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torstai-iltana!

LAADU KASTA
KI INTE ISTÖNVÄLITYSTÄ 

S U OME N K IE LE LLÄ 
AU RINKORANNIKOLL A
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AURINKORANNIKOLLE
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LA 
10–16

www.ewalds.fi • @Ewalds

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

 

MA–PE 
10–19

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto

ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

Sinun ilmoituksesi tähän?

VARAA MATKASI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

Ronda ja Setenil de las Bodegas
JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 42€

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

Córdoba – kali� en kaupunki
23.4., hinta 80€

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

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

Ulkohytti merinäköala 
alk. 1479€ / hlö

Parvekkeellinen ulkohytti 
alk. 1679€ / hlö

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

Lähde retkelle! 

Suositut risteilyt alkavat!
8.10.2022 

MSC Orchestra 
11 päivää, 10 yötä 

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

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

business & co-working center
Boliches • Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja 
tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

Toimimme 7 päivää 
viikossa. Varaa ajoissa!

• Noudamme ja toimitamme 
tavarat melkein mistä vain.

• Toimitamme ostoksesi 
huonekalukaupoista kotiin 
(Ikea, Leroy Merlin jne.)

• Noudamme myös ylimääräiset 
tavarat kierrätykseen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.
Laita sms tai whatsapp-viesti 
numeroon

ASUNNON TYHJENNYSPALVELU

+34 602 062 225
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Fuengirolan sää

Radio Finlandian 
antennilähetykset loppuivat

ylläpitokuluista. Antenni-
lähetykset ovat kelistä riip-
puen pätkineet ja katkoneet 
usein.

Korona teki lopullisen lo-
ven Radio Finlandian kas-
saan, antennikulua ei enää 
pystyttä läheskään katta-
maan mainostuotoilla. 
Tästä syystä radion toimi-
tuksellinen sisältö on viime 
aikoina ollut hyvin niuk-
kaa. Kaikki raha on mennyt 
teknisiin kuluihin, joista an-
tennimaksu on vienyt leijo-
nan osan.

– Kun nyt luovuimme 
antennista, rahaa jää myös 
toimitukselliseen työhön. 
Työtä on tehty ilmaiseksi 
kolme vuotta. Tiedotam-
me uusista sisällöistäm-
me erikseen lähiaikoina.

Nettikuuntelu kasvussa

Koronapandemian aikana 
Radio Finlandian kuunte-
lijoista suurin osa siirtyi 

Huhtikuun alussa kaduilla ja kahviloissa on 
kyselty, mitä Radio Finlandialle on tapahtunut, 
kun mitään ei kuulu. Radiossa tehtiin pitkään 
harkittu ratkaisu, lähetykset Fm-taajuudella 
lopetettiin, nyt se soi vain nettiradiona.
Teksti: Antti Pekkarinen  

– Muutos ymmärrettävästi 
on ikävä heille, joilla ei vie-
lä ole nettiradiota käytössä, 
tai puhelimen applikaati-
olla kuuntelu ei ole tuttua. 
Liiketoiminnan kannat-
tavuuden vuoksi olem-
me tässä tilanteessa tällä 
hetkellä. Tutkimme vaih-
toehtoja taloustilanteen 
mukaan ja tulevaisuudes-
sa Finlandia voi vielä pa-
lata antenniin, mutta siitä 
tiedotamme tuonnempa-
na, kertoo Radio Finlandi-
an toimitusjohtaja Henry 
Aflecht.

Aflechtin mukaan Radio 
Finlandian koko historian 
ajan on ollut haasteena an-
tennilähetysten kuuluvuus 
ja katvealueet, sekä suh-
teellisen pieni kattavuus-
alue. Kanava on kuulunut 
hyvin osalla kuulijoista ja 
osalla ei lainkaan, tai se on 
rätissyt. Samaan aikaan an-
tennilähetysten kulut ovat 
olleet suurin osa kanavan 

mänkin kevään aikana 
jatkanut kasvuaan.

Yleisemminkin radio-
maailmassa nettikuuntelu 
lisääntyy jatkuvasti, mutta 
vauhti ei ole päätä huimaa-
va. Finnpanelin tekemien 
tutkimusten mukaan noin 
kaksi kolmasosaa suoma-

laisista kuuntelee edelleen 
perinteistä radiota. Edistyk-
sellinen kolmannes käyttää 
rinnakkain netti- ja anten-
niradiota.

Nettikuuntelun voi 
odottaa tulevina vuosi-
na lisääntyvän, koska esi-
merkiksi uusiin autoihin 

asennetaan teknologiaa, 
joka tekee kuuntelun hel-
pommaksi. Teknologian 
kehitys tuo kuuntelijoille 
myös lisää vaihtoehtoja, ne-
tin välityksellä kuluttajien 
tavoitettavissa ovat käytän-
nössä lähes kaikki maail-
man radio asemat.

Radio Finlandian toimitusjohtaja Henry Aflecht uskoo, että netin kautta radio säilyy elinvoimaisena.

Suomeen. Siellä he oppivat 
etsimään kanavan myös 
netistä.

– Nettikuuntelu kasvoi 
räjähdysmäisesti, koska 
Suomeen lähteneet halu-
sivat edelleen kuulla, mitä 
Aurinkorannikolla tapah-
tuu. Nettikuuntelu on tä-
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FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 10–21:30

(urheilun mukaan 
venytetään)

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

TULE MUKAAN PELIREISSUILLE
Su 17.4. klo 12:30 Unicaja – Tenerife (S.Salin)
La 23.4. klo 18:30 Malaga – Eibar

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

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

JALKA
PALLON  

EM
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

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

Facebook: paseo 100 Sport & Soul

HUIPPU RUOKAA, HUIPPU TUNNELMAA!

Season Start 
4.9.2021

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

Pääsiäisen jälkeisen 
viikon sunnuntaina 
24.4. klo 14–16 on 
Hyvän Flown päivä 
”Kämmenellä” Tor-
reblancassa.

Sunnuntaina 24.4. kan-
nattaa lähteä rannalle 
tankkaamaan hyvää oloa, 
virtaa ja vinkkejä! Hyvän 
Flown Päivä on Aurinko-
rannikon Arctic -tiimin jär-
jestämä hyvinvointipäivä, 
joka on avoin kaikille. 

Tapahtumapaikkana 
on Playa Fuengirola ran-
tapaseolla, Bolichesin ja 
Torreblancan väliin sijoit-
tuvan käsi- / sormipatsaan 

lähistö Paseo Maritimo 91 
kohdalla.

Ohjelmassa on mm. 
Flow-maistiaisia, joogaa, 
tietoiskuja, rantaleikke-
jä ja -pelejä, voimaannut-
tava meditaatio, arvontaa 
jne. Samalla pääset tutus-
tumaan Aurinkorannikon 
Arctic tiimin iloiseen po-
rukkaan. 

Paikalla voit osallistua 
myös arvontaan, jossa hy-
vinä palkintoina tuote- 
sekä palvelulahjakortteja. 
Varustaudu avoimin mie-
lin, nappaa mukaan oma 
pyyhe tai jumppa-alusta se-
kä vesipullo – ja tietty kave-
reita mukaan kans! Luvassa 
on rento iltapäivä iloisessa 
seurassa.

Aurinkorannikon suo-
malainen matkatoimis-
to Meriatur.com järjestää 
lauantaina 23. huhtikuuta 

päiväretken tähän kalifien 
kaupunkiin.

Córdoba tarjoaa matkaa-
jalle niin yltäkylläisesti sil-

mänruokaa, että voi olla 
jopa vaikea päättää mis-
tä tähän kaikkeen alkaa 
paneutua, mistä aloittaa 
ja mihin seuraavaksi. Me-
riaturin retkellä ei tarvit-
se pähkäillä itse, vaan voi 
jättäytyä kokeneen oppaan 
Anssi Marstelan asiantun-
tevaan huomaan. 

Marstelan yli 20 vuo-
den kokemus takaa sen, 

että myös nähtävyyksien 
taustat aukeavat reissulai-
sille. Kokopäivän retkellä 
tutustutaan keskeisimpien 
historiallisten nähtävyyk-
sien ohella myös kaupungin 
modernimpaan keskus-
taan.

Retkelle ilmoittautuminen ja 
lisätiedot löytyvät osoitteesta 
www.meriatur.com.

Hyvän Flown Päivä rannalla 

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

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

TORSTAI 
EXTRA: 

Hernekeitto ja 
pannukakku 

5,90€

PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT LOUNASANNOKSET

VAIHTUVAT TANSKALAISTYYPPISET 
SMØRREBRØDIT

JUURITAIKINAAN 
LEIVOTTU 

PÄIVÄN PIZZA

LOUNAS

4,90€

8,90€

Katso päivän 
annokset 
Facebookista!5,90€

Keitto-
lounas

7,50€

Salaatti-
lounas

8,90€

Lämmin-
ruokalounas

MA–LA
KLO 12–16

BEATLINE 
60-luvun Beat-musiikin 

taitajat esiintyy pääsiäisen 
aikaan Fuengirolassa.
Katso menovinkeistä 

päivät ja paikat!

Supersuosittu

Torreblancan kämmenellä on hyvää flow’ta sunnuntaina 24.4.

Katedraalin sisäpihalla puut tarjoavat viilentävää varjoa nähtävyyksien lomassa. (Kuva: Santtu Hyytinen)

Alkukevään sateet ovat väistyneet ja huhti-
kuinen kevätaurinko lämmittää, on jälleen 
erinomainen aika ja tilaisuus lähteä tutustu-
maan yhteen Andalusian kirkkaimmista mat-
kailuhelmistä: Córdobaan. 

Keväinen Córdoba kutsuu jälleen
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Suuriin urheilutapahtu-
miin liittyy aina kunnon 
karonkka. Niin tälläkin 
kertaa. Superpesisbileet 
järjestetään Kukossa sun-
nuntaina 24.4. klo 19 alkaen. 
Pääesiintyjänä bileissä on 
rannikon kovin bailubändi 
Silen Band plays Latino. Tä-
mä orkesteri saa varmasti 
pesäpallon ystävien lanteet 

liikkumaan. Myös suurin 
osa pelanneiden joukkuei-
den pelaajista saapuu var-
masti paikalle juhlimaan.

Kukko Events -ravintolaa 
järjestellään hieman uudel-
leen bileitä varten. Tanssille 
pitää olla kunnolla tilaa, jo-
ten pöytiä siirretään sivuun 
ja tilalle laitetaan baaripöy-
tiä tai muita laskualustoja, 

joille virvoittavat drinkit 
voi asettaa silloin kun tans-
si ei kutsu.

Myös Talent Schoolin 
tila valjastetaan bileiden 
käyttöön. Sinne rakenne-
taan buffet-ruokailu, joka 
kuuluu jokaisen pääsylipun 
hintaan. Lisäksi tilassa soi 
oma musiikkinsa, siellä voi-
daan jatkaa tanssia pitkäl-
le yöhön.

Paikka näihin bileisiin 
kannattaa varata ajoissa, 
paikkoja on rajoitetusti. Lip-
pu ruokailuineen maksaa  
á 20€. Niitä voi varata laitta-
malla sähköpostia osoittee-
seen kukko.events@gmail.
com.

Pääsiäisen jälkeisellä vii-
kolla on mahdollisuus 
nauttia kansainvälisestä 
viihteestä. Woolbedin jär-
jestämissä tilaisuuksissa 
Kukossa esiintyy maa-
nantaina jo legendaarinen 
Johnny G, Elvis imitaatioi-
neen. Uudempi tuttavuus 
on Melissa Carver, lahja-
kas brittilaulaja, joka esit-
tää Tina Turnerin, Gloria 
Gaynorin, Aretha Frank-
linin ja monen muun nais-
solistin bravuureita. Carver 
esiintyy torstaina 21.4. Ti-
laisuuksiin sisäänpääsy on 
vain 10€, se sisältää shown 
lisäksi 3 ruokalajin aterian 
ja mielenkiintoisen terveys-
luennon. Ilmoittautumis-
ohjeet lehden takasivulta.

Tampereelta tulee yksi 
eniten Suomessa keikkai-
leva Beatles tribuuttiyhtye 
Beatline. Kokeneet muusi-
kot soittavat nuoruutensa 
musiikkia suoraan sydä-

mestään. Beatlesin lisäk-
si ohjelmistossa on paljon 
60 luvun Merseybeat -mu-
siikkia ja ovatpa soittajat 
tehneet omiakin biisejä sa-
massa hengessä.

Beatline esiintyy pitkä-
perjantaina Nuriasolissa 
klo 20, lauantaina irkku-
pubi Monaghanissa klo 15 
ja Fuengirolan satamassa 
Area 51:ssä klo 21.

Pääsiäinen on ilon, rie-
mun ja juhlan aikaa. Jaz-
zin suurmies Antti Sarpila 
on sovittanut useita gospel-
klassikoita ja pääsiäinen on 
mitä mainioin aika esittää 
niitä. 

Sarpila yhdessä Seita & 
Friends yhtyeen kanssa pi-
tää pääsiäissunnuntaina 
17.4. Kukossa gospelkon-
sertin lounasaikaan. Oh-
jelmistosta löytyy tuttuja 
klassikoita, kuten Amazing 
Grace, Hallelujah, Down 
by the riverside, When the 
Saints go marchin in, Swing 
low sweet Chariot ja mo-

nia muita. Myös muutama 
suomenkielinen gospel 
kuullaan ja koska ollaan 

jo pitkällä keväässä, kon-
sertti päättyy Suvivirteen. 
Soitto alkaa klo 13, itse tilai-

suus käynnistyy jo klo 12. 
Pääsiäisen kunniaksi Ku-
kossa on tarjolla erityinen 
pääsiäismenu.

Sarpilan kotiinlähtö-
juhlia vietetään Kukossa 
keskiviikkona 20.4. Se on 
viimeinen ilta, kun mes-
tari tällä kertaa esiintyy 
Aurinkorannikolla. Säes-
tävänä yhtyeenä silloinkin 
on Seita & Friends. Gospel-
konsertin liput maksavat 
15€ ja Sarpilan kotiinläh-
töbileet 10€. Tee varaus 
ennakkoon laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com.

Pesis päättyy bileisiin

Sarpila ja Seita & Friends gospeltunnelmissa
Silen Band plays Latino liikauttaa tällä kertaa pesisväen lanteita.

Pääsiäinen on ilosanoman eli gospelin aikaa. Sitä esittää Antti Sarpila 
yhdessä Seita & Friends -yhtyeen kanssa.

Kansainvälistä 
viihdettä

Beatline keikoilla

FFF• 
    

CITYMEDIA      •

W
W
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KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com
Löydät meidät Facebookista nimellä 

Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

•Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16–17
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi

•Tiistaisin klo 16–17 askartelukerho 5€
•Keskiviikkoisin klo 16–18 leivontakerho 10€ 

Tervetuloa kaikille!

Reilun viikon kuluttua Fuengirolassa pela-
taan Superpesiksen avausottelut. Naiset 
pelaavat lauantaina ja miehet sunnuntaina 
iltapäivällä. Suomesta asti saapuu useita 
satoja pesisturisteja seuraamaan otteluita ja 
samalla viettämään pientä etelän lomaa. 

Melissa Carver tulkitsee maailman 
parhaiden naissolistien hittejä.
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 Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit  
To 14.4.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely, 
pääsiäisillallinen ja lahja-arvonta klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Tappara – KooKoo 
klo 17.30 
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Kokoontuminen sauna-
reissulle klo 17, SM-liigan semifinaalit klo 17.30

Pe 15.4.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband – 
Pääsiäisswingit & Antti Sarpilan läksiäiset:  
Elisa Järvelä (viulu), Samu Forsblom (tr.) 
klo 14–16.30,
Erja Siljamo, Timo ”Pastori” Määttä ja Kari 
Alajuuma: Pitkän perjantain varjoja ja valoja klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga ILVES – Tps klo 17.30 
Fuengirola, Nuriasol, Beatline, show time n. klo 20
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, Live-
musiikkia

La 16.4.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Hyvässä 
nousussa -komedia Sanna Saarijärvi, Miia Nuutila 
ja Antti Paavilainen klo 20
Fuengirola, irkkupub Monaghans, Beatline – BEAT- 
ja BEATLES-musiikin iltapäivä alk. n. klo 15
Fuengirola satama, BAR Area 51, Beatline – 
Pääsiäsiparty 60-luvun musan merkeissä n. klo 21
Fuengirola, Bar Hima, Liiga KooKoo – Tappara 
klo 16  ja  Tps – ILVES 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan semifinaalit 
alk. klo 16
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

Su 17.4.
Fuengirola, Kukko, Gospelkonsertti, Antti Sarpila 
ja Seita & Friends: Pääsiäissunnuntain gospelhetki 
– Iloa ja riemua klo 13, Woolbed-esittely, 
pääsiäisillallinen ja lahja-arvonta klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen 
pelireissuun Unicaja – Tenerife klo 11, SM-liigan 
semifinaali klo 16

Ma 18.4.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show 
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan alkeet klo 
14.45
Fuengirola, Uusi Refla, HIFK – Lahti Veikkausliiga 
klo 17, SM-liigan semifinaali klo 17.30

Ti 19.4.
Fuengirola, Kukko, Hyvässä nousussa -komedia 
Sanna Saarijärvi, Miia Nuutila ja Antti Paavilainen 
klo 19
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan semifinaalit 
klo 17.30, Texas Hold’em -turnaus klo 18

Ke 20.4.
Fuengirola, Kukko, Keskiviikkoklubi, Seita 
& Friends – Antti Sarpilan läksiäiset klo 19 
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 19 
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20

To 21.4.
Fuengirola, Bar Hima, Liiga Semifinaali klo 17.30
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan keskustelu, 
alkeistaso klo 14.45
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen 
saunareissulle klo 17

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

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)

Special pääsiäimenu
 ●Parsakeitto ja itse tehty hapanleipä

 ● Lammaspata ja valkosipuliperunat tai
 ●Mausteinen kasvispata ja riisi

 ●Pääsiäisrahka
 ●Kahvi

Olemme pääsiäisen aikaan 
avoinna tapahtumien 

yhteydessä. 

Pelkkä pääruoka 16€
Pelkkä keitto ja leipä 9€

Menu 
24€ 

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

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

(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen 
ja se edellyttää ruokailua.)

Musiikkia ja 
teatteria

La 23.4. klo 20 (10€)
Pikkis & Co

60’s & 70’s beats

Su 24.4. klo 19 
(20€ sis. buffet-ruokailu)

Superpesisbileet
Silen Band plays latino

Monta baaria, 
tanssimeininkiä...

La 30.4. klo 13 
Koko perheen 
Wappubileet

Noora Karman 
taikashow ja 

lasten vappudisko

Su 1.5. klo 12 alkaen 
Wappubrunssi

(20€ sis. buffet-ruokailu)
Simaa, sambaa ja 

kivaa yhdessäoloa

Su 8.5. klo 13 
(25€ sis. lounaan ja 

kakkukahvit)
Äitienpäiväkonsertti

Maija Hapuoja, 
Seita Van Den Eeden

 & Lea Antila
Ari-Pekka Korhononen (piano), 

Ari Kovero (perc.)

Pe 20.5. klo 20 (15/18€)
Raappana & 

Kari Tapiiri

Pe 15.4. klo 14

Pääsiäisjazzit
Antti Sarpila, 
Elisa Järvelä, 
Samu Forsblom, 
Hese Viinamäki

Pe 15.4. klo 20 (10/13€)
Erja Siljamo, Timo 
”Pastori” Määttä 
ja Kari Alajuuma
Pitkän perjantain 
varjoja ja valoja

La 16.4. klo 20 ja 
Ti 19.4. klo 19 (20/23€)
Hyvässä nousussa 
– komedia
Sanna Saarijärvi,
Miia Nuutila ja
Antti Paavilainen

Su 17.4. klo 13 (15€)
Gospelkonsertti
Antti Sarpila ja 
Seita & Friends
Pääsiäissunnuntain 
gospelhetki. 
Iloa ja riemua.

Ke 20.4. klo 19 (10€)
Keskiviikkoklubi
Seita & Friends:
Antti Sarpilan läksiäiset

Pe 22.4. klo 20 (10/13€)
Agents-ilta
Baddingin, 
Topi Sorsakosken ja 
muiden Agents-solistien 
musiikkia. Jartsa Tuovinen, 
Hese Viinamäki, 
Jorma Ettanen, 
Tapi Leppä

Sorsakoskea, Baddingia 
ja muuta Agents-musaa
Jartsa Tuovinen tunnetaan 
armottomana Badding-
diggarina ja -tulkitsija-
na. Miehen repertuaarista 
löytyy toki paljon muuta-
kin, tällä kertaa sukelletaan 
Agents-musiikin saloihin. 
Perjantaina 22.4. Tuovi-
nen, Hese Viinamäki, Jor-
ma Ettanen ja Tapi Leppä 
loihtivat lavalle kaihoisat 
soundit. Agents-yhtyeen 
pitkäaikaisimmat solistit 
ovat olleet Badding, Topi 
Sorsakoski ja Jorma Kää-
riäinen. Heidän tutuk-
si tekemäänsä musiikkia 
kuullaan varmasti ja joitain 
yllätyspoimintoja muilta-
kin solisteilta. ”Costan Pul-
liainen” Hese Viinamäki 

pääsee laulattamaan sinistä 
Stratocasteriaan kunnolla, 
näissä biiseissä kitaralla on 
suuri rooli.

Liput maksavat 10€, va-
raa paikkasi laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com.

Agents-musiikkia on tarjolla Hese Viinamäen ja Jartsa Tuovisen johdolla.
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Málagan syyskuussa tuikkivat maailmantähdet

Starlite palaa korskeampana kuin koskaan

Legendaariset brittibän-
dit Muse ja Jamiroquai 
ovat vahvistaneet esiinty-
misensä Málagassa tämän 
vuoden syyskuussa pidet-
tävillä Andalucia Big Fes-
tivaaleilla.

Andalucia Big Festival 
järjestetään 8.–9. syyskuu-
ta Málagan Sacaba-rannal-
la. Playa de Sacaba sijaitsee 
Málagan länsilaidalla, vain 
muutaman kilometrin 
päässä Torremolinosin ra-
jalta. Festivaaleille odote-
taan yli 50 eri esiintyjää.

Järjestäjien ilmoituksen 

mukaan ennakkovarausten 
jälkeen liput tulevat myyn-
tiin huhtikuun lopussa.

Muita jo esiintymisensä 
festivaaleilla vahvistaneita 
nimiä ovat mm. Biffy Cly-
ro, The Stereophonics, Ve-
tusta Morla, Years & Years, 
Michael Kiwanuka, Los Pla-
netas ja Morgan.

Andalusian matkailu-, 
uudistus-, oikeus- ja paikal-
lishallinnon ministeri Juan 
Marín painotti festivaalin 
kansainvälistä merkitys-
tä. Hän arvioi festivaalien 
taloudellisen vaikutuksen 

Málagalle olevan jopa yli 25 
miljoonaa euroa.

Matkailuministeri Juan 
Marínin mukaan kol-
mipäiväisten festivaali-
en aikana odotetaan yli 
100.000 vierailijaa, joista 
arvion mukaan noin 30 % 
on kansainvälisiä osallistu-
jia, jotka tulevat noin 40 eri 
maasta nauttimaan musii-
kista ja esityksistä.

Festivaaleille rakennet-
taville esiintymislavoil-
le nousee monipuolinen 
esiintyjäkaarti. Festivaalit 

pyrkivät palvelemaan eri 
musiikkilajien ystäviä ja 
puhuttelemaan siten erilai-
sia kohderyhmiä. Suunni-
telmana on tarjota yleisölle 
niin poppia, rockia ja in-
dietä, kuin myös uusimpia 
trendejä ja elektronista mu-
siikkia.

Festivaalien tuottaja-
na toimii Mad Cool. Far-
ruco Castroman ja Javier 
Arnaiz, Mad Coolin festi-
vaalin järjestäjät kertoivat 
olevansa ”erittäin iloisia 
voidessamme edistää mu-

siikkia Andalusiassa näin 
ainutlaatuisella ja moni-
puolisella tavalla”.

Andalucia Big Festivalin 
lisäksi nämä kaksi yrittä-
jää järjestävät myös An-
dalucia Liven. Andalucia 
Live on sarja ilmaisia kon-
sertteja, jotka järjestetään 
festivaaleja edeltävinä ke-
säviikkoina seitsemässä eri 
kaupungissa.

Andalucia Big Festivaa-
lien ja Andalucia Liven 
lisäksi tulossa on myös 
Andalucia Music Forum 

(AMF), joka on musiikki-
alan ammattilaisten mes-
su. AMF:n tavoitteena on 
nousta Etelä-Euroopan tär-
keimmäksi musiikkialan 
ammattitapaamisten foo-
rumiksi.

Juan Marín iloitsi, että 
tämä hanke ”antaa kan-
sainvälisen näkyvyyden 
Andalusian brändille. Maa-
ilmanlaajuisesti merkittä-
vät musiikkitapahtumat 
tarjoavat arvostusta koko 
alueelle ja erottavat An-
dalusian kilpailijoistaan”.

Tämänvuotinen Marbel-
la Starlite festari kestää 
ennätyksellisesti lähes 
kolme kuukautta. Ensim-
mäiset sävelet lennähtävät 
tähtitaivaalle kesäkuun 10. 
päivänä ja viimeiset nuotit 
ja paukahdukset kuullaan 
syyskuun neljäntenä

Kaikkiaan festivaa-
lin estradeilla nähdään ja 
kuullaan noin 200 artistia 

ja yhtyettä. Valistuneiden 
arvioiden mukaan katso-
jia saapuu kaikkiaan noin 
350.000 jokseenkin 80 eri 
maasta.

Tämän vuoden karke-
loista odotetaan kaikkien 
aikojen suurimpia myös 
taloudellisessa mielessä. 
Järjestäjät laskevat tapah-
tuman tuovan alueelle ra-
haa lähes 230 miljoonaa 

euroa, mikä on noin nel-
jänneksen enemmän kuin 
vuonna 2019, jolloin fes-
tivaali viimeksi järjestet-
tiin.

Festivaalin järjestelyistä 
löytyy noin tuhat työpaik-
kaa neljäksi kuukaudeksi. 
Näistä on perinteisesti noin 
95% mennyt Aurinkoran-
nikon paikalliselle väelle.

Suoranaisen rahalii-

kenteen lisäksi Starlite 
festivaali on omiaan nos-
taman Marbellan, ja koko 
Costa del Solin näkyvyyt-
tä ja profiilia matkailukoh-
teena. Tähän vaikutukseen 
on panostettu mm. laajo-
jen levityssopimusten 
muodossa. Järjestäjät ovat 
myyneet konserttien jul-
kaisuoikeuksia useille 
kansainvälisille televisio-

yhtiöille, joiden kautta las-
ketaan tavoitettavan noin 
24 miljoonaa katsojaa yli 
60 eri maassa.

Festivaalin ohjelmis-
to pitää sisällään sellaisia 
Espanjan omia megatäh-
tiä kuin Malú, Pablo Al-
borán, Vanessa Martín ja 
Ana Torroja.

Kansainvälisten tähtien 
sikermä on suorastaan hen-

gästyttävä. Kesän aikana 
Marbellan ainutlaatui-
sella Auditoriolla kansaa 
viihdyttävät mm. Luis Fon-
si, Andrea Bocelli, Simple 
Minds, Christina Aguile-
ra, Juanes, Il Divo ja Jason 
Derulo.

Tarkempia tietoja löytyy festarin 
kotisivulta starlitemarbella.com.

Hittiensä ohella Muse on tunnettu myös näyttävästä lavashow’sta.

Laulaja Jay Kay ja muu Jamiroquain miehistö tuovat oman värinsä Málagan Andalucia Big Festivaaleille.

Fuengirolan Marenostrum ei suinkaan ole 
ainoa tapahtuma joka tuo kesällä maailman-
tähtiä Aurinkorannikolle. Myös Málagassa on 
luvassa suuren maailman menoa.

Marbellan Starlite festivaali palaa 
koronatauolta rytinällä. Luvassa on 
kaikkien aikojen kovin kattaus.
Tämänvuotinen Marbella Starlite festari kestää 

Jo 90-luvulta asti ihastuttanut Christina Aguilera on yksi Marbellan kesän 
kuumimmista nimistä.

Despacitoa itse kullekin säädylle. Luis Fonsi saapuu Stralite festarille 22. elokuuta.
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Pakolaisille tuhansia 
oleskelulupia 
 
Hallitus on myöntänyt yhteensä 3.138 tilapäistä oles-
kelulupaa Málagassa ukrainalaisille sotapakolaisille. 
Luvat mahdollistavat pakolaisille oleskelu- ja työlu-
van sekä muiden sosiaalipalvelujen saatavuuden.

Koko Andalusian alueella on käsitelty 6.693 lupa-
hakemusta 7. huhtikuuta kerättyjen tietojen mukaan. 
Vastaava luku koko Espanjan osalta on 47.7207 kä-
siteltyä hakemusta.

Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen vuoksi maanpa-
koon joutuneiden sotapakolaisten vastaanottosuun-
nitelman koordinoimiseksi on perustettu toimielin, 
maakunnallinen koordinointikomitea.

Málaga on tähän mennessä Espanjassa myönnet-
tyjen lupien osalta neljänneksi suurin ukrainalais-
ten pakolaisten vastaanottaja.

Prosessi ukrainalaisten väliaikaisten oleskelulupi-
en osalta toimii niin, että hakijoiden tulee mennä varta 
vasten perustettuihin pisteisiin, jossa heitä auttavat 
kansallisen poliisin virkailijat tulkkien avustuksel-
la. Hakijat saavat tositteen turvapyynnön hyväksy-
misestä ja NIE-numeron.

Sisäasiainministeriön turvapaikka- ja pakolais-
virasto ratkaisee oleskeluluvan enintään 24 tunnin 
kuluessa ja myöntää täysi-ikäisille työluvan. Hyväk-
symisestä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan 
sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Koronarokotteesta 
löytyi hyttynen 
 
Málagalainen sairaanhoitaja löysi hyttysen Moder-
na-koronarokotteen injektiopullosta.

Rokottamiseen valmistautunut sairaanhoita-
ja huomasi hyttysen rokotepullon sisällä Málagan 
terveyskeskuksessa torstaina 7. huhtikuuta. Asias-
ta ilmoitettiin Espanjan lääkevirastolle ja kyseinen 
pullo lähetettiin sinne testattavaksi. 

Löydön seurauksena Moderna lääkeyhtiö joutui 
vetämään takaisin 765.000 annosta rokote-erästä, 
joka valmistettiin tammikuussa Madridissa. Erää 
jaettiin Norjassa, Puolassa, Portugalissa, Espanjas-
sa ja Ruotsissa 13.–14.1.2022

Viranomaiset korostivat, että asiasta ei koidu ris-
kiä potilaille, jotka ovat saaneet minkä tahansa an-
noksen samasta erästä eikä kenelläkään ole tarvetta 
ryhtyä minkäänlaisiin erityistoimenpiteisiin.

Tällä hetkellä Moderna on tuonut maailmanlaa-
juisesti markkinoille yli 900 miljoonaa koronaro-
koteannosta.

Poliisi nappasi  
murtovarkaan ja 
huumekauppiaan 
Poliisin haaviin jäi Fuengirolassa melkoinen rikollis-
perhe. Tapahtumat sattuivat maaliskuun viimeisenä 
päivänä, kun poliisi pääsi murtoja tehtailleen mie-
hen jäljille. Lippisvarkaana tunnettu mies jäi kiinni 
tehtailtuaan lähes 30 murtoa lippalakkiin ja kasvo-
maskiin verhoutuneena Fuengirolassa. Murtosaalis 
mukanaan hän pakeni aina paikalta tehokkaalla 
sähköpotkulaudalla.

Poliisi sai miehen lopulta kiinni ja pidätti hänet. 
Varkaalta löytyi hallustaan myös 100 grammaa ha-
sista. Samassa yhteydessä poliisi pidätti myös hänen 
veljensä, koska tästä oli annettu kansainvälinen et-
sintäkuulutus huumekauppaan liittyen.

Pidätysten jälkeen poliisi teki etsinnän veljesten 
asuntoon, josta löytyi melkoinen jättipotti: neljä muu-
ta perheenjäsentä pidätettiin, asunnosta takavarikoi-
tiin 250 kiloa hasista sekä joitain murtojen yhteydessä 
varastettuja tavaroita.

Aku ja Matti 
matkaan
Aku kotiin -projekti läh-
tee käyntiin keskiviikko-
na 20.4. Silloin 57 kiloinen 
sylikoirakoira Aku ja suun-
nilleen saman painoinen 
mies Matti Kuosmanen 
hyppäävät Jäpäksi ni-
mettyyn sähkömopoau-
toon ja aloittavat matkan 
kohti Suomea. Matkalla 
on odotettavissa melkoi-
sia seikkailuja, keskimää-
rin yhdellä latauksella voi 
ajaa 50-70 kilometriä. Sen 
jälkeen on pidettävä pa-
rin tunnin latauspaussi. 
Eurooppa tulee koiralle ja 
miehelle tarkkaan tutuk-
si. Matkaan on suunnitel-
tu kuluvan noin kuukausi.

Mämmi vai pasha?

Mämmi!

71%
Pasha!

29%

• GUARDIA CIVIL on tehnyt mittavan ratsian täy-
tettyjen eläinten museoon Béteran kylässä Va-
lencian pohjoispuolella. Ratsian yhteydessä 
löytyi ja takavarikoitiin 1090 täytettyä eläintä, 
joista 405 oli uhanalaisia lajeja, osa jopa su-
kupuuton kynnyksellä. Täytettyinä löytyi mm. 
sapelibeisa, jotka ovat luonnosta kuolleet su-
kupuuttoon. Muita takavarikoituja eläimiä olivat 
mm. bengalintiikeri, gepardi, leopardi ja jääkar-
hu. Kyseessä on kautta aikain yksi suurimmista 
täytettyjen eläinten takavarikoista koko Euroo-
passa. 

• ESPANJAN KUNINGATAR Letizia kävi Walesin 
prinssi Charlesin kanssa avaamassa espan-
jalaiseen taiteeseen keskittyvän näyttelyn Bi-
shop Aucklandin kylässä Pohjois-Englannissa 
sijaitsevassa galleriassa. Espanjalainen galle-
ria löytyy Aucklandin linnasta. Visiitin yhteydes-
sä kuninkaalliset paljastivat myös muistolaatan. 
Näytteillä on espanjalaista taidetta 1500- ja 
1600-luvuilta. Samat kuninkaalliset olivat ta-
vanneet edellisen kerran vain viikkoa aiemmin 
Charlesin isän, prinssi Philipin hautajaisissa. 

Seuraava kysymys: Uskotko Suomen hakevan NATO-jäsenyyttä vielä ennen kesää?

• LOPUT PÄÄSIÄISENPYHÄT päästään näillä nä-
kymin viettämään Aurinkorannikolla hyvässä 
säässä. Vielä tiistaina napakat sadekuurot esti-
vät joidenkin pääsiäiskulkueiden läpiviennin esi-
merkiksi Málagassa, mutta nyt sateet näyttävät 
väistyneen. Niiden tilalle alueella on saapunut 
lämmin, suomalaisittain jopa kesäiset tuulahduk-
set. Paikallisen ilmatieteenlaitoksen AEMETin 
ennusteen mukaan aurinkoisen taivaan alla läm-
pötila kohoaa alueella lähipäivinä rannikolla noin 
24 asteeseen, sisämaassa jopa paikoin jopa 26 
asteeseen. 

• GUARDIA CIVIL jatkaa tutkimuksia Villanueva del 
Trabucon pikkukaupungista löytyneen ruumiin tii-
moilta. Sunnuntaina löytyi ruumis, jolta oli silvot-
tu irti sekä pää, kädet että sukuelimet. Poliisi ei 
toistaiseksi ole sulkenut pois mitään tutkintalin-
joja. Jopa uhrin tunnistamisessa on vaikeuksia, 
koska kasvot, sormenjäljet ja hammaskartat ovat 
ymmärrettävästi pois käytöstä. Nähtävissä olevi-
en todisteiden perusteella ruumis näyttäisi olevan 
keski-ikäinen mies. Raaka surmatapa saattaa vii-
tata esimerkiksi kostoon rikoksen motiivina.

Aku ja Matti järjestävät 
matkaanlähdön kunniak-
si pienimuotoisen seremo-
nian. Keskiviikkoaamuna 
(20.4.) klo 8.30 voit käydä 
toivottamassa kaksikolle 
hyvää matkaa Plaza Ped-
ro Cuevasilla (ent. Rafa-
elin aukio). Siitä pari lähtee 
matkaan klo 9.00 heti sen 
jälkeen kun Aurinkoran-
nikon seurakunnan pappi 
Jarmo Karjalainen on siu-
nannut matkaanlähtijät.

Akun ja Matin lähtö-
seremonioita vietetään 

20.4. klo 8.30 alkaen.
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IPV JymyMailajussit

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

Sunnuntaina 24.4. 
klo 14 Miehet

Lauantaina 23.4. 
klo 13 Naiset

Pabellón Elola -stadion

SUPERPESIKSEN
KAUDEN AVAUS 
FUENGIROLASSAFUENGIROLASSA

Roihuttaret

vs. vs.

Naisten ottelun tarjoaa: 

Vapaa pääsy! Liput 15€ ja alle 12-v. vapaa pääsy.

Portit auki tuntia ennen (la klo 12.00 ja su klo 13.00)
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Mies joka tapasi idolinsa

Wilf Wallis tapasi vaimonsa 
Karenin kanssa idolin vuosi-

kymmenten takaa.

Hanoi Rocks fan clubin jäsenkortti numero 78. Ei löydy vastaavaa jokaisen pitkätukan lompakosta. Wilf Wallisin itse ottamia kuvia Bristolissa 40 vuotta sitten.

– Olihan upea ilta. Jo pelkkä 
Andyn näkeminen sykäh-
dytti, mutta kun ravintolan 
isäntä kutsui minut vielä 
juttelemaan Andyn kans-
sa takahuoneeseen, illasta 
tuli ikimuistoinen, Wallis 
hehkuttaa.

Wallis ei ole mikä ta-
hansa Andy-fani. Miehen 
lompakosta löytyy Hanoi 
Rocksin fan clubin jäsen-
kortti numero 78 ja hänen 
puhelimessaan on kuvia 
itse ottamistaan kuvis-
ta Hanoin keikalta Bris-

tolissa vuonna 1982 tai  
-83.

– Englannissa oli tuohon 
aikaan suosittua Spandau 
Ballet ja Duran Duran. Pieni 
marginaali tykkäsi oikeas-
ta Rock´n ŕollista ja Hanoi 
Rocks osui juuri tuohon 
saumaan. Ei meitä digga-
reita ihan massoittain ollut, 
mutta kaikki klubit olivat 
aina täynnä, kun Hanoi 
Rocks soitti.

Benalmádenasta saapui iso espanjalaisseurue nauttimaan Andyn 
musiikista.

– Näimme Facebookissa ilmoituksen, että Andy McCoy on 
saapumassa keikalle Fuengirolaan. Emme tienneet mikä paikka 
Kukko on, mutta soittelimme hieman ja saimme varattua liput. 
Olemme olleet Hanoi Rocks diggareita jo vuosikymmeniä, seurue 
vakuuttaa.

Keikan jälkeen Benalmádenalaiset olivat aivan pähkinöinä.
–Hieno ilta. Andy on uskomaton hahmo ja kun äänentoisto ja 

kaikki muukin oli näin upeaa. Täällä on hienot telkkarisysteemit, 
joista voi seurata keikkaa vaikka istuisi kauempanakin. Vastaavaa 
systeemiä en ole muualla nähnyt. Meininki on kuin stadionkon-
sertti pienoiskoossa. Tänne pitää tulla toistekin, kun sopivaa oh-
jelmaa ilmaantuu.

Kansainvälistä yleisöä

Wilf Wallis on Bristolin kupeesta Englan-
nista kotoisin oleva rock-diggari. Hän oli 
nähnyt Euro Weekly -lehdessä ilmoituksen 
Andy McCoyn keikasta ja suunnisti vaimonsa 
kanssa katsomaan idoliaan.
Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

– Olin 14-vuotias kun sain jostain käsiini Real McCoy -nauhan. Olin 
vaikuttunut upeista kitarajutuista. Myöhemmin olen hankkinut paljon 
Andyn soittoa kokoelmiini ja ottanut niistä vaikutteita omaan soittooni, 
keikkaa Málagasta seuraamaan tullut Alberto kertoo. Hän saapui pai-
kalle vaimonsa Julin kanssa.

Jenna ja Annika saapuivat katsomaan mestaria ja olivat tyytyväisiä 
kokemaansa.

Laurent Berger on Málagassa asuva pitkän linjan rock-toimittaja. Hän 
on nähnyt Andy McCoyn keikoilla monien eri kokoonpanojen kanssa. 
Berger on myös usein haastatellut Andyä eri medioihin.
-Andy vaikuttaa hyvinvoivalta tällä hetkellä. Hän oli todella hyvällä 

tuulella, kun tuossa ennen keikkaa lyhyesti haastattelin häntä. Hienosti 
Andy edelleen soittaa, ei ehkä enää pääse ihan parhaimpien päiviensä 
tasolle, mutta hienoa nähdä mies hyvässä kunnossa edelleen voimis-
saan, Berger kommentoi.
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Andyn omia ja lainattuja
Montako Andyä löydät kuvasta? Kukon salissa tunnelmat lavalta välitetään useiden tv-monitorien kautta takariviin saakka.

Andy McCoy on monella tapaa värikäs persoona, myös vaatetukseltaan. McCoy osaa ottaa yleisönsä niin lavalla kuin sen ulkopuolella.

Tommi Piipponen manageerasi Andyn Espanjan reissua. Kaikki meni 
kohtuullisen hyvin pieniä lentokenttäkommelluksia lukuun ottamatta. Wild Horses sai yleisön riehaantumaan.

Andy McCoy esiintyi yksin 
akustisen kitaran kanssa. 
Ohjelmisto koostui miehen 
itsensä kirjoittamista lau-
luista ja tyylikkäästi vali-
tuista covereista. 

Hanoi Rocksin ajalta 
kuultiin ensimmäisen le-
vyn rock´n ŕoll -klassikko 
Tragedy. Andyn tiukkaan 
kitarariffiin perustuva 
kappale toimi yllättävän 
hyvin myös akustisena ver-
siona. Samoin kuin levyllä 
varsin sähköinen McCoyn 
Building on tradition -soolo-
levyn Strung out.

Yhdessä toisen Hanoi 
kitaristin Nasty Suiciden 
kanssa tehdyltä akustiselta 
Suicide Twins -levyltä kuul-
tiin useampikin kappale.

– Täs on se jäbä, joka 
aloitti akustisten rock-le-
vyjen tekemisen. Sit myö-
hemmin kaikki rupes 
duunaan jotain unplugged 
-kamaa. Me Nastyn kans-

sa oltiin ekoja, levy äänitet-
tiin jo vuonna 1982, McCoy 
spiikkasi esitellessään Sil-
ver missiles and nightingales 
-kappaleen.

Cover-biiseistä yleisöön 
purivat parhaiten kak-
si Rolling Stones -klas-
sikkoa. Ensimmäisessä 
setissä esitetty Angie toi 
mieleen McCoyn yksi-
tyiselämän. Hänellä on 
käynnissä eroprosessi pit-
käaikaisesta vaimostaan 

Angela Nicoletti-McCoys-
ta. Nimeä myöten Angie oli 
ajankohtainen. 

Yksi huippuhetki koet-
tiin toisen setin loppu-
puolella, kun McCoy esitti 
toisen rollariballadin Wild 
horses. 

Perjantain keikan McCoy 
aloitti pitkällä flamenco-
kitaroinnilla, joka osoit-
ti, että mies tuntee hyvin 
muitakin kuin Rock´n ŕoll  
-perinteitä.

Andy McCoy esiintyi viime viikolla 
kaksi kertaa Fuengirolassa. Keikat oli 
loppuunmyyty, yleisössä oli ilahduttavan 
paljon espanjalaisia Andy faneja.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuvat: AP ja Santtu Hyytinen
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Näyttelijä Sanna Saarijärvi on ehtinyt 
30-vuotisen näyttelijänuransa aikana tulla 
suomalaisille tutuksi monesta. Niin teatterin 
lavalla, tv-ruudulta kuin valkokankaaltakin. 
Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Santtu Hyytinen

Työtä, treeniä ja tyttöjen reissua

Kaiken kiireen keskellä 
Sanna Saarijärvi ei ole eh-
tinyt Aurinkorannikolle 
esiintymään kuin kerran 
aikaisemmin. Nyt hän on 
kuitenkin täällä, ja lupaa 
yleisölle ensiluokkaista 
viihdettä Hyvässä nousussa 
-esityksen parissa. Siitä li-
sää hieman tuonnempana.

Viimeksi Saarijärvi viih-
dytti Aurinkorannikon 
suomalaisia viisi vuot-
ta sitten. Tuolloin hän oli 
matkassa Kilon Paloina 
-monologinäytelmän kans-
sa. Sen jälkeen on ehtinyt 
tapahtua paljon. Niin hyvää 
kuin vähemmän hyvääkin.

Vähemmän hyvää on 
luonnollisesti ollut pan-
demia, joka iski esittäviin 
taiteisiin ja taiteilijoihin 
erittäin voimakkaasti. Ei 
niinkään tauti itse, vaan 
tartuntojen pelossa tehdyt 
rajoitukset. Myös Sanna 
Saarijärvi sai tuta korona-
rajoitukset ja niiden tuomat 
vaikutukset.

– Kyllä se varmasti on 
vaikuttanut meihin kaik-
kiin, niin myös minuun. 
Sekä tekijänä että kokija-
na. Koska yhtä lailla kuin 
elän taiteesta tekijänä, niin 
haluan sitä kokea myös 
katsomon puolella. Sen li-
säksi tietysti huoli niin ta-
loudellisista asioista kuin 
esimerkiksi lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnista ja har-
rastusmahdollisuuksista, 
Saarijärvi kuvailee ja viit-
taa mm. Fanny-tyttärensä 
yleisurheiluharrastukseen.

Sanna Saarijärvi on 

dä. Työryhmä oli todella 
kiva ja ne kirjat ovat vaan  
kerta kaikkiaan niin hyviä.

Hän kiinnittää huomio-
ta myös sarjan tarinoiden 
poikkeukselliseen näkö-
kulmaan.

– Harjunpää-sarjassa on 
mielenkiintoista, että siinä 
pureudutaan vahvasti itse 
rikoksen tekijään. Päähen-
kilöinä eivät ole vain ne jot-
ka rikosta selvittävät, vaan 
myös rikoksen tekijä. Eikä 
keskitytä pelkästään rikok-
seen, vaan myös rikoksen 
tekijän mentaalipuoleen, 
miksi hän tekee, mitä tekee. 
Sellaista näkee poliisisar-
joissa ihan maailmanlaa-
juisestikin aika harvoin, 
Sanna Saarijärvi hehkuttaa.

Äidin tyttö

Moni varmasti muistaa, 
että ennen näyttelijäksi 
valmistumistaan Sanna 
Saarijärvi oli lupaava juok-
sija. Hän treenasi ja kilpaili 
400 ja 800 metrin juoksua 
nuorten maajoukkueessa 
asti. Lukion jälkeen Saari-
järvi pääsi suoraan Teat-
terikorkeakouluun, josta 
valmistui näyttämötaiteen 
maisteriksi vain 22-vuoti-
aana. Sen jälkeen uravalin-
ta oli lopullinen. 

Nyt perheessä on kui-
tenkin taas juoksija, kun 
Saarijärven 15-vuotias Fan-
ny-tytär treenaa niin ikään 
nuorten huipulla, ja kuin-
ka ollakaan, samoilla mat-
koilla kuin äitinsä.

Miten sitten sujuu Sanna 
Saarijärveltä tyttären juok-
sujen seuraaminen?

– No, välillä pitää vähän 
napauttaa itseäni sormille 
neuvomisesta ja muistuttaa 
että valmentaja on erikseen. 
Toisaalta välillä esimerkik-
si kilpailutilanteessa Fan-

Sesonkielämää

Pääkirjoitus 14.4.2022

näytellyt kiinnityksellä 
Helsingin Kaupunginte-
atterissa heti valmistuttu-
aan vuonna 1992, joten hän 
ei pudonnut täysin tyhjän 
päälle, mutta monet pro-
jektit, kuten mm. kahden 
perättäisen kesän kesä-
teatterit menivät puihin.

Harjunpään pomo

Television kautta Saarijär-
vi lienee edelleen parhai-
ten muistettu Pirunpelto 
-tv-sarjan Piiku Tyrjälä-
nä. Tänä vuonna hänet on 
nähty uudessa, Matti Yr-
jänä Joensuun klassikko-
romaaneihin perustuvassa 
Harjunpää-sarjassa suora-
toistopalvelu C Morella.

Sarja on saanut erin-
omaisen vastaanoton se-
kä yleisön että kriitikoiden 
keskuudessa. Saarijärvelle 
itselleen rooli tutkinnan-
johtaja Sari Järvelänä, pää-
henkilö Timo Harjunpään 
pomona, oli odotettu ja mie-
leinen.

– Hihkaisin kun sain 
syksyllä 2020 puhelun, 
että tulisinko mukaan te-
kemään Harjunpäätä. Olen 
aina halunnut päästä po-
liisisarjaan, mutta koskaan 
ennen minun kohdalleni ei 
ollut osunut sellaista mah-
dollisuutta. Ajattelin aina 
että ’miksei minua pyyde-
tä noihin, olisin tosi hyvä’, 
näyttelijä kertaa nauraen.

Harjunpää-sarja saa Saa-
rijärveltä kehuja laajalla 
skaalalla.

– Sitä oli aivan ihana teh-

 

KUKA?
Sanna Saarijärvi

 ● 52 vuotta
 ● Entinen kilpajuoksija
 ● Näyttelijä
 ● Helsingin Kaupunginteatterissa 

30 vuotta
 ● Tuttu mm. Pirunpelto  

-tv-sarjasta
 ● Ice Age -elokuvissa Ellie-

mammutin suomenkielinen 
ääni

 ● Pieni Merenneito -musikaalin 
Ursula

Mielikuvitus ottaa ihmisessä helposti vallan ja sitä al-
kaa kuvitella ja uskotella kaikkea! Halki historian on 
väliin uskottu merihirviöihin, kummituksiin, noitiin ja 
ties mihin. Lopulta tietoa on saatu riittävästi ja monet 
uskomukset ovat väistyneet.

Mielikuvitus ei tee kepposia vain tavallisille ihmi-
sille vaan myös poliitikot ja tutkijat ajautuvat välillä 
väärille raiteille! Erityinen vaara on silloin kun ollaan 
tekemisissä todella isojen asioiden kanssa. Jo Albert 
Einstein (1879–1955) aikoinaan tiedosti tämän ja va-
roitteli tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Ei pidä olettaa enempää kuin on tarpeen asian 
ymmärtämiseksi! Tämän ajatuksen taustalla on peri-
aate, josta käytetään nimitystä ’Occamin partaveitsi’. 
Se on saanut nimensä englantilaisen fransiskaaniveli 
ja filosofi Wilhelm Occamilaisen (1285–1347) mukaan. 
Se on eräänlainen yksinkertaisuusperiaate eli yksin-
kertaisin selitys on todennäköisin!

Myöhemmin Einstein kehitteli periaatetta eteen-
päin ja se sai nimen ’Eisteinin hiomakivi’. Sen mu-
kaan periaatteen tulee olla yksinkertainen mutta ei 
liian yksinkertainen.

Toivotaan parasta mutta pelätään pahinta! Täl-
lainen oletustapa on ollut myös tyypillinen ihmiselle 
halki maailman sivu. Vaikka monet asiat näyttävät 
olevan hyvin, meillä on epäilevä olettamus että jokin 
menee kuitenkin pieleen. Se on kantapään kautta 
opittua realismia. Afrikan tähden sijaan käteen voi 
jäädä pelkkiä lasihelmiä!

Tähän liittyy läheisesti tunnettu amerikkalaisen 
Edward Murphyn (1918–1990) laki joka 

sanoo: ”Jos jokin voi mennä pieleen, se 
menee pieleen”. Taisi Venäjälläkin Mur-
phy sotkea sotasuunnitelmat pahemmat 
kerran! Oletettiinko liikaa?

Oletammeko liikaa?

Mämmi vai pasha?      
Teksti ja kuvat:  
Santtu Hyytinen

Anne Jukarainen, 58 
Pieksämäki

Pasha, koska siinä on parem-
mat ainesosat. Mantelirouhe 
ja hedelmäisyys tekevät siitä 
herkullisen.

 

Jari Jukarainen, 64 
Pieksämäki

Mämmi ehdottomasti! Johan 
sen Juha Mietokin tietää. 
Perinteinen suomalainen 
pääsiäisherkku.

Tuija Robbins, 65 
Kirkkonummi  

Pasha. Tykkään siitä, kun se 
on raikas ja hedelmäinen.

ny kyllä arvostaakin äidin 
kokemusta ja neuvoja, hän 
kuvailee.

Kannustuksesta homma 
ei kuitenkaan jää kiinni.

– Uskallan väittää et-
tä olen kentän kovaääni-
sin kannustaja, Saarijärvi 
nauraa.

Myös matka Aurinko-
rannikolle on pitkälti 
Fannyn harjoittelun sane-
lemaa. Hänellä on Benal-
mádenassa parin viikon 

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnon-
varakeskuksen erikoistutkija, dosentti

Elämme Aurinkorannikon ensimmäistä turistise-
sonkia yli kahteen vuoteen. Jokainen kaupungilla 
liikkunut on varmasti huomannut sesongin. Park-
kipaikkoja ei löydy mistään ja auringon paistaes-
sa kaupunkien rantakatujen kävelyteillä on jopa 
ruuhkaista.

On tätä odotettukin. Matkailuala oli yksi kovim-
mista kärsijöistä pandemian aikana. Aurinkoran-
nikon hotellit ammottivat tyhjyyttään, rannoilla oli 
tilaa pelata vaikka jalkapalloa eikä ravintoloihin-
kaan tarvinnut varata pöytää viikkoa aiemmin.

Nyt käynnissä oleva sesonki antaa viitteitä sii-
tä, miten matkailijat tulevaisuudessa käyttäytyvät. 
Täyttöasteet hotelleissa ovat lähellä sitä mitä ne 
olivat ennen pandemiaa. 

Nyt Aurinkorannikon yrittäjiä jännittää se, us-
kaltavatko ihmiset lähteä liikkeelle. Ilmassa on 
huolestuttavia merkkejä sellaisesta, että lomailu 
tapahtuu rannalla ja palveluja käytetään entistä 
vähemmän. Sellaisen käyttäytymisen taustalla 
saattaa olla opittu pelko.

Toivottavasti mahdollinen pelko on vain väli-
aikainen vaihe. Jo kesäksi luulisi pelkojen haih-
tuneen ja ihmisten palaavan normaaliin iloiseen 
seuraelämään. 

Eikä eristäytymisen syynä välttämättä ole 
pelko. Yli kaksi vuotta ilman seuraelämää on 
vieraannuttanut ihmiset yhdessäolosta. Nyt täy-
tyy opetella uudelleen, miten kavereiden kanssa 
mennään ilman kummempaa syytä kaljalle tai 
tapaksille.

Nautitaan pääsiäisestä. Kelitkin näyttävät ole-
van vähintään kohtuulliset. Liikutaan yhdessä ja 
käytetään palveluja. Näin autamme alueen elpy-
mistä uuteen nousuun ja loistoon.
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”Espanjalainen 
Villarreal teki 

järisyttävän tempun 
pudotettuaan 

jalkapallon 
Mestarien liigassa 
Bayern Münchenin 

jatkosta.”
Yle.fi 13.4.

harjoitusleiri, ja toimeli-
aana naisena Sanna-äiti 
onnistui siinä ohessa jär-
jestämään myös pari esitys-
tä suomalaisyleisön iloksi.

Hyvässä nousussa

Lauantaina 16. ja tiistai-
na 19. huhtikuuta Sanna 
Saarijärvi nousee ravinto-
la Kukon lavalle yhdessä 
Miia Nuutilan ja Antti Paa-
vilaisen kanssa. Esityksen 
nimi on Hyvässä Nousus-
sa. Työnjako on sellainen, 
että Saarijärvi ja Nuuti-

la näyttelevät ja laulavat, 
ja mm. Jean S. -yhtyeestä 
tuttu Paavilainen säestää. 
Tekstin on käsikirjoittanut 
mm. Syke ja Uusi Päivä -tv-
sarjoja käsikirjoittanut An-
ne Prokofjeff. Tarinat ovat 
silti pääosin näyttelijöi-
den omia, jotka Prokofjeff 
on muokannut lavalle so-
piviksi.

Näytelmässä lapsuuden 
parhaat ystävät tapaavat mo-
nien vuosien jälkeen niinkin 
yllättävässä paikassa kuin 
lentokentällä, odottaes-
saan kumpainenkin omaa 

jatkolentoaan. Some-kave-
ruudeksi laimentunut ystä-
vyys päivitetään yhteisten 
muistojen kautta kuohuvii-
nin voimalla ja musiikin tah-
dittamana.

– Esitys on hauska, mut-
ta siinä käydään läpi myös 
kipukohtia joita elämä on 
saattanut heittää eteen, Saa-
rijärvi kuvailee.

Erikoismaininnan hän 
antaa näytelmän rakenteel-
le, jossa vanhoista tapah-
tumista ei vain puhuta, 
vaan ne myös herätetään 
henkiin.

– Pienillä rekvisiitoilla 
hyppäämme niihin muis-
toihin. Menemme niihin 
hetkiin, kun tapasimme 
pikkutyttöinä tai rakas-
tuimme mopopoikiin tai 
saimme ensimmäiset frit-
sut, otimme tatuoinnit ja 
niin edelleen. Muistoissa 
matkataan niin Armi Aa-
vikon missivuoteen kuin 
lätkän maailmanmesta-
ruuteen -95 ja sinne kuu-
luisaan suihkulähteeseen. 
Näistä muistoista saavat 
varmasti kiinni niin miehet 
kuin naisetkin, hän lupaa.

Heidi Saari, 58 

Mämmi on parempaa, kun 
en tiedä edes mitä pasha on.

Matti Kivistö, 77 
Kotka

Vaimon tekemä pasha on 
parasta.

Eero, 86

 
Mämmi on parempaa sen 
koostumuksen vuoksi.

 

– Fanny-tyttären treenileiri, omat esitykset, aurinko, ihanat tuoreet hedelmät ja vielä viikonlopuksi saapuva aviomies ovat espanjanmatkan 
kohokohdat, Sanna Saarijärvi hehkuttaa.

Kesää kohti

M-vitamiinia!

Sain kaverilta eräs päivä ihanan kuvan Suomesta, 
jossa oli jälleen satanut paljon lunta. Täällä lumesta ei 
ole tietoakaan ja valon määrä ja lämpö toista luokkaa. 
Itselleni valo on erityisen tärkeää jaksamisen kannal-
ta ja myöskin lämpö hyvä lisä siihen päälle. Tykkään 
tosin myös lumesta ja ihanista pakkaskeleistä, mut-
ta pimeys on sellainen mitä en pidempään jaksaisi. 

Täällä Espanjassa ollessani nautin täysillä ihanista 
keleistä ja lähden mielelläni ulos kävelemään niin Pa-
seolle kuin muuallekin. Täällä tulee kuin varkain omaa 
kuntoakin kohotettua, kun kävellen kuljen joka paikkaan. 
Myös terveellisemmin tulee syötyä kuin Suomessa.

Aamulla juodaan itsepuristettua appelsiinimehua 
ja luonnollisesti kahveet ja syödään aamupala. Töitä 
tehdään pääsääntöisesti iltapainotteisesti ja päivällä 
kotona sitten rauhassa karsitaan kuvat, sillä olen har-
joittelijana valokuvaushommissa. Kaikkiin paikkoihin 
mennään kävellen ja sitten vielä erikseen käydään 
kävelyllä, kun on niin hienoja kelejä. Kilometrejä tulee 
kuin itsestään ja mieli ja kunto kohoaa.

Ihanan vapauttava olo, kun ei tarvitse autoa kulke-
miseen. Täällä olisi ongelma löytää parkkipaikka sille 
ja liikennekulttuuri erilainen kuin Suomessa. Nautin 
kulkemisesta kävellen ja jos tarvitsen autolla päästä 
jonnekin, niin sitä varten on Uber tai otto-isä. Kiitos siitä!

Kävellen pääsen paremmin aistimaan tätä kevättä 
ja tulevan kesän muutoksia luonnossa. Kukat ja puut 
kukkii ja tuoksuu, jotka pystyn aistimaan kävellessäni 
niiden ohi. Linnut laulaa ja tuuli tuivertaa vuorotellen.

Kevät on täällä pitkällä ja samaan ai-
kaan Suomessa rämmitään lumessa 
ja loskassa. Kuitenkin se kesä tulee 
myös Suomeen aikanaan. Viimeistään 
silloin, kun lähden Espanjasta takai-
sin Suomeen kesäkuun lopussa. 
Sitä ennen nautitaan Espanjan 
keväästä ja kesästä.

Isäni joutui hiljattain pariksi viikoksi sairaalaan. Hän 
oli hetken niin heikossa kunnossa, ettei pystynyt pu-
humaan tai edes avaamaan silmiään. Istuin lohdut-
tomana sairaalapedin vieressä miettien, mitä tekisin. 
Tuntui turhalta vain toistella, että kaikki kääntyy parhain 
päin. Aloin laulaa aikani kuluksi vanhoja kansanlau-
luja ja muita laulelmia. Kun pääsin Hummani heihin, 
huomasin, että isä lauloi mukana. 

Muutama päivä myöhemmin samaan sairaalahuo-
neeseen tuotiin vanha mies, joka ei pystynyt juuri liik-
kumaan. Siinä vaiheessa isä oli jo paljon paremmassa 
kunnossa, ja hoilottelimme yhdessä kaikenlaista. Kun 
pääsimme Peppi Pitkätossun kertosäkeeseen, vierei-
nen mies alkoi heilutella käsiään laulun tahtiin. Musiikki 
siivilöityi siis hänenkin hataraan tajuntaansa ja helpotti 
oloa. Laulu liimaa ihmisiä yhteen.

Musiikilla voi myös lohduttaa. Koskettava musiikkiin 
liittyvä kohtaaminen sattui jokin aika sitten, kun eräs 
uskollisimmista yhtyeemme kuulijoista totesi, että mei-
dän esiintymisemme ovat auttaneet häntä selviytymään 
erityisen vaikeasta elämäntilanteesta. 

Musiikilla onkin tutkitusti monenlaisia terveysvaiku-
tuksia. Esimerkiksi Aivoliiton sivuilla julkaistun artikkelin 
Musiikki antaa aivoillesi siivet mukaan musiikki edistää 
kognitiivisia toimintoja sekä vähentää psyykkistä ja 
fyysistä kipua. Se voi jopa lisätä aivojen massaa. The 
Guardian -lehden mukaan musiikki voi mm. hidastaa 
ikääntymistä ja parantaa muistia ja mielenterveyttä. 
Muusikkoystäväni Jim kutsuukin musiikkia m-vitamiiniksi.

Minun vitamiinitasoni on hyvällä tolalla. Näin nimittäin 
kotva sitten vanhaa tuttua, joka ihmetteli, että näytänpä 

minä hyvinvoivalta. Ensimmäinen mie-
leeni tuleva vastaus oli, että se johtuu 
siitä, että minun maailmassani on viime 
aikoina ollut erityisen viljalti säveliä. 

Minä musiikin moniottelijana mää-
rään jokaiselle tästä lähtien m-vita-
miinia vähintään tunnin päivässä.

Seita Van Den Eeden

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

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

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

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

 
Pyhä yksinäisyys ja yksinolo
MONESTI JUHLAPYHÄT kirvoittavat mielemme ja aja-
tuksiimme nousevat yksinäisyyden tunteet. Juhlapyhät 
on opittu ja totuttu ajattelemaan perhejuhlina ja usein 
syystä tai toisesta emme tätä pääse tahoillamme to-
teuttamaan. Erityisesti ulkosuomailaisina meillä ovat 
omat sukulaiset ja läheiset usein kaukana kotimaassa.

Itä-Suomen yliopistossa tutkija Siiri-Liisi Kraav väit-
teli helmikuussa 2022 yksinäisyydestä. Yksinäisyys on 
vakava kansanterveysongelma ja silti ei vieläkään tun-
neta tarkalleen mekanismeja, miten yksinäisyys aiheut-
taa terveyshaittoja. Yksinäisyys nähdään paremminkin 
kokonaisuutena, jossa suoria syy- ja seuraussuhteita 
ei löydy, vaan paremminkin yhteen kietoutuneita on-
gelmavyyhtejä. 

Yksinäisyys voi aiheuttaa ahdistusta, stressiä ja su-
rua. Se saattaa itkettää ja lamaannuttaa sekä lannistaa. 
Yksinäinen ihminen voi kokea olevansa kaukana normaa-
lista elämästä ja arjesta. Yksinäisyys vie voimia ja aihe-
uttaa ulkopuolisuuden tunnetta sekä voimattomuutta.

Yksinäisyys on aina silloin raskasta, kun se on tah-
tomaton tila. Yleensä ihminen kaipaa ys-

täviä, sukulaisia, yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Myös kokemus ryhmän ul-
kopuoliseksi jäämisestä satuttaa. Se 
tunne, että kelpaamme ja tulemme 
hyväksytyksi on tärkeää. Punaisen 

Ristin mukaan joka viides suo-
malainen kokee yksinäisyyttä 
ajoittain ja joka kymmenes 

jatkuvasti. Se on yhteensä 500.000 ihmistä. Tämän 
lisäksi korona-aika on lisännyt näitä tuntemuksia, kun 
vähäisimmätkin ystävä- ja perhetapaamiset jäivät pois. 
Joidenkin mittausten mukaan niin, että joka kolmas on 
kokenut Suomessa yksinäisyyttä nyt pandemian aikana.

On tärkeä muistaa, että yksinolo ja yksinäisyys ovat 
eri asioita. Sosiaalisessa yksinäisyydessä koemme yksi-
näisyyttä siten, että sosiaaliset suhteet ja verkostot puut-
tuvat. Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteiden 
keskellä ja niissä voi kokea yksinäisyyttä. Toisaalta, kun 
taas valitsemme yksinolon, se on myönteistä ja rentout-
tavaa. Yksinoleva ihminen ei välttämättä ole eristynyt 
tai kärsi yksinäisyydestä vaan yksinolo on myönteistä. 

Usein yksinäisyys liittyy suuriin elämänvaiheisiin ja 
muutoksiin sekä kriiseihin. Toisaalta jos yksinäisyydestä 
on muodostunut osa koko elämänkaarta, sitä on vaikea 
tunnistaa. On siis tärkeä huomata itsestä ja myös läheis-
ten osalta se, että ymmärretyksi tuleminen ja nähdyksi 
tuleminen sellaisena kuin olemme, on erittäin tärkeää. 
Ihmissuhteissa on tärkeää emotionaalinen yhteenkuu-
luvuuden ja merkityksellisyyden tunne. Hyvinvoinnin ja 
terveyden kannalta on tärkeä huomioida sosiaalisten 
suhteiden ja siihen liittyvien positiivisten tunteiden tu-
keminen ja vahvistaminen. Ei siis ole olleenkaan väärin 
tai noloa pyytää keskusteluapua asiaan, joka koskettaa 
aika ajoin lähes meitä kaikkia. 

Niina Ristolainen NSC Group Oy

Kirjoittaja on laillistettu sosiaalityöntekijä (YTM) sekä 
hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen yrittäjä Fuengirolassa.

WellO2 - heti helpompi hengittää!

Yhteistyössä

mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

Myynnissä 
Centro Finlandiassa 

Meriaturissa! 239€
Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola

puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746 
info@meriatur.com

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön 
apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WWW.WELLO2.FI

Jo yli 
70.000 

tyytyväistä 
käyttäjää!

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

Suomalainen lääkäriasema

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

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit

• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot

• Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

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

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

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

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

Ilmainen uutiskirje joka kuukausi, HAE OMASI!

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

Kummassakin liikkeessä palvelua myös suomen kielellä

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com

60 
tablettia

26,90

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | tiina@annisvitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
K2-vitamiini ja 

Q10.

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

K2-vitamiini ja 

-10
Tarjous voimassa 

8.11. saakka.

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Elinvoimaa luonnosta.oimaa luonnosta.voimaa luonnosta.v

Tri Tolosen
Berberin+Kromi 

ja CardiOmega 

Tarjous voimassa 
13.5. 2021 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

-10%

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Mivitotal ja 
Mivitotal Sport

-10%
Tarjous voimassa 

28.4. 2022 asti.

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

• Reikihoidot ja -kurssit 
• Tarot • Feng shui 

• Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella • Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com

����������������������������
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www.olekustannus.com/uusiole

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

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

HUHTIKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT7€

ESPANJAN 
TERVEYDENHUOLLON 
monet mahdollisuudet

NIE JA 
RESIDENCIA
kuntoon Espanjassa

ENSI TALVEN  
VUOKRA-ASUNNOT 
VIEDÄÄN KÄSISTÄ

Pääsiäisviikon aikana Má-
lagan satamaan saapuu 
kaikkiaan yksitoista lois-
toristeilyalusta. Niiden mu-

kana kaupungin kaduille 
pääsiäistunnelmaa jal-
kautuu haistelemaan lä-
hes 20.000 matkustajaa.

Pääsiäisen aikaan Má-
lagaan saapuvien risteily-
alusten kruununjalokivenä 
loistaa Norwegian Epic. 
330 metriä pitkä 19-ker-
roksinen alus tuo muka-
naan maksimissaan 4.100 
matkustajaa ja 1.700 mie-
histönjäsentä.

Lisäksi satamaan ank-
kuroituu lähipäivien ai-
kana kymmenen muuta 
hulppeaa risteilyalusta. 

Pääsiäinen houkuttaa myös 
risteilyturisteja Málagaan

Málagan satamassa käy kuhina pääsiäisen aikaan.

Norwegian Epic on viikon suurin vierailija.

Costa Luminosa vetää lähes 3.000 risteilymatkailijaa.

Pääsiäisviikko, Semana Santa, vetää Málagan 
seudun täyteen turisteja läheltä ja kaukaa. 
Myös risteilyturisteja tulee valtava määrä.

Kaik kien alusten yhteen-
laskettu matkustajakapa-
siteetti on yli 17.000 henkeä 
ja miehistöt päälle.

Risteilyaluksia saapuu 
Málagan satamaan joka 
päivä tällä pääsiäisviikol-
la, joinain päivinä aluksia 
tulee kaksi tai useampikin.

Maanantaina s ata-
maan saapui Cartagenasta 
228-metrinen Viking Jupi-
ter. Tiistaina ankkurit laski 
TUI Cruises -yhtiöön kuu-
luva 262-metrinen Mein 
Schiff Herz, mukanaan 
reilut 2.200 matkustajaa.

Keskiviikon vierailuun 
kuuluu mm. Ponta Delega-
dasta Savonaan matkaava 
294-metrinen Costa Lu-
minosa, jossa on hyttipai-
kat yli 2.800 risteilijälle.

Koko viikon suurin 
vieras, 4.100 matkustaja-
paikan Norwegian Epic 
saapuu Málagan torstaina.

Muita pääsiäisviikon 
aikana Málagassa vierai-
levia loistoristeilijöitä ovat 
mm. Carnival linen Ventu-
ra, Azamara Quest, Seven 
Seas Voyager, Wind Star ja 
Seven Seas Splendour.
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Superpesis Fuengirolassa 23.–24.4.
Info

Superpesis-kausi alkaa 
Fuengirolan Elola-kentäl-
lä naisten ottelulla lau-
antaina 23.4. kello 13.00. 
Miesten ottelu pelataan 
samalla kentällä sun-
nuntaina 24.4. kello 14.00. 

Liput

Naisten otteluun on vapaa 
pääsy, sinne et tarvitse lip-
pua lainkaan.
Miesten otteluliput ovat 
myynnissä Uusi Refla ra-
vintolassa (Fuengirolan 

satama) sekä ravintola Ku-
kon lipunmyyntipisteessä 
(ark. klo 11–15). Tapahtu-
mapäivänä lippuja saa 
myös tapahtumapaikalta. 
Ottelulipun hinta on 15€.  

Joukkueet

Naisten ottelussa vas-
takkain ovat Roihuttaret 
Helsingistä ja Seinäjoen 
Maila-Jussit. Miesten ot-
telussa pelaavat Imatran 
Pallo-Veikot ja Sotkamon 
Jymy. 

Aikataulu

 ● Lauantai 23.4. kello 13.00 
naisten ottelu 

 ● Sunnuntai 24.4. kello 
14.00 miesten ottelu

 ● Portit aukeavat tuntia en-
nen ottelun alkua.

 ● Superpesisbileet sunnun-
tai klo 19 Kukko Events.

 
Tapahtumapaikka
Ottelut pelataan Fuengiro-
lan Elola-kentällä, noin 
puolen kilometrin kävely-
matkan päässä Fuengirolan 
juna-asemalta. Katso kartta.
 

Pysäköinti

Elola-kentän ympäristön 
kaduilla pysäköinti on 
maksutonta. Kentän yhte-
ydessä on myös maksulli-
nen parkkihalli ”Parking 
Elola ”

 
Ruoka, juoma
Otteluissa myydään vir-
vokkeita, grillimakkaraa, 
lakritsia ja jäätelöä. Kentän 
länsikatsomon yhteydessä 
on baari, jossa tarjoillaan 
olutta, lonkeroa ja viiniä. 

 
Oheistapahtumat
Viralliset Superpesisbileet 
vietetään ravintola Kukossa 
sunnuntaina klo 19 alkaen. 
Suurin osa pelaajista saa-
puu paikalle ja ohjelmassa 
on myös urheilullista haus-
kanpitoa. Lippuja (ennak-
ko 20€) bileisiin saa Kukon 
lipunmyynnistä (ark. klo 
11–15) tai varaamalla en-
nakkoon osoitteesta kuk-
ko.events@gmail.com
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Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Yhteishanke kansainvälisen matkailun 
elvyttämiseksi Andalusiassa

Perjantaina 13.4.2012 ilmestynees-
sä lehdessä pääuutisen aiheena oli 

Aurinkorannikon suomalainen koulu 
ja silloisen ulkomaankauppaministerin 

Alexander Stubbin vierailu Fuengiro-
lassa. Koulun kannatusyhdistyksellä 
oli kevätkokous, jossa paikalla oli rei-
lut sata jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat, mutta järjestäy-
tymisen tärkein asia oli uuden hallituk-
sen valinta. Alexander Stubb oli myös 
kokoustanut, tosin epävirallisesti, sil-

lä hänen matkansa oli täysin yksityis-
luonteinen. Hän tapasi vierailullaan 
kokoomuslaisia ja kertoi tapaamises-
sa toimistaan Suomen ulkomaankau-
pan edistämiseksi.

Keskiaukeamalla komeili ex-ai-
kuisviihdetähti ja Mr. Finland 

1993 Henry Saari. Jutussa hän valotti 
polkuaan Mr. Finland -kisoista valko-
kankaiden ”Henry Suureksi” ja siirty-
misestä perhe-elämään. Saari oli saanut 
pojan seitsemän kuukautta aiemmin 
ja kertoi elämän olevan kokonaisem-
paa kuin aiemmin. Saari oli palannut 
neljän vuoden tauon jälkeen Fuengiro-
laan, missä asui myös hänen kaksois-
siskonsa.

Andalusian maakuntahallitus suun-
nitteli kehitysministeriön kanssa 

lähijunaradan jatkamista Marbellaan. 
Tällöin arveltiin ainoan toteutustavan 
olevan maanalaisen junatunnelin raken-
nuttaminen. Uutinen kertoi Marbellan 
vaatineen rantaradan jatkamista jo 40 
vuotta, mikä yhä tänäkin päivänä on 
toteutumaton hanke.

Muissa uutisissa galleria La Perla 
järjesti Aurinkorannikon taide- 

ja käsityöläismessut ja paikalliset geo-
logit vahvistivat Rondan vuoristossa 
olevan timanttiesiintymiä. 

Málaga, Granada, 
Córdoba ja Sevilla 
tekevät yhteistyötä 
mainostaakseen  
kansainvälisille  
turisteille Andalusiaa 
”yhtenä matkailu-
tuotteena”.

Jokainen kaupunki osal-
listuu tähän hankkeeseen 
matkailun edistämisek-
si 25.000 eurolla. Lisäksi 
Andalusian aluehallinto 
panostaa saman summan 
yhteiseen pottiin.

Viime viikolla pidet-
tiin Málagassa kokous, jo-
hon osallistuivat Málagan 
kaupungin edustajien lisäk-
si edustajat myös Sevillasta, 
Granadasta ja Córdobasta. 
Lisäksi paikalla olivat An-
dalusian aluehallinnon tu-
rismista vastaavat henkilöt.

Kokouksen tavoitteena 
oli elvyttää vuonna 2016 
muodostettu kaupunkien 
liittouma, joka ponnistelee 
yhdessä Andalusian mat-
kailun puolesta. Málaga, Sevilla, Granada ja Córdoba tekevät yhteistyötä kasvattaakseen turistien kiinnostusta.

Ajatuksena tällä ”An-
dalusialainen sielu” -ni-
misellä liittoumalla on 
markkinoida yhden kau-
pungin sijaan kaikkia An-
dalusian suuria kaupunkeja 
yhtenä matkailupaketti-
na yli kuuden tunnin len-
tomatkan päästä tuleville 
turisteille, koska heidän 
oleskelunsa kestää yleen-
sä yli viikon.

Yhteismarkkinointi on 
suunnattu erityisesti mat-
kailijoille, jotka tulevat Yh-
dysvalloista, Kanadasta, 
Latinalaisesta Amerikas-
ta, Intiasta, Persianlahdelta, 
Kiinasta ja Japanista.

Yhteisen matkailub-
rändin katsotaan luovan 
synergiaetuja ja houkutte-
levan enemmän matkaili-
joita, kuin jokaisen kohteen 
erikseen markkinoiminen. 

Kaupunkien sellaiset 
ikoniset nähtävyydet kuten 
Córdoban suuri moskeija, 
Alhambran linnoitus, Pablo 
Picasson perintö Málagas-
sa tai Sevillan katedraalin 
kellotorni Giralda, edusta-
vat Andalusialaisen sielun 
ilmeisiä vahvuuksia.
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VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com
Av. de Los Boliches 4, Fuengirola

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

Nyt tavoitat meidät myös 
Suomen numerosta

+358 40 6525 923 

Lauantaina 23.4.
Hinta 80 €, lapset 4-14 v. 56 €

LÄHDE 

MUKAAN!

Aamupäivällä käymme Córdoban modernimmassa 
keskustassa, jossa sijaitsee mm. Andalusian ainoa 
plaza mayor -tyylinen aukio Plaza de la Corredera. 

Päivän kohokohta on tutustuminen koko Espanjan 
upeimpaan moskeijarakennukseen, jonka keskelle 
kristityt rakensivat katedraalin 1500-luvulla. Hen-
keäsalpaavan upean katedraalin lisäksi kierrämme 
Córdoban vanhat juutalaiskorttelit ja kurkistamme 
myös Andalusian ainoaan 1300-luvulta säilynee-
seen synagoogaan.

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

Matkaan lähdetään aamuvarhain ja kotiin pala-
taan illalla. Huom! Retki sisältää paljon kävelyä.

Córdoba
– kali� en kaupunki

900-luvulla Córdoba julistettiin kalifi kunnaksi. Kertomus on kuin Tuhannen 
ja yhden yön tarinoista, ja retkellämme Cordobaan kuulet loputkin!

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



Ajanviete Torstai 14.4.2022 – 19

www.4puz.com

 

1.  Miksi erotuomari keskeytti Bundesliigan ottelun runsas 
viikko sitten heti auringonlaskun jälkeen?

2.  Minkä historiallisen listan tällä viikolla, 107-vuotiaana, 
edesmennyt Mimi Reinhard kirjoitti?

3.  Minkä maan kansalaisuudesta Viron ex-presidentti luopui 
voidakseen aloittaa maan suurlähettiläänä 1993?

4.  Minkä merkkiselle turva-autolle F1-pilotti Max Verstappen 
antoi ”lempinimeksi” Kilpikonna?

5.  Minä vuonna kuusikukkulan eli Grankullan suomenkielinen 
nimi Kauniainen otettiin virallisesti käyttöön?

6.  Mikä maa yhdistää USA:n ohella muusikko Lenny 
Kravitzia, toimintasankari Sylvester Stallonea ja oscar-
voittaja Dustin Hoffmania?

7.  Kuinka korkeaksi jättipökkövehkan (Amorphophallus 
titanum) kukinto voi kasvaa?

8.  Minkä maan poliisi sai viime viikolla tehtäväksi etsiä 
varastettua terässiltaa?

9.  Kuinka moni EU-maa ei ole tunnustanut Kosovon 
itsenäisyyttä?

10. Minä vuonna Netflix aloitti toimintansa Suomessa?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!
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VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 

Kevät on saapunut sydämeesi, nauti valosta ja 
lämmöstä, sekä musiikin hurmasta, ne kaikki 
tuovat sinulle onnea!

Ihana keväinen viikonloppusi antaa sinulle 
paljon uskoa tulevan kesän ihanuudesta. 
Energiaa ja onnea saat valosta!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Kevään romanttisuus tarttuu sinuun ja kirjoitat 
mielitietyllesi rakkausrunon, se tuo sinulle 
valtavasti ihanaa onnea!

Kaikki flirttailu ja silmäniskut on nyt täyttä totta. 
Onnea saat kaikenlaisesta vispilänkaupasta ja 
se tuo lisäksi onnea!

Pinkki huulipuna ja kesämekko on sinulle 
ehdottoman tärkeät viikonloppuna. Onnea 
saat hupailusta ja kikattelusta!

Supersöötti tapaus lähentelee sinua 
henkisesti. Olet onnellinen ja mahdottoman 
luovalla tuulella ja se tuo sinulle onnea!

Tutustut kiinnostavaan aiheeseen ja haluat 
kuulla siitä paljon lisää, se tuo sinulle 
vaikutusvaltaa ja lopulta myös onnea!

Taloudellisesti kiva viikonloppusi suuntautuu 
vuorille ja metsiin. Onnea saat linnunlaulusta 
ja havupuiden tuoksusta!

Tarkkavaistoisuutesi auttaa sinua monessa 
asiassa. Et ole väärässä, joten luota itseesi. 
Ihana viikonloppu tuo onnea!

Täydellinen rentoutuminen, rannalla samoilu 
ja smuutin nauttiminen antaa sinulle oikeat 
eväät ja onnea viikkoasi varten!

Kukkien ostaminen itsellesi, uuden kynsilakan 
etsiskely ja kevätenergian päästäminen 
valloilleen tuovat sinulle onnea!

Kauaskatseisuutesi ja harkintakykysi 
täsmällisyys antavat sinulle tarkat speksit 
kevään viettoa varten ja saat pelkkää onnea!

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

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

Ei korkeanpaikankammoisille. 
Kuva: Annikki Stelberg

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

Marokon
kulta

- tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntymistä

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

info@meriatur.com
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Tappara oma itsensä
JÄÄKIEKON LIIGAN pudotuspelien kiin-
nostavuus kasvaa pelisarjojen edetes-
sä. TPS murskasi kotonaan Ilveksen 
ja sarjasta voi odottaa huipputasaista. 
Kahden pelin jälkeen voitot olivat 1–1.

KooKoo haastaa Tapparaa tosissaan. 
Tapparan kokemus ja konemaisuus nä-
kyvät kuitenkin siinä, ettei joukkue hät-
kähdä parin maalin tappiotilannetta, 
vaan jatkaa jauhamista, kunnes nou-
see rinnalle ja lopulta ohi. Voitot Tap-
paralle 2–1.

Tappara pelaa itsevarmasti ja koke-
mus näkyy otteista. Tietty hitauskaan 
ei haittaa, kun joukkue pitää kiekkoa ja 
eliminoi vastustajan hyökkäykset tarkalla 
koko kentän kontrollilla.

 
KOOKOO KÄYTTÄÄ joka pelissä paljon 
enemmän energiaa kuin Tappara. Jouk-
kue raastaa, riistää ja luistelee paljon, 
mutta Tappara kykenee olemaan vas-

tustajaa enemmän pelin päällä ja elimi-
noi virheet pois.

Tappara on vähän kuin KooKoon 
vastakohta. Se ei tee virheitä, hyökkää 
hallitusti niin, että kiekon menetyksen 
jälkeen rivit ovat salamannopeasti jär-
jestyksessä vastaanottamassa KooKoon 
hyökkäyksiä.

Silmiin pistävää on myös se, että tam-
perelaisten pakit saavat paljon enemmän 
laukauksia sisään maalille asti. Tämä on 
seurausta nopeasta kiekonsiirtelystä 
vastustajan puolustusalueella. KooKoo 
joutuu koko ajan liikkumaan poikittais-
suunnassa, jolloin Tapparan pakeille 
syntyy tilaa laukauksiin.

Kouvolalaiset ovat jo tehneet seura-
historiaa pääsemällä välieriin. Pelaajien 
kehon kieli kertoo kuitenkin, ettei joukkue 
ole luovuttanut, ja se haluaa enemmän. 
Äärimmäisen vaikeaa on kuitenkin kam-
meta Tapparaa ulos.

Tarvitaan tamperelaisten herpaantu-
mista, hermokontrollin menetystä ja sitä 
kautta tyhmiä ratkaisuja sekä energian 
kuluttamista pelille epäolennaisiin asioi-
hin, kuten nahisteluun tai tuomarien 
kritisointiin.

 
TPS:N JA ILVEKSEN 
puolivälierää voi sa-
noa eräänlaiseksi kil-
paluisteluksi. Vauhtia 
on monesti enemmän 
kuin kontrollia ja tark-
kaa pelaamista. Tapa 
tuo yleisöviihdettä kaikilla 
lajin mausteilla. Viimeksi 
TPS kuritti tupsukorvia 6-0 
ja tasoitti sarjan.

Tuo peli ei kuitenkaan tuo TPS:lle 
henkistä yliotetta. Ottelusarjan luonne on 
sellainen, että tällaisia voi jopa odottaa. 
Kun kaikki onnistuu ja kun molemmat 

joukkueet ovat pelirohkeita ja pyrkivät 
nopeisiin hyökkäyksiin, tarjoutuu vas-
tustajalle maalitilanteita.

Seuraavissa peleissä numerot voi-
vat olla päinvastoin. Pudotuspelien 

lainalaisuus on toki se, että 
tasaisessa sarjassa lop-

pua kohden pelaamisen 
tarkkuus kasvaa ja oman 
maalin varjeleminen ko-
rostuu. Tässä sarjassa 
täytyy tuskin pelätä si-
tä, että ottelusarjan lop-
pu menisi peruutteluksi.

Siksi reipasta meno 
on ollut puolin ja toisin.
Menee TPS-Ilves -sarjasta 

kumpi tahansa finaaliin ja jos vas-
tassa on Tappara, niin todennäköisesti 
Liigan finaalissa tehdään yleisökeski-
arvossa ennätys. Se voi nousta jopa yli 
kymmenen tuhannen katsojan.

NIINHÄN SIINÄ SITTEN kävi kuten osat-
tiin odottaakin. Málaga antoi jo kauden 
toiset valmentajapotkunsa. Ensinhän 
lapikasta sai Jose Alberto Lopez ja nyt 
sitten Natxo Gonzales. Jälkimmäisen 
saldo jäi lyhyeksi ja sangen surkeaksi. 
Kymmenen ottelukierroksen saldona 
oli vaivaiset 6 pistettä ja valuminen 
putoamisuhan alle. 

Nyt pelastavaksi enkeliksi penkin 
päähän haalittiin entinen Málagan maa-
litykki Pablo Guede lempinimeltään ”el 
hombre con dos cojones.” Vapaasti 
suomennettuna ”mies jolla on munaa.” 
Pablo on tunnettu tulisieluisuudestaan 
ja täydellisestä omistautumisestaan 
seuransa eteen. Ensitöikseen oli hän 
pestinsä varmistuttua kysynyt olisiko 
mahdollista saada sänky Málagan ko-
tistadionille La Rosaledalle, jotta aikaa 
ei turhaan menisi hukkaan työmatkoihin 
ja hän saisi viettää yönsä siellä missä 
niin hyvin viihtyy. 

Pelaajille kerrottiin kuinka joukkuees-
sa ovat vain ne jotka ”antavat kaikken-
sa”. Lusmuilijoita ei suvaita ollenkaan 
ja josko sellaista havaittaisiin niin nuo 
lähetettäisiin heti miten kotiinsa, jon-
ka perään neuvottaisiin vielä muita 
seuroja varomaan näitä värväämästä. 
Puhe kertoi näennäisesti ulkopuolisista 
tarjokkaista, mutta varmasti sen pe-
rimmäinen viesti tuli jokaiselle selville. 
Nyt viimeistään on taisteltava joka pe-
lissä alusta loppuun täysillä tai muuten 
koittaisi ohraleipä kuninkaiden lisäksi 
myös sotilaille...

Ja sitä Málaga kyllä tekikin heti en-
simmäisessä tulikokeessaan kun La 
Rosaledalle saapui vieraaksi kovakun-
toinen sarjakakkonen, suoraa nousua 
takaisin La Ligaan yrittävä Real Valla-
dolid. Entinen tylsä virkamiespalloilu 

ja ylivarovaisuus oli nyt tipo tiessään 
ja ottelussa sattui sekä tapahtui siihen 
tahtiin ettei katsoja meinannut peräs-
sä pysyä. Lopputulos 2–2 olisi aivan 
hyvin voinut olla vaikkapa 5–5. Tämä 
piste saattaa tulevaisuudessa osoit-
tautua kullan arvoiseksi sillä nyt ero 
putoamisviivaan kasvoi seitsemään 
kun kierroksia on saman verran jäljellä.

Sanooko kolmas kerta toden? Hen-
kilökohtaisesti kyllä uskon niin. Pablo 
Guedan ”summasmainen” ote saattaa 
olla juuri sitä mitä tarvitaan. Mies tun-
tee paikalliset tavat ja arvot varmasti 
paremmin kuin edeltäjänsä ja osan-
nee panna kepin ja porkkanan paikat 
paremmin kohdilleen. Jos vain peli 
jatkuu yhtään samanlaisena, uskallan 
odottaa Málagan haalivan tarvittavat 
kaksi voittoa sarjapaikan uusimiseen.

Seuraavat pelit:
16.4. la klo 16:00 Lleganes – Málaga
23.4. la klo 18:30 Málaga – Eibar

Jälkimmäiseen eli kotiotteluun järjestää 
Málaga CF fan club Finland kuljetuksen 
Fuengirolasta Málagan stadionille ja 
takaisin. Tervetuloa mukaan kokemaan 
vauhtia ja vaarallisia tilanteita:

malagacffanclubfinland@gmail.com

PS. Viime lauantaina Juventud Torre-
molinos CF varmisti sarjanousunsa 
R.F.E.F:n 2:een eli neljännel-
le sarjaportaalle. Onnitte-
lut naapureille ja samalla 
vahva suositukseni kaikille 
jalkapallon ystäville käy-
dä tutustumassa Torremo-
linoksen joukkueeseen ja 
stadioniin.
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La Liga

Lauri P. Pietikäinenwww.uusirefla.com

Kolmas kerta toden sanoo

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

Suomalaisvoitto 
darts-liigassa

– Ensimmäistä kertaa saa-
tiin liigavoitto suomalaisel-
le joukkueelle. Viisi vuotta 
tätä on haettu. Lähellä on 
ennenkin oltu, mutta nyt 
osuivat tikat kohdalleen, 
kertoo vuoden pelaaja -tit-
telin saanut Team Cosmok-
sen jäsen Jari Markus.

Fuengirolan darts-liigas-
sa on kaksi tasoa. Ykkösta-
son heittäjät ovat yleensä 
paljon kilpailleita mesta-
reita, suomalaisjoukkueet 
ovat taistelleet liigan kak-
kostasolla.

Kuluneella kaudella 
kakkosessa oli mukana 
yhdeksän joukkuetta. Kan-
sallisuuksien kirjo oli suuri, 
heittäjiä oli Suomen lisäksi 
Ruotsista, Espanjasta, Tans-
kasta ja Englannista. 

Kilpailupelinä liigas-
sa heitetään 501:ä. Voittaja 
on se joka vähimmillä hei-
toilla saa kasaan tuloksen 
501 ja viimeisen tikan tulos 
täytyy tulla tuplaruudusta.

– Aika hienoja hetkiä lii-
gan aikana koettiin. Mar-
ko Miettinen onnistui 

kerran saamaan kome-
at 180 kolmella tikalla, eli 
maksimituloksen. Meidän 
salaisuutemme menestyk-
seen oli hyvä yhteishenki. 
Tsemppasimme toisiamme 
kisoissa ja se auttoi hyviin 
suorituksiin. Ensi vuonna 
on tarkoitus heittää suun-
nilleen samalla porukalla.

Jari Markus sai vuoden 
pelaajan tittelin yhdes-
sä englantilaisen pelaajan 
kanssa. Titteli annetaan 
eniten liigan aikana voit-
toja saaneelle heittäjälle.

Voittajajoukkue Bar Cosmos team: Terttu Lepsi, Jari Markus, Kristian Piironen, Kimmo Raittila sekä sponsori 
Kaitsu/Cosmos.
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GOLF-
tuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU 

MIJAS LOS LAGOS 
13.4.2022

 
Sarja 1: 
Lyöntipeli miehet hcp 0–14 
1. Lehtonen Jukka 
 hcp 0 ......................tulos 76
2. Melin Rainer 
 hcp 8 ......................tulos 76
3. Tenho Pasi
 hcp 3 ......................tulos 77

Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28 
1. Kiiskinen Eino  
 hcp 21 ....................tulos 32
2. Kyyrö Markku
 hcp 28 ....................tulos 32
3. Forssel Erik
 hcp 23 ....................tulos 31

Sarja 3:
Pistebogey naiset hcp 0–36 
1. Kanerva Anne  
 hcp 13 ....................tulos 29
2. Iso-Mustajärvi Mira
 hcp 29 ....................tulos 26
3. Hellsten Jaana
 hcp 18 ....................tulos 24

Pisin draivi miehet 
Virtanen Mikko

Pisin draivi naiset 
Kanerva Anne

Lähimmäs lippua 
Kanerva Anne

Paras scr 
Lehtonen Jukka ...................76    

Katulätkää Jubriquen kauniissa kylässä

Juhala.info Golf Society 
Kevätkauden mestarit selvillä

Vapaaehtoistoiminta, joka 
alkoi Fuengirolassa kesällä 
2019 on laajentunut jo Jubri-
queen asti, mutta nyt on ai-
ka jatkaa siitä mihin idea jäi 
pandemian ajaksi. Nimittäin 
pienimuotoinen kansainvä-
linen turnaus toteutetaan ko-
toisassa Jubriquen kylässä, 
jossa TUTORS on järjestä-
nyt kylän lapsille katulät-
kää ja -futista kesästä 2021. 

Tämän vuoden kevään hui-
pentuma on, kun paikalle 
saapuu huippupelaajia muu-
tamasta eri maasta mm. Vi-
ron, Englannin, Ranskan ja 
Suomen maajoukkuepelaa-
jat ovat edustettuina.

Syksystä lähtien suunnit-
teilla ollut turnaus ei ole ot-
tanut tulta purjeiden alle, 
johtuen maailman kriiseis-
tä. Silti päätös oli pitää en-

simmäinen turnaus, jolla 
saadaan näytettyä huippu-
tason katulätkäkulttuuria, 
samalla tukien pienen ky-
län viehättävyyttä mie-
lenkiintoisen tapahtuman 
järjestelypaikkana.

Turnaus on osa TUTORS:n 
tekemää vapaaehtoistyötä, 
joka on osa Pueblo Acogedor-
projektia ja se on toteutettu 
yhdessä Tommi Sjelvgrenin 
kanssa, joka on Suomen ka-
tulätkämaajoukkueen 
maalivahti. Tommi on ollut 
aktiivinen vapaaehtoistyös-

sä ja toiminut useamman 
turnauksen järjestelyissä 
mukana edistämässä katu-
lätkäkulttuuria. Tähän tur-
naukseen hän on järjestänyt 
kansainvälisen federaation 
kautta paikalle maajouk-
kuepelaajia sekä varusteita 
turnauksen järjestämisen 
mahdollistamiseksi.

Toivomme tervetulleiksi 
kaikki, jotka paikalle kyke-
nee, tutustumaan katulät-
kään sekä Jubriquen kylään 
joko pelaamalla mukana tai 
yleisönä paikan päällä!

Perheille tiedoksi, että 
jopa pienemmät ovat ter-
vetulleita pelaamaan tur-
nauksen lähietäisyydessä 
ja myös pelien välissä itse 
kentällä. Lapsille on luvas-
sa myös pieniä yllätyksiä!

Yhteydessä voi olla suoraan 
Filip Bovin, filip@tutors.es , 
+34 603 123 657 / 
+358 400 599 669

Pelaajat voivat ilmoittautua tur-
naukseen sivulla streethockey.es

Kausi oli todella 
tasainen ja mestarit 
ratkesi vasta finaali-
kisassa Calanovassa.

Kevätkaudella pelattiin 12 
torstaikisaa, joista yhdek-
sän parhaan tulokset las-
kettiin mukaan.

Order of Merit mesta-
riksi pelasi Tommi ”Dogi” 
Turunen, joka meni johta-
neen Mika Hautamäen ohi 
viimeisessä kisassa. Eroksi 
saatiin lopulta 0,7 pistettä.

Ykköskategorian, hcp 
0–17, voitti Turunen. Toisek-
si nousi finaalikisan hyväl-
lä pelillä Rame Korhonen 
ohi Jouni Palmgrenin.

Kakkoskategorian, mie-
het hcp 17,1–28, voittaja oli 
ennen finaaliakin kärjes-
sä ollut Mika Hautamäki.

Mikan ollessa jo Suomes-

sa, oli haastajilla mahdol-
lisuus viedä kärkipaikka. 
Voittaja ratkesi Calanovan 
18 griinillä, kun Kosti Uusi-
talo missasi birdieputin, pa-
rin upotus toi yhden pisteen 
liian vähän. Mikäli Kosti 
olisi onnistunut, olisi hän 
voittanut kakkoskategori-
an ja lisäksi ohittanut Dogin 
ja noussut kauden Order of 

Merit mestariksi. Tiukaksi 
meni. Kolmanneksi pelasi 
Lefa Ekström ohittaen syys-
kauden mestari Ari Rinta-
Pollarin.

Naisten sarjan voittajaksi 
pelasi Sabina Leppälä-Hau-
tamäki. Toiseksi tuli hyvän 
loppukauden pelannut He-
lena Jokinen, jättäen man-
tu Rauman Kolmanneksi.

TUTORS on järjestänyt katulätkää rannikolla 
jo useamman vuoden ajan. 

Order of Merit  
kevät 2022
1.  Tommi Turunen
2.  Mika Hautamäki
3.  Kosti Uusitalo

Kategoria 1. 
Hcp 0–17
1.  Tommi Turunen
2.  Rame Korhonen
3.  Jouni Palmgren
4.  Mikko Heiskanen
5.  Pena Heinonen

Kategoria 2 
Miehet Hcp 17,1–28
1.  Mika Hautamäki
2.  Kosti Uusitalo
3.  Lefa Ekström
4.  Ari Rinta-Pollari
5.  Jussi Salmi

Kategoria 3 
Naiset 17,1–36
1.  Sabina Leppälä-Hautamäki
2.  Helena Jokinen
3.  Mantu Rauma
4.  Ansku Rautio
5.  Päivi Nuutilainen

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

Order of Merit -mestari Dogi Turunen.
Kuvassa vasemmalta Rame Korhonen, Helena Jokinen, Lefa Ekström ja 
Dogi Turunen.

Jubriquen sympaattisessa pikkukylässä pelataan katulätkäturnaus, johon lisäväriä tuovat useamman maan maajoukkuepelaajat.
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lomalla 9.7.-31.8.2021 
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Sosiaalikuraattori Nina Tölli
p. +34 634 372 464
nina.tolli@merimieskirkko.fi

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi  
Hinnat: 8€/100 merkkiä, 12€/200 merkkiä

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

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

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

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

TAVARAN

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

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

Terminal to Terminal 
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

Vuokralle  
tarjotaan

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

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

Halutaan  
vuokrata

Yksiö, 1mh tai vastaava sopui-
saan hintaan. Fuengirolasta tai 
Los Pacos -alueelta (esim. Gi-
rasol). Ajalle lokakuu -22–huhti-
kuu -23. Iltapäiväauringon puo-
lelta. Ilmalämpöpumppu, wifi. 

Rannikon 
uutiset, 

tapahtumat, 
ihmiset – ja 
urheilu. Joka 

perjantai.

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

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

 
KAIKKI TULKKAUS- JA 

ASIOINTIPALVELUT
Lääkäri- ja sairaalakäynnit, 

NIE, residencia, kauppakirja-
asiat sekä virastoasioinnit.

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Toimisto 400 m 
Victoria Kent 
Renfe -asemalta 

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

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

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

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

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

Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

FFF• 
    

CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
I

Tuoreimmat menovinkit 
viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit
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Marin raikastaa 
demarien linjaa
KUN PÄÄMINISTERI Sanna Marin (sd.) kertoi Ylen 
Ykkösaamussa näkemyksiään Ukrainan sodasta ja 
suhtautumisestaan Venäjän politiikkaan sekä pre-
sidentti Vladimir Putiniin, meni monelta porvarilta 
kahvi väärään kurkkuun.

Marin sanoi, ettei demarien linja ole muutokses-
sa, vaan se on muuttunut perusteellisesti Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan. Hän toisti kahdesti, ettei si-
nisilmäisyyteen ole varaa. Hänen mukaansa Venäjä 
hyökkäsi Ukrainaan täysin perusteetta ja järjenvas-
taisesti ja Suomen pitää ottaa tämä viesti vakavasti.

Marin luonnehti Venäjän sotarikoksia järkyttäviksi 
ja epäinhimillisiksi sekä vaati sotarikoksiin syyllisty-
neitä vastuuseen. Hän vaati myös pakotteiden lisää-
mistä ja peräsi Suomen mahdollisimman nopeaa 
irtautumista Venäjän öljystä, kaasusta ja sähköstä.

Marin ei ilmaissut suoraan omaa kantaansa Nato-
jäsenyyteen, mutta sanoi monen tunnetun demarin 
kääntyneet jäsenyyden kannalle. Hänen omista 
luonnehdinnoistaan paistoi niin ikään läpi Nato-
myönteisyys.

Marin sanoi suhtautuvansa jäsenyyteen prag-
maattisesti eli asiapohjalta ilman ideologista väritystä.

Marinia on monissa yhteyksissä luonnehdittu va-
semman laidan kulkijaksi demareissa Tarja Halosen 
ja Erkki Tuomiojan viitoittamalla tiellä.

Vaikka uusi tilanne toki panee jokaisen poliitikon 
tarkastelemaan aikaisempia kantojaan, myös Ha-
losen ja Tuomiojan, niin silti Marinin selkosuomeksi 
sanotut linjaukset tulivat monille yllätyksenä. Eten-
kin puolueen vasemmalla laidalla niissä on sellai-
senaan nielemistä.

 * **

TUOHON PÄÄMINISTERIN lausahdukseen sinisilmäi-
syydestä, voisi eteen laittaa sanan enää. Aivan liian 
pitkään toivottiin Venäjän kehittyvän demokraattiseen 
suuntaan. Toivo sokaisi näkemästä maan sisäistä 
kehitystä ja ulkopoliittista muutosta. Hyökkäykset 
Tšetšeniaan ja Georgian sota vuonna 2008 pani-
vat lännen painamaan ”torkkukytkintä” sanoi Viron 
presidentti Toomas Henrik Ilves.

Yksin suomalaisia ei voi syyttää ”torkkukytkimen” 
painamisesta, vaan se oli verrattain yleinen ilmiö 
lännessä, kuten Ilves luonnehti.

Myös Venäjän sisäisen kehityksen olisi pitänyt 
avata silmiä. Venäjällä valtaa keskitettiin presidentti 
Vladimir Putinille, kansalaisoikeuksia karsittiin, op-
positiota tukahdutettiin, oikeuslaitos laitettiin poliit-
tiseen ohjaukseen ja valtamediat alistettiin presi-
dentin äänitorviksi.

Kehitystä kiihdytettiin, kun Vladimir Putin nousi 
uudelleen presidentiksi kymmenen vuotta sitten.

 * **

TÄMÄ OLI VARMISTUSTA sille, että kansalle kyettiin 
syöttämään Kremlin propagandaa ja hyökkäyssotaa 
markkinoimaan erityisoperaatioksi, jossa Ukrainan 
puhdistetaan maata hallitsevista natseista.

Suomessa kuten myös paljolti muualla lännes-
sä, ei uskottu siihen, että Venäjä voisi hyökätä Uk-
rainaan. Vasta kun joukkoja oli keskitetty runsaasti 
rajalle, alkoi ääni kellossa muuttua.

Tällaisen ajattelun ymmärtää siltä pohjalta, mitä 
Marin sanoi: hyökkäys on järjenvastainen ja vailla 
perusteita.

Se on sitä länsimaalaisessa ajattelussa. Kremlis-
sä vallitsee kuitenkin toisenlainen todellisuus. Siellä 
uskotaan, että Venäjän suuruutta voidaan luoda val-

loitussodilla ja miten sotimalla saadaan 
kansa yhä tiiviimmin johtajansa taakse.

Meistä tuo on absurdia, itänaa-
purissa todellisuutta.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

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

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi
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1. Antaakseen yhdelle pelaajalle juomatauon
Saksalaistuomari Matthias Jöllenbeck vihelsi Augsburg – Maiz-
pelin poikki 65. minuutilla, jotta Maizin toppari Moussa Niakhate 
pääsisi heti juomaan. Niakhate on muslimi, joten hän ei saa 
syödä ja juoda valoisana aikana kesken muslimien pyhän juhlan, 
ramadanin. 

2. Schindlerin listan
Viinalle perso naistenmies, teollisuuspohatta Oskar Schindler 
pelasti yli tuhat juutalaista Plaszowin keskitysleiriltä. Reinhardin, 
silloisen Carmen Weitmannin, tehtävänä oli pitää kirjaan 
suojelluista juutalaisista. Steven Spielberg ohjasi listasta 
kertovan elokuvan, joka sai ensi-iltansa 1993. 

3. Yhdysvaltain
Ilveksen vanhemmat pakenivat Virosta Neuvostoliiton miehitystä. 
Ilves syntyi Tukholmassa, mutta perhe jatkoi sen jälkeen matkaa 
USA:han. Ilves ei osannut tuolloin kunnolla edes vanhempiensa 
kieltä. Nykyisin Ilves keskittyy vanhojen suomettumisjäärien 
Tarja Halosen ja Erkki Tuomiojan pilkkaamiseen Twitterissä.

4. Aston Martinille
Lempi- vai haukkumanimi, mutta Aston Martin taidetaan 
vastaisuudessa tuntea Kilpikonnana. Kilpikonna ajeli turva-
autona ”p***urallia” Australian GP:ssä. Pääsuoralla sen vauhti 
oli vain 140 km/h. Tämän vuoden toinen turva-auto Mercedes-
AMG GT Black Series on viisi sekuntia jokaisella kierroksella 
Aston Martinia nopeampi. 

5. 1949
Suomen ”veroparatiisin” nimi sai suomennoksen jo 
1930-luvulla, mutta se otettiin virallisesti käyttöön, kun 
Kauniaisista tuli kauppala. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 
1977. Ja kauppalamalli tuli Ruotsista, jossa niitä kutsuttiin, 
yllätys, yllätys, nimellä köping. Jönköping eli Tollokauppala.

6. Ukraina
Lenny Kravitzin isä on Ukrainan juutalainen. Sylvester Stallonen 
äiti on kotoisin Odessasta ja Hoffmanin molemmat vanhemmat 
ovat Ukrainan juutalaisia. Muita ukrainalaistaustaisia näyttelijöitä 
ovat muun muassa Mila Kunis, Erika Elenik sekä ohjaaja  
Steven Spielberg.

7. Jopa kolmemetriseksi
Sitä pidetään maailman suurimpana kukkana. Kasvi kukkii todella 
harvoin, joskus vain kerran vuosikymmenessä. Kukinto kestää 
muutaman päivän. Sen mukula voi taas kasvaa 75-kiloiseksi. 
Kukan hajua voi verrata mädäntyneeseen lihaan. Se tunnetaan 
myös lempinimellä jättipeniskukka.

8. Intian
Varkaat tekeytyivät valtion virkamiehiksi ja purkivat 20-metrisen 
ja 500 tonnia painavan terässillan. Todennäköisesti he myivät 
sen lopulta romuraudaksi. Silta oli jäänyt uuden sillan myötä 
vähäiseen käyttöön. Myös Lapin metsistä on varastettu 
rautatiekiskoja todennäköisesti samasta syystä.

9. Viisi
Espanja, Kypros, Kreikka, Slovakia ja Romania. Espanja ei 
tietenkään halua tunnustaa sitä Katalonian itsenäisyyshaaveiden 
takia, Kypros todennäköisesti joutuisi ongelmiin 
turkkilaisvalloittajien kanssa. Kreikka taas taisteli pitkään 
Makedonian nimenmuutoksesta Pohjois-Makedoniaksi. 
Romanian tai Slovakian syitä ei tule äkkiseltään mieleen.

10. 2012
Suoratoistopalvelu on koukuttanut suomalaisia jo kymmenen 
vuotta. Netflix perustettiin jo vuonna 1997, jolloin se vielä myi 
postimyynnin kautta DVD-elokuvia ja -sarjoja. Todennäköisesti 
katsoisimme tällä hetkellä Blockbustersin elokuvia, jos USA:n 
suurin videovuokraamo ei olisi ylenkatsonut suoratoistopalvelua.

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

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

LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!

Luennoitsijana mm 
Leo-Pekka 
Tähden valmentaja 
Juha Flinck

yhteistyössä

kanssa

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

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

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

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

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

Meillä on laaja tapahtumaohjelma tarjolla! Löydä suosikkitapahtumasi kaikille aisteillesi! Ennen tapahtumaa 
tapaat Woolbedin uniasiantuntijat, jotka pitävät terveysluennon ja sinulla on mahdollisuus tutustua 

korkealaatuisiin kashmir- ja merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

ARDALES
& SETENIL 

Oliiviöljyn 
maistiaiset

Valkoinen 
kallioluolakaupunki 

Setenil de las Bodegas 
ja oliivipuristamo 

aceites de Ardales

ALMIJARA
& COMPETA

Viinimaistiaiset

Kaunis Competan 
vuoristokylä ja 

viehättävä 
Almijaran viinitarha

Perjantai
Keskiviikko

Torstai

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Tarjoamme 
sisäänpääsyn

orkideapuutarhaan

Maalauksellinen 
Benahavis, 
kukoistava 
Estepona ja 

orkideapuutarha

Tiistai

ANTEQUERA
& TORCAL

Euroopan 
ainutlaatuisin 
karstimaailma

Unescon 
maailmanperintö El 
Torcal ja mahtava 

Antequera – 
Andalusian sydän

22€

Maanantai

19€ 22€ 22€

Sisältää illallisen!

PÄIVÄMÄÄRÄ: 26/4
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 21/4
AIKA: 17:00           

PÄIVÄMÄÄRÄ: 17/4
AIKA: 17:00

 Vain

10€
 Vain

10€
 Vain

10€
 Vain

10€

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )

PÄIVÄMÄÄRÄ: 18/4, 25/4
AIKA: 17:00

ELVIS JA JOHNNY G 
ILLALLISEN KERA 

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean 
esityksen kaikkien Elvis -klassikoiden 

kanssa! Nauti hyvästä illallisesta 
yhdessä näiden klassikoiden kanssa.

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA 

Kuuluisa suomalainen 
flamencotaiteilija La 

Zingara tarjoaa klassista 
tanssia yhdessä kitaristi 

David Manzanon kanssa.

ILLALLINEN 
MUSIIKIN KERA 

Tänä iltana nautimme suosituimmista 
hiteistä 60- ja 70-luvuilta. Melissa 
esittää kappaleita muiden muassa 

artisteilta Tina Turner, Gloria Gaynor ja 
Aretha Franklin. Nauti hyvästä ruoasta 

ja Melissan upeasta äänestä! 

PÄÄSIÄISILLALLINEN JA 
LAHJA-ARVONTA! 

 Tänä iltana nautimme perinteisestä 
pääsiäisruoasta. Herkullista 

lammasta ja mämmiä kerman kera.
Arvomme myös  upean 

pääsiäskassin jossa on Woolbed 
tuotteita.

 Euroopan Paras 
Matkakohde nro.2 

vuonna 2022!

Kaunis Marbella, upea 
Puerto Banuksen   

huvivenesatama ja 
idyllinen Ojenin kylä

12€

MARBELLA
PUERTO BANUS

& OJEN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PeriodicoFI_ Abr S3.pdf   1   12/04/2022   18:00:35



Asuntomarkkinat Torstai 14.4.2022 – 25

 

Lomakoti vuokrakohteena
ETELÄN LÄMPÖ houkuttelee li-
sääntyvissä määrin suomalaisia 
ostamaan lomakodin Aurinko-
rannikolta. Usein lomakoti halu-
taan laittaa vuokralle silloin, kun 
asunto olisi muuten tyhjillään. 
Näin saadaan katettua lomako-
dista aiheutuvia kustannuksia. 
Vuokrakohteen sisustukseen 
kohdistuu kuitenkin erityisiä 
vaatimuksia, varsinkin kun airb-
nb –palvelun myötä asuntojen 
vuokravälitys ja vuokraaminen 
on entistä suositumpaa. Suosion 
myötä myös vuokraajien vaati-
mukset kohteiden sisustuksesta 
ovat nousseet. Skandinaavinen 
tyyli on tärkein kriteeri, mutta sen 
lisäksi sisustukselta odotetaan 
myös persoonallisuutta ja kau-
niita yksityiskohtia.

Jaanan top 10 -vinkit 
muodonmuutokseen:
1. Vähennä turhaa tavaraa. Hyl-
lyt, senkit ja työtasot eivät voi olla 
kuorrutettuna tavaroilla ja sisus-
tuselementeillä. ̈ Vähemmän on 
enemmän¨ on hyvä ohje tähän. 
Varaa myös omat lukolliset sel-
keästi merkityt säilytystilat omil-
le henkilökohtaisille vaatteille ja 
tavaroille.

2. Siivoa, siivoa ja siivoa. Pi-
dä asunto helposti siivottavana 
tavaramäärän ja materiaalien 
suhteen. Kuvittele itsesi vuok-
ralaisen asemaan. Minkälaisissa 
lakanoissa haluaisit nukkua? Mi-
tä et haluaisi vuokrakohteessasi 
nähdä? Minkälaiseen siisteys-

tasoon olisit itse tyytyväinen? Li-
sää 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 lakanois-
sa vaaleita yhtenäisiä sävyjä, 
jolloin niitä on helpompi korva-
ta. Myös pyyhkeissä yhtenäiset 
sävyt ovat tärkeitä.

4. Muista myös raikkaat ja 
hyvälaatuiset tyynyt ja peitot. 
Tyynyt tulee vaihtaa uusiin riit-
tävän usein.

5. Skandinaavinen ja per-
soonallinen sisustus ei tarkoita 
vain yhden nimeltä mainitse-
mattoman ruotsalaisen liikkeen 
valikoimista koottua sisustusta. 
Panosta laatuun ja näyttävyy-
teen varsinkin kalusteissa. Tuo 
sisustukseen tuulahduksia myös 
muista kulttuureista ja muista li-
sätä ripaus vihreää sisätiloihin. 
Panosta vihreissä laadukkaisiin 
tekokasveihin.

6. Kiinnitä katse myös va-
laistukseen. Onko asunnossa 
riittävä yleisvalaistus? Löytyy-
kö kirjojen ahmijoille sopivat lu-
kuvalaisimet? Valaisimilla tuot 
helposti näyttävyyttä ja persoo-
nallisuutta sisustukseen! Ja va-
likoimaa riittää.

7. Astiastoksi riittää perus-
sarja, jota on helppo myös täy-
dentää tarvittaessa. Näyttäväm-
millä tarjoiluastioilla, ottimilla, 
kulhoilla ja kannuilla saa kivasti 

ilmettä kokonaisuuteen. Huo-
lehdi että astioita on riittävästi 
henkilöä kohden.

8. Panosta ulkotilojen viihty-
vyyteen ja toiminnallisuuteen. 
Valitse laadukkaat aurinkoa ja 
muita sääolosuhteita kestävät 
pinnat ja materiaalit. Luo mah-
dollisuuksien mukaan useita 
oleskelualueita. Ota huomioon 
ilmansuunnat auringon ja tuu-
len suhteen.

9. Viimeistele sisustusta 
tunnelmallisilla yksityiskohdil-
la. Jokaiselle seinälle ei tarvita 
katseenkiinnittäjää, vaan yksi 
tai kaksi riittävän isoa yksityis-
kohtaa riittää hyvin.

10. Jos olet epävarma tai 
kaipaat apua valintoihin, kysy 
apua vuokranvälittäjältä tai si-
sustussuunnittelijalta.

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Kuvat: Teemu Laitinen

Jaana Santala Sisustussuunnittelija / Santala Design

Viimeistele 
sisustusta 

tunnelmallisilla 
yksityiskohdilla. 

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

Nyt tavoitat meidät myös 
Suomen numerosta

+358 40 6525 923 

Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

Ronda ja Setenil de las Bodegas
JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 42€

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

Córdoba 

23.4., hinta 80€

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

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

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

Lähde retkelle! 
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www.mkhomes.es

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

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

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

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

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

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

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

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

Soita +34 698 438 202

TULE ASUNTOINFOON!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”
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ASUNTOPULA!

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

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

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

Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

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

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Ota yhteyttä!

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

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

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

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

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

Villa 5mh+3kph ja vieras-wc. Torreblanca, Fuengirola. Erittäin hyvä-
kuntoinen 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 €

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

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

ANNETAAN 
VUOKRALLE 

TOIMISTOTILA 
2 HUONETTA 
KESKUSTAN 
YTIMESSÄ

SOPIVAAN HINTAAN.
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UPEA UUDISKOHDE MIJAS PUEBLOSSA

LAADUKKAITA OMAKOTITALOJA JA RIVITALOJA NYT ENNAKKOMARKKINOINNISSA. 
TÄSSÄ KIINTEISTÖYHTEISÖSSÄ ASUT OMASSA KIINTEISTOSSÄSI JA NAUTIT 

VIIDEN TÄHDEN HOTELLIN PALVELUISTA.

EMIRHAN ANSARI
+358 50 5498619

EMIRHAN@STRAND.ES

TIMO MAUNULA
+34 656 25 6626

TIMO@STRAND.ES

ELENA MÄKINEN
+34 654 693 870

ELENA@STRAND.ES

+34 676 90 15 19  INFO@STRAND.ES  

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

KYSY KOHTEESTA LISÄÄ. ME PUHUMME SUOMEA.


