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L A A D U K A S TA
K I I N T E I S T Ö N VÄ L I T Y S TÄ
SUOMEN KIELELLÄ
A U R I N KO R A N N I KO L L A

O TA Y H T E Y T TÄ :
I N F O @ ST R A N D. E S

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

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

D E S I G N I STAA N PA L KI TUT SUO MA L A I SET
D ROP -U LKOP OR EA LTAAT N Y T MYÖS
AU RI N KO R A N N I KO L L E

KYSY LISÄÄ INFO@DESIGNSTRAND.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

Raikasta kotisi
– ilmanvaihto kuntoon

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

Hoidamme timanttiporaukset sekä
poisto- ja korvausilmaventtiilit kuntoon
• Remontit
• Sähkötyöt
• Maalaustyöt
• Maanrakennus

LÄÄKÄRI
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LASSE RUOHOMÄKI

LAILLISTETTU
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+358400123565
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ASIANAJAJA
ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

LASSE
LASSERUOHOMÄKI
RUOHOMÄKI
RUOHOMÄKI
LASSELASSE
RUOHOMÄKI
LASSE
LA
RUOHOMÄKI

- 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)

LASSE RUOHOMÄKI

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

www.consultamos.com
+358400123565

www.consultamos.com

Lähde retkelle!

info@consultamos.com

LASSE RUOHOMÄKI

www.consultamos.com

Vihersuunnittelija / puutarhuri

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

+358400123565
info@consultamos.com

KATRIINA RAISKIO

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

UUDISTUN

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

UT

Gibraltar

O
KLASSIKK

www.consultamos.com

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

Ronda ja Setenil de las Bodegas

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)

JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 37€

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

Córdoba – kalifien kaupunki

www.rrlaw.es

9.4. ja 23.4., hinta 80€

Nerja & Frigiliana
18.4., hinta 45€, lapset 36€

Caminito del Rey

13.4., 20.4., 27.4. ja 11.5., hinta 48€

Suositut risteilyt alkavat!
Ulkohytti merinäköala
alk. 1479€ / hlö
Parvekkeellinen ulkohytti
alk. 1679€ / hlö
HINNAT SISÄLTÄVÄT: • Risteilyn valitussa
hyttiluokassa • Kaikki ateriat laivalla: aamiainen,
lounas, iltapäiväkahvi, illallinen • Virvoitus- ja
alkoholijuomat laivan ravintoloissa ja baareissa •
Verot, satamamaksut sekä palvelurahat • Laivan
viihde- ja vapaa-ajanohjelman • Suomalaisen
matkanjohtajan palvelut • Bussikuljetuksen
Fuengirolasta Málagan satamaan ja takaisin

8.10.2022
MSC Orchestra
11 päivää, 10 yötä

SE RUOHOM
Málaga–Cádiz–Lissabon–Alicante–
Mahon–Olbia–Genova–Marseille–Málaga

TKASI
VARAA MA ETISSÄ!
N
I
KÄTEVÄST atur.com
www.meri

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

Uutiset
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Säiden tekemät tuhot halutaan
siivota ennen pääsiäistä
Alkuviikolla riehunut voimakas myrsky
teki rumaa jälkeä kautta Aurinkorannikon.
Kaupungeilla on nyt palava kiire siivota
sotkut ennen tärkeää pääsiäisviikonloppua.
Teksti: Janne Leipijärvi Kuva: Fuengirolan kaupunki
Kuivan ja leudon talven
jälkeen maaliskuu ja huhtikuun alku ovat tuoneet
tullessaan Aurinkorannikon alueelle, ja laajemminkin koko Espanjaan,
poikkeuksellisia sääilmiöitä. Maaliskuu oli monin
paikoin sateisin koko kirjatun historia aikana. Sen
lisäksi muutaman viikon sisään peräti kolme calimailmiötä toi Saharan hiekkaa
taivaan täydeltä.
Näistä ensimmäinen ja
etenkin toinen aalto olivat niin voimakkaita, ettei
vastaavaa ole nähty miesmuistiin. Kun calimaan yhdistyivät vielä sateet, sotki
taivaalta langennut kurasade kadut, talot, autot, luonnon ja oikeastaan kaiken
muunkin.
Tämän viikon alussa,
maanantaina ja tiistaina,
iskivät sitten rannikkokaupunkien rannoille paikoin
jopa 10-metriset mainingit,

jotka yhdessä kovan myrskytuulen kanssa sotkivat
ja hajottivat paikkoja vain
muutamaa päivää ennen turismille tuiki tärkeätä pääsiäisviikonloppua.

Myrskyn tuhot
Myrkyn nostattamat aallot tekivät tuhojaan laajasti koko Málagan provinssin
rannikolla. Osansa saivat
Málaga, Marbella, Fuengirola, Nerja, Torremolinos ja monet muut.
Fuengirolan osalta pahimmin tuhoja kärsivät El
Castillon, keskustan ja Carvajalin ranta-alueet. Tosin
täysin ilman vaurioita ei selvitty muillakaan rannoilla.
Rantojen siivoamiseksi
sekä hajonneiden paikkojen ja infran korjaamiseksi
aloitettiin työt välittömästi myrskyn laannuttua. Sen
jälkeen töitä on tehty yötä
päivää. Kaupungin ranto-

Rannoilla käy nyt kuhina, jotta pääsiäisenä kansa pääsee nauttimaan.
jen kimpussa on häärinyt
peräti 150 henkilön joukko, jossa on mukana normaalin rantojen kunnosta
huolehtivan henkilöstön
lisäksi mm. poliisi, palokunnan, vesilaitoksen ja
monien muiden sidosryhmien työntekijöitä. Tarkoi-

tuksena on luonnollisesti meaikaisten poikkeukselsaada rannat jälleen edus- listen sääilmiöiden jälkien
tuskuntoon mitä pikimmin. siivoamiseen. Yhteensä rahaa jaetaan 20 miljoonaa
euroa. Näin on tarkoitus
Provinssilta rahaa
helpottaa sekä Saharan
Málagan provinssin kau- hiekkasotkujen että myrspunkien yhteishallinto on kytuhojen korjaamista.
myöntänyt avustuksia viiRahat jaetaan kaupun-

kien asukasluvun mukaan. Pienimmän summan,
100.000 euroa per kaupunki, saavat ne kunnat joissa
on alle 500 asukasta. Maksimiavustuksen 493.500 euroa saavat ne 12 kaupunkia,
joiden asukasluku on yli
30.000.

Fuengirolan sää
Pe 8.4.

21˚C
15˚C

La 9.4.

20˚C
15˚C

Su 10.4.

20˚C
16˚C

Ma 11.4.

19˚C
16˚C

Ti 12.4.

18˚C
15˚C

Ke 13.4.

21˚C
14˚C

To 14.4.

21˚C
15˚C

Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

4
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

4
Tuuli m/sek

4
Tuuli m/sek

6
Tuuli m/sek

3
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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)

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla
a
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VAIHTUVAT TANSKALAISTYYPPISET
SMØRREBRØDIT

4,90€

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

(Los Bolichesin juna-aseman alla)

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

Parrilla Cosquin

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

a

TORSTAI
EXTRA:

952 477 967

Calle Salinas 34, Los Boliches

ell

Ravintola suljettu tiistaisin.
FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ.
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com
Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986

SOITA JA TILAA p.

ä

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

KOTIINKULJETUS

0% uks
-1 ilmoit

8,90€

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!

ll
Tä

JUURITAIKINAAN
LEIVOTTU
PÄIVÄN PIZZA

✃

LOUNAS

La 9.4. klo 18:15 MALAGA – VALLADOLID

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!
www.pizzamaestro.es

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

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

Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä

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

Elisa Järvelä ASB:n päättäjäisissä

Andalusian Swingbandin sunnuntaijazzikausi
alkaa olla lopuillaan. Kevään päättäjäisiä
vietetään Kukossa sunnuntaina 10.4.,
sen jälkeen soitetaan vielä pääsiäisjazzit
pitkäperjantaina iltapäivällä.
Kausi päättyy kauniisti ja
komeasti, sunnuntain solisteiksi saapuvat viulisti Elisa
Järvelä sekä nuori laulajalupaus Robert Simonsuuri.
Orkesterin johtajana toimii
Antti Sarpila.
Järvelän taidokas ja sähäkkä viulunsoitto on kerännyt aina suurta huomiota
Aurinkorannikon keikoilla.
Simonsuuri on jazzyleisön

rakastama tummaääninen
laulaja, joka tulkitsee hienosti jazzin ikivihreitä.
Pitkänäperjantaina pääsiäisjazz alkaa klo 14. Silloin
lavalla on nippu huippupuhaltajia, Antti Sarpila, Samu
Forsblom ja Heikki Viinamäki. Liput kannattaa varata ennakkoon laittamalla
sähköpostia osoitteeseen
kukko.events@gmail.com.

Elisa Järvelä soittaa sekä Pepe Willbergin että Andalusian Swingbandin
kanssa.

Pepe Willberg yllättää taas
Vanha mestari Pepe Willberg jaksaa uusiutua ja
yllättää. Mies on viimeisen viiden vuoden aikana
käynyt Aurinkorannikolla
keikkailemassa pari kertaa
vuodessa ja aina on ollut jotain uutta tarjottavaa ja esitettävää. Niin nytkin.
Tällä kertaa Willberg
esiintyy yhdessä viulisti Elisa Järvelän kanssa.
Säestäjiksi on tällä ker-

taa löytynyt espanjalaisia
muusikoita, Andalusian
Swingbandistä tutut pianisti Diego Suarez ja kontrabassoa soittava Jony
Serrano
– Nyt on erikoiskokoonpano, niin tarjoillaan myös
erikoisohjelmistoa. Olen
aina ollut innostunut argentiinalaisesta tangosta,
esimerkiksi niitä kuullaan
keikoilla. Muitakin tangoja

ohjelmistosta löytyy, Willberg lupaa.
Willberg on luvannut
tulkita myös suomalaisen
tangon helmiä, kuten Siks
oon mä suruinen ja muita
hienoja sävellyksiä. Erittäin mielenkiintoisen lisän
esiintymisiin antaa muutama Willbergin itsensä säveltämä tango.
Toki keikoilla kuullaan
myös Willbergin isoja hit-

tejä vuosien varrelta. Aika
vaikea on kuvitella Pepe
Willbergin keikkaa ilman
Aamua.
Willberg ja Järvelä espanjalaisin säestäjineen esiintyvät ravintola Kukossa
tiistaina 12.4. ja keskiviikkona 13.4. Liput maksavat ennakkoon 20€, ne kannattaa
varata etukäteen laittamalla sähköpostia osoitteeseen
kukko.events@gmail.com.

Tapahtumat
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Kaksi naista ja pullo skumppaa
Hyvässä nousussa on
hulvattoman hauska
ja samalla koskettava
komedia kahdesta
erilaisesta naisesta
ja ystävyydestä.

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

Rannikkopataljoona
Kuukausitapaaminen ma 11.04.2022
klo 18.00 Nuriasolissa.
Aki-Mauri Huhtinen, sotilasprofessori, MPKK,
pitää esityksen aiheesta: Ukrainan
sodan kokemuksia propagandasta
ja informaatiovaikuttamisesta
Esitys striimataan Suomesta
Nuriasoliin.
Osallistumismaksu 5 €. Tervetuloa!
Noudatamme COMVID-ohjeistuksia.
www.rannikkopataljoona.net • www.facebook.com/groups/RannP

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:

ME
ITY DIA

W

.F U

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

F

•

WW

Liiga on edennyt siihen
pisteeseen, että jäljellä on
vain 4 joukkuetta. Perjantaina alkaa semifinaalivaihe. Klo 17.30 kiekko tippuu
jäähän Tampereen uudella areenalla, kun Tappara
ja KooKoo ryhtyvät selvittämään paremmuuttaan.
Lauantaina samalla jäällä
kohtaavat Ilves ja TPS klo
16. Tappara matkustaa lauantaina Kouvolaan. Siitä
edetään päivittäin, kunnes finalistit ovat selvillä
viimeistään 18.4. Otteluita
näytetään monissa baareissa, varmat paikat ovat perinteinen Refla ja Paseo 100.

SUPERPESIKSEN
KAUDEN AVAUS
FUENGIROLASSA

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

FI

Lätkän
ratkaisupelit

60-luvun Beat-musiikin
taitajat esiintyy pääsiäisen
aikaan Fuengirolassa.
Katso menovinkeistä
päivät ja paikat!

A.

Tervetuloa laulamaan yhdessä lauantaina 9.4. klo 15
ravintola Kukkoon. Laulattamassa Heikki Viinamäki, Kirsi Ruotsalainen,
Kari Kaukinen ja Seppo Siren. Vietetään hetki yhdessä laulaen kaikkia hyviä
vanhoja hittejä. Kaikki laulettavat kappaleet on julkaistu ennen vuotta 1980.
Liput maksavat 10€. Voit
nauttia buffet-lounaan ennen laulamaan siirtymistä.

BEATLINE

C

Kaikki laulaa

mun merkeissä. Seita & Friends keskiviikkoklubia ei
siis pääsiäisviikolla ole, silloin Kukossa esiintyy Pepe
Willberg ja Elisa Järvelä.

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

•

Seita & Friends esiintyy Kukossa pääsiäisviikolla poikkeuksellisesti sunnuntaina.
Silloin pidetään iltapäivän
gospelkonsertti ilon ja rie-

Supersuosittu

To 19.3. klo 17 & 19.15
PE 8.4.klo
klo12.00
18 ja ja
Su 22.3.
SU 10.4.
Ti 24.3.
klo 17klo&1319.15
Liput ennakkoon ma–pe 11–15 Ravintola Kukko

llä
tä ellatan
s s !

Gospelia pääsiäissunnuntaina

Elokuvateatteri
Cine Alfil
Näytökset
Elokuvateatteri Cine Alfil

Liput
Liput
1515€
€

i a n
á l an

Lillin ja Karitan rooleissa Miia Nuutila ja Sanna Saarijärvi.

Näytökset

0%tuk -li ta
-1lmoci artoeksis

Vanhat bestikset kohtaavat
yllättäen lentokentällä. Lentoihin on aikaa pari tuntia ja
naiset päätyvät lentokenttäbaariin vaihtamaan kuulumisia ja muistelemaan
menneitä. Kuoharipullon
huvetessa suojaukset murtuvat ja kipukohdat paljastuvat. Lapsuudenystävyys
ja lämpö kuitenkin kantavat ja pian nauru raikuu entiseen malliin.
Naiset matkaavat muistoissaan halki 80-, ja 90-lukujen, palaten aina tähän
päivään ja lentokenttäbaariin. Hersyviä kohtauksia
siivittävät kauniit ja tutut
laulut.

Lillin ja Karitan rooleissa iloittelevat ja herkistelevät Miia Nuutila ja Sanna
Saarijärvi. Säestyksen hoitaa Antti Paavilainen. Teksti
perustuu pääosin näyttelijöiden omiin lapsuus- ja
nuoruusmuistoihin.
Molemmat näyttelijät
ovat tuttuja kasvoja televisiosta. Miia Nuutila muistetaan mm. rooleistaan
TV-sarjoissa Ex-Onnelliset
ja Tahdon asia sekä juontajana Maajussille morsian
-ohjelmassa. Helsingin Kaupunginteatterin näyttelijä
Sanna Saarijärvi on tullut
tutuksi lukuisista musikaalirooleistaan mm. Kinky Boots ja Pieni merenneito.
Hän on näytellyt myös TVsarjoissa Pirunpelto sekä
Harjunpää , jonka ensimmäinen kausi on nähtävissä C Moressa. Muusikko
Antti Paavilainen puolestaan tuli tunnetuksi Jean S
-yhtyeen laulajana.

E N GIR O

L
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Tapahtumat

Musiikkia ja
teatteria

Pe 8.4. klo 20 (17/20€)

Andy McCoy

Legendan soolokeikka
La 9.4. klo 15 (10€)

Kaikki laulaa

Tule laulamaan ja
viihtymään yhdessä!

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.
Iloa ja riemua.

Valoa & varjoa pitkäperjantaina
Pitkäperjantaina Kukko
Events -ravintola virittäytyy hämyiseen tunnelmaan
kynttilänvalossa ja yleisö
pääsee kuulemaan vahvoja
tunnelmia Valoa & Varjoa
-konsertissa. Laulajista Erja Siljamo on Aurinkorannikon yleisölle tuttu hahmo.
Hänen vahvaa ääntään ja
eläytymistään on kuultu
teatterilavoilta konsertteihin. Mukaansa laulamaan
Erja kutsui tummien sävyjen tulkin Timo ”Pastori”
Määtän. Pastoria on nähty keikoilla vasta muutaman kerran, mutta yleisö
on ollut todella vaikuttunut hänen tavastaan tulkita
kappaleiden sanomaa vahvalla tavalla.
Säestyksen hoitaa mu-

Erja Siljamo ja Pastori Määttä ovat pitkäperjantaina tummissa sävyissä.
siikkimaestro Kari Alajuuma, joka on luonut hienot
sovitukset kappaleisiin.
Tässä konsertissa siis tunnelmoidaan elämän valoista ja varjoista kertovilla
biiseillä ja kuullaan todella monipuolinen ohjelmisto

sekä tutumpia että harvemmin kuultuja lauluja eri aikakausilta. Lämpimästi
tervetuloa kokemaan erilainen pitkäperjantain ilta!
Varaa paikkasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen
kukko.events@gmail.com.

Pe 22.4. klo 20 (10/13€)
La 9.4. klo 20 (20/23€)

Pauli Hanhiniemen
Retkue
Su 10.4. klo 18 (20€)

Agents-ilta

Baddingin, Sorsakosken ja
muiden Agents-solistien
musiikkia. Jartsa Tuovinen,
Hese Viinamäki, Jorma
Ettanen, Tapi Leppä

Olemme pääsiäisen aikaan
avoinna tapahtumien
yhteydessä.

Special pääsiäimenu

La 23.4. klo 20 (10€)
Maailmanmatkaajat
kohtaavat: Antti Sarpila,
Elisa Järvelä (viulu),
Robert Simonsuuri (laulu)

● Parsakeitto ja itse tehty hapanleipä
● Lammaspata ja valkosipuliperunat tai
● Mausteinen kasvispata ja riisi
● Pääsiäisrahka
● Kahvi

Pikkis & Co.

60’s & 70’s beats
Su 24.4. klo 19
(20€ sis. buffet-ruokailu)

Menu
24€

Superpesisbileet
Silen Band plays latino

Pelkkä pääruoka 16€
Pelkkä keitto ja leipä 9€

La 30.4. klo 13

Ti 12.4. ja Ke 13.4. klo 19

Pepe Willberg &
Elisa Järvelä

Tangon ihmemaa
Pe 15.4. klo 14

Pääsiäisjazzit
Antti Sarpila,
Samu Forsblom,
Hese Viinamäki

Koko perheen
Wappubileet:
Noora Karman
taikashow ja
lasten vappudisko

Su 1.5. klo 12 alkaen
(20€ sis. buffet-ruokailu)
Simaa, sambaa ja
kivaa yhdessäoloa
Pe 20.5. klo 20 (15/18€)

Raappana &
Kari Tapiiri

Pe 15.4. klo 20 (10/13€)

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

Varaa lippusi

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

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



Pääsiäisen ajan tapahtumat
15.4. Pitkäperjantai
Andalusian Swingband
Pääsiäisjazz klo 14 (avoinna klo 13–16.30)
-Valoa ja Varjoa -konsertti klo 20
(avoinna klo 18.30–23)
16.4. Lankalauantai
Hyvässä nousussa -komedia
klo 20 (avoinna 18.30–23)
17.4. Pääsiäissunnuntai
Gospelkonsertti
Seita & Friends
feat. Antti Sarpila
klo 13 (avoinna klo 12-16)

(lisäksi To ja Su Woolbed-tapahtumat)

Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit
Pe 8.4.

Fuengirola, Kukko, Andy McCoy – Legendan
soolokeikka klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Semifinaali klo 17.30
Fuengirola, Pub FiftySixty, Darts 301 klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan semifinaalit
klo 17.30, Texas Hold’em -turnaus klo 18
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia
Torremolinos, Torrentupa, Pizzaperjantai
klo 10–13

Ma 11.4.

Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan semifinaalit
klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Kahvio auki klo 10–13

Ti 12.4.

Fuengirola, Kukko, Pepe Willberg & Elisa Järvelä
– Tangon ihmemaa klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -ilta Tuomo the
Blues! klo 19
Fuengirola, Pub FiftySixty, Pubivisa klo 17
La 9.4.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Kaikki laulaa Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan semifinaalit
– Tule laulamaan ja viihtymään yhdessä, säestys klo 17.30, Texas Hold’em -turnaus klo 18
Hese Viinamäki, juontaa Seppo Siren klo 15,
Pauli Hanhiniemi Band klo 20
Ke 13.4.
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Semifinaali klo 16
Fuengirola, Kukko, Pepe Willberg & Elisa Järvelä –
Fuengirola, Pub FiftySixty, Levyraati klo 18
Tangon ihmemaa klo 19
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu
Fuengirola, Uusi Refla, F1 Australian Aika-ajot
klo 19
klo 8, SM-liigan semifinaalit klo 16
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 16
Benalmádena, Beach Club Higueron, LiveFuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
musiikkia
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan semifinaalit
klo 17.30
Torremolinos, Torrentupa, Kahvio auki klo 10–13
Su 10.4.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband –
kevään päätöskonsertti: Maailmanmatkaajat
To 14.4.
kohtaavat, Elisa Järvelä, Robert Simonsuuri,
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely,
Antti Sarpila klo 18
pääsiäisillallinen ja lahja-arvonta klo 17
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Semifinaali klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, F1 Australia GP klo 7,
Fuengirola Uusi Refla, Kokoontuminen
ManC – Liverpool Valioliiga klo 17.30
saunareissulle klo 17, SM-liigan semifinaalit
klo 17.30
MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.
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yhteistyössä
kanssa

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

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Maanantai

Tiistai

Unescon
maailmanperintö El
Torcal ja mahtava
Antequera –
Andalusian sydän

Maalauksellinen
Benahavis,
kukoistava
Estepona ja
orkideapuutarha

19€

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
+34 687 151 228

Y

info@suomiretket.com

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: 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

Uutiset
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Rattijuoppo kaahasi
Paseolla vaarallisesti
Sunnuntaiaamuna nähtiin Fuengirolan rantakadulla vaarallinen
kaahailuepisodi.
Sunnuntaiaamuna noin kello yhdeksän
Fuengirolan paikallispoliisin partio havaitsi
punaisen Audin ajavan
Paseo Maritimolla selvää
ylinopeutta. Poliisit lähtivät kaahaajan perään,
mutta pysähtymisen sijaan audikuski lisäsi vauhtia entisestään, kaahaten
rantakatua erittäin vaarallisella nopeudella.
Takaa-ajo loppui lyhyeen, mutta ei ilman draamaa.
Pakoon pyrkinyt kuljettaja menetti autonsa hallinnan, törmäili pitkin tienvartta kunnes romuttunut
Audi pysähtyi rantakadun laitaan hotelli Angelan
kohdalle.
Kuljettaja otettiin kiinni saman tien, ja suoritettu
alkotesti osoitti miehen olevan juovuksissa. Hänen
kaahailunsa uhriksi joutui ainakin kaksi pysäköityä autoa, ja yksi skootteri, yksi liikennemerkki, yksi
sähkökaappi ja yksi palmu. Henkilövahingoilta onneksi säästyttiin.

Maskipakko ja terveystietolomakkeet poistuvat
Maskit eivät ole enää pakollisia Espanjassa pääsiäisen
jälkeen. Espanjan Hallituksen on tarkoitus hyväksyä
muutos 19.4. Se tulee voimaan seuraavana päivänä
20.4., jolloin se julkaistaan
BOE:ssa.
Joukkoliikenne ja terveyskeskukset säilyvät
vielä maskipakon piirissä,
muuten pakosta luovutaan.
On mahdollista, että sääntöä vielä tarkennetaan, ja
jonkin tyyppisillä työpaikoilla maskipakko saattaa säilyä.
Andalusia ja muutama
muu itsehallintoalue ei ole
ollut tyytyväinen päätök-

Aurinkorannikko
täyttyy turisteista
pääsiäisenä
Hotellien varausaste alueella on noussut jo 70 prosenttiin, joissain paikoin jopa 90 prosenttiin.
Hotellien ja muiden majoituspalveluiden kysyntä
lupaa erittäin hyvää Málagan alueen turismille tämän vuoden pääsiäisen osalta. Alueen hotelliyrittäjien yhdistys Aehcos kertoo, että näillä näkymin
hotellien täyttöaste tulee olemaan keskimäärin 70
prosentin luokkaa.
Joissain sisämaan kaupungeissa täyttöaste nousee
vielä selvästi korkeammaksi. Esimerkiksi Benahavísissa odotettavissa on jopa 97% täyttöaste ja Rondassakin yli 90%:n. Myös Málagan kaupungissa,
Marbellassa ja Benalmádenassa luvassa on keskimääräistä korkeampi hotellien täyttöaste.
Ennakkovarausten perusteella näyttää siltä, että
turistit jakautuvat jokseenkin tasan ulkomaalaisten ja espanjalaisten kesken. Pääsiäisturisteista 51%
näyttäisi saapuvan ulkomailta ja 49% Espanjasta.
Aehcosissa uskotaan myös, että mikäli säät ovat
yhtään suosiolliset, myös viime hetken varauksia
lienee tulossa runsaasti.

hin on tulossa muutoksia.
Huhtikuun seitsemännestä päivästä alkaen Espanja
luopuu riskimaa -listauksista. Näin ollen kaikista

Minkä kouluarvosanan antaisit Suomelle
Ukrainan kriisiin reagoimisesta?

Ostoksille pääsee
myös pääsiäisenä
Kauppojen aukiolot vapautuvat entisestään tämän
pääsiäisen pyhiksi.
Málagan alueella kauppiaiden tilannetta halutaan
helpottaa sallimalla liikkeiden auki pitäminen entistä laajemmin myös pyhäpäivinä. Jo viime vuonna
kaupat – siis myös isot liikkeet – saivat historiallisesti olla avoinna pääsiäistorstaina. Tänä vuonna
kaupat saavat halutessaan olla auki kaikkina päivinä läpi pääsiäisen.
Andalusian kauppakamarin vahvistaman pyhäpäiväkalenterin mukaan Málagan provinssissa
liikkeet saavat olla vuoden 2022 aikana auki yhteensä 16 sunnuntaina ja pyhäpäivänä. Määrä on
kaksi enemmän kuin vuonna 2021 ja neljä enemmän kuin vuonna 2020.

seen maskipakon poistosta. Ilmeisesti nekin joutuvat
nyt taipumaan keskushallinnon päätöksiin.
Myös matkustussääntöi-

maista saa tulla Espanjaan mikäli rokotetodistus
tai sairastamistodistus ovat
sääntöjen mukaiset.
Säännöt, joita noudatetaan, ovat EU:ssa kelpaava
rokotetodistus tai todistus
taudin sairastamisesta. Viimeisestä rokotteesta ei saa
olla kulunut yli 270:ä vuorokautta. Tämä rajoitus ei
koske alle 18-vuotiaita.
Matkustamista helpottaa
myös se, että enää ei tarvitse täyttää hankalaksi koettua terveystietolomaketta
maahan saavuttaessa. Tosin
ne joiden rokotustodistus ei
ole EU-maasta, joutuvat vielä lomakkeen täyttämään.

10

9
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9%

26%

7
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19%

23%

5

6%

4

5%

12%

Seuraava kysymys: Mämmi vai pasha?

•

BENALMÁDENAN SATAMAAN

•

MÁLAGAN LENTOKENTÄLLÄ

•

ESPANJA KARKOTTAA

johtavalla Avenida
Alaylla aloitetaan lähiaikoina kunnostustyöt. Kaupungin pormestari Victor Navas on avannut tulevan remontin vaikutuksia ja seurauksia alueen
asukkaille tiedotustilaisuudessa. Kolmen miljoonan euron projektin muassa saadaan mm. parannetut käynnit sataman alueelle ja leveämmät
kevyen liikenteen väylät.

•

hinnannousu on
nostanut kimppakyytien suosiota Málagan alueella.
Erityisesti henkilöt jotka tarvitsevat säännöllisesti
autoa liikkuakseen kaupungista toiseen työn tai
opiskelun vuoksi, ovat aktivoituneet kulkemaan
yhteisillä kyydeillä. Älypuhelinsovellukset ja isojen
työpaikkojen Whatsapp-ryhmät ovat osoittautuneet
tehokkaiksi välineiksi bensakulujen tasaamisessa.
Näiden kautta järjestettyjen kimppakyytien määrä
on noussut yli 20% pelkästään maaliskuun aikana.
POLTTOAINEIDEN JYRKKÄ

pyritään purkamaan ruuhkia nopeuttamalla matkustajien pääsyä turvatarkastusalueelle. Tämän vuoksi kentälle • LAKI VELVOITTAA myös yksityisyrittäjät pitämään
on nyt asennettu 13 uutta automaattista porttia,
asiakkaiden saatavilla virallisia valituslomakkeita.
joiden kautta matkustajat voivat kulkea. Porteissa
Kaupoilla on jo pitkään ollut velvollisuus antaa tyyon lukulaite, joka lukee tarkistuskortin ja päästää
tymättömälle asiakkaalle tämän halutessa ”hoja de
matkustajan etenemään turvatarkastukseen. Näin
quejas y reclamaciones” jolla asiakas voi tehdä vipoistuu tarve laittaa virkailijoita tarkistamaan parallisen valituksen. Nyt tällainen kaavake pitää löypereita. Yksi uusista porteista on tavallista leveäm- tyä – joitain poikkeuksia lukuun ottamatta – myös
yksityisyrittäjiltä.
pi, jotta siitä pääsevät myös liikuntarajoitteiset.

maasta 25 venäläistä
• POLIISIA VÄKIVALTAISESTI vastustaneelle
diplomaattia ja lähetystötyöntekijää Venäjän suurmiehelle haetaan 17,5 vuoden vankeustuomiota.
Mies jäi poliisin haavin Fuengirolassa helmikuussa
lähetystöstä Madridista. Karkotuksen takana ovat
2021. Hänen autostaan löytyi pari kiloa kokaiinia.
ilmitulleet raakuudet, joita Venäjän armeija on tehHän ei kuitenkaan lähtenyt poliisin matkaan suosiolnyt Ukrainan sodassa. Espanjan ulkoministeri
José Manuel Albares sanoi tiistaina, että henkilöt
la, vaan hyökkäsi poliisien kimppuun, lyöden heistä
karkotetaan, koska he muodostavat riskin maan
kolmea. Huumekaupasta, poliisin vastustamisesturvallisuudelle. Karkotettavien joukossa on myös
ta ja muista rikoksista syyttäjä hakee miehelle 17,5
Venäjän suurlähettiläs.
vuoden vankeustangaistusta.

Tapahtumat
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Pääsiäiskulkueiden paluu
Kaksi edellistä pääsiäistä on jouduttu viettämään koronarajoitusten vuoksi ilman
kuuluisa kulkueita.
Tänä vuonna kulkueet
palaavat kaduille.
Kuvat: Fuengirolan
kaupunki ja arkisto
Tänä vuonna semana santa alkaa palmusunnuntaina
10.4. ja päättyy pääsiäissunnuntaina 17.4. Vaikka
viikosta käytetään suomenkielessä muun muassa nimitystä hiljainen viikko, on
kyseinen viikko ainakin
Espanjassa kaikkea muuta kuin hiljainen.
Tänäkin vuonna kaupungit ja kylät täyttyvät
kulkueista, joissa kannetaan Neitsyt Marian ja
Jeesuksen patsaita korokkeilla, eli tronoilla. Massiivisimmat tronot painavat
jopa tuhansia kiloja, ja niitä kantamaan tarvitaan parikin sataa henkeä. Suurin
osa on tietysti selvästi pienempiä.
Aurinkorannikon asukkaat ovat sikäli onnellisessa
asemassa, että lähietäisyydeltä löytyvät koko maan
näyttävimmät kulkueet.
Sekä Málagaan että Sevil-

Tietoja Fuengirolan kulkueista,
reiteistä ja aikatauluista löytyy
espanjaksi kaupungin nettisivuilta, osoitteesta:
www.fuengirola.es/evento/
programacion-semanasanta-2022/

Kahden vuoden tauon jälkeen pääsiäiskulkueet koristavat jälleen
Espanjan katuja.
laan saavutaan kauempaakin katsomaan hulppeita
kulkueita.
Vähemmän katoliset
asukkaat eivät välttämättä

tervehdi kulkueita pelkällä riemulla, sillä esimerkiksi Málagassa kulkueet
tukkivat tehokkaasti koko keskustan ja tunnelma

Malagan kulkueista tietoja on
englanniksi osoitteessa:
http://www.malagaweb.com/
holidays/holy-week.php
on vähintäänkin tiivis. Jos
Málaga tuntuu olevan hankalan matkan päässä, voi
pienemmistä kulkueista
toki nauttia myös muissa

kaupungeissa.
Espanjalaiseen pääsiäisen viettoon kuuluu
oleellisesti myös isolla porukalla ruokailu. Niinpä

myös ravintoloissa on tunnelmaa, ja ulos syömään
lähtevien kannattaa muistaa pöytävaraukset hyvissä ajoin.

Kuvasatoa Pauli Hanhiniemen Retkueen keikalta
Pauli Hanhiniemen ja
yleisön pitkään odotettu jälleenkohtaaminen Fuengirolassa oli
täynnä hyvää fiilistä ja
yhteislaulua.
Kuvat: Santtu Hyytinen

Ajankohtaista
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Paseo Marítimon
uudet pergolat
alkavat valmistua
Fuengirolan rannan
ilmettä kohotetaan
tulevaksi kesäksi
uusimalla kaikki kaupungin rantaviivaa
reunustavat pergolat.

puoliskolla. Nyt projekti on
edennyt niin pitkälle, että
ensimmäiset uudet pergolat on saatu valmiiksi.
Kaikkiaan rantakadun ja
hiekkarannan väliin tulee
64 pergolaa. Viimeistenkin
asennusten on trakoitus
olla valmiina toukokuun
puoliväliin mennessä.

Vanhat betonista ja puusta
tehdyt pergolat alkoivat olla huonoon kuntoon kuluneita, eivätkä ne myöskään
tarjonneet kovin hyvää
suojaa kesän paahtavalta
auringolta. Siksi Fuengirolan kaupunki päätti korvata kaikki vanhat pergolat
uusilla, moderneilla, tyylikkäillä ja säätä kestävillä katoksilla.
Uudet pergolat ovat saTyöt alkoivat vanhojen pergoloiden poistolla man korkuisia kuin vanhat,
ja uusien runkojen pysty- mutta muuten rakenteeltyksillä jo helmikuun alku- taan varsin erilaiset. Uusien

Kaikkiaan
rantakadun ja
hiekkarannan
väliin tulee 64
pergolaa.

katosten runko on säänkestäväksi käsiteltyä terästä.
Runkojen päälle jännitetään erikoisvalmisteinen
purjekangas suojaamaan
auringolta. Kangas on suunniteltu kestämään jopa 100
kilometriä tunnissa puhaltavia tuulenpuuskia, ja sillä
on 15 vuoden takuu.
Seitsemän kilometrin
mittaisella rannalla on erikokoisia sisäänkäyntejä, ja
niinpä niitä varjostavia pergoloita on myös erikokoisia.
Suurimmat ovat leveydeltään peräti 19 metriä, näitä rakennelmia on kolme
kappaletta. Toiseksi leveimmät ovat 14,2 metriä, ja niitä
on kaikkein eniten, kaikkiaan 42 kappaletta. Hieman
kapeampia, 13,95-metrisiä
pergoloita tulee viisi kappaletta ja kaikkein kapeimpia, 13,25-metrisiä 14

Uudet pergolat raikastavat Paseo Maritimon maisemaa tälle vuosikymmenelle.

Fuengirolan uusi teatteri- ja kulttuurikeskus
sai alustavan ulkomuotonsa
Kaupungintalon viereen nousevan kulttuurikeskuksen ideakilpailu ratkesi
maaliskuun lopussa.
Fuengirolan kaupungin
johto käyttää usein termiä
Nueva Fuengirola (uusi
Fuengirola) puhuessaan
kehitystyöstä jota tehdään
kaupungin nykyaikaistamiseksi. Tähän linjaan istuu hyvin pormestari Ana
Mulan mukaan myös uuden teatteri- ja kulttuurikeskuksen ideakilpailun
voittajatyö.

Ana Mula julkisti kilpailun voittajan maanantaina
28. maaliskuuta. Kilpailun
voitti arkkitehti Cristóbal
Gómez Pérezin suunnitelma, jota kuvailtiin mm.
”kunnianhimoiseksi ja
avantgardistiseksi”.
Kilpailuun tuli kaikkiaan viisi ehdotusta. Ideat pisteytettiin siten, että
maksimipistemäärä oli
sata. Voittajasuunnitelman
pisteet olivat 87/100.
Hankkeen valinnasta vastaavan tuomariston
muodostivat kunnanarkkitehti, kulttuuriosaston
johtaja, ulkopuolinen arkkitehti, Málagan virallisen

Fuengirolan uusi teatteri- ja kulttuurikeskus nousee kaupungintalon viereen, nykyisen kaupunginmuseon paikalle.
arkkitehtiopiston dekaani,
sihteerinä toimiva kaupunginvaltuuston virkamies sekä apulaispormestari.

Uutta vanhan tilalle

Havainnekuvaa tulevan kulttuurikeskuksen sisältä. Rakennusprojektin
kilpailutus on edessä lähiviikkoina.

Uusi kulttuuritila tulee
kaupungintalon viereen,
reilun1.300 neliömetrin
tontille, jolla nyt sijaitsee

kaupunginmuseo. Vanha
rakennus puretaan ja sen
paikalle rakennetaan viisikerroksinen rakennus.
Uuteen teatteri ja kulttuurikeskukseen tulee
teatteri 400 hengelle ja
näyttämö yhteensä 50
muusikolle. Teatteri voidaan myös jakaa kahdeksi eri tilaksi.

Lisäksi rakennukseen tulee 600 neliömetrin näyttelysali, uudet luokkahuoneet
kaikenlaisten kulttuuri- ja
taidealojen työpajoille ja
kursseille sekä itse kulttuurilaitoksen tilat ja toimistot.
Rakennuksen ulkopuolelle tulee keskusaukio, joka mahdollistaa erilaisten

taidetapahtumien ja -ilmaisujen järjestämisen.
Nyt järjestetyn ideakilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta järjestetään
lähiaikoina tarjouskilpailu varsinaisesta rakennusprojektista, jotta myös
varsinaiset työt, ensin purku- ja sitten rakennustyöt
saataisiin alulle.

Ajankohtaista
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Pormestari Ana Mula tarkasti tyytyväisenä ensimmäisiä valmistuneita
katoksia. Kaikkiaan uusia pergoloita tulee 64 kappaletta.
kappaletta.
Rakennustöistä vastaa
Probisa Vías y Obras yhtiö,
jolle maksetaan projektin
läpiviemisestä hieman vajaat kaksi miljoonaa euroa

(1.904.076,03€).
Pergoloiden yhteyteen
tulee myös LED-valonauhat, joiden avulla rantojen
valaistusta voidaan osaltaan säätää.

Vanhoista ajan ja eroosion syömistä pergoloista ei jäänyt kuin reiät
muuriin ja maahan. Nyt nekin on
paikattu.

Nopea junayhteys
Málagan ja
Granadan välille
Renfe avasi maanantaina junayhteyden
Málagan ja Granadan
välillä.
Andalusian kaksi merkittävää kaupunkia yhdistetään
Avant-junayhteydellä. Junia
ajetaan neljä vuoroa: kaksi
lähtöä María Zambranon
asemalta Málagasta kohti
Granadaa ja kaksi lähtöä
Granadasta kohti Málagaa.

Málagasta lähdöt ovat klo
9.25 ja 20.25 ja Granadasta
klo 7.40 ja 18.50.
Junat ovat Avantteja,
eli hieman hitaampia junia kuin AVE-junat, mutta rata on nopea, joten junat
kulkevat nopeammin kuin
perinteiset junat. Matka
Granadasta Málagaan, tai
päinvastoin, kestää tunnin
ja 10 minuuttia, mikä tarkoittaa noin 25 minuutin
säästöä ajassa automatkaan

verrattuna.
Avant-junat ovat yleisiä
junamalleja keskipitkillä
matkoilla, suurinopeuksisilla linjoilla. Ne koostuvat neljästä vaunusta ja
niissä on 237 istuinta (joista yksi liikuntarajoitteisille
tarkoitettu). Avant- junien
kaupallinen nopeus on
250 km/h.
Yhdensuuntaisen matkalipun hinta Málagan ja
Granadan välillä Avant-

Kaukana siintäville Granadan vuorille pääsee nyt nopeasti junalla.
junissa on 23,10 euroa. Meno-paluu lippu maksaa 37
euroa.
Renfe tarjoaa useita erilaisia palvelumalleja lippuihin ja edullisimmillaan
on mahdollista matkustaa
Málagan ja Granadan välillä alkaen 8,50 euroa/suunta (Plus Card 50 matkaa).

Arvokkaita matkustajia

Ensimmäisten joukossa Málagan ja Granadan välistä Avant-junayhteyttä pääsi kokeilemaan myös joukko silmäätekeviä. Kuvassa keskellä Andalusian presidentti Juanma Moreno.

Málagan María Zambranon asemalta maanantaina
klo 9.25 alkaneelle avajaismatkalle liittyivät muiden
viranomaisten ohella mukaan Andalusian aluehallinnon johtaja Juanma
Moreno ja Málagan pormestari Francisco de la Torre.
Saapuessaan Granadaan

Renfe tarjoaa useita erilaisia
palvelumalleja lippuihin.
Juanma Moreno korosti, että
tämä uusi yhteys tarkoittaa
”Granadan monumentaalisuuden liittoa Málagan teknologisen voiman kanssa.
Näillä kaupungeilla on paljon annettavaa toisilleen”.
Moreno muistutti samalla, että viime vuonna Málagassa kävi 5,5 miljoonaa
turistia ja Granadassa 2,6
miljoonaa.
Avajaismatkan juna saapui Granadaan klo 10.38 ja
viranomaisten sekä lehdistön lisäksi kyydissä oli 150
matkustajaa.
Renfe on myynyt uudel-

le reitille jo 1.500 lippua sen
jälkeen, kun liput tulivat
myyntiin 18. maaliskuuta. Renfellä ollaan erittäin
tyytyväisiä lipunmyyntiin.
Avant-junat tarjoavat yli
6.600 viikoittaista matkustajapaikkaa kahden provinssin välillä.
Sopimuksen toisessa vaiheessa lisätään vielä yksi
juna kumpaankin suuntaan, kuten on määrätty
julkisen palvelun velvoitteesta (OSP) tehdyssä sopimuksessa, jota Renfe
ylläpitää yleisen valtionhallinnon kanssa.

12 – Perjantai 8.4.2022

Pääkirjoitus 8.4.2022
Andy ja Pauli
Andy McCoy ja Pauli Hanhiniemi. Kaksi suomalaista kohta kuusikymppistä miestä. Muusikoita
ja laulunkirjoittajia molemmat. Genrekin suunnilleen sama. Miehemme ovat maalta kotoisin.
Molemmat kuluvalla viikolla keikalla Fuengirolassa ja keikat käytännössä loppuunmyytyjä.
Entäpä sitten miesten eroavaisuudet. Ilmeisin
ero liittynee ulkoiseen habitukseen. Toinen on
pöyhkeilevä rokkikukko meikattuine silmineen
ja boheemeine huivivirityksineen. Toinen on
ruutupaitaan pukeutuva jokamies, aina kohtelias ja hyväntuulinen.
Toinen herroista kävi suuren maailmanmenestyksen porteilla. Edelleen hän nauttii suurta
kulttitähden mainetta pitkin maailmaa. Toinen
on valinnut kohderyhmäkseen suomalaiset, jo
laulujen kielivalinta on rajannut kohderyhmän
pienemmäksi.
Otetaan esille vielä yksi yhdistävä tekijä.
Molemmat ovat kirjoittaneet, levyttäneet ja
esittäneet musiikkia, joka on jättänyt ison jäljen suomalaisen populaarikulttuurin historiaan.
Toisen suomenkieliset tekstit ovat jäsentäneet monen elämää. Niiden arkiset kuvaukset
vaikkapa pahanmakuisesta aamusavukkeesta
tai omista mokailuista ovat olleet sellaisia, joihin
on helppo samaistua. Suomen kieli on hänelle työkalu, jonka hän tuntee ja jota hän osaa
käyttää suvereenisti. Hanhiniemen tekstit jäävät
elämään pitkään senkin jälkeen, kun ruutupaita
on lopullisesti ripustettu naulaan.
Toinen avasi suomalaiselle rock-musiikille
väylät maailmalle. Ilman McCoyn ja Hanoi Rocksin uurastusta kansainvälisillä markkinoilla Ville
Valon, Nightwishin tai Rasmuksen tie olisi ollut
paljon kivikkoisempi. Laulunkirjoittajana McCoy
on lahjakkuus. Hänen melodiantajunsa ja populaarimusiikin perinteen luova hyödyntäminen ovat tuottaneet hämmästyttävän hienoja
kertosäkeitä.
Emme me kaikki suomalaiset ole samanlaisia. Siinä lienee pienen kansan rikkaus. Tämän
kirjoituksen päähenkilöt ovat elävä todiste siitä.
Hienoja miehiä molemmat. Aika velikultia.

Juhlaa ja työniloa
Nyt on kahden vuoden tauon jälkeen hyvä juhlia. Málagassa tulevat pääsiäiskulkueet täyttämään kadut,
ei ole ainoastaan työlästä osallistua aktiivisesti kulkueisiin, myös yleisölle se käy raskaaksi, siis lehdillä on
omat julkaisunsa parhaisiin baareihin reittien varrella.
Onhan suu saatava kosteaksi pääsiäisviikon kunniaksi.
Kaksi viikkoa pääsiäisen jälkeen alkavat Sevillan
juhlat, La Feria de Abril tai la Feria de Sevilla, joka tänä vuonna onkin toukokuussa, johtuen myöhäisestä
pääsiäisestä. Feriaa juhlitaan 1.–7. toukokuuta. Ovat
kaiketi kuuluisimpia ferioita Espanjassa. Nyt siellä
on ollut hieman aallokkoista, yrittäjät, jotka omistavat
juhlakojuja, ovat valittaneet, että uusi työlainsäädänto, joka astui voimaan 1. huhtikuuta, on vaikeuttanut
työtilannetta. Mutta uusi laki ei kajonnut työaikoihin,
niistähän sovittiin jo 80-luvulla.
Juhliin on esimerkiksi töitä tarjolla ammattileipurille, jolta vaaditaan hygieniapassi. Työaika koko juhlien ajan, päivittäin klo 15.30 – klo 3.00, sen jälkeen
siivous. Helposti tuossa tupsahtaa
12 tuntia. Palkaksi on luvattu 450 €
koko viikosta. Työnantajien mielestä
on vaikea löytää ammattitaitoista
työvoimaa. Mistäkän mahtaa johtua? Viime feriat tuottivat lähes 900
miljoonaa euroa. Rahaa siis on, missä tökkii?

Kimmo Sahlman

Lamaannuksesta t
Korona-aika osoitti Pauli Hanhiniemelle sen
kuinka tärkeä oma elämäntapa on.
Teksti: Janne Leipijärvi Kuva: Santtu Hyytinen
Pauli Hanhiniemi on totuttu näkemään ja kuulemaan
Aurinkorannikon musakansan ilona vuosittain jo
yli kymmenen vuoden ajan.
Siinäpä jälleen yksi perinne, johon koronapirulainen
teki reiän, muttei onneksi
tuhonnut lopullisesti. Huhtikuu 2022 merkitsi Hanhiniemen paluuta keikalle
Fuengirolaan.
Alav uden k a svatt i
myöntää kuitenkin avoimesti, että vajaan parin
vuoden kärvistely esittävänä ja luovana taiteilijana ei
ollut helppoa. Ei luonnollisesti taloudellisesti, muttei
myöskään henkisesti.
– Monet sanoivat esimerkiksi, että nythän on aikaa
säveltää ja sanoittaa ja niin
edelleen, kun ei voi tehdä
muutakaan. Mutta kun se
työ tähtää siihen että joku
sen kuulee, niin ei ihan hirveästi saanut mitään tehtyä,
Hanhiniemi kertoo.
– Pikemminkin voi sanoa
että se koronakurjuus otti
aika tehokkaasti valtaansa. Käytännössä minua on
masentanut kaksi vuotta.
Korona vei aloitekyvyn
melkein kokonaan ja olen
pari vuotta huokaillut vaan,
muusikko kuvailee.
Elinkeinon ja elämäntavan katoaminen pariksi vuodeksi havahdutti
Hanhiniemen myös arvostamaan ammattiaan ja
elämäänsä esiintyvänä taiteilijana.
– Huomasin kuinka tärkeä tämä elämäntapa minulle on, ja nimenomaan
yleisökontakti

Uutta muhimassa
Onneksi Pauli Hanhiniemen puheet täydellisestä
saamattomuudesta eivät
ole aivan koko totuus. Jotain sentään on syntynyt
ja syntymässä.
– Kyllä jonkun verran
lauluja on syntynyt. Ja uusi levykin on tekeillä, hän
lupaa.
Kärsivällisyyttä faneilta
kuitenkin vielä kaivataan.
– Tämän koronan takia
sellainen tarmo biisien viimeistelyyn on puuttunut,
joten ideat ovat vielä aika
levällään.
Armoitettuna sanoittajana tunnettu ja palkittu Pauli
Hanhiniemi on kypsyttelemässä myös kirjallista projektia. Ennen pandemiaa,
vuonna 2019 häneltä ilmestyi esikoisromaani Kaukopuhelu. Proosaa on jatkossa
tarkoitus kirjoittaa lisää.
– Yksi romaanisuunnitelma on olemassa, mutta se
hautuu tällä hetkellä. Siitä
tulee omaelämäkerrallinen
tarina, joten periaatteessa se
kaikki on jo päässäni, mutta
sitä pitää nyt pohtia, rajata
ja miettiä painotuksia. Arvioin että vuonna 2024 kirjan pitäisi olla valmis, Pauli
Hanhiniemi laskeskelee.

ihmisille. Eikä yleisö selvästikään ole unohtanut Hanhiniemeä.
- Tuossa juuri katselin,
että marraskuun puoliväliin saakka minulla on
50 keikkaa kalenterissa,
joten keikkojen suhteen
olen ihan täystyöllistetty,
hän iloitsee.
Hanhiniemeä nähdään
lavoilla erilaisissa kokoonpanoissa. On duo-keikkoja Ville Rauhalan kanssa,
on Pauli Hanhiniemen Ret
kueen keikkoja ja kermana kakun päällä Kolmas
Nainen kiertää aktiivisesti.
– Kolmas Nainen on isoin
juttu tulevalla keikkakaudella, Hanhiniemi vahvistaa.
Eikä ihme, sillä tänä
vuonna 40 vuotta täyttävä Kolmas Nainen julkaisi lokakuussa 2019 uuden
albumin Linjassa, eikä ehtinyt käytännössä lainkaan
keikkailla sen tiimoilta ennen kuin korona sulki salit.
Nyt on aika ottaa vahinko
takaisin.

KUKA?
Pauli Hanhiniemi

● 57 vuotta
● Yhtyeitä mm. Kolmas Nainen,
Pauli Hanhiniemen
Perunateatteri ja Hehkumo
● Juha Vainio -sanoittajapalkinto
vuonna 2007
● Tehnyt sanoituksia mm. Yölle,
Popedalle ja Pate Mustajärvelle

Lyriikan mestari

Pauli Hanhiniemestä on
helppo aistia helpotus ja
ilo, joka juontuu siitä, että
vihdoin keikkapaikat ovat
auenneet ja mies on päässyt
leipätyönsä ja kutsumuksensa pariin, esiintymään

Väheksymättä millään tavalla Pauli Hanhiniemen
sävellyskynää, on lienee
turvallista sanoa, että vielä sävellyksiään enemmän
hän on kerännyt mainetta ja kunniaa sanoituksillaan. Omien yhtyeidensä
ja soolotuotantonsa ohella hän on kirjoittanut koko joukon lyriikoita monille
Suomen johtaville yhtyeille ja artisteille.
Satojen lyriikoiden joukosta löytyy lukematon
määrä suomalaisten kollektiiviseen muistiin jääneitä riimejä, mutta onko
Hanhiniemellä itsellään
omasta kynästä lähtenyt-

Jesse Nurmikumpu, 27
Nurmijärvi

Pirjo Savinainen, 70
Äänekoski

Heikki Havana, 59
Oulu

TPS:n vuoro on voittaa tällä
kertaa mestaruus.

Kärpät voittaa mestaruuden.
Olen Oulusta lähtöisin ja
siksi heidän menestystään
toivon.

Kärpillä on vahvin joukkue
ja eiköhän ne mestaruuden
voita.

Vihdoin lavoille

– Olimme ensimmäisen kerran Fuengirolassa keik
Sen jälkeen mies on käynyt lähes joka vuosi Aurin
tä suosikkiriimiä?
– Jaa-a, se riippuu vähän
mielialasta, hän pohdiskelee. Ja sitten silmäkulmaan
syttyy pilke:
– Ei minulla mitään yhtä ylitse muiden ole, mutta
joskus tulee mieleen tämä
”Ei vuodet kulu, ne kuluttaa”. Se on aika käyttökel-

Mikä joukkue voittaa
jääkiekon Suomen
mestaruuden?
Teksti ja kuvat:
Santtu Hyytinen
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takaisin lauteille

Hulluutta ja vihreitä oksia
Hulluutta on monenlaista. Minulle sana hulluus on aina
ollut positiivinen sana. Positiiviseen hulluuteen liittyy luovuutta ja rohkeutta. Luovuutta nähdä ja ajatella uusilla
tavoilla. Rohkeutta lähteä toteuttamaan noita ideoita.
Viime viikolla törmäsin juttuun, missä Málagan kaupunginvaltuusto kertoi ideasta muodostaa laaja viheralue istuttamalla vuorille puita ja pensaita. Hankkeen
motiivina on mm. vähentää tulvia, parantaa ilman ja
maaperän laatua ja siten helpottaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Joku totesi, että ihminen on käynyt kuussakin, joten
miksei vuoria voisi metsittää? On helppo tuhahtaa ja
leimata hulluksi 56 miljoonaa euroa maksava hanke.
Täysin ainutlaatuinen ei tuo Málagan idea ole. Pariisista kuuluu sellaista hulluutta, että siellä kaupunki
aikoo istuttaa 170.000 uutta puuta suurkaupungin
alueelle vuoteen 2026 mennessä ja metsää Pariisin
ulkopuolelle. Asvalttia revitään auki istutusten tieltä
muuallakin Euroopassa.
Singapore on vieläkin hullumpi; tavoitteena siellä
on istuttaa miljoona puuta vuoteen 2030 mennessä.
Mielestäni on jotenkin kaunis ajatus, että tässä teknologian ja digitaalisten innovaatioiden maailmassa
ilmastoa lähdetään parantamaan luonnon omilla keinoilla. Lisää vihreitä oksia.
Málagassa syntynyt Pablo Picasso teki tunnetuksi
oliivipuun oksa nokassaan lentävää kyyhkyä rauhan
symbolina, kun hänet valittiin tekemään tunnus Maailman Rauhan konferenssiin vuonna 1949.
Vedenpaisumuskertomuksen mukaan kyyhky toi
oksan mukanaan osoittamaan, että maailma oli taas
asuinkelpoinen.
Meistä jokainen voi tarjoilla ympärilleen vihreitä
oksia, vaikkei meillä erityistä luovuutta tai rohkeutta
olisikaan.
Ehkä vihreän oksan tarjoaminen voi ilmentyä niinkin, ettei itse heti kiirehdi tuhahtamaan uusille ja hulluille ideoille?
Jokaisella meistä on valta olla
luomassa ympärillemme hyvää tai
huonoa ilmaa.
Kirjoittaja on sisällöntuottaja
suomalaisille yrityksille.

Niina Sinisalo

kalla vuoden 2008 kansainvälisillä päivillä. Olimme ihan huuli pyöreänä että mikä hemmetin meininki täällä kaupungissa on, Pauli Hanhiniemi muistelee.
nkorannikolla keikkailemassa, väliin on jäänyt vain yksi vuosi ja sekin koronan vuoksi.
poinen, hän virnistää.
Vuodet ovat kuluneet tai
kuluttaneet, kuinka vain,
mutta joka tapauksessa
ne ovat tuoneet Hanhiniemelle menestystä ammatissa jota hän rakastaa.
Mutta vieläkö hänellä on
unelmia?
– Uneksin ja toivon et-

tä säilyisi terveys niin hyvin että pystyisi jatkamaan
musisointia ja tätä kiertelevää elämäntapaa, hän
pohtii.
Meneillään on myös pitkäkestoisempi projekti yhden unelman kimpussa.
– Vuonna 2005 aloitin
pitkällisen projektin ope-

tella soittamaan kitaraa ja
säestämään itseäni. Osasin
toki soittaa jonkin verran
ja olin riffejä rakennellut
ja niin edelleen, mutta en
ollut opetellut soittamaan
niin hyvin että voisin varmasti säestää itseäni, Hanhiniemi kertaa.
– Asetin silloin vuonna

2005 itselleni sellaisen tavoitteen että jos en viidessä vuodessa ole edistynyt
tarpeeksi, niin laitan kitaran syrjään ja pyydän
jonkun muun säestäjäksi.
Mutta omasta mielestäni
olen edistynyt, ja se on sellainen hanke joka ei lopu
koskaan.

”Ensi kesän
suosikkeja ovat
Manner-Espanja,
Mallorca ja
Kreikan saaret.”
Jyrki Ramstedt, 58
Espoo

Seppo Jääskeläinen, 71
Oulu

Altti Kneckt, 65
Helsinki

Tappara voittaa, koska heillä
on rosteri kunnossa ja ovat
pelanneet vahvan ja ehjän
kauden.

TPS voittaa, sillä heidän
tekemisensä on ollut
ihmeellisen hyvää koko
kauden.

Ilves voittaa ihan huvin
vuoksi.
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Koskettakaa toisianne!
Kosketuksella tuntuu olevan ihmeellinen voima. Asiaa
on tutkittu monella taholla.
Yksinäinen ihminen ilman toisen ihmisen kosketusta altistuu 45% enemmän kuoleman riskiin. Saman
verran nousee riski myös viinan ja tupakin käyttäjillä.
Yksinäinen, näiden nautintoaineiden käyttäjä ei kovin
häävissä asemassa siis ole.
Koronalla on niin suuria vaikutuksia, ettei sitä edes
ymmärretä. Koko maailman kättely- ja halaamiskielto
on eristänyt meidät toisistamme. Vastaavaa ei tällä
pallolla ei ole ikinä tapahtunut.
Ei kuitenkaan hätiä mitiä, sähköiset impulssit tulevat
apuun. Nyt on jo kehitetty keinoiho, johon pystytään
lähettämään kosketussignaaleja tietokoneelta. Käden
kuvallinen äppi vaan näytölle jota koskettamalla saadaan lähes oikean tuntuinen kosketus, jonka teho myös
on lähellä todellista.
Vanhuksille tämä on todella tärkeää inhimillisen loppuelämän turvaamiseksi. On sitten toinenkin pointti.
Tämän tekoihon voi laittaa mihin vaan, otsalle, hartioihin, reisille, selkään.
Sitten asiaan. Sillä tavalla voidaan tietysti saada jopa orgasmit, riippuu keinoihon sijoittelusta. Tauditon ja
turvallinen tapa hoitaa elämän tärkein kosketus. Kuva
ruutuun ja hipelöintiefekti päälle, joko vastaanottajana
tai palvelun tarjoajana. Siinä olisi muuten
mukava eksoottinenkin duuni.
Muuttaako tämä edistys kokonaan
seksikaupan luonteen? Ihmiset ovat nykyään jo kohdentaneet kosketuksensa
koneeseen, tämä vain puuttuu, niin kuin
pakki polkupyörästä.

Vesa Uusi-Kilponen

Hy vinvointi
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mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WellO2 -WellO2
heti helpompi
– hengittää!
lääkkeetön

Mainio maksa

apu hengitysongelmiin

RASVAINEN MAKSASAIRAUS on yleistymässä nykyaikaisissa yhteiskunnissa, ja se vaikuttaa 25 prosenttiin maailman väestöstä. Lisäksi se liittyy joihinkin
patologioihin, kuten liikalihavuus, tyypin 2 diabetes
ja erilaiset häiriöt, joille on tunnusomaista veren insuliiniresistenssi.
Maksalla on monta elintärkeää tehtävää, joista
tässä muutamia:
Maksa muokkaa ja jalostaa ruoansulatuksen
tuomat eri aineet elimistölle sopivaan muotoon, ja
osallistuu myös aineenvaihdunnan
säätelyyn.
Maksa huolehtii veren hyytymisjärjestelmästä ja osallistuu elimistön immuuni puolustukseen
tautien ehkäisyssä.
Maksa varastoi tärkeitä hivenaineita ja vitamiineja sekä osallistuu elimistön energiatalouden säätelyyn esimerkiksi
ohjaamalla energian varastointia ja käyttöönottoa.
Maksa tuottaa elimistölle tarpeellisia valkuaisaineita ja rasvoja, osallistuu sokeriaineenvaihduntaan,
erittää sappinestettä ruuansulatuksen tarpeisiin ja
myös poistaa tai tekee vaarattomaksi vaarallisia
aineita kuten alkoholia, kemikaaleja, muita vieraita
aineita ja elimistön itsensä tuottamia haitallisia aineenvaihduntatuotteita.
Berberiini on keltainen, kitkerä aine, jolla on voimakas rasvaa polttava ja ruokahalua vähentävä vaikutus.
Berberiini auttaa hallitsemaan kohonnutta verensokeria, kolesterolia ja muita veren rasvoja. Berberiinistä voi olla siten hyötyä monien sairauksien
ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa: diabetes,
sydän- ja verisuonitaudit, alkoholista riippumaton

Yhteistyössä

Jo yli
70.000
tyytyväistä
käyttäjää!

Berberiini auttaa
hallitsemaan kohonnutta
verensokeria, kolesterolia
ja muita veren rasvoja.

Maksuton
kuljetus lähialueille. Koko
Espanjaan 10€.

Myynnissä
Centro Finlandiassa
Meriaturissa!

Tarjoushinta

239€

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

WellO2 – lääkkeetön
apu
WWW.WELLO2.FI
hengitysongelmiin
Palvelemme
Myös kaikki
•
•
•
•
•
•
•

teitä suomeksi!

erityishoidot!

Proteesit
Valkaisut
Kirurgiat
Implantit
Oikomishoidot
Juurihoidot
Digitaaliset
röntgenkuvat

rasvamaksa, maksakirroosi (maksafibroosi), hiivatulehdus, masennus, suolistotulehdus (colitis), syöpä
sekä nivelrikko ja nivelreuma.
Berberiini sopii hyvin yhteen lähes kaikkien lääkkeiden kanssa, eikä se aiheuta lääkkeille ominaisia
sivuvaikutuksia. Berberiini tehostaa erityisesti diabetes-, kolesteroli- ja sienilääkkeiden vaikutusta,
jolloin niiden tarve ja sivuvaikutusten riski pienenevät. Kaiken lisäksi berberiini auttaa laihtumisessa
ja painonhallinnassa.
”Berberiini alentaa kohonnutta kolesterolia keskimäärin 30 %,
LDL-kolesterolia 25 % ja triglyseridejä 35 %”, kirjoitti laatulehti
Nature Medicine jo vuonna 2004.
Useat uudet raportit ja käytännön kokemus vahvistavat nämä
havainnot.
Berberiini on yhtä tehokasta kuin kolesterolia
alentavat statiinit, mutta ilman niille ominaisia sivuvaikutuksia.
Berberiini suojaa monin tavoin sydäntä ja verisuonia, mikä on erityisen tärkeää ylipainoisille diabeetikoille. Berberiini ehkäisee ja hoitaa sydämen
vajaatoimintaa ja lisää potilaiden suorituskykyä.
Rasvamaksa on yleinen diabeetikoilla ja ylipainoisilla ihmisillä.
Tehokas ja turvallinen päiväannos on 1–1,5 grammaa.
Berberiini ei rasita maksaa, vaan
suojaa sitä monilta lääkkeitä ja
erilaisilta myrkyiltä.

Löydätte meidät: Av. Padre Jesús Cautivo, 35
Avoinna: ma-pe 9-14 ja 16-20
puh. 952 66 45 45

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

Sami Lindberg
Anni’s Vital Shop

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

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

KOULUTETTU SUOMALAINEN
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat
ja käsivaivat. Perinnehieronta,
BEMER-verisuoniterapia

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Vastaanotto:
Calle Boqueron 1 Local 2 Esq. Avenida Los Boliches 35, Fuengirola

Puh. 634 352 641

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

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

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

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

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

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

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

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

Hy vinvointi
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Yritysuutinen

Sosiaalipalveluita asiakaslähtöisesti
mimaan ketterämmin ja
Niina Ristolainen
mukautumaan asiakkaan
on toimelias nainen
tarpeisiin helpommin kuin
Kymenlaaksosta.
julkiset toimijat.
Hän aloitti vuodenKysyntä yllättänyt
vaihteessa sosiaaliNSC Groupin toiminta on
palveluja tarjoavan
vasta alussa, kysyntä on
yrityksen Aurinkoran- kuitenkin jopa yllättänyt
nikolla.
Ristolaisen.

Teksti: Antti Pekkarinen
Kuva: Teemu Laitinen
– Aurinkorannikolla asuu
paljon suomalaisia. Kun
tein tarvekartoitusta, tällä
alueella kysyntää näyttää
olevan selvästi eniten, vaikkakin tarjoan palvelujani
kaikille ulkosuomalaisille, Ristolainen kertoo.
Ristolaisen yrityksen nimi on NSC Group. Lyhenne
tulee sanoista nordic social
care.
– Nimi on tarkoituksellisesti kansainvälinen.
Pohjoismaisilla sosiaalipalveluilla on hyvä maine, ja
kunhan saadaan hommat
ensin käyntiin ulkosuomalaisten keskuudessa,
tarkoitus on laajentaa asiakaskuntaa britteihin, hollantilaisiin tai oikeastaan
kenelle vaan. Näitä palveluja on helppo monistaa eri
kieliversioina.
Ristolaisen liikeidea on
räätälöidä palvelut asiakaslähtöisesti.
– Kun ihminen tarvitsee tukea, suunnitellaan
asiakokonaisuus yhdessä.
Yrityksenä pystymme toi-

– Enemmän on tullut
yhteydenottoja kuin suunnitelmissa oli. Asiakaskontakteja on tullut kiitettävän
paljon.
Ristolainen on löytänyt
Aurinkorannikolta mukavan työyhteisön Smart
Work Plaza Bolichesista.
– Vaikka toiminkin toistaiseksi yksin, Smartille
on kiva tulla töihin. Vaikka muut toimivatkin eri
aloilla, silti on tunne siitä,
että kuuluu johonkin työyhteisöön.
Asiakkaat voivat ostaa
palveluita suoraan NSC
Groupilta. Toimeksiantajana voi toimia myös yritys tai julkisyhteisö, kuten
suomalainen kunta.
Tässä muutamia palveluja, joita NSC Group tällä
hetkellä tarjoaa:

Niina Ristolainen uskoo suomalaisilla sosiaalipalveluilla olevan kysyntää kansainvälisesti.
Tre-ohjaus

Tre (Tension, Stress and
Trauma Releasing Exercises) on itsehoitomenetelmä,
joka rentouttaa ja purkaa
stressiä. Tällä hetkellä NSC
Sosiaalinen
Group tarjoaa Tre-ryhmiä,
kuntoutus
joissa yhdessä tutustutaan
Sosiaalinen kuntoutus vah- ja opetellaan keinoja sekä
vistaa asiakkaan sosiaalis- liikkeitä, joilla Tre tulee tuta toimintakykyä ja edistää tuksi.
osallisuutta. Sosiaalisen
kuntoutuksen matkat Suo- Edunvalvonta-asiat ja
mesta Aurinkorannikolle talouden hallinta
ovat keskeisiä tämän pal- Oman tai läheisen edunvelun muotoja.
valvontaan, taloudellisiin

tai muihin käytännön asioihin liittyvät, esimerkiksi
etuusasiat, ovat usein haastavia. Näiden hoitamiseen
apu löytyy Ristolaiselta.

Kotihoito
NSC Group tarjoaa apua
arjen askareissa. Palveluihin kuuluu esimerkiksi apu
kaupassa käyntiin, kotiaskareisiin ja ulkoilemiseen.

Perhetyö

ja muutostarpeista on usein
tärkeää. NSC Group etsii
yhdessä perheiden kanssa uusia toimintatapoja.
Tarvittaessa myös yhteydenpito viranomaisiin on
mahdollista, samoin erilaisten maksusitoumus- tai
palvelusetelien käyttömahdollisuudet voidaan selvittää.

Muut asiantuntijapalvelut

NSC Groupin kautta on
Keskustelu perheen asioista mahdollista saada myös
kuten toiveista, unelmista erilaisia terapiapalveluita.

Lastenkerho Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

Esimerkiksi puhe-, psykoja toimintaterapiapalvelut
löytyvät.
Niina Ristolainen on itse
laillistettu sosiaalityöntekijä (YTM). Hän tekee myös
normaaleja sosiaalityöntekijän tapaamisia, joissa
saa arjenhallinnan tukea
tai vaikkapa apua ihmissuhdeasioissa.

Lisätietoja voi kysellä
sähköpostitse osoitteesta
info@nscgroup.fi

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

Hammaslääkäri Lääkäri

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

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

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen herättelee
keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Mäkisalo-Ropponen
alustaa NATO-asiaa
SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen
alustaa Suomen turvallisuudesta, mahdollisesta NATO jäsenyydestä ja
sote-uudistuksesta Ravintola Kukossa Fuengirolassa keskiviikkona 13.4.2022
klo 14.
Tilaisuuden järjestävänä
tahona toimii Aurinkorannikon Sosiaalidemokraatit,

se on kaikille avoin. Tilaisuudessa on 8 euron maksu, joka sisältää herkullisen
tapaksen ja lasin viiniä tai
muun juoman. Tilaisuuteen
tulee ilmoittautua tekstiviestillä numeroon +358
400500592 viimeistään
päivää ennen tapahtumaa.
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

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

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

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

Palvelut myös etänä!

Marokon
kulta

- tuotesarja

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

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

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

Ajankohtaista
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Jos ei Higueronissa treeni kulje, niin aina voi ihailla merinäkymää.

Uusi harjoituskeskus tuo palan
NBA-tuntua Fuengirolaan
Uusi koripallolle
omistettu harjoituskeskus Higueronin
alueella nostaa Fuengirolan yhdeksi koko
Espanjan keskeisistä
harjoittelu- ja valmistautumispaikoista.
Kaksi täysmittaista koripallokenttää, huippumateriaalit, kuntosalit ja
muut fasiliteetit, vieläpä
koko hallin leveydeltä suora näkymä merelle. Kyllä
kelpaa uudessa Fuengirola-Higuerón -harjoituskeskuksessa koripalloa pelata.
Joko harrastuksekseen tai
oikein ammatikseen.
Uusi harjoituskeskus
valmistui itse asiassa jo
viime syyskuussa, ja esimerkiksi paikalliset seurat
ovat päässeet harjoittelemaan siellä jo lokakuusta
asti. Viralliset avajaisseremoniat ja -puheet pidettiin
kuitenkin vasta keskiviikkona 30. maaliskuuta.
Uuden harjoituskeskuksen on tarkoitus edesauttaa
ja kehittää paikallisten seurojen toimintaa tarjoamalla
ensiluokkaiset harjoitusmahdollisuudet, mutta sen
lisäksi keskus on suunnattu myös ammattilaispelaajille, sekä seurajoukkueille
että maajoukkueille. Huippujoukkueet voivat valmistautua nyt Fuengirolassa
turnauksiinsa ja pelikauteensa.
Projekti käynnistyi kaksi
vuotta sitten. Siinä on mukana kolme tahoa, joiden

mahtavat harjoituspuitteet. Kaksi täysimittaista
kenttää, jotka on varustettu NBA:sta tutuilla koreilla. Myös parketti on
parasta mitä rahalla saa.
Samaa materiaalia käytetään lukuisissa maailman
johtavissa koripallosarjoissa: NBA:ssa, WNBA:ssa,
NCAA:ssa, Euroliigassa,
ACB:ssa ja kaikissa kan-

sainvälisen koripalloliiton
alaisissa turnauksissa.
Itse pelikenttien ohella
myös muuhun harjoitteluun ja toipumiseen tilat
ovat parasta mahdollista.
Kuntosali, toipumisalueet, kylmän ja lämpimän
veden altaat jne. Salista
löytyy myös 4x2 metrin
videoscreeni, jolla ottelutapahtumia voidaan näyttää.

Paikalla avajaisissa oli kaupungin ja maakuntahallituksen edustajien sekä maailmanmestareiden ohella myös
paikallisia koripallojunioreita.

Paikallisille seuroille
harjoituskeskus antaa
mahtavat harjoituspuitteet.
yhteistyöllä tämä kolmen
miljoonan euron merkittävä
hanke on saatu aikaiseksi:
Fuengirolan kaupunki, Andalusian maakuntahallitus
ja Ewo Sport -yhtiö. Viimemainittua yhtiötä pyörittävät entiset huippupelaajat,
Espanjan maajoukkueessa maailmanmestaruudenkin voittaneet Berni
Rodríguez ja José Manuel
Calderón. Molemmat herrat olivat paikalla luonnollisesti myös avajaisissa.
Harjoitushalli on kau-

pungin omistuksessa ja sen
toiminnan pyörittämisestä
vastaa Ewo Sport.
Avenida de El Higuerónilla sijaitsevalla harjoituskeskuksella on myös
kansainvälisen koripallo
liiton, samoin kuin Espanjan koripalloliiton
hyväksyntä toimia virallisena harjoitus- ja valmistautumiskeskuksena. Näin
ollen sitä voivat käyttää
myös maajoukkueet leirityksiin ja muihin valmistautumisiin.

Espanjan koripalloliitto
ja Andalusian aluehallinto ovat sopineet, että hallissa järjestetään lähivuosina
myös virallisia tapahtumia,
otteluita ja turnauksia.

NBA-tuntua
Vaikka Fuengirola-Higuerón -harjoituskeskuksen avajaiset on vasta nyt
virallisesti vietetty, paikan
toimivuuden ovat päässeet
jo testaamaan mm. Espanjan korkeimmalla sarjatasolla pelaavat Real Madrid
ja UCAM Murcia. Myös
lukuisat muut joukkueet
ovat osoittaneet kiinnostusta.
Paikallisille seuroille
harjoituskeskus antaa

Espanjan entiset maajoukkuetähdet Berni Rodríguez (vas.) ja José
Manuel Calderón (oik.) sekä Andalusian maakuntahallituksen
edustaja Patricia Navarro ja Fuengirolan pormestari Ana Mula iloitsivat
kansainväliset kriteerit täyttävästä harjoituskeskuksesta.
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Kirjoittaja on media-alan opinnoista pian valmistuva toimittaja. Kaisa tekee lehdessämme
työharjoittelua ja hänen juttujaan voi bongata Fuengirola.fi -mediasta kevään ajan.
Tulokkaan silmin -juttusarjassa Kaisa uppoutuu Aurinkorannikolla toimivien suomalais
yhdistysten toimintaan ja selvittää mitä uusi tulokas voi löytää yhteisöstä.

TULOKKAAN SILMIN

Stadilaiset pitävät yhtä
Onko kehä kolmosen ulkopuolella Helsinki vai
muu maailma? Nyt tutustutaan stadilaisiin ja
stadihenkisiin ihmisiin.
Teksti ja kuvat: Kaisa Korkeamäki
Aurinkorannikon Stadilaiset on vuonna 2009 perustettu alun perin helsinkiläisten kavereiden
porukka, josta on vuosien varrella kasvanut yksi
suomalaisia täällä Aurinkorannikolla yhdistävä
yhteisö.
– Meidän periaatteisiin
kuuluu, ettei meillä ole
yhdistyksen koneistoa tai
johtajia, vaan toimintamme perustuu stadilaiseen
rentouteen, josta on jäykkyys kaukana, kuvaa aktiivijäsen Jussi Metsä.
Kuten nimestäkin voi
päätellä, valtaosa yhteisön
jäsenistä tulee pääkaupunkiseudulta, mutta yhteisö
on täysin avoin kaikille,
jotka kokevat stadilaisuuden jollain lailla itselleen
läheiseksi. Jäseniä on ollut

myös esimerkiksi Turusta
ja Oulusta.

Kaveria ei jätetä
Yhteisön slogan, kuten toimintakin, tähtää siihen, ettei kenenkään tarvitse olla
yksin.
– Emme tykkää yhtään
nenänvartta pitkin katsomisesta. Valttinamme
on pitkäjänteisyys, sillä
olemme kokoontuneet joka viikko samaan aikaan
aina perustamisesta lähtien, Jussi Metsä kertoo.
Kaikki Aurinkorannikon
Stadilaisten tilaisuudet ja
tapahtumat ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia.
Luonnollisesti jäsenmaksujakaan ei ole. Tällä hetkellä
jäsenistöä tiedotetaan viikoittain toiminnasta pos-

tituslistan kautta ja kuka
vain voi osallistua viikkotapaamiseen, joka järjestetään tiistaisin klo 16
ravintola Nuriasolissa.
Kokoontumisissa on
vaihdellen myös ohjelmaa,
kuten esitelmiä. Torstaisin
pelataan mölkkyä Rosarion puistossa klo 14 alkaen.
– Vuoden kohokohta on Stadin Viikko, jonka järjestämme vuosittain
Fuengirolassa lokakuussa. Vappuaattona 30.4. lakitamme ”Wara Mantan”
patsaan Paseolla, jonne odotamme kerääntyvän n. 500–
600 ihmistä, listaa Metsä.
Stadilaiset toivottavatkin kaikki tervetulleiksi
seuraamaan lakitusta.
Retket kuuluvat toimintaan ja yhteisö käy niin
rannikolla kuin Suomessa tutustumassa erilaisiin
kohteisiin. Kesäisin, viikonpäivästä riippumatta aina
12.6. vietetään myös Helsinki-päivää stadissa lounaan
merkeissä. Lounastapaamisia on myös rannikolla.

Seuraava Stadin Viikko on jälleen lokakuussa.

Puuharyhmä
kokoamassa
Jäsenistö koostuu tällä hetkellä pitkälti vanhemmasta väestä, mutta jäsenmäärä
on jatkuvassa nousussa ja
yhteisö on tehnyt Stadin
Slangi ry:n kanssa myös
nuorille suunnattuja yhteistyökilpailuja.
– Meillä on niin kutsuttu ”puuharyhmä”, jossa on

noin kymmenen henkilöä.
Jokaisella on oma vastuualue jota hoitavat ja suunnittelemme yhdessä uusia
juttuja tehtäväksi. Tällä hetkellä suunnittelemme jo ensi lokakuun Stadin Viikkoa.
Houkuttelemme ihmisiä
osallistumaan esimerkiksi tunnettujen henkilöiden
esiintymisillä tapahtumissamme, Jussi Metsä kertoo.
Mikäli Aurinkorannikon

Stadilaisten toiminta voisi
kiinnostaa sinua, helpoiten
mukaan pääsee osallistumalla tiistain tapaamiseen.
– Siellä saa heti juttukavereita, kaikki puhuvat
kaikkien kanssa ja siitä voi
sitten päättää mihin ja miten paljon osallistuu, Metsä
kannustaa. Myös Facebookissa voi liittyä Costan Stadilaiset -sivulle ja kysyä
lisätietoja.

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

P

erjantaina 5.4.2012 ilmestyneessä lehdessä uutisoitiin projektista,
jonka tarkoituksena oli saada espanjalaisia sairaanhoitajia töihin Suomeen.
Projektissa oli mukana EU:n sosiaalirahaston tuella Satakunta ja kymenlaaksolainen Mediko-projekti, jonka takana
olivat Kotkan ja Kouvolan kaupungit. Yli
2000 espanjalaista lähetti hakemuksen,
joista 56 valittiin lopulliselle koulutusjaksolle kohti Suomen hoitoalaa. Neljän
kuukauden koulutusjaksolla valituille opetettiin suomen kielen perusteita
ja hoitoalan sanastoa, mutta myös Suomen palkkaus- ja ammattiliittokuvioita.
Projekti toteutettiin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen johdosta, jotta
hoitoresurssit voitiin varmistaa.

M

uissa uutisissa erikoistutkija Paula Könnilä kertoi käynnistyneestä Aurinkorannikon suomalaisyhteisön
tutkimuksesta. Siinä tutkittiin neljästä
näkökulmasta, millaista muutosta Aurinkorannikon suomalaisväestössä on
vuosien aikana tapahtunut. Nämä neljä olivat muutto uuteen kulttuuriin, elämänmuutos, sopeutumisen edellytykset
ja elämää vaikeuttavat tekijät. Könnilä kertoi rannikolle muuttaneen nuorempaa väkeä, yrittäjiä tulleen lisää ja
ihmisten olleen aiempaa osallistuvampia yhteisössä.

A

voliiton rekisteröinti muuttui maksulliseksi, Espanjan työllisyystilastojen siihen mennessä historian korkein
työttömyysluku ylitti 208.000 työttö-

män rajan Málagan provinssissa ja Torreviejassa järjestettiin suomalaisen koulun
kevätjuhla kolmatta kertaa peräkkäin.
Málagalainen Carolina Navarro oli voit-

tanut padelin MM-kultaa yhdessä argentiinalaisen Cecilia Reiterin kanssa
ja jutussa pohdittiin myös milloin padel
hyväksyttäisiin olympialajiksi.

Ajanviete
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Yritysuutinen

Maaliskuun
luetuimmat

Esitystekniikkaa ammattitaitoisesti
Syksyllä 2021 Harri ”Herra
Hii” Savolainen joutui koronan vuoksi lopettamaan
suositut esitysillat His Stars
Bar:ssa ja ”otti alas” ammattitason esitystekniikan. Hetken mietittyään
hän laittoi His Stars Party Productionin sivutuotteeksi ravintolansa nimen
rinnalle.
– Ajattelin, että syksyn
markkinoin ja sitten kevätkaudella tehdään tapahtumia ja juhlia yksityisille ja

yrityksille, Savolainen kertoo.
Toisin kuitenkin kävi,
ja kysyntä yllätti positiivisesti.
His Stars Party Production on tapahtumatuotantoyritys ja sen pääala on
tapahtumatekniikka äänentoistosta valo- ja videotekniikkaan.
– Syksyn aikana toteutimme jo Aurinkorannikon Leijonien kaikki
konsertit, Suomelan teat-

terin Revyyn ja Tuntemat- äänisuunnittelun. Syksyllä
toman Sotilaan esityksien hommat rannikolla jatkuu

His Stars Bar:n
liiketoiminta on
myynnissä!
Asioilla on kuitenkin aina
kääntöpuolensa ja yrittäjän
tulisi pystyä panostamaan
aina 110% tekemisiinsä. Nyt Party Production
työllistää jo niin paljon,
ettei yksi ihminen ehdi
kaikkea. Savolainen päätti laittaa His Stars Barin
myyntiin.
– Ravintola on täysin valmis. Uusi omistaja pystyy
aloittamaan heti ja muuttamaan sitten myöhemmin
konseptia haluamaansa
suuntaan. Ravintolalla on
hyvä maine ja se on yksi
Fuengirolan siisteimmistä
kuppiloista. Siinä on mahdollisuudet tyylikkääseen
paikkaan urheilubaarista
seurusteluravintolaksi tai
tapasvalikoimaa kasvattamalla myös runsaaksi tapas-ravintolaksi.
His Stars Bar on myynnissä barinthesun.com -välitystoimistolla.

Hii Savolainen hoitaa esitystekniikan ammattitaitoisesti.

RAKKULA

SELITYSPELI

PISTELLÄ

VÄISTETTYJÄ

RUOKAJUOMA

ARVOKALOJA

IBIZA

Sofia Belórfin biletys Fuengirolan yössä nousi kuukauden kakkossijalle.

Top 3 maailskuu

1. Naiset hurvittelivat luksushotellissa ja jättivät tuhansien
laskun maksamatta
2. Sofia Belórf bailasi rajusti Fuengirolan yössä – julkinen pusu
Stefulta
3. Hiekkapölyä ja mutasadetta Málagassa – harmia ihmisille ja
autoille
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KOKOONTUMISJÄÄPAIKKOJA
KAAPISSA

Maaliskuussa Fuengirola.fi -sivustoa luettiin ahkerasti. Korona näyttää olevan mennyttä aikaa, yksikään
kymmenestä luetuimmasta jutusta ei käsitellyt koronaa tai sen seuraamuksia. Tällä kertaa huomattavasti kevyemmät aiheet nousivat esille. Luetuin juttu
käsitteli juhlivia rouvia, jotka päättivät jättää laskun
maksamatta. Kunnon julkkisjuoru Sofia Belórfin piipahduksesta Fuengirolan yöhön nousi toiseksi luetuimmaksi.

ja toimeksiantoja vastaanotetaan kesän aikanakin.

teatteritekniikan. Lisäksi Suomen Itsenäisyyspäivän juhlan Palacio de La
Pazissa ja joitain yksityistilaisuuksia.
– Kevätkausi on ollut
kiitettävän kiireinen ja
palvelun kysyntä on vain
kasvanut. Keikkoja tehdään
aina toukokuun loppupuolelle asti ja sitten kesä on
taukoa, koska toteutan Suomessa kahden kesäteatterin

PULLOTUKSIIN

NÄYTTELIJÄLLÄ

Ajanviete
SUDOKUT
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HEMIN

PÄHKINÄT

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

RAPU

VESIMIES

LEIJONA

Ihana viikonloppu huippuporukassa
antaa sinulle uusia vinkkejä elämäsi
kokemusreppuun. Onnea saat kasvohoidosta!

Upeiden ihmisten kanssa on aina ihanaa
viettää aikaa, kuten nyt lauantaina! Onnea saat
jännien ennustusten valosta!

KALAT

Mahtava viikonloppusi koostuu erilaisista
toiminnoista, joista jää hulppeat muistijäljet
aivolohkoosi. Onnea saat jumpasta!

OINAS

Aurinkoinen viikonloppusi saa lisäväriä upeista
huulipunavalikoimista, joita saat kokeilla.
Onnea saat keväisistä sävyistä!

Keväinen viikonloppu tulee sinulle niin
tarpeeseen. Muista että uudet bikinit, viini ja
hyvä ruoka tasoittavat aina tietäsi!

Lököttely, saunominen ja kavereiden kanssa
istuskelu keräävät sinun energiasi yhteen.
Huoleton toukokuu voi alkaa!

NEITSYT

Hauska muttakin työllistävä viikonloppusi
sujuu mitä parhaiten. Saat paljon aikaiseksi.
Onnea saat touhuamisesta!

VAAKA

Terveellisiin elämäntapoihin tutustuminen
ja kauneutesi vaaliminen on viikonloppusi
tavoite. Onnea saat huulipunasta!

HÄRKÄ

SKORPIONI

KAKSOSET

JOUSIMIES

Ratkiriemukas viikonloppusi antaa sinulle
sellaista buustia, jota olet kaivannut. Onnea
saat ystävistä ja nyyttäreistä!

Kattoterassin raikkaat tuulet virkistävät kevääsi
kulkua. Onnea saat niskajumin hieronnasta ja
ystävien huonoista vitseistä!

1. Kuinka monta suomalaista miljardööriä löytyy Forbesin,
liki 3.000 henkilön, listalta?
2. Kenen diktaattorin valtaannoususta tuli sunnuntaina
kuluneeksi 100 vuotta?
3. Millä nimellä tunnetaan juoma, jonka haastajaksi nousivat
nimikilpailussa Monopoli ja Ponjakki?
4. Millä tavalla Cristal Snow ja Niko Saarinen ovat tuoneet
tällä viikolla Suomea esille USA:ssa?
5. Millä nimellä tunnetaan paremmin DP-27-pikakivääri?
6. Mikä nimi valittiin Me Naiset -lehden etunimikilpailussa
Suomen kauneimmaksi?
7. Kuinka kauan kestää polttoaineasemalla 8.000 bensalitran
valuttaminen tankkiin?
8. Miten Elisa Tiilikainen on vaikuttanut suomalaiseen
populaarimusiikkiin?
9. Missä Amerikan mantereen liittovaltiossa on kymmenen
provinssia ja kolme territoriota?
10. Kuinka paljon on Espanjan ja Nepalin aikaero tällä
hetkellä?
Vastaukset sivulla 23

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU
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Mitä upein porukka valloittaa mielesi. Saat
runsaasti positiivista energiaa! Onnea saat
varpaankynsien kevätpäivityksestä!

Kiinnostava ennustusten aalto päivittää
kevätviikonloppusi. Saat selville ihania asioita
tulevasta! Onnea saat kattoterasseilta!

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

Tuulinen päivä
Paseolla.
Kuva: Lasse Pasila

Tunnistatko itsesi kuvassa ympyröidyksi henkilöksi? Ravintola Kukko
tarjoaa sinulle pullon viiniä! Voit noutaa viinipullon Kukosta ravintolan
aukioloaikana.
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Sääntöjä ja säätöjä
JALKAPALLON YKSI VOIMAVARA ja
vahvuus on sen muuttumattomuus.
Säännöt ovat helppoja oppia jo lapsena, ne ovat samanlaiset ympäri maailman eikä niitä juurikaan rukkailla muodin mukaan. Pientä viilausta kuitenkin
aina harvakseltaan tehdään.
Kolmisenkymmentä vuotta sitten
muutettiin ns. palautussääntö. Jos pelaaja potkaisee pallon oman joukkueen
maalivahdille, on pelaamista jatkettava
jalan. Toisin sanoen maalivahti ei saa
napata pelivälinettä käsin haltuunsa.
Mielestäni tämä on ollut koko lajin historian paras uudistus. Valtavasti ajanpeluuta ja turhaa varovaisuutta poistui
kertaheitolla ja peli muuttui huomattavasti nopeammaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Toiseksi parhaaksi uudistukseksi rankkaan VAR:n eli videotuomarin. Muutokset aiheuttavat tietysti aina
parranpärinää, mutta alkukankeuksien jälkeen on VAR mielestäni toiminut
hienosti. Otteluissa tapahtuneet oikeusmurhat ovat selkeästi vähentyneet.
Mitä sitten voisi tai pitäisi vielä muuttaa? Suurimmat korjaukset tekisin pelaajien ”säätämisiin” ja pikkuvilppeihin.
Nykytekniikalla lienee helppoa saada
merkattua reaaliaikaisesti oikea sivurajaheiton paikka. Tällä hetkellähän sitä
pelaajat justeeraavat kuinka kehtaavat
jopa kymmeniä metrejä omaksi edukseen. Vapaapotkut ja pelaajamuurin
oikean paikan erotuomari jo kentälle
suihkeella merkitseekin oikeisiin kohtiin.
Lisäisin myös erotuomarin koskemattomuutta. Keltainen kortti välittömästi jokaiselle mussuttajalle joka
eksyy turhan lähelle oikeudenjakajan
henkilökohtaista reviiriä. Helposti mitat-

www.uusirefla.com

Urheilu
La Liga
tuna minimivälin voisi määrittää siten
ettei paikallaan seisova tuomari yltäisi
purnaajaa koskettamaan. Räksyttäkööt
pelaajat sitten mielensä mukaan ottelun jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa tai
pukukopeissaan, mutta peliä viivyttävät
turhat näytelmät jäisivät tiukemmalla
kurilla vähemmälle.
Viimeiset viisitoista minuuttia kieltäisin pelaajavaihdot kokonaan, ellei
kyseessä ole selkeä loukkaantuminen.
Lisäksi pitäisin tervetulleena käytäntöä,
jossa pelikierroksen jälkeen erillinen
videoraati kävisi läpi mahdolliset ottelujen aikana tapahtuneet filmaukset
eli turhat vapaa- ja rangaistuspotkujen
kalastusyritykset. Näyttelijöille tuomittakoon pelikieltoa.
Joku voisi sanoa että ajanpeluu,
filmaaminen ja pienet säätämiset ovat
aina kuuluneet lajiin. Mutta niin siihen
kuului aikanaan turha maalivahdille
syötteleminenkin ja taaksepäin pelaaminen. Väittäisin että pitkällä tähtäimelle
jokaisen eduksi koituisi urheilullisuuden
kasvu ajanpeluun ja näyttelemisen kustannuksella.
PS. muuten olen sitä mieltä että rangaistuspilkkua olisi siirrettävä metrin
verran taaksepäin. Aikanaan muhkuraisella siannahkapallolla ei rangaistuspotkuista onnistuttu läheskään
siinä määrin mitä nyt. Nykyään rangaistuspotku merkitsee lähes automaattisesti maalia, eikä se ole
varmaankaan ollut alkuperäinen ajatus lajin syntyhetkillä.

Lauri P. Pietikäinen

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

Kolme voittoa maalierolla 23–1, sitä kelpaa juhlia.

LIONS jyräsi vakuuttavasti
Liga Stilmatin mestaruuteen
Fuengirola LIONS ei
jättänyt jossiteltavaa
rullakiekon kansallisessa Liga Stilmatissa.
Viime viikonloppuna pelattiin rullakiekon Liga
Stilmatin lopputurnaus
Cartagenassa. Kyseessä on
Espanjan kolmanneksi korkein kansallinen sarjataso.
Turnaus pelattiin 12
joukkueen voimin lauantaina ja sunnuntaina, 2. ja
3. päivä huhtikuuta.
Fuengirola LIONS pelaa
sarjaa yhdellä joukkueella,
joka on kerätty yhdistelemällä kaikkien seuran kolmen joukkueen miehistöjä.
Liga Stimatia fuengirolalaiset pelaavat seuran nimellä
Fuengirola LIONS.
LIONS lähti finaaliturnaukseen erinomaisista
asetelmista. Joukkue voitti runkosarjan, mikä takasi

fugelaisille suotuisan otteluohjelman. Puolivälieräottelussa LIONSia vastaan
asettui Sumendi. Ottelu
päättyi LIONSille 5–0.
Välierissä fuengirolalaiset kohtasivat runkosarjassa toiseksi sijoittuneen
Fénixin Madridista. Ottelu kirjattiin leijonille tennislukemin 6–0.
Finaalissa LIONS sai vastaansa Sumendin uudem-

man kerran. Ottelukaavio
mahdollisti sen, että puolivälierän tappiostaan huolimatta joukkue oli taistellut
tiensä finaaliin asti. Loppuottelussa Sumendin eväät
oli kuitenkin syöty, ja kyyti oli kylmää. LIONS voitti
finaalin 12–1.
Näin ollen Fuengirola
LIONS kruunattiin Liga
Stilmatin mestariksi.
Onnittelut mestareille!

Voittajalauma koko komeudessaan.

Historialliset pudotuspelit Liigassa
tehottomuus. Joukkue loi jopa selvästi uhrautuvasti. Jotain kertoo ennätyksellienemmän paikkoja kuin TPS, mutta mi- set kenttäpelaajien kiekon blokkaukset.
Muissakaan peleissä Suomi-kiekko
kään ei auttanut. Suurin mestarisuosikki
näyttä parhaat puolensa.
aloitti kesälomansa.
Jääkiekon niin sanotut asiantuntijat
Liigan kannata on erin omainen asia,
ovat monesti luonnehtineet Liigaa
että yleisö innostui koronarajoituskasvattajasarjaksi. Toki Suomen
ten jälkeen ryntäämään katsomoon. Tampereella Ilves
A S K I N Liigasta löytyy paljon nuoria
lahjakkuuksia, ja parhaat
kampesi Kärpät laulukuoM
heistä lähtevät muualle,
roon yli 10.000 silmäpamutta Liigan taso on kaikrin edessä. Turussakin
kea muuta, muttei isojen
katsojia oli yli 8.000 ja
liigojen farmi. Suomessa
Oulussa tiistaina 6.000.
pelataan hyvää ja tasoVastaavia Lukuja saadaan
kasta jääkiekkoa. Sen tähakea.
A K A
mäkin kausi on taas osoittanut
Ilveksen ja Kärppien sarja
ja erityisesti kevään pudotuspelit,
oli tähänastisten pudotuspelien
tasaisin ja tasokkain. Pelin panokset jotka huipentuvat siihen, että kaikilla
eivät myöskään vaikuttaneet joukkuei- jatkoon päässeillä on täydet mahdolden tapaan pelata. Molemmat joukku- lisuudet kantaa finaalisarjan päätyttyä
eet hyökkäsivät rohkeasti ja uskalsivat Kanada-maljaa.
pitää kiekkoa. Omaa maalia puolustettiin

A

mys, mutta kun aikaa kuluu ja seurassa
kyetään tarkastelemaan koko kautta
omista lähtökohdista, niin ei seurassa
voida olla kuin tyytyväisiä.
Liigan kannalta on erinomainen asia,
että myös tällaiset pienen budjetin seurat
kykenevät tunkeutumaan suurseurojen
joukkoon.
Viime kauden mestari Lukko joutui ylivoimaisen tehtävän eteen, kun se urakoi
runkosarjan lopussa pelejä kuukauden
ajan lähes joka toinen päivä. Kaiken
lisäksi joukkueen pelaajarinki oli liian
pieni näin vaativaan urakkaa. Sellaiset
pelaajat kuin Vili Saarijärvi joutuivat illasta toisen urakoimaan 25 minuutin
jääaikoja. Se näkyi otteissa.
HIFK:lla oli Liigan kovin materiaali, ja
seura sai vielä kovia KHL-vahvistuksia,
kuten Turusen ja Pakarisen. Nuori TPS
kykeni kuitenkin kampemaan helsinkiläiset laulukuoroon. HIFK:n ongelmana oli

T

JÄÄKIEKON LIIGAN pudotuspelit ovat
näyttäneet parhaan puolensa. Voidaan
oikeastaan puhua historiallisista play
offeista.
Neljästä pelisarjasta kolmessa mentiin seitsemänteen otteluun ja Ilveksen ja
Kärppien kamppailussa sarjan ratkaisun
päästiin vasta jatkoerän jälkeen.
Tarvitsee mennä 19 vuoden taakse,
että löydetään vastaava tilanne. Kaiken
lisäksi jokainen peli on ollut äärimmäisen
tiukka, valtaosaltaan maalin marginaaleilla on menty.
Tappara sai hetken levähtää, kun se
kykeni voittamaan viidessä pelissä Lukon. Otteluvoitot siis olivat 4-1.
Kauden yllättäjä Jukurit ei enää kyennyt venymään KooKoota vastaan. Kouvolalaiset tekevät seurahistoriaa. Koskaan aikaisemmin seura ei ole ollut Liigan välierissä eli pelaamassa mitaleista.
Mikkeliläisille putoaminen oli petty-

Urheilu
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GOLFtuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU
MIJAS LOS LAGOS 6.4.2022
Sarja 1:
Lyöntipeli miehet hcp 0–14
1. Kanerva Jari
hcp 13.....................tulos 70
2. Rusanen Matti
hcp 8.......................tulos 71
3. Hakkarainen Paavo
hcp 14.....................tulos 72
Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28
1. Lemola Timo
hcp 18.....................tulos 39
2. Rinta-Pollari Ari
hcp 23.....................tulos 37
3. Palenius Ilkka
hcp 28.....................tulos 37

Harjoitusleiri Benalmádenassa tarjosi Mailattarille piristävää vaihtelua Vaasan loskassa treenaamiseen.

Mailattaret Vaasasta
leireilee Benalmádenassa
Superpesisjoukkue
Mailattaret Vaasasta
viettää tämän viikon
treenileirillä Benalmádenassa.
Kuvat: Mailattaret
Mailattaret pelaa ensimmäistä kauttaan Superpesiksessä ja leiri on joukkueelle
ensimmäinen ulkomaan
harjoitteluleiri.
– Treenileirillä päästään
harjoittelemaan jo ulkona,

kun Vaasassa on vielä lumi
maassa, kertoo pelinjohtaja Pekka Mäntymaa.
– Talvella olemme harjoitelleet joukkueena treenileireillä Vaasassa, mutta
nyt saadaan harjoitella ja
viettää yhdessä aikaa kokonainen viikko. Näillä
jutuilla on tärkeä merkitys joukkueen ryhmäytymisen kannalta, tietää
Mäntymaa omaltakin pelaajauralta.
Harjoitusolosuhteet saavat Mäntymaalta kiitosta
myös kentän osalta.

– Olemme harjoitelleet täällä El Tomillarin
stadionilla, joka on jalkapalloiluun tarkoitettu kumirouhekenttä. Alusta
poikkeaa jonkin verran
pesäpallon hiekkatekonurmesta, mutta käy tähän tarkoitukseen oikein
hyvin. Matkanjärjestäjäksi valitsimme näitä reissuja
jo useita vuosia järjestäneen
Saarikoski Travelsin. Heillä
on kokemusta ja tietävät ja
tuntevat harjoittelupaikat.
Vaikka fokus on luonnollisesti treenaamisessa,
on pelaajille jätetty myös
omaa aikaa.
– Pelaajille on jätetty aikaa myös vapaa-ajan viettoon täällä. Alkuviikosta
osa kävi shoppailureissulla Fuengirolassa ja Benalmádenan satama-alueella
ja rannoilla on käyty varmaan päivittäin.
Vaikka paikalliset ovat
valitelleet sateista kevättä,
on pelinjohtaja Mäntymaa
ollut tyytyväinen myös säähän.
– Sää on suosinut meitä. Alkuun oli pari pil-

Sarja 3:
Pistebogey naiset hcp 0–36
1. Lemola Raija
hcp 36.....................tulos 35
2. Kanerva Anne
hcp 17.....................tulos 32
3. Söderholm Marit
hcp 30.....................tulos 30
Pisin draivi miehet
Ryynänen Jarno
Pisin draivi naiset
Kanerva Anne
Lähimmäs lippua
Remes Pekka
Paras scr
Tenho Pasi.............................75

401st COPA DOS LEONES
CALANOVA GOLF CLUB
7.4.2022
Kategoria 1. HCP 0–17.0
1. Jani Asunmaa
hcp 14,0..................tulos 48
2. Rame Korhonen
hcp 13,3..................tulos 43
3. Erkki Kortelainen
hcp 10,0..................tulos 38
Kategoria 2. Gents 17.1–28
1. Rami Holopainen
hcp 19,9..................tulos 42
2. Kosti Uusitalo
hcp 18,6..................tulos 38
3. Pertti Kuismanen
hcp 26,5..................tulos 38
Kategoria 3. Ladies 17.1–36
1. Irja Kuismanen
hcp 26,2..................tulos 36
2. Eeva Rinne
hcp 34,0..................tulos 36
3. Ritva Salmi
hcp 27,4..................tulos 33
Best Scratch result
Jani Asunmaa.......................77

vistä päivää, mutta se oli
vain hyvää totuttelua Vaasan pakkassäästä siirryttäessä. Aurinkorannikko
on nimensä veroinen ja

loppuviikosta on päästy
nauttimaan upeasta säästä. Treenileiri on ollut oikein onnistunut, päättää
Mäntymaa.

Lähimmäs lippua Reikä 6
Naiset / Miehet
Roger Jonsson
Lähimmäs lippua Reikä 8
Naiset / Miehet
Päivi Nuutilainen
Lähimmäs lippua Reikä 17
Naiset / Miehet
Ritva Salmi
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 7 Naiset
Siru Vartiainen
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 7 Miehet
Rame Korhonen

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

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

Haluatko
töihin
Aurinkorannikolle?

Ke klo 11–13
Kahvila ja kirjasto avoinna
BENALMADENA
SEURAKUNTAKOTI
Su
klo 18
Messu
SEURAKUNTAKOTI
10.4.klo 11–13
klo 15
de la Mielin
kirkko
Ke
Kahvila
jatavattavissa
kirjasto
avoinna
Sosiaalikuraattori
jaMessu,
pappiArroyo
seurakuntaKe
klo
Kahvila
ja kirjasto
avoinna
Su
klo 11–13
18
Messu
kodilla
keskiviikkoisin
loma-ajat
huomioiden.
Su
klo 18
Messu
TORRENTUPA
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakuntaPACOSINTUPA
Suljettu
kesän.
Sosiaalikuraattori
ja18.4.
pappi
tavattavissa
kodilla
keskiviikkoisin
loma-ajat
huomioiden.
8.4., 11.4., 13.4., 15.4. ja
klo 10-13
Kahvila
ja seurakuntakirjasto
kodilla
keskiviikkoisin
loma-ajat
huomioiden.
TORRENTUPA
Suljettu
kesän.
PACOSINTUPA Suljettu kesän.
Johtava pappi JarmoSuljettu
Karjalainen
PACOSINTUPA
kesän.
Johtava pappi Jarmo
Karjalainen
p. +34 649 194 085,Suljettu
jarmo.karjalainen@evl.fi
TORRENTUPA
kesän.
lomalla
15.6.–13.8.2021
TORRENTUPA
Suljettu kesän.
Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen

Yhteyshenkilö Juha Saari,
puh. +358 440 893 417

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

Luotettavat ja joustavat

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

KULJETUSPALVELUT

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse
osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

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

Myytävänä

Viestit ja whatsappit Marjatta
(+34) 607 557 443

Vuokralle
tarjotaan

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.

MERCEDES BENZ B180 CDI
Sport Tourer tarpeettomana.
17.3.2016 rek. Espanja. Ajokm
n. 10.000 Diesel-Automaatti109cv 5 istuinp. Sijaitsee Fuengirolassa. Tee tarjous, oma hinta-arvioni 17.000€. Puh +358
40 742 8251

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

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

V TC

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

Pyydä tarjous:

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

ME
ITY DIA

.F U

W

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

Sekalaista

WW

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

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

F

•

Pienikin ilmoitus huomataan!

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

FI

Tapahtumatiedot: turistikirkko.ﬁ ja Facebook.

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

A.

Tervetuloa tilaisuuksiimme!

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

C

p. +34 649
194 085
Johtava
pappi
Jarmo Karjalainen
p. +34 654pappi
511 472,
juha.sarkkinen@evl.fi
Johtava
Jarmo
Karjalainen
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla 15.6.–13.8.2021
lomalla
15.6.–13.8.2021
Toimistosihteeri
p.
+34 649
194Marja
085 Karjalainen
Kasvatustyön
pappi
Juha Sarkkinen
p.
+34952
649
194
085
+34
665
718,
Seurakunnan
toimisto
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
jarmo.karjalainen@evl.fi
p. +34 654 511 pappi
472 Juha Sarkkinen
Kasvatustyön
ext-marja.karjalainen@evl.fi
Kasvatustyön
pappi Juha
Sarkkinen
juha.sarkkinen@evl.fi
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
p. +34 654
511 472
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
p.
+34 654 511 472
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)

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA

•

SEURAKUNTAKOTI
8.4.
klo 10-12 Perhekerho
klo 10-14 Kahvila ja kirjasto
klo 18-20 Lauluseurat
9.4.
klo 16-18 Biisintekokurssi, nuorten taidetyöpaja
klo 19-21 Saapas-kahvila
10.4.
klo 18
Messu
11.4.
klo 10-14 Kahvila ja kirjasto
klo 14-15 Miestenpiiri
13.4.
klo 10-14 Kahvila ja kirjasto
klo 10-13 Verenpainevastaanotto
klo 12-13 Raamattupiiri
klo 18-19 Hiljaisen viikon hartaus
14.4.
klo 18-19 Kiirastorstain iltakirkko
15.4.
klo 18-19 Pitkäperjantain iltakirkko
16.4.
klo 17-19 Lauluseurat
klo 19-21 Saapas-kahvila
SEURAKUNTAKOTI
17.4.
klo 17
Messu, Los Bolichesin kirkko

E N GIR O

L

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

Aurinkorannikolla

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

Juhala.info Golf Society
Facebookissa
647 127 498 / Timo

GOLFIA
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HEMIN

PÄHKINÄT

1. Kuusi
Kolme heistä, Antti, Ilona ja Ilkka, on Kone-yhtiön suuruuden
luojan Pekka Herlinin lapsia, neljäs on edesmenneen Niklas
Herlinin poika Heikki. Kaksi muuta suomalaista ovat Wihuri
Groupin entinen toimitusjohtaja Antti Aarnio-Wihuri ja ST1:n
suuromistaja Mika Anttonen.
2. Stalinin
Stalinia on verrattu usein Adolf Hitleriin. Hän oli diktaattori ja
tyranni, joka toteutti kansanmurhia. Stalinin kuoleman jälkeen
Neuvostoliiton johtajat hautasivat myös hänen perintönsä ja
puhdistivat Moskovan stalinisteista. Venäjän nykyinen johtaja
Vladimir Putin on taas eri maata.
3. Jaloviina
Syksyllä 1932 Suomen markkinoille tuli väkevä alkoholijuoma
Jaloviina, joka on konjakin ja viljaviinan sekoitus. Ennen
markkinoille tuloa Oy Alkoholiliike Ab järjesti henkilökunnalleen
nimikilpailun, jossa kärkikolmikkoon selvisivät Jaloviinan lisäksi
Monopoli ja Ponjakki.
4. He ovat olleet USA:n Onnenpyörän vieraileva
juontajakaksikko
Mediapersoonat nähtiin tällä viikolla USA:n Wheel of Fortune
-ohjelmassa. Kaksikon osuudet nauhoitettiin Suomessa.
Amerikkalaisessa pelissä on myös muutama Suomi-aiheinen
tehtävä ja kaksikko on kertonut televisiossa joitakin faktoja
Suomesta.
5. Emma
Emma on helppo tunnistaa aseen päällä olevasta pyöreästä
rumpulippaasta. Suomalaiset käyttivät niitä Neuvostoliittoa
vastaan toisessa maailmansodassa. Nyt samat aseet vilahtelevat
ukrainalaisten aluepuolustusjoukkojen käsissä.

VASTAUKSE T

6. Helmi
Se sai noin 2.500 annetusta äänestä 2,9 prosenttia. Seuraavaksi
tulivat Aino, Lumi, Hilla ja Linnea. Kilpailun kaunein miesten nimi
oli 16. sijoittunut Eino. Eino on ollut yksi suosituimmista poikien
etunimistä viimeiset kymmenen vuotta.
7. 3 tuntia
Tieto on peräisin Uudessakaupungissa sijaitsevan Meri-TB:n
kauppiaalta. Vuonna 2007 asiakkaaksi tuli venäläinen,
46-metrisen luksusjahdin miehistö, joka tankkasi kulkuneuvoon
8.000 litraa löpöä. Kyseessä taitaa olla yksi Suomen pisimmistä
tankkauksista.
8. Hän on Haloo Helsinki! -yhtyeen laulaja Elli Haloo
Haloo Helsinki! Raivasi itsensä joitakin vuosia sitten Suomen
suosituimmaksi bändiksi. Yhtye jäi tauolle vuonna 2018 ja palasi
keikkapaikoille pari vuotta myöhemmin. Tauon aikana Tiilikainen
teki soolouraa taiteilijanimellä Ellips.
9. Kanadassa
Vuonna 1867 säädetty hallitusmuoto antaa provinsseille
laajemman toimivallan ja oikeudet kuin territoriolle, joita ohjaa
liittovaltion hallitus. Ontario ja Quebec ovat varmasti lähes
kaikille suomalaisille tuttuja provinsseja, mutta siitä vain
luettelemaan loput.
10. 3 tuntia ja 45 minuuttia
Maailmassa on useita outoja aikavyöhykkeitä. Aasiassa ja
Australiassa kuten myös Etelä-Amerikassa on puolen tunnin
ja kolmen vartin ratkaisuja. Sen sijaan Kiinassa on vain yksi
virallinen aikavyöhyke. Lännessä on kuitenkin käytössä
epävirallinen aika. Epävirallista aikaa käytetään myös monissa
Afrikan maissa.

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKU-RATKAISUT

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

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

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

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

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

Graafikko
Heikki Sallinen

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

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:
aineisto@fuengirola.fi

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

aineisto@fuengirola.fi

Perin erilaiset lakot
SUOMESSA RIIDELLÄÄN työn tekemisen ehdoista
ihan tosissaan. Perjantaina lähi- ja perushoitajien
liitto Super ja sosiaali- ja terveysalan Tehy ilmoittivat
alkavasta lakosta. Metsäteollisuudessa Paperiliitto ja
UPM ovat seisseet peitset tanassa jo alkuvuodesta
lähtien, eikä sopua näy.
Kyseessä ovat perin erilaiset lakot vähän joka
tavalla. Hoitajat haluavat reilut kuoppakorotukset
ja paremmat työolot. Normaalin korotuksen päälle
vuosittain 3,6 prosenttia muutaman vuoden ajan.
Metsäteollisuuden riidassa ei ole kyse rahasta,
vaan koko sopimusjärjestelmän uusimisesta. UPM
haluaa heikentää esimerkiksi toimihenkilöjärjestö
Pron kollektiivista edusvalvontaa ja tehdä tehtaissa jokaiselle viidelle eri liiketoiminta-alueelle omat
sopimuksensa.
UPM erottuu vaatimuksillaan muista alan yrityksistä. Sopimukset, joita Paperiliitto ja Pro ovat tehneet muun muassa Stora Enson ja Metsä Groupin
kanssa, ei sovi UPM:n johdolle. Se haluaa romuttaa entisen ja pysyy kovana. Historiallisen pitkäksi
venynyt lakko ei näytä hetkauttavan sen paremmin
yhtiön hallituksen puheenjohtajaa Björn Wahlroosia
kuin toimitusjohtaja Jussi Pesosta.
Sopimiseen ei kiritä edes se, että paperin hinta
nousi jo 50 prosenttia ja lisää korotuksia odotetaan.
Paperiliitto on hyväksynyt siirtymisen valtakunnallisista sopimuksista yrityskohtaiseen sopimiseen.
Nyt puhutan siitä, että UPM:n tavoitelistalla olisi 100
tuntia lisää työtä vuodessa ilman korvauksia ja aypuolen neuvotteluaseman heikentäminen.
Yleensä paperimiesten lakkoilu ei ole saanut ymmärtämystä. Heitä tavataan luonnehtia kovapalkkaisiksi duunareiksi, jotka ovat saaneet kaiken haluamansa. Jos ei muuten, niin lakkoilemalla. Paperimiesten
palkkoja on myös verrattu hoitajien palkkoihin ja sanottu, että miksi koneen hoitamisesta pitää maksaa
niin paljon paremmin kuin ihmisten hoitamisesta.
Nyt paperimiesten syyttely on jäänyt vähemmälle. Enemmänkin kysellään sen perään, että mistä on
kyse. Osaltaan kyselyihin vaikuttaa salamyhkäisyys.
Eikö yrityskohtainen sopiminen riitä UPM:lle?
Elinkeinoelämän keskusliiton ex-työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen sanoo Iltalehdessä, että UPM
ajoi neuvotteluissa päin seinää. Hän toteaa, että yrityskohtaiseen sopimukseen voidaan sisällyttää eri
liiketoimintojen erilaiset osiot. Laatusen mielestä kyse
on nyt suhtautumisesta ay-liikkeeseen, eikä neuvottelujen pidä olla sotaa ja luokkataistelua.
Edellä mainittu on paljon sanottu entiseltä työnantajapuolen edunvalvojalta. Laatunen puhuu kokemuksesta eli siitä, miten yhteisesti sopimalla saadaan vakautta ja ennustettavuutta talouteen ja miten Euroopasta löytyy esimerkkejä päinvastaisesta
kehityksestä.
Tehnyt ja Superin jäsenten vaatimukset ymmärretään hyvin. Kansa hyväksyy lakkoilun. Työnantajapuolikaan ei kiistä vaatimuksia. Hoitajien työ on
vaativaa, henkilöstövaje jatkuvaa ja sen kautta tuleva
stressi ajaa yhä enemmän alan väkeä muihin töihin.
Kyse on työnantajapuolen maksukyvystä. Jo
sotealueiden palkkaharmonisointi maksaa satoja
miljoonia. Lakkolaisten ehtoihin suostuminen merkitsisi miljardien menolisäystä.
Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku
Jalosen tuskan ymmärtää. Rahat korotuksiin voidaan ottaa vain velkaa lisäämällä. Sotealueiden rahoitukseen on varattu 20 miljardia euroa vuodessa.
Summa ei riitä palkkaharmonisointiin saati nyt vaadittaviin korotuksiin.
Ay-puoli on tehnyt pitkään työtä vaatimustensa
eteen. Päivittäin saamme lukea, katsoa ja kuunnella, miten surkeaa alalla on. Vaikka palkka ja työolot
paranisivatkin, miten tyrmätä alan mainehaitta.
Ihan sama tilanne on metsäteollisuudessa. UPM ei välttämättä houkuttele työnantajana kuten ennen. Hyvää
mainosta alalla eivät ole myöskään
kymmenet yhtiöstä irtisanoutuneet.

Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

Pauli Uusi-Kilponen
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Unohtumaton Sevilla
Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!
Kokopäiväretki lauantaina 16.4., hinta 80€ (4-14 v. 56 €)
Lähde kiehtovalle suomenkieliselle päiväretkelle.
Matkalla koet ja näet upean
katedraalin, Euroopan hienoimman
vanhan kaupungin sekä Santa
Cruzin vanhat juutalaiskorttelit.
Maria Luisan puistossa sijaitsevat
kuuluisat aukiot Plaza de America ja
Plaza de Espana lumoavat
kauneudellaan. Retkellä on myös
mahdollisuus osallistua yhteiselle
lounaalle Restaurante Cabildossa
(hinta 17 €).
Matkaan lähdetään aamuvarhain
ja kotiin palataan myöhään illalla.
Huom. Retki sisältää runsaasti
kävelyä.

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN
VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com

IN FO

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

LÄHDE
N!
MUKAA

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

Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

7€

HUHTIKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT

ENSI TALVEN
VUOKRA-ASUNNOT
VIEDÄÄN KÄSISTÄ
ESPANJAN
TERVEYDENHUOLLON
monet mahdollisuudet

NIE JA
RESIDENCIA
kuntoon Espanjassa

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

tilaajapalvelu@olekustannus.com

olekustannus.com/tilauslomake

www.olekustannus.com/uusiole
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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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T
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E
KÄT
atur.com
www.meri

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

Ronda ja Setenil de las Bodegas

Nerja & Frigiliana

Sevilla – Andalusian pääkaupunki

Caminito del Rey

JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 37€
16.4. ja 26.4., hinta 80€

18.4., hinta 45€, lapset 36€

13.4., 20.4., 27.4. ja 11.5., hinta 48€

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

Nyt tavoitat meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923
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TULE ASUNTOINFOON!
LAUANTAISIN KLO 14 RAVINTOLA KUKKO
(Av. de Los Boliches 4, Fuengirola)

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.mkhomes.es

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

KUN HALUAT OSTAA:
KUN HALUAT OSTAA:

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

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

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

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

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

SuVilla

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
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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

