILLE
HETKESSÄ OHI

HEITETTYKIN

JEAN
KOLMESTA LUMIPALLOSTA

POHJASSA

PRODUSENTTI

SIVISTYKSILLÄKIN

KONIT

BAAREISSA

INTTIPAIKKA

BOB
VÄRITTÄMISEEN
JUOMILLE

PARANTOLA

FOTO: KIMMO SILLANKORVA
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VIHERTÄVIÄ

KORISTE
VT:N
NAINEN

ESITTELYJAKSOT

KÄYDÄ
VIERAISSA

TUUMIVALLA
RYPYSSÄ

PAHALLA TÄRILKIKURINEN
TUULELLA KEITÄ

TULOA

HAAPOJA
NAPOSTELTAVAKSI

ILMAISIA
KATSOA

PESÄPARROILLE LOINEN

KAJAHTANEET

BIOLOGIA
*TULEEKOHAN
TÄSTÄ MITÄÄN...*

MANSIKKA
POROISTA

VAROITTAVIAKIN
..

RIEPU

SAMPAANIT

SULKEA

MAKSUSTA

YLAHUONE

EMISSIO

Ajanviete
SUDOKUT
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HEMIN

PÄHKINÄT
1. Mikä bändi tunnetaan lempinimellä Alavuden Dr.
Feelgood?
2. Mistä maasta tulee Nemiroff-vodka?
3. Miten Helsingin raitiovaunuliikenne muuttui presidentti
Kekkosen syntymäpäivän jälkeen 4.9.1900?
4. Mistä on kotoisin faarao Tutankhamonin tikarin
materiaali?
5. Kuinka paljon jalkapalloilija Teemu Pukki tienaa
The Athletic -lehden mukaan viikossa?
6. Kuinka monen keskitehoisen ydinvoimalan verran
maailman suurin pato tuottaa sähköä?
7. Miksi Bruce Willis ilmoitti lopettavansa näyttelemisen?
8. Minkä sarjakuvasupersankarin kuva koristaa NHL-pelaaja
Patrik Laineen vasenta kättä?
9. Mikä yhdistää Kolia, Espoon Tapiolaa ja Tammerkoskea?
10. Minkä niminen on Suomen Gastronomisen Seuran
valitsema Vuoden ravintola?

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

Onnellinen huhtikuusi on alkanut ja saat
paljon aikaan pelkkää hyvää. Onnea saat
tekemällä kaikkea luovaa!

RAPU

Aamujumpat, terveellinen ruoka ja ystävän
kanssa kahvittelu antavat sinulle energiaa.
Onnea saat pikku kekseistä!

Vastaukset sivulla 19

VESIMIES

Kompurainen reittisi selkenee, trust me!
Onnea saat olemalla oma itsesi ja liikkumalla
paljon aamuin ja illoin!

KALAT

Keskittymiskykysi temppuilee joten harrasta
paljon liikuntaa. Onnea saat ulkoilemalla
rannoilla varhain aamulla!

OINAS

Kaikenlainen järkkääminen ja organisointi on
sinun heiniäsi alkavalla viikolla. Onnea saat
terasseilla olemisesta!

Kiireinen kevääsi vaatii hermolepoa, joten
jos mahdollista, ota pieni paussi. Onnea saat
retkeilemällä vuori-ilmassa!

NEITSYT

Hivenen outo juttu askarruttaa sinua, mutta
se on ohimenevää. Onnea saat siitä mistä
tykkäät, eli keskity siihen!

Kaikki glitteri ja valkoinen väri on sinulle paljon
onnea tuovia aspekteja, joten muista ne
vaatehankinnoissasi!

SKORPIONI

KAKSOSET

JOUSIMIES

Koirille juttelu ja ulkoilman haistelu tekevät
sinulle sen, mitä kaipaat. Onnea saat
mielikuvituksesta ja tulppaaneista!

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU
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Liikunta ja jopa kuntoilu on sinulle parasta. Jos
sinulla on huonoja tapoja, pääse niistä eroon,
se tuo sinulle onnea!

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!
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Keltainen luonnonkukkameri sykähdyttää
sinun ajatusmaailmaasi. Kulje luonnossa ja
nauti, se tuo sinulle onnea!

Kesän suunnittelu ja syksyn valmistelu
auttavat sinua hahmottamaan taloudellisen
tilanteesi, se tuo lisäksi onnea!

Purjeperhonen
asettui kuvattavaksi La Cantera
Parkissa.
Kuva: Satu
Lehtopolku

LUKIJAN KUVA

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

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

Urheilu
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La Liga

Lopun aikoja
MÁLAGA HÄVISI VIIME kierroksella ko-

tonaan Huescalle 0-2. Tämä peli olisi
pitänyt ehdottomasti voittaa, sillä otteluohjelma se vain kovenee sarjan loppua kohden. Eroa putoamisviivaan on
tällä hetkellä kuusi pistettä ja kierroksia
on jäljellä yhdeksän.
Kuusi pistettä saattaisi äkkiseltään
ajatellen tuntua vielä turvalliselta, mutta
esimerkiksi nyt perjantaina pelataan vieraissa suoraa sarjanousua havittelevaa
Gironaa vastaan. Todennäköisen tappion jälkeen ero voipi kaventua jo hikiseen
kolmeen pisteeseen. Vaara putoamisesta
alkaa siis olla todellista.
Málaga vaihtoi valmentajaa parisen
kuukautta sitten, mutta valitettavasti tilalle saatiin tyhjä arpa Natxo Gonzales.
Tämän miehen pestin aikana on joukkue
vajonnut Liga SmartBankin kuntopuntarin peränpitäjäksi eikä parannusta näy
ilmassa, päinvastoin.
Huesca -tappiopelissä oli nähtävissä huolestuttavia merkkejä. Kun ensimmäinen takaisku meni maalivahti Dani
Barrion möhläyksen piikkiin, ei yksikään
joukkuetoveri tullut tsemppaamaan mokannutta molariaan, vaan päät painuivat
tylysti kasaan ja kaikki löntystelivät hitaasti keskiympyrälle. Usko sekä yrittäminen
loppui sen sileän tien.
Katsomosta huudettuun kritiikkiin
Natxo vastasi käsiään levitellen ”mekin
haluamme voittoa”. Apuvalmentaja pani
paremmaksi ja haistatteli arvostelijoilleen.
Pelaajatkin saivat osansa suorasta ja
välittömästä palautteesta, sillä siitä vastasi uskollisten kannattajien huutosakki.
Tuo jaksoi heitä kannustaa lähes koko
ottelun, kunnes loppuminuuteilla kärsivällisyydelläkin oli rajansa ja kannustushuudot vaihtuivat julmiksi pilkkahuudoiksi

”palkkasotureista”. Pohja välirikolle oltiin
luotu jo aikaisemmin samana päivänä,
sillä kannattajat olivat valmistaneet soihtuineen päivineen suosikeilleen juhlavan
vastaanoton, mutta bussin sijaan pelaajat
saapuivatkin paikalle omilla autoillaan.
Huhut sisäpiiristä kertovat kuinka
joukkueen harjoituksissa ovat pelaajat
niskuroineet käskyttäjäänsä kohtaan.
Samanlaisia puheita oli ilmassa myös
edellisen valmentajan pestin aikana.
Herääkin kysymys josko ongelmien perisyy ei olisikaan penkin päässä vaan
pikemminkin ruohokentän ns. suorittavassa portaassa. Niin tai näin, elämme hyvin mielenkiintoisia ja jännittäviä
aikoja. Paikallisradion tietojen mukaan
Málagan johtoporras on antanut Natxolle ukaasin. Perjantain vieraspelistä
Gironaa vastaan on haalittava tavalla tai
toisella kolme pistettä tai seurauksena
ovat potkut saman tien.
Seuraavat kaksi peliä ovat hyvin merkityksellisiä Málagan tulevaisuuden kannalta.
1.4. perjantai klo 21:00 Girona – Málaga
9.4 lauantaina klo 18:15 Málaga – Valladolid
Jälkimmäiseen eli kotipeliin järjestää
suomalainen Málaga C.F. fan club Finland pelireissun Fuengirolasta paikan päälle ja takaisin.
Tervetuloa mukaan
suurten panosten otteluun:
malagacffanclubfinland@
gmail.com

Lauri P. Pietikäinen

www.uusirefla.com

Vikings nousi upeasti Liga Andaluzan mestariksi.

Vikings rullaili
mestaruuteen
Fuengirola LIONSin
Vikings -joukkue on
voittanut rullakiekon Andalusian liigan
mestaruuden.
Liga Andaluzan finaaliturnaus pelattiin lauantaina
26. ja sunnuntaina 27. 3. Sevillassa. Kaikilla kolmella
Fuengirola LIONSin joukkueella oli hyvät mahdollisuudet mestaruuteen, sillä
Latin Team, Barona ja Vikings olivat runkosarjan
jälkeen kolme ensimmäistä joukkuetta.

ensimmäisen loppu Tampereella
heti kärkeen osoittaneet, että jouk- osoittivat Lukon halua mennä pääkueiden esitykset nousevat ihan tyyn asti. Raumalaiset jahtaavat
toiselle tasolle, kun mitaleista pe- tosissaan tuplamestaruutta.
lataan.
Jokaisessa ottelusarjassa pe- KOVINTA VAUHTIA on pidetty kahlataan kovalla tempolla, fyysisesti den luistelevan joukkueen Kärpja rohkeasti eteenpäin. Peruuttelua pien ja Ilveksen sarjassa. Voitot
ja vain puolustuksen kautta pelaa- olivat ennen torstain pelejä 2-1 Ilmista ei ole nähty juuri lainkaan.
vekselle. Kumpikaan joukkue ei ole
Silmiin pistävää on myös
halunnut poiketa tyylistään.
K
S
se, että joukkueiden peNe pelaavat omilla vahI
A
N
litavat lähestyvät koko
vuuksillaan eli kovalla
M
ajan toisiaan. Pelaliikkeellä kiekollista
taan rohkeasti kiekolpeliä, josta ei rohla, mutta ei lähdetä
keutta puutu.
härkäpäisesti alivoiHurjasti runkomalla hyökkäämään,
sarjan loppumetreillä
vaan vastustajan saavahvistunut HIFK nouA K A
tua puolustusrivinsä kunsi suurimmaksi mestaritoon, otetaan viivelähtöjä ja
suosikiksi play offien alettua.
kontrolloidaan kiekkoa.
Vahvistukset kyllä tuovat yksilötaitoa,
Kouvolan KooKoo otti 2–0 ot- mutta häiritsevät kokonaisuutta. Rooteluvoitot Jukureista. Se ei kuiten- lit ovat hukassa ja joukkueessa on
kaan merkitse kouvolalaisten pa- liikaa saman tyylisiä pelaajia. Paljon
raatimarssia jatkoon. Ottelut ovat kertoo jo se, että KHL:ssä loistanut
olleet tasaisia ja Jukurit osoitti jo Teemu Turunen istuu välillä katsorunkosarjassa venymiskykyään.
mossa, kun pelipaikkaa ei kahteen
Lukon ja Tapparan sarja etenee ensimmäiseen ketjuun tahdo löytyä.
tasaisena. Tappara on ennakkosuoTPS:n onni on, että se sai Pärssisikki, mutta toinen peli Raumalla ja sen takaisin sairastuvalta ja täydes-

T

A

Jämsä, joka pöllytti verkkoa peräti 37 kertaa kauden
aikana. Koko kauden MVP
palkinto meni Baronan Lucas Lindbladille, jonka tehopisteet olivat 35+35=70.
Ensi viikonloppuna pelataan päätökseen kansallinen Liga Stilmat. Tämän
kolmanneksi korkeimman
sarjatason finaaliturnaus
kamppaillaan lauantaina
2. ja sunnuntaina 3. huhtikuuta Cartagenassa. Siellä
Fuengirolaa edustaa kaikista kolmesta joukkueesta
kasattu Fuengirola LIONS,
joka lähtee myös lopputurnaukseen runkosarjan voittajana.

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

Huippujääkiekkoa Liigassa
SUOMEN LIIGAN pudotuspelit ovat

Voittajan maljaa pääsi lopulta kallistelemaan keltapaitainen Vikings, joka
kaatoi ensin välierässä sisarjoukkue Baronan 11–6
ja finaalissa Sancti Petrin
maalein 6–4. Sancti Petri
oli sitä ennen ehkä hieman
yllättäen voittanut omassa
välierässään siihen asti tappiottoman kauden pelanneen LatinTeamin.
Play offien tärkeimmäksi
pelaajaksi valittiin Vikingsin kapteeni Teemu Rastas,
joka viimeisteli kahdessa
ottelussa yhteensä seitsemän maalia. Koko kauden
maalikuninkaaksi kruunattiin Baronan Jaakko

sä pelikunnossa. Hän on joukkueen
ehdoton johtaja ja ratkaisija, joka
kykenee nousemaan esiin silloin
kun tarvitaan.
HIENOA ON MYÖS havaita, miten
yleisö haluaa nähdä paikan päällä
ottelut. Tampereella lähennellään
joka ottelussa 10.000 katsojan rajaa. Ilves teki heti ensimmäisessä kotiottelussaan Nokia areenalla
kaikkien aikojen yleisöennätyksen
pudotuspeleissä. Myös Oulussa oli
hyvin väkeä, samoin Helsingissä.
Lukon kohdalla pistää ihmetyttämään se, ettei viime kauden mestari
innostuta raumalaisia sen enempää.
Tapparan matsi tiistaina veti vain
hiukan alle 2500 katsojaa. Ilmeisesti
länsirannikolla käännetään joukkueelle selkä, jos sen edes pelätään
häviävän.
Ässät on tyyppiesimerkki asenteesta. Kun seura menestyy, on sillä
sarjan paras ja fanaattisin yleisö.
Kun tulee tappioita, porilaiset jäävät kotiin.
Alle 2.000 yleisömäärät olivat
vakioita rajoitusten poistumisen jälkeenkin. Pitkäajan keskiarvo seuralla on sarjapeleissä yli 4.000!

Golf on seurapeli.

Tule mukaan hyvään seuraan!
Perjantaigolfit

01.04. Cerrado de Aguila 32€ (9 reikää)
08.04. La Noria
27€ (9 reikää)

Keskiviikkokisat

06.04. Santana 85€
13.04. Mijas, Lagos 80€
20.04. Mijas, Olivos 75€
27.04. Mijas, Lagos 80€

OLEMME MUUTTANEET!
Uusi osoite: Calle Oliva nro. 3,
local 6B (Centro Finlandia)

Sisäänkäynti ravintola Simply Scandinavianin (Kukko) puolelta.

Ilmoittaudu ajoissa!
Tel. +(34) 609 502 148

www.par1golf.com

Urheilu
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Ruiskukassa
yllätyttiin
positiivisesti

PAR1 VIIKKOKILPAILU
MIJAS LOS LAGOS 30.3.2022

Perinteikäs Aurinkorannikon kokoomuksen
järjestämä Ruiskukka Golf pelattiin viime
sunnuntaina Mirafloresin kentällä. Päivä oli
täynnä positiivisia yllätyksiä.

Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28
1. Asunmaa Jani
hcp 17.....................tulos 39
2. Kiiskinen Eino
hcp 20.....................tulos 36
3. Tuomisto Tommi
hcp 15.....................tulos 35

GOLFtuloksia
Sarja 1:
Lyöntipeli miehet hcp 0–14
1. Rusanen Matti
hcp 9.......................tulos 72
2. Räty Anssi
hcp 11.....................tulos 75
3. Tenho Pasi
hcp 3.......................tulos 76

Helena Jokisen silmissä siintää ykkösreiän greeni, jonne moni vahva ja rohkea golfari lähtee yrittämään

yhdellä lyönnillä.
tesi pelin jälkeen.
Muutenkin tulostaso oli
kova. Peräti seitsemän joukRuiskukassa pelataan kuetta onnistui pelaamaan
parijoukkuein. Pelimuo- 45 pistettä tai enemmän, ja
tona on best ball, eli mo- 19 paria ylitti 40 pistettä.
lemmat pelaavat omaa
peliään. Lopulliseen tulos- Yllätys 2:
korttiin huomioidaan pa- Hurja suosio
remman pisteet jokaiselta
reiältä erikseen. Tässä pe- Ruiskukka Golf on aina
limuodossa pisteet nouse- ollut varsin suosittu kisa.
vat usein melko korkeaksi, Tämän vuoden noin 90
mutta harvoin voittotulos pelaajan määrä yllätti järon niin murskaava, kuin se jestäjät positiivisesti. Ruistänä vuonna oli.
kukasta kasvoi kevään
Marko ”Chape” Reinikai- suurin suomalaisten golfsen ja Roger Jonssonin pe- tapahtuma.
– Hienoa, että väki lähli lähti heti ensimmäiseltä
reiältä lentoon. Koko kierros ti näin runsaslukuisena
oli herroilla Parin tykitystä, liikkeelle. Pieni yllätys se
birdiekin mahtui sekaan. tietysti oli, siksi pelin jälBogeypisteitä kaksikolle keisessä ruokailussa osa
kertyi hurjat 54.
porukasta joutui vähän
Ari Rinta-Pollarin vauhdikas loppuasento ykköstiillä.
– Taisi olla elämäni paras odottelemaan palkintogolfkierros, Reinikainen to- jenjakoa. Hyvällä tuulella
kaikki onneksi pysyivät, den haltija päätti lopulta
olihan seura mitä maini- olla armollinen ja turnaus
RUISKUKKA 2022
ointa. Yritämme ensi vuon- saatiin vietyä läpi hienoisTULOKSET
na saada yhteislähdön, niin sa olosuhteissa. Iltapäivän
MIRAFLORES GOLF CLUB
turhalta odottelulta välty- mittaan aurinkokin näytti
tään, kisan promoottori- hymyilevät kasvonsa.
1. Marko Reinikainen, hcp 26
Pelin jälkeen kokoonnutna toiminut Timo Juhala
Roger Jonsson, hcp 15
kertoo.
tiin Mirafloresin yläkerran
pisteet.............................54
ravintolaan nauttimaan
2. Jani Asunmaa, hcp 15
mainiosta ruoasta ja virkisVille Parpola, hcp 28
Yllätys 3:
pisteet.............................49
tävistä juomista. Ruokailun
Hyvä keli
3. Seppo Helin, hcp 28
ohessa yhdistyksen kunLefa Ekström, hcp 23
Pitkin viikkoa sääennus- niapuheenjohtaja Pekka
pisteet.............................46
teita ja taivaan pilvimuo- ”Poku” Kivelä avasi uuden
4. Olli Pylsy, hcp 6
dostelmia katseltiin pelon tradition. Yhdistyksen kunRaimo Korhonen, hcp 14
sekaisin tuntein. Golfsäi- niajäsenet palkitsivat pitpisteet.............................45

Yllätys 1:
Tulostaso

kään yhdistystoiminnassa
mukana olleen Paavo Tanskasen kunniapokaalilla hänen aktiivisesta työstään
Aurinkorannikon kokoomuksen hyväksi.
Kilpailun suojelijana
toimi Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma.
Hän piti tiiviin poliittisen
katsauksen, joka keskittyi enimmäkseen Suomen
turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Kauma kertasi
kokoomuksen myönteisen kannan Suomen NATO -jäsenyydelle ja esitti
toiveen jäsenhakemuksen
jättämisestä mahdollisimman pian.

Ruiskukka Golf on aina ollut
varsin suosittu kisa. Tämän
vuoden noin 90 pelaajan
määrä yllätti positiivisesti.

5. Ismo Toivanen, hcp 8
Seppo Siren, hcp 18
pisteet.............................45
6. Ari Rinta-Pollari, hcp 23
Kosti Uusitalo, hcp 16
pisteet.............................45

Sarja 3:
Pistebogey naiset hcp 0–36
1. Niskanen Anna-Liisa
hcp 23.....................tulos 40
2. Kangasniemi Anna
hcp 20.....................tulos 31
3. Kanerva Anne
hcp 17.....................tulos 28
Pisin draivi miehet
Tuomisto Valtteri
Pisin draivi naiset
Kanerva Anne
Lähimmäs lippua
Inoranta Aki
Paras scr
Lehtonen Jukka....................77

400th COPA DOS LEONES
CABOPINO GOLF CLUB
31.3.2022
Kategoria 1. HCP 0–17.0
1. Dogi Turunen
hcp 9,8....................tulos 30
2. Alpo Pakarinen
hcp 2,6....................tulos 29
3. Eikka Kiiskinen
hcp 17,4..................tulos 29
Kategoria 2. Gents 17.1–28
1. Pertti Kuismanen
hcp 26,5..................tulos 33
2. Pertti Ailio
hcp 19,5..................tulos 31
3. Antero Leppälä
hcp 28,0..................tulos 29
Kategoria 3. Ladies 17.1–36
1. Mantu Rauma
hcp 22,0..................tulos 35
2. Airi Halonen
hcp 21,1..................tulos 31
3. Ansku Rautio
hcp 24,0..................tulos 28
Best Scratch result
Alpo Pakarinen.....................79
Lähimmäs lippua Reikä 7
Naiset / Miehet
Paco Lehtonen
Lähimmäs lippua Reikä 13
Naiset / Miehet Mikko
Lähimmäs lippua Reikä 15
Naiset / Miehet
Roger Jonsson

Paras Scratch
Olli Pylsy...............................70

Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 4 Naiset
Ansku Rautio

Lähimmäs lippua
Reikä 11 Naiset Mantu Rauma

Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 4 Miehet
Eikka Kiiskinen

Lähimmäs lippua
Reikä 11 Miehet Eino kiiskinen
Lähimmäs lippua
Reikä 15 Naiset Anja Huhtamäki
Lähimmäs lippua
Reikä 15 Miehet Olli Pylsy
Pisin draivi
Reikä 6 Naiset Anja Huhtamäki
Pisin draivi
Reikä 6 Miehet Antti Pekkarinen

Aurinkorannikon kokoomuksen järjestämä puolimatkan krouvi. Cava
tarjoilusta huolehtimassa puheenjohtaja Jukka Leskinen ja hallituksen
jäsen Anniina Pohjola.

Kilpailun suojelija Pia Kauma voittajien välissä. Vasemmalla Roger
Jonsson, oikealla Marko ”Chape” Reinikainen.

Paljon tietoa
Aurinkorannikon
golfkentistä:
fuengirola.fi/category/
golfkentat/
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SEURAKUNTAKOTI
PE 1.4. 10-12
Perhekerho
10-14
Kahvila ja kirjasto
18-20
Lauluseurat
LA 2.4. 15:15-17:15 Päihdeluento
19-21
Saapas-kahvila
SU 3.4. 18
Messu, kirkkokahvit ennen messua
MA 4.4. 10-14
Kahvila ja kirjasto avoinna
14-15
Miestenpiiri
TI 5.4.
9
Lähivuorten vaeltajat. Katso tarkemmat
tiedot netistä.
KE 6.4. 10-14
Kahvila ja kirjasto, sosiaalikuraattori
tavattavissa
13-14
Tuolijumppa
14-16
Raamattupiiri
18-20
Elokuvakurssi, nuorten taidetyöpaja
Pitkäperjantaina 15.4. kahvila ja kirjasto suljettu.
SEURAKUNTAKOTI
Pääsiäismaanantaina 18.4. kahvila suljettu, ei miestenpiiriä.

Ke klo 11–13
Kahvila ja kirjasto avoinna
SEURAKUNTAKOTI
TORRENTUPA
Su
klo 18
Messu
SEURAKUNTAKOTI
Ke
klo 11–13
Kahvila
kirjasto avoinna
PE 1.4.
10-13
Pizzaperjantai
Sosiaalikuraattori
ja pappijatavattavissa
seurakuntaKe
klo
Kahvila
ja kirjasto
avoinna
18
Kiusaus
ja Jeesus.
Pauli
Tuohioja
Su
klo 11–13
18
Messu
kodilla
keskiviikkoisin
loma-ajat
huomioiden.
Su
klo 1812
Messu kirkkokahvit
SU 3.4.
MiniMessu,
Sosiaalikuraattori
ja pappi tavattavissa seurakuntaPACOSINTUPA
Suljettu
kesän.
MA 4.4. keskiviikkoisin
10-13
Munkkimaanantai
ja grilli
Sosiaalikuraattori
ja pappi
tavattavissa
seurakuntakodilla
loma-ajat
huomioiden.
KE 6.4. keskiviikkoisin
10-13
Keittokeskiviikko,
lohikeitto
kodilla
loma-ajat
huomioiden.
TORRENTUPA
Suljettu
kesän.
PACOSINTUPA Suljettu kesän.
PACOSINTUPA
Suljettu
kesän.
Johtava pappi
Jarmo
Karjalainen
Johtava
pappi
Jarmo
Karjalainen
TORRENTUPA
Suljettu
kesän.
p.
+34
649
194
085,
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla
15.6.–13.8.2021
TORRENTUPA Suljettu kesän.
p.
+34 649
194
085
Johtava
pappi
Jarmo
Karjalainen
Kasvatustyön
pappi
Juha Sarkkinen
Johtava
pappi
Jarmo
Karjalainen
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla
15.6.–13.8.2021
p. +34 654
511 472,
juha.sarkkinen@evl.fi
lomalla
15.6.–13.8.2021
p.
+34
649
194
085
Kasvatustyön
pappi
Juha
Sarkkinen
Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p.
+34 649
194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
p. +34 952
665 718, Seurakunnan
toimisto
jarmo.karjalainen@evl.fi
p.
+34 654 511seurakunnan
472 Juha
Aurinkorannikon
ystävät
ry
Kasvatustyön
pappi
Sarkkinen
Kasvatustyön
pappi Juha
Sarkkinen
ext-marja.karjalainen@evl.fi
juha.sarkkinen@evl.fi
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
p. +34 654
511 472
p.
+34 654 www.aurinkorannikonseurakunta.fi
511 472
juha.sarkkinen@evl.fi
@aurinkorannikonseurakunta
juha.sarkkinen@evl.fi
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
Sosiaalikuraattori
Nina
Sosiaalikuraattori
TiaTölli
Raunio
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
p.
+34 634
372 464@aurinkorannikonseurakunta
lomalla
9.7.-31.8.2021
@aurinkorannikonseurakunta
nina.tolli@merimieskirkko.fi
p. +34 625 806 666,Tia Raunio
Sosiaalikuraattori
SUOMEN
Sosiaalikuraattori
Raunio
+358 509.7.-31.8.2021
347 2159,
MERIMIESKIRKKO
Sosiaalikuraattori
TiaTia
Raunio
lomalla
lomalla
9.7.-31.8.2021
tia.raunio@merimieskirkko.fi
p.
+34
806
+34 625
625
806666,
666,
SUOMEN
p.
+3450
625
806
666,
+358
347
2159,
SUOMEN
+358
50
347
2159,
MERIMIESKIRKKO
@aurinkorannikonmerimieskirkko
+358
50
347
2159,
MERIMIESKIRKKO
tia.raunio@merimieskirkko.fi
tia.raunio@merimieskirkko.fi
tia.raunio@merimieskirkko.fi
Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa
@aurinkorannikonmerimieskirkko
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun
(20€) tilille:
@aurinkorannikonmerimieskirkko
La Caixa: ES44
2100 2678
9202 0100
2129
Seurakunnan
toiminta
tarvitsee
tukeasi.
Voit maksaa
LAHJOITA
Seurakunnan
toiminta
tarvitsee
tukeasi.
maksaa
tai Nordea: FI89
2066 1800
0216
23seurakunta
vuosittaisen
kannatusjäsenmaksun
(20€)Voit
tilille:
Aurinkorannikon
suomalainen
ev.lut.
vuosittaisen
kannatusjäsenmaksun
(20€)
tilille:
La
ES44
2100
2678
9202
0100
2129
(Espanja)
La Caixa
Caixa:
ES44
2100
2678
9202
0100
2129
La
Caixa: ES44
2100
0100
tai Nordea:
FI89seurakunnan
20662678
18009202
0216
23ry:n2129
Aurinkorannikon
ystävät
kautta
tai Nordea: FI89 RA/2020/1072
2066 1800 0216 23
Rahankeräyslupa
Nordea FI89 2066 1800 021623 (Suomi)

Subjunktiivin käyttöä espanjan
kielessä helpotetaan
Suomen Kielitoimistoa Espanjassa vastaava Real Academia
Española (RAE) on
päättänyt vapauttaa
subjunktiivin käyttöä
vastaisuudessa.
Teksti Mika Heikkilä
Fuengirolassa sijaitsevan
Sofia-opiston käytävillä,
kuten myös monissa ravintolakeskusteluissa, toistuu
usein yksi lause: ”Espanjan
kieli olisi helppoa, jos siinä
ei olisi sitä subjunktiivia”.
Subjunktiivi on verbin
tapaluokka, jolla ilmaistaan monissa romaanisissa kielissä muun muassa
epävarmuutta tai toivetta.
Suomen kielessä subjunktiivia ei tunneta.
RAE teki tällä viikolla historiallisen päätöksen, kun se hyväksyi, ettei
subjunktiivia tarvitse käyttää enää yhtä tarkasti kuin
aikaisemmin. Päätös astuu
voimaan toukokuun alussa.
– Subjunktiivin käyttö
on edelleen suositeltavaa,
mutta se ei ole välttämätöntä. Sen voi tulevaisuudessa
korvata verbin preesensmuodolla, todetaan RAE:n
torstaina lähettämässä tiedotteessa.

vastaavaa päätökseen, jonka mukaan alkaa-sanan
jälkeen saa käyttää verbin
perusmuodon sijasta verbin passiivia.
– Uskon, että päätös tulee jakamaan espanjankieliset samalla tavalla kuin
Suomessa, kertoo Kauniin
suomen kielen vaalijat ry:n
puheenjohtaja, professori
Veijo Aller.
– Kysymys: ”Aletaanko
pelaamaan pesäpalloa?” on
omasta mielestäni groteski
tapa puhua suomea. Uskon,
että sivistyneet ihmiset jatkavat subjunktiivin käytProfessori: Päätös
töä espanjankielisissä
jakaa espanjalaiset
maissa entiseen malliin.
RAE:n päätöstä voi verra- Se vain on kauniimpaa,
ta Suomen Kielitoimiston Aller toteaa.
Espanjan kielen har00-luvun alussa tekemään

Tervetuloa tilaisuuksiimme!

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

Yhteyshenkilö Juha Saari,
puh. +358 440 893 417

Vuokralle
tarjotaan

Tapahtumatiedot: turistikirkko.ﬁ ja Facebook.

Pienikin ilmoitus huomataan!
Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

Autohallipaikka junakadun tuntumassa Jesus Cautivo 6 ef
Don Alonso puh. +34 687 518
980 TUPASI
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

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

rastajat ry:n puheenjohtaja, Helsingistä kotoisin
oleva Minna Hincha del
Castellano ottaa uutisen
myönteisesti vastaan. Málagassa miehensä kanssa asuva Hincha del Castellano
ymmärtää, että subjunktiivin käyttö on suomalaisille vaikeaa.
– Opiskelijoiden kannalta uudistus on hyvä. Harmi, ettei se ehdi vielä tämän
kevään ylioppilaskirjoituksiin, Hincha del Castellano sanoo.

ja Jose Pepe Finés toivoo,
että uudistus auttaa osaltaan siihen, että Espanjassa
vierailevien turistien määrä palautuu korona-aikaa
edeltävälle tasolla.
– Kielioppiuudistus lisää varmasti kiinnostusta
espanjan kielen opiskelua
kohtaan ja sitä kautta helpottaa matkailualaa, Finés
toivoo.
Fuengirola.fi -lehden
saamien tietojen mukaan
RAE miettii tosissaan myös
menneiden aikamuotojen
käytön helpottamista. Kielitoimistoon kohdistuu valTuleeko menneisiin
aikamuotoihin muutos? tavia paineita sen suhteen
erityisesti Etelä-Amerikan
Myös Espanjan matkai- suunnalta.
lunedistämiskeskuksen
Visite Españan tiedottaIlmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse
osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

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

Halutaan
vuokrata

Yksiö, 1mh tai vastaava sopuisaan hintaan. Fuengirolasta tai
Los Pacos -alueelta (esim. Girasol). Ajalle lokakuu -22–huhtikuu -23. Iltapäiväauringon puolelta. Ilmalämpöpumppu, wifi.
Yst. vastaukset nimim. golfari:
timantimo@gmail.com

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.
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 –

TAVARAN

KULJETUSPALVELUJA

Terminal to Terminal
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

• 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

Sekalaista

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

Korjaus
25.3. lehdessä julkaistussa ”Siviilit turvaa luomassa” -jutussamme oli jäänyt pois yhden
haastateltavan, Martti Katajan
titteli. Hän on toimitusjohtaja
YM työpsykologi. Pahoittelemme lipsahdusta.

Lue netissä!
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HEMIN

PÄHKINÄT

VASTAUKSE T

1. Kolmas Nainen
Pauli Hanhiniemen johtama Kolmas Nainen on kiertänyt Suomea
jo 40 vuotta. Lempinimensä yhtye sai heti ensilevytyksensä
jälkeen. Alkuperäinen Dr. Feelgood soittaa blues-vivahteista
rokkia. Kolmas nainen tuli toiseksi vuoden 1984 Rockin SMkisoissa, jonka voitti Peer Günt.

6. 22:n
Kolmen rotkon pato on 185 metriä korkea ja 2,3 kilometriä
leveä. Sen teho on 22.500 megawattia, kun ydin- tai hiilivoimala
keskimääräinen teho on 1.000 megawattia. Olkiluoto 3 on
poikkeus. Se on maailman tehokkain ydinvoimala, jonka
sähköteho on 1.600 megawattia.

2. Ukrainasta
Nemiroff-vodka on Alkon ainoa ukrainalainen tuote. Ja se
on myyty tällä hetkellä loppuun. Alko ei osaa sanoa, koska
vodkaa saa lisää, mutta etsii parhaillaan uusia ukrainalaisia
tuotteita valikoimaansa. Vodkaa kuvaillaan makeaksi ja hieman
polttavaksi.

7. Aivovamman takia
Bruce Willis lopetti uransa koska kärsii afasia-nimisestä
aivojen toimintahäiriöstä. Se vaikeuttaa puheen tuottamista
ja ymmärtämistä. 67-vuotias Willis on yksi toimintaelokuvien
suurimmista tähdistä. Kiitos monista mukavista hetkistä leffojesi
parissa.

3. Luovuttiin hevosista
Kekkonen syntyi 3.9.1900, ja Helsinki luopui seuraavana päivänä
hevosten vetämistä raitiovaunuista. Kaikki rataosuudet olivat
silloin sähköistettyjä. Ja miten Kekkosen syntymä liittyy siihen?
Ei mitenkään.

8. Iron Manin
Patrik Laine pitää Marvel Comicsin Rautamies-sarjakuvaan
perustuvista elokuvista. Sen takia hän on tatuoinut supersankarin
kuvan vasempaan käteensä. Laineen mukaan Iron Man -kuva on
vielä kesken, mutta se on vaatinut jo paljon työtä.

4. Ulkoavaruudesta
E.T. ei tiettävästi tuonut sitä tänne, vaan se on valmistettu
meteoriitista. Ihmiset eivät käytännössä osanneet vielä
Tutankhamonin aikaan valmistaa raudasta mitään. Sen sijaan
meteoriittia voi takoa alemmassa lämpötilassa. Rautaa takoivat
siihen aikaan tiettävästi vain Turkin alueella asuneet heettiläiset.

9. Ne ovat kaikki kansallismaisemia
Suomessa on yhteensä 27 kansallismaisemaa. Kolin upeat
maisemat ja Akseli Gallen-Kallelan taulut tekevät niistä
ymmärrettävästi kansallismaiseman. Espoon Tapiola taas on
puutarhakaupunginosa, jonka utopistista kaupunkikokeilua
käydään ihailemassa Japanista saakka.

5. Noin 60.000 euroa
Vanha brittiläinen tapa on ilmoittaa palkkatulot viikoittain.
Pukin palkkaa pidetään tällä hetkellä liian suurena ensi kaudella
todennäköisesti Mestaruussarjassa pelaavalle Norwichille. Pukki
voi halutessaan myös laskea palkkaansa, jolloin hän voi jatkaa
seurassa.

10. Nolla
Tällä kertaa Nolla vaihtui ykköseksi. Kiertotalouteen erikoistuneen
helsinkiläisravintolan astiat ovat kierrätettyjä. Raaka-aineet
käytetään tehokkaasti ja mm. pakkausmateriaali minimoidaan
sähkön- ja vedenkulutuksen tavoin. Siitä huolimatta ruoka on
tasalaatuista ja hinta-laatusuhde kunnossa.

nollakorollisella rahalla taloutta ja työllisyyttä. Elvytysrahat pitivät ihmisiä töissä, mutta elvytyksen
vipuvaikutustakaan ei voi väheksytä. Tuettu työ
poikii myös uutta työtä. Nyt siis toimittiin juuri niin
kuin Yhdysvalloissa. Siellä julkisella rahalla vivutettiin talous viiden prosentin kasvuun koronakriisin hellittäessä!
Euroopan unionin 750 miljardin tukipaketilla
on tarkoitus tehdä sama, eli saada digiloikkaan ja
vihreään siirtymään vauhtia. Talouden odotetaan
kasvavan moninkertaisesti tukisummaan nähden.
Työllisyysasteen nousu Suomessa vaikuttaa kohentavasti myös julkiseen talouteen. Tukiin menee
rahaa vähemmän ja verotulotkin kasvoivat odotettua
enemmän. Suomen julkinen velan suhde bruttokansantuotteeseen jopa pienenee vähän tänä ja ensi
vuonna, jos Ukrainan sota ei heitä kaikkia ennusteita päälaelleen, eli lisää menoja ja vähennä tuloja.

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

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

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

Depósito legal DL MA 1763-2014

***
työllisten määrä olisi vanhalla
laskutavalla jo 75 prosenttia, eli Sanna Marinin hallitus saavutti työllisyystavoitteensa vuoden etuajassa ja pandemian oloissa. Kyllä saavutus ansaitsee
hatunnoston ja päälle kättentaputukset.
Iloa pitää kuitenkin vähän pilata faktoilla. Työllisyys koheni paljolti sen takia, että osapäivätyö lisääntyi. Eli vähän pelkistettynä, samaa työtä jaettiin nyt
useammalle. Jos mitataan tehdyn työn tuntimäärää
kokonaisuutena, se ei ole ihan vielä noussut koronaa edeltävälle tasolle.
Istuva hallitus haluaa myönteisestä kehityksestä
sulan hattuunsa. Totuus on kuitenkin se, että hallituksen työllisyystoimet eivät ole juurikaan vaikuttaneet lukuihin. Eläkeputki poistuu myöhemmin,
pohjoismainen työllistämismalli tulee käyttöön toukokuussa ja koulutuksen panostamisetkin näkyvät
vasta vuosien päästä.
Osa-aikatyöhön vaikuttaa se, että opiskelijat tekevät enemmän työtä vapaa-aikoinaan ja eläkeiän
saavuttaneista yhä useampi jatkaa osa-aikaisena.

ITSE ASIASSA TUO

HALLITUS TOKI TEKI erinomaista työtä elvyttämällä

SUDOKU-RATKAISUT

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

SUOMEN TYÖLLISYYSKEHITYS yllättää. Keskellä koronaa työllisten määrä ylitti jo 2,5 miljoonaa
ja työllisyysluku nousi 74 prosenttiin. Prosentti on
paras vuosikymmeniin.
Myös valtion korkokulut ovat laskemistaan laskeneet. Ne jäävät alle miljardiin, kun luku vuonna 1995
oli viisinkertainen nykyrahanarvoon suhteutettuna.
Pitää mennä aikaan ennen 1990-luvun lamaa, kun
korkokulut olivat yhtä alhaiset.
Suomella siis menee taloudellisesti hyvin?
Ennen tällaista johtopäätöstä pitää mennä syvemmälle lukuihin ja arvioida Suomen tilannetta
pidemmällä aikajänteellä.

***

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Työllisyys kohenee ja
korkokulut vähenevät

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

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:

bkt:hen on kääntynyt
ennusteiden vastaisesti laskuun ja pysynee pari
vuotta samana eli 67,5 prosentissa. Se on selvästi
vähemmän kuin EU-mailla keskimäärin. Suomen
julkisen talouden ongelmat tulevat pitkällä aikavälillä.
Suhdeluku lähtee tasaiseen nousuun vuoden
2025 jälkeen, jos Suomessa ei kyetä parantaman
työllisyysastetta 80 prosentin pintaan. Sopeuttamistarve on valtiovarainministeriön laskemissa 0,5
miljardia vuosittain.
Kurjuus johtuu huoltosuhteen vinoutumasta. Tilanteesta voi syyttää vain meitä vanhenevia ihmisiä.
Elämme liian kauan tuhlaamassa eläkerahoja, emmekä tehneet tarpeeksi
lapsia, jotta verojen ja eläkkeiden
maksajia olisi jatkossakin riittävästi.
Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

aineisto@fuengirola.fi

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

***
JULKISEN VELAN SUHDE

Graafikko
Heikki Sallinen
aineisto@fuengirola.fi

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

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

Pauli Uusi-Kilponen

Asuntomarkkinat
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Lomakoti vuokrakohteena
houkuttelee lisääntyvissä määrin suomalaisia
ostamaan lomakodin Aurinkorannikolta. Usein lomakoti halutaan laittaa vuokralle silloin, kun
asunto olisi muuten tyhjillään.
Näin saadaan katettua lomakodista aiheutuvia kustannuksia.
Vuokrakohteen sisustukseen
kohdistuu kuitenkin erityisiä
vaatimuksia, varsinkin kun airbnb –palvelun myötä asuntojen
vuokravälitys ja vuokraaminen
on entistä suositumpaa. Suosion
myötä myös vuokraajien vaatimukset kohteiden sisustuksesta
ovat nousseet. Skandinaavinen
tyyli on tärkein kriteeri, mutta sen
lisäksi sisustukselta odotetaan
myös persoonallisuutta ja kauniita yksityiskohtia.

ETELÄN LÄMPÖ

Jaanan top 10 -vinkit
muodonmuutokseen:
1. Vähennä turhaa tavaraa. Hyllyt, senkit ja työtasot eivät voi olla
kuorrutettuna tavaroilla ja sisustuselementeillä. ¨Vähemmän on
enemmän¨ on hyvä ohje tähän.
Varaa myös omat lukolliset selkeästi merkityt säilytystilat omille henkilökohtaisille vaatteille ja
tavaroille.
2. Siivoa, siivoa ja siivoa. Pidä asunto helposti siivottavana
tavaramäärän ja materiaalien
suhteen. Kuvittele itsesi vuokralaisen asemaan. Minkälaisissa
lakanoissa haluaisit nukkua? Mitä et haluaisi vuokrakohteessasi
nähdä? Minkälaiseen siisteys-

Jaana Santala

tasoon olisit itse tyytyväinen? Lisää siihen vielä vähintään kaksi
tasoa lisää.
3. Huolehdi että lakanoita ja
pyyhkeitä on 3 kerrastoa, joista
yhdet on puhtaana sängyssä,
toiset varalla puhtaana kaapissa
ja yhdet pesulassa. Niiden tulee
olla laadullisesti miellyttäviä ja
kestäviä sekä aina tahrattoman
puhtaita ja ehjiä. Suosi lakanoissa vaaleita yhtenäisiä sävyjä,
jolloin niitä on helpompi korvata. Myös pyyhkeissä yhtenäiset
sävyt ovat tärkeitä.
4. Muista myös raikkaat ja
hyvälaatuiset tyynyt ja peitot.
Tyynyt tulee vaihtaa uusiin riittävän usein.

Viimeistele
sisustusta
tunnelmallisilla
yksityiskohdilla.

ilmettä kokonaisuuteen. Huolehdi että astioita on riittävästi
henkilöä kohden.
8. Panosta ulkotilojen viihtyvyyteen ja toiminnallisuuteen.
Valitse laadukkaat aurinkoa ja
muita sääolosuhteita kestävät
pinnat ja materiaalit. Luo mahdollisuuksien mukaan useita
oleskelualueita. Ota huomioon
ilmansuunnat auringon ja tuulen suhteen.
9. Viimeistele sisustusta
tunnelmallisilla yksityiskohdilla. Jokaiselle seinälle ei tarvita
katseenkiinnittäjää, vaan yksi
tai kaksi riittävän isoa yksityiskohtaa riittää hyvin.
10. Jos olet epävarma tai
kaipaat apua valintoihin, kysy
apua vuokranvälittäjältä tai sisustussuunnittelijalta.

5. Skandinaavinen ja persoonallinen sisustus ei tarkoita
vain yhden nimeltä mainitsemattoman ruotsalaisen liikkeen
valikoimista koottua sisustusta.
Panosta laatuun ja näyttävyyteen varsinkin kalusteissa. Tuo
sisustukseen tuulahduksia myös
muista kulttuureista ja muista lisätä ripaus vihreää sisätiloihin.
Panosta vihreissä laadukkaisiin
tekokasveihin.
6. Kiinnitä katse myös valaistukseen. Onko asunnossa
riittävä yleisvalaistus? Löytyykö kirjojen ahmijoille sopivat lukuvalaisimet? Valaisimilla tuot
helposti näyttävyyttä ja persoonallisuutta sisustukseen! Ja vaSisustussuunnittelija Jaana
likoimaa riittää.
Santalan sisustusblogi ilmestyy
Fuengirola.fi -lehdessä ja
7. Astiastoksi riittää perussarja, jota on helppo myös täy- verkkosivustolla joka kuukauden
ensimmänen perjantai.
dentää tarvittaessa. Näyttävämmillä tarjoiluastioilla, ottimilla,
Kuvat: Teemu Laitinen
kulhoilla ja kannuilla saa kivasti

Sisustussuunnittelija / Santala Design

Lähde retkelle!
O
KLASSIKK
UUDISTUN

UT

Gibraltar

TKESI
VARAA RE ETISSÄ!
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atur.com
www.meri

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

Sevilla – Andalusian pääkaupunki
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€

Caminito del Rey

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

Asuntomarkkinat

Perjantai 1.4.2022 – 21

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

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

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

SunnyHome Center
-COSTA DEL SOL-

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

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

Villa 5mh+3kph ja vieras-wc. Torreblanca, Fuengirola. Erittäin hyväkuntoinen ja vuosien varrella laadukkaasti remontoitu talo loistopaikalla
Torreblancassa. Uima-allas, pihasauna, autotalli ja työ-/varastotiloja.
Aina aurinkoinen etelä-länsi-suunta. Aidattu puutarhatontti. Hulppeat
näköalat yli kylän merelle ja vuorille. Hp. 840.000 €

ANNETAAN
VUOKRALLE
TOIMISTOTILA
2 HUONETTA
KESKUSTAN
YTIMESSÄ
SOPIVAAN HINTAAN.

Villa 4mh+2kph. Benalmádena.
Uima-allas, autotalli ja työ-/varastotiloja. Aurinkoinen puutarhatontti
jolla hedelmäpuita ja palmuja.
Avoin merinäköala. Hp.695.000 €

Järkeviä uudiskohteita tarjolla
useita Fuengirolassa. 1mh
asunnot alk. 172.000 € joustavin
maksuehdoin.

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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S T R A N D . E S / N AV I G A R E

U P E A U U D I S K O H D E M I JA S P U E B L O S S A
LAADUKKAITA OMAKOTITALOJA JA RIVITALOJA NYT ENNAKKOMARKKINOINNISSA.
TÄSSÄ KIINTEISTÖYHTEISÖSSÄ ASUT OMASSA KIINTEISTOSSÄSI JA NAUTIT
VIIDEN TÄHDEN HOTELLIN PALVELUISTA.

KYSY KOHTEESTA LISÄÄ. ME PUHUMME SUOMEA.

EMIRHAN AN SA RI
+358 50 5498 6 1 9
EMIRHAN@STRAND. ES

TIMO MA U NU L A
+3 4 6 5 6 2 5 6 6 2 6
TIMO@STRA ND. ES

EL ENA MÄ KINEN
+3 4 6 5 4 6 9 3 870
EL ENA @STRAND .ES

+34 676 90 15 19 INFO@STRAND.ES

PeriodicoFI_ Abr S1.pdf 1 30/03/2022 12:17:49

24 – Perjantai 1.4.2022

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€

Euroopan
ainutlaatuisin
karstimaailma
C

M

MARBELLA
PUERTO BANUS
& OJEN
Keskiviikko

Kaunis Marbella, upea
Puerto Banuksen
huvivenesatama ja
idyllinen Ojenin kylä

ALMIJARA
& COMPETA

Valkoinen
kallioluolakaupunki
Setenil de las Bodegas
ja oliivipuristamo
aceites de Ardales

Kaunis Competan
vuoristokylä ja
viehättävä
Almijaran viinitarha

Torstai

12€

22€

Tarjoamme
sisäänpääsyn
orkideapuutarhaan

ARDALES
& SETENIL

Perjantai

22€

Euroopan Paras
Matkakohde nro.2
vuonna 2022!

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.

22€

Oliiviöljyn
maistiaiset

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

Vain

Vain

10€

Vain

10€

10€

10€

ELVIS JA JOHNNY G
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.

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:
26/4
AIKA: 17:00

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

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

Sisältää illallisen!
PÄIVÄMÄÄRÄ:
4/4, 11/4, 18/4,25/4
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

