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SUPERPESIKSEN
KAUDEN AVAUS
FUENGIROLASSA

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

vs.
Mailajussit

Vapaa pääsy!

IPV

Jymy

Liput 15€ ja alle 12-v. vapaa pääsy.

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

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

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

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

SUPERPESISBILEET!
Su 24.4.2022 klo 19

Silen Bando
plays latin

ria,
Monta baa ä...
ki
in
n
ei
im
tanss
Pelaajat
paikalla! Liput 20€
sis. buffetruokailun

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

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

MA–PE
10–19

Ilmalämpöpumput

LA
10–16

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

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

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

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

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

ASUNNON TYHJENNYSPALVELU

LÄÄKÄRI

LAILLISTETTU

ASIANAJAJA
ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

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

Kilpailukykyiset hinnat

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

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

• Noudamme ja toimitamme
tavarat melkein mistä vain.
• Toimitamme ostoksesi
huonekalukaupoista kotiin
(Ikea, Leroy Merlin jne.)
• Noudamme myös ylimääräiset
tavarat kierrätykseen.

aurinkoisen asumisen puolesta
www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

7

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Toimimme
päivää
Laita sms tai whatsapp-viesti viikossa. Varaa ajoissa!
numeroon +34 602 062 225

Sinun ilmoituksesi tähän?

Lähde retkelle!

KATRIINA RAISKIO

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

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

UUDISTUN

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)

UT

Gibraltar

O
KLASSIKK

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

Sevilla – Andalusian pääkaupunki

www.rrlaw.es

TIISTAINA 26.4., hinta 80€

Córdoba – kalifien kaupunki
LAUANTAINA 23.4., hinta 80€

Caminito del Rey

KESKIVIIKKOISIN 27.4. ja 11.5., hinta 48€

Suositut risteilyt alkavat!
Ulkohytti merinäköala
alk. 1479€ / hlö
Parvekkeellinen ulkohytti
alk. 1679€ / hlö

business & co-working center
Boliches • Fuengirola
Kysy toimistoja
tai työpisteitä!
+34 622 329 645

www.smartworkplaza.com

HINNAT SISÄLTÄVÄT: • Risteilyn valitussa
hyttiluokassa • Kaikki ateriat laivalla: aamiainen,
lounas, iltapäiväkahvi, illallinen • Virvoitus- ja
alkoholijuomat laivan ravintoloissa ja baareissa •
Verot, satamamaksut sekä palvelurahat • Laivan
viihde- ja vapaa-ajanohjelman • Suomalaisen
matkanjohtajan palvelut • Bussikuljetuksen
Fuengirolasta Málagan satamaan ja takaisin

8.10.2022
MSC Orchestra
11 päivää, 10 yötä

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

TKASI
VARAA MA ETISSÄ!
N
I
KÄTEVÄST atur.com
www.meri
Av. de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
info@meriatur.com • www.meriatur.com

Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

Uutiset
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Suomalaisia puolet vähemmän
kuin normaalivuosina
Aurinkorannikon matkailu alkaa pikkuhiljaa
toipua pandemian aiheuttamasta katastrofista.
Vuoden ensimmäinen sesonki pääsiäinen
meni jopa odotettua paremmin. Jostain syystä
suomalaiset eivät ole lähteneet vielä liikkeelle
lähellekään normaalivuosien tapaan.
Teksti: Antti Pekkarinen Kuva: Janne Leipijärvi
Espanjan ilmailuviranomainen Aena julkaisee
kuukausittain tilastot, joista selviää esimerkiksi minkä maan kansalaisia on
laskeutunut millekin lentokentälle. Málagan lentokentän osalta tilastot ovat
kokonaisuudessaan varsin
positiivisia, maaliskuussa
Málagaan laskeutui 87%
ihmisiä, verrattuna viimeiseen normaaliin maaliskuuhun vuonna 2019.
Yhteensä kenttä vastaanotti maaliskuussa yli 600.000
matkustajaa.
Suomalaisia tuossa joukossa oli vaivaiset 10.000
henkilöä. Se on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti merkittävästi vähemmän
kuin vuonna 2019. Siinä
missä muiden maiden kansalaiset ovat rohkaistuneet
lähtemään liikkeelle, suomalaisia laskeutui Málagaan vain noin puolet (52%)

vuoden 2019 määrästä, jolloin suomalaisia saapui piirun verran vaille 20.000.
Lähin vertailuryhmä
suomalaisille ovat tietysti
ruotsalaiset. Heidän matkailuintonsa Aurinkorannikolle on palautunut
huomattavasti suomalaisia
paremmin. Maaliskuussa
2022 ruotsalaisia laskeutui
Málagaan noin 23.000 kun
vertailuvuonna 2019 luku
oli noin 29.000. Ruotsalaisia saapui siis lähes 80%
huippuvuoden 2019 määrästä.

Vaikutus yrityksiin
Pienempi määrä suomalaisia Aurinkorannikolla pitäisi näkyä suoraan myös
palvelujen kysynnän pienenemisenä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole
tapahtunut. Kauppias Tapio Kangasniemellä New

Aurinkorannikon ensimmäinen sesonki pääsiäinen ylsi matkailussa ennätysvuoden 2019 tasolle.
Ewald´s -ruokakaupasta
on jopa päinvastaista kerrottavaa.
– Meillä asiakasmäärät
ovat lähes samalla tasolla
kuin vuonna 2019. Myynnit
ovat jopa selkeästi isompia,
keskiostoksen euromäärä
on noussut merkittävästi.
Luulen, että väestörakenne on suomalaisyhteisössä muuttunut melkoisesti
parin vuoden aikana. Tänne on muuttanut runsaasti
työikäisiä perheellisiä ihmisiä ja se on ollut meille hyvä

asia. Lapsiperheiden tarpeet
ruokaostoksissa ovat paljon
suurempia kuin eläkeläispariskunnan. Olemme huomioineet muutoksen myös
tuotevalikoimassa, hapankaalia ja siskonmakkaraa
menee nyt vähemmän kuin
ennen, Kangasnimi toteaa.
Matkailupuolella suomalaiskato on näkynyt, mutta tulevaisuudennäkymät
sielläkin ovat positiivisia.
– Päiväretkiä on tämän
kevään aikana tehty normaalivuosia pienemmillä

ihmismäärillä. Kiinnostus
kaikenlaista matkailua
kohtaan on ollut suorastaan
valtaisaa. Tulevasta kesästä
ja varsinkin ensi syksystä
odotamme ennätyksellisen
vilkasta. Olemme kehittäneet uusia tuotteita, jotka
soveltuvat mainiosti myös
koko perheen matkailuun,
Jenni Sirviö Meriatur.com
matkatoimistosta kertoo.
Syitä siihen, miksi suomalaiset ovat olleet muita
arempia saapumaan Aurinkorannikolle, on varmas-

ti monia. Lentoyhtiöt ovat
lentäneet täysillä koneilla,
mutta eivät ole palauttaneet normaaliajan kapasiteettia Málagan lentoihin.
Toisaalta, jos kysyntää olisi ollut tuplasti, lentoja olisi varmasti lisätty. Koronan
aikana opittu varovaisuus
ja keväällä puhjennut Ukrainan sota ovat varmasti
myös mietityttäneet mahdollisia matkaajia. Toisaalta
niiden vaikutus pitäisi olla
suunnilleen sama kaikille
Euroopan kansoille.

Fuengirolan sää
Pe 22.4.

18˚C
15˚C

La 23.4.

19˚C
15˚C

Su 24.4.

20˚C
13˚C

Ma 25.4.

19˚C
15˚C

Ti 26.4.

19˚C
15˚C

Ke 27.4.

20˚C
15˚C

To 28.4.

21˚C
15˚C

Tuuli m/sek

6
Tuuli m/sek

6
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

2
Tuuli m/sek

2

4 – Perjantai 22.4.2022

Keittolounas

5,90€

Salaattilounas

7,50€

LämminKatso päivän
ruokalounas annokset
Facebookista!
8,90€

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

FUENGIROLAN
SATAMASSA
Avoinna Ti–Su
klo 12–21:30
(urheilun mukaan
venytetään)

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

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla

8,90€

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

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

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

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

TORSTAI
EXTRA:

JALKA

Hernekeitto ja
pannukakku
5,90€

Season Start
PALLON
4.9.2021

EM

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

11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

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

SUPERPESISBILEET!
SUPERPESIS
Su 24.4.2022 klo 19
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JUURITAIKINAAN
LEIVOTTU
PÄIVÄN PIZZA
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4,90€

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

✃

PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT LOUNASANNOKSET

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

a
ell

MA–LA
KLO 12–16

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

Parrilla Cosquin

0% uks
-1

LOUNAS

La 23.4. klo 18:30 Malaga – Eibar

oit
ilm
llä
Tä

TULE MUKAAN PELIREISSULLE

Varaa paikkasi ajoissa lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen
kukko.events@gmail.com

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

Tapahtumat
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Wappuna juhlitaan!
Viikon päästä on vappu. Niin se kevät vierii ja kesä kolkuttaa iloisesti ovella.
Vappu on ilon juhlaa, sillä teemalla sitä vietetään myös Kukossa.

Koko perheen
vappuaatto

on luvassa vappudisko Talent Schoolin tiloissa. Liput
vappujuhliin maksavat aiVappuaatto osuu tänä kuisilta 20€ ja lapsilta (alvuonna lauantaille. Sil- le 12v) 13€. Lippu sisältää
loin Kukossa juhlitaan ko- vappulounaan buffetista.
ko perheen voimin. Juhlat
alkavat klo 13 ja lavalla
päätähtenä on taikuri ja
mentalisti Noora Karma. Jostain kumman syysHän kutsuu mukaansa la- tä vappupäivänä aikuisvalle runsaasti vapaaehtoi- ta väestöä usein janottaa
sia osallistumaan toinen ja sillileipä maistuu. Vantoistaan hauskempiin ja ha perinne on kokoontua
yllättävimpiin numeroihin. Kukkoon WappubrunsNoora Karman show’n sille tyydyttämään näijälkeen syödään vappulou- tä tarpeita ja viettämään
nas nauravine nakkeineen mukavaa yhdessäoloa kija lihapullineen. Ruokai- vojen ihmisten kanssa. Kulun päälle perheen lapsille kon Wappubrunssilla ei
turhaan hienostella, musiikkia soitetaan ja yhdesMatkalla Rion sambakarnevaasä lauletaan. Tämän vapun
leille, Fuengirolan Sambanaiset
erikoisuus on sambashow.
Wappubrunssilla.

Wappubrunssi

Noora Karma viihdyttää koko perheen vappujuhlissa 30.4.
Joukko aikuisia Aurinkorannikon naisia on treenannut Kukkis Rajalinin
johdolla sambaesityksen,
joka saa ensi-iltansa Wappubrunssilla.
Wappubrunssi siis sunnuntaina 1.5. klo 12 alkaen

Kukossa. Liput maksavat
20€ ja ne sisältävät tukevan vappubuffet -lounaan.
Molempiin tilaisuuksiin kannattaa varata paikka etukäteen lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen
kukko.events@gmail.com.

Nuorisolle ilmainen graffitikurssi
Fuengirolan kaupunki
järjestää kaupungin nuorisolle ilmaisen graffiti-työpajan. Kurssi on
tarkoitettu kaikille haluk-

kaille 14–30-vuotiaille Fuengirolan asukkaille. Päivät
ovat toukokuun kuudes,
kolmastoista, kahdeskymmenes ja kahdeskymme-

nesseitsemäs. Mukaan
mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautunutta. Opettajana
on ainakin tunnettu graffititaiteilija D. Darko. Teoria-

opintojen lisäksi kurssilaiset
pääsevät harjoittelemaan
käytännössä kaupungin
skeittipuistoon kauppakeskus Miramarin vieressä.

Pikkis Karen tulkitsee bluesia, poppia ja latinoa omalla tavallaan.

Pikkis & Co.
oldies-tunnelmissa
Graffitikurssilaiset pääsevät koristelemaan Fuengirolan skeittipuistoa.

Kari Vepsä 70v keikalla
Lakki Wara
Mantalle
Stadilaiset lakittavat Wara
Mantan eli Turistipatsaan
vappuaattona lauantaina
30.4. klo 18 alkaen, kahden vuoden tauon jälkeen.
Patsas sijaitsee Paseo Maritimolla Los Bolichesissä.
Merkkaa tapahtuma kalenteriisi.

Onnea pitkän linjan muusikolle! Kari Vepsälle tuli
seitsemän vuosikymmentä täyteen 31.3.2022 eli vajaat kolme viikkoa sitten.
Synttärihumu meni koronan kynsissä, mutta nyt
mies on taas takaisin satulassa. Vepsä saapuu
lomareissulle Aurinkorannikolle vapun tietämissä ja soittaa yhden
keikan Kukossa perjantaina 29.4.
Karin laulut ovat koskettaneet suomalaisten
sydämiä jo vuosikymme-

nien ajan. Oma sooloura
start-tasi isommin käyntiin
90-luvulla. Hänet muistetaan edelleen vuoden 1996
Syksyn Sävelen voitostaan
kappaleella Onnenmaa, joka sittemmin albumina
myi platinaa.
Vepsän keikoilla on aina
lämmin ja välitön tunnelma. Mies on mestari lukemaan yleisöään. Varaa
paikkasi Vepsän keikalle laittamalla sähköpostia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com. Liput
maksavat vain 10€.

Aurinkorannikon karheaääninen blueslegenda Pikkis Karen pääsee ääneen
Kukon lavalla kahteen
kertaan tulevana viikonloppuna. Ensin lauantaina
mies esittää Harri Nikkisen
ja Hasse Raution kanssa
kauniita, svengaavia, rujoja, vauhdikkaita ja tunteellisia poplauluja 60- ja
70-luvuilta. Ohjelmistoon
mahtuu mukaan laaja kirjo, kuulemme Beatlesiä,
Eaglesiä, Cliff Richardia,
Rolling Stonesia ja monia

muita klassikoita. Ja tulkinnat tavalla, jonka vain
Pikkis osaa.
Sunnuntaina samainen
mies vaihtaa musiikkityylin latinoksi Silen Bandin
solistina Superpesis bileissä. Myös Harri Nikkinen
soittaa molempina iltoina. Varaa paikkasi ajoissa,
laita sähköpostia osoitteeseen kukko.events@gmail.
com. Liput lauantaille
maksavat 10€ ja sunnuntain superbileisiin ruokineen 20€.

Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä
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Tapahtumat
Lastenkerho Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

Kukossa
tapahtuu!

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

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

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

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...

Mijas
Pueblossa
tehdään
hyvää
Mijasin kaupunki järjestää
lauantaina 23.4. hyväntekeväisyystapahtuman, jonka tarkoituksena on kerätä
varoja Espanjan punaiselle
ristille Ukrainan kriisissä
avustamiseksi.
Festival Solidario Mijas
con Ucrania -niminen tapahtuma järjestetään Mijas
Pueblon keskustassa, Plaza Virgen de la Peñalla klo
12–18. Luvassa on koko perheelle ohjelmaa, ruokaa ja
juomaa. Osallistujia pyydetään tuomaan lahjoituksina
esimerkiksi pilaantumattomia ruokatarvikkeita, lääkkeitä, vilttejä, vaatteita jne.
lahjoituksille on paikalla
keräyspiste.

Pe 29.4. klo 20 (10€)

Kari Vepsä
70 vuotta

La 30.4. klo 13
(20€ aikuiset, 13€ lapset
sis. vappulounaan)

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

Ke 4.5. klo 19 (10€)

Keskiviikkoklubi
Seita & Friends
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

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

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



Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit
Pe 22.4.

Fuengirola, Kukko, Agents -ilta: Baddingin,
Topi Sorsakosken ja muiden Agents-solistien
musiikkia. Jartsa Tuovinen, Hese Viinamäki,
Jorma Ettanen & Tapi Leppä klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Italian GP aikaajot klo 17
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Darts 301 klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, F1 Emilia Romagna aika-ajot
klo 17, Texas Hold’em -turnaus klo 18
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia

La 23.4.

Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Pikkis & Co.
– 60´s & 70´s beats klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tps – Tappara klo 16,
Formula 1 sprintti klo 16.30
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Levyraati klo 18
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan 2. finaalipeli TPS
– Tappara klo 16, F1 Emilia Romagna Sprinttkisa
klo 16:30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia

Su 24.4.

Fuengirola, Kukko, Superpesisbileet: Silen Band
plays latino – Monta baaria, tanssimeininkiä…
Pelaajat paikalla! klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Italian GP klo 15,
Pronssipeli: ILVES – KooKoo klo 16
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston
beach-jooga klo 10
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola, ranta Paseo 91 kohdalla, Kaikille avoin
Hyvän Flown päivä, järj. Aurinkorannikon Arctic
klo 14–16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20

Fuengirola Uusi Refla, F1 Emilia Romagna GP
klo 15, SM-liigan pronssipeli Ilves – KooKoo klo 16

Ma 25.4.

Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – Tps
klo 17.30, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan alkeet
klo 14.45
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan 3. finaalipeli
Tappara – TPS klo 17.30

Ti 26.4.

Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja flamencoshow klo 17
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -illassa Tuomo the
Blues! klo 19
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Pubivisa klo 17
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigan 4. finaalipeli TPS
– Tappara klo 17:30
Fuengirola, Meriatur, Kevään viimeinen päiväretki
Sevillaan

Ke 27.4.

Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu
klo 19
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20

To 28.4.

Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan keskustelu,
alkeistaso klo 14.45
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Darts parikilpailu
klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Kokoontuminen
saunareissulle klo 17, SM-liigan 5. finaalipeli
Tappara – TPS klo 17.30

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

PeriodicoFI_ Abr S4.pdf 1 21/04/2022 15:27:20

Perjantai 22.4.2022 – 7
yhteistyössä
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LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!
ANTEQUERA
& TORCAL

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Maanantai

Tiistai

Unescon
maailmanperintö El
Torcal ja mahtava
Antequera –
Andalusian sydän

Maalauksellinen
Benahavis,
kukoistava
Estepona ja
orkideapuutarha

19€

Euroopan
ainutlaatuisin
karstimaailma
C

M

MARBELLA
PUERTO BANUS
& OJEN
Keskiviikko

Kaunis Marbella, upea
Puerto Banuksen
huvivenesatama ja
idyllinen Ojenin kylä

ALMIJARA
& COMPETA

Valkoinen
kallioluolakaupunki
Setenil de las Bodegas
ja oliivipuristamo
aceites de Ardales

Kaunis Competan
vuoristokylä ja
viehättävä
Almijaran viinitarha

Torstai

12€

22€

Tarjoamme
sisäänpääsyn
orkideapuutarhaan

ARDALES
& SETENIL

Euroopan Paras
Matkakohde nro.2
vuonna 2022!

Perjantai

22€

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

22€

Oliiviöljyn
maistiaiset

Luennoitsijana mm
Leo-Pekka
Tähden valmentaja
Juha Flinck

Viinimaistiaiset

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!

YHTEISTYÖSSÄ

Lisätietoja retkistämme www.suomiretket.com tai tämän QR-koodin kautta
+34 687 151 228

Y

info@suomiretket.com

KANSSA

CM

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

MY

CY

CMY

K

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.

Vain

10€

ELVIS JA JOHNNY G
ILLALLISEN KERA

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean

Kuuluisa suomalainen

esityksen kaikkien Elvis -klassikoiden

ﬂamencotaiteilija La Zingara

kanssa! Nauti hyvästä illallisesta

tarjoaa klassista tanssia yhdessä

yhdessä näiden klassikoiden kanssa.

kitaristi David Manzanon kanssa.

Vain

10€

SISÄLTÄÄ ILLALLISEN!
VAIN TÄMÄ PÄIVÄT:
25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5
AIKA: 17:00

VAIN TÄMÄ PÄIVÄT:
26/4, 13/5
AIKA: 17:00

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

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

+34 687 151 228

YHTEISTYÖSSÄ

info@wool-bed.com

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

KANSSA

Uutiset
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Finnair luopuu
maskipakosta

Finnair on ilmoittanut, että huhtikuun 25. päivästä
lähtien yhtiö ei edellytä matkustajien tai henkilökuntansa käyttävän kasvomaskia lennon aikana, ellei se
ole kohde- tai lähtömaan nimenomainen vaatimus.
Huono uutinen Aurinkorannikolle tai muualle
Espanjaan matkaaville on se, että Espanjaan lennettäessä maskia on pidettävä. Tämä johtuu siitä, että
vaikka Espanja poistikin maskipakon suurimmasta osasta sisätiloja, joukkoliikennevälineissä maskia
on pidettävä. Kyse on siis Espanjan viranomaisten
päätöksestä, ei Finnairin. Myös esimerkiksi Italian,
Ranskan, Kreikan, Turkin, Thaimaan ja Arabiemiirikuntien lennoilla maski on edelleen pakollinen.
Asiakkaat voivat luonnollisesti edelleen halutessaan käyttää maskia kaikilla lennoilla.

Nuori suomalaisnainen
kuoli putkaan
Fuengirolassa
23-vuotias suomalaisnainen pidätettiin keskipäivällä 11.4. Hänet vietiin terveyskeskukseen tutkittavaksi, josta hänet kotiutettiin poliisin huostaan.
Poliisiasemalla hänet laitettiin putkaan nukkumaan.
Iltapäivällä poliisit kävivät katsomassa naista ja hänet todettiin tajuttomaksi.
Naista elvytettiin kaikin saatavilla olevin keinoin,
mutta häntä ei saatu enää virkoamaan. Kun paikalle hälytetyt terveydenhuollon työntekijät saapuivat,
hänet todettiin kuolleeksi.
Kun kuolema tapahtuu poliisin tiloissa, tehdään
aina ruumiinavaus. Sitä ei ole kuitenkaan vielä pystytty tekemään, koska ruumiilla on todettu koronavirus. Ruumista säilytetään Málagalaisessa sairaalassa.
Sieltä puuttuu erityishuone, jossa koronapositiivisille
kuolleille voidaan tehdä ruumiinavaus turvallisesti.
Córdobasta tällainen leikkaussali löytyy ja nyt on
harkinnassa ruumiin siirtäminen sinne.
Samoissa alustavissa tutkimuksissa ruumiin verestä löytyi myös huumausaineita.

Rosalían maailmankiertue
pysähtyy Fuengirolassa
Yksi tämän hetken kuumimmista espanjalaisartisteista saapuu Marenostrumiin heinäkuun puoli
välissä.
Kesä 2022 näyttää muodostuvan suorastaan spektaakkelimaiseksi Fuengirolan Marenostrumin
esiintyjien suhteen. Jo ennestään kivenkovaan artistikattaukseen lisättiin tällä
viikolla vielä mm. flamencopoppia, R&B:tä ja reggaetonia yhdistelevä Rosalía.
Jo kahdella ensimmäisellä levyllään kansainvälistä menestystä ja mm.
Grammy-palkinnon saavuttanut Rosalía julkaisi
18. maaliskuuta kolmannen albuminsa Motomami.
Ensimmäisen kuukauden
aikana uusi albumi on

Rosalían Motomami -kiertue tarjoaa koettavaa useammalle aistille.

Uskotko Suomen hakevan NATOjäsenyyttä vielä ennen kesää?

Kyllä

Kyllä

91%

9%

Seuraava kysymys: Onko Venäjä Suomelle turvallisuusuhka?

•

SÄHKÖN HINTA

•

MÁLAGAN PROVINSSIN

Huijarikonsultti
pidätettiin
Fuengirolassa
Poliisi on pidättänyt Fuengirolassa toimineen konsulttiyrityksen omistajan epäiltynä jatkuvasta petoksesta. Epäilyn mukaan konsultti olisi huijannut yli 50
asiakkaaltaan yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.
Uhrit uskoivat solmineensa konsultin kanssa hallintopalvelusopimuksen pienyritystensä verovelvoitteiden maksamiseksi. He maksoivat joka kuukausi
oletetun asianmukaisen verosumman, mutta alkoivat
saamaan muutaman vuoden kuluttua valtiovarainministeriöltä ilmoituksia maksujen laiminlyönnin
seuraamuksista.
Selvitysten mukaan tutkittava olisi aiheuttanut lähes puolen miljoonan euron taloudellisen vahingon
jättämällä maksut tilittämättä. Poliisi on pidättänyt
epäillyn ja asiaa käsitellään Fuengirolan tuomioistuimessa.

käynyt kaupaksi ympäri
maailmaa kuin ilmaiset
ämpärit tavaratalon avajaisissa.
Levyn tiimoilta laulaja
starttaa maailmankiertueen heinäkuun kuudentena päivänä Almeríasta.
Kaikkiaan Rosalía esiintyy Espanjassa 12 kertaa,
ja torstaina 14. heinäkuuta vuorossa on Fuengirola.
Espanjasta kiertue jatkuu latinalaiseen Amerikkaan, USA:han ja lopuksi
takaisin Eurooppaan. Kiertue päättyy Pariisiin joulukuun 18. päivä.
Liput Rosalían konserttiin tulevat myyntiin perjantaina 22. huhtikuuta, ja
odotettavissa on, että ne
myydään loppuun melko
nopeasti.

on Espanjassa kääntynyt laskuun. Tämän viikon keskiviikkona 20.4. noteerattiin alhaisimmat kilowattihinnat puoleen vuoteen.
Kilowattitunnin hinta oli keskimäärin noin 0,084
euroa. Vastaavia hintoja on nähty viimeksi viime
lokakussa, kun esimerkiksi Ukrainan sodasta ei
vielä ollut tietoakaan. Hinnan laskuun vaikuttaa
mm. uusiutuvan energian tuotannon lisääminen.
Laskusta huolimatta sähkön hinta on edelleen yli
kahdeksan prosenttia korkeampi kuin samaan
aikaan viime vuonna, jolloin kilowattitunti maksoi
keskimäärin 0,079 euroa.
rantoja uhkaa laajasti hiekkakato. Vain noin viisi prosenttia alueen
rannoista näyttäisi olevan turvassa tältä ilmiöltä. Myrskyävä meri vie kiihtyvällä tahdilla hiekkaa rannoilta ja ilmaston muutoksen vuoksi ilmiö
vauhdittuu. Asiantuntijoiden mukaan Málagan
provinssin rannoista on tässä suhteessa ”suuressa vaarassa”, noin 40% rannoista ”kohtalaisessa
vaarassa” ja viitisen prosenttia ”lievässä vaarassa”. Asiantuntijat peräävät alueelle yhteisiä toimia
tilanteen parantamiseksi.

•

POLIISI PIDÄTTI

•

FUENGIROLAN KAUPUNKI

fuengirolalaisen räppärin epäiltynä
viharikoksesta. Syynä ovat sanasepon sosiaaliseen
mediaan lataamat kappaleet, joiden sanoitusten on
katsottu lietsovan vihaa ja kehottavan tappamaan
poliiseja ja poliittisia johtajia. Fuengirolassa tehty pidätys on osa kansainvälistä yhteisoperaatiota, jossa on mukana 11 Euroopan maata. Samaan aikaan
vastaavanlaisia pidätyksiä tehtiin muualla EspanjasEn Bulgariassa sekä ainakin Ranskassa, Itävallassa,
sa, Saksassa, Italiassa, Liettuassa, Luxemburgissa,
9%
Norjassa, Portugalissa ja Romaniassa.
parantaa pysäköintitilannetta Torreblancan kaupunginosassa. Kapeiden ja mutkaisten katujen varrella vallitsee jatkuva
pula pysäköintipaikoista, ja Torreblancan asukasluvun kasvaessa voimakkaasti, tilanne on jatkuvasti
heikentynyt. Nyt akuuttiin pysäköintipaikkojen puutteeseen on luvassa helpotusta, kun kaupunki tekee
54 kadunvarsipaikkaa lisää. Uudet pysäköintipaikat tulevat katujen calle Orquídeas ja calle Gorriones varsille. Torreblancan kaavoitus on suurelta osin
peräisin 60-luvulta, jolloin autopaikkojen tarve oli aivan toinen.

Tapahtumat

Yli 100 kansallisuuden Fuengirola on oiva paikka juhlistaa kansainvälisyyttä.
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Herkullinen ruoka on aina ollut olennainen osa kansojen esittäytymistä.

Fuengirola valmistautuu
maailmanympärimatkaan
Juhlapaikkana on jälleen
Ensi viikolla odotus
tuttuun tapaan Fuengirovihdoin päättyy
lan feria-alue
ja Fuengirolan
kansainväliset päivät Pientä viilausta
saadaan vihdoin
Juhlien nimi on kokenut
pienen hienosäädön, mutta
startattua kahden
niin pienen, että esimerkikvälivuoden jälkeen.
si virallinen logo lyhenne
Fuengirolan kansainväliset päivät, Feria internacional de los Pueblos ehdittiin
juhlia 25 kertaa ennen kuin
kansainväliseksi riesaksi
noussut korona laittoi laput myös näiden juhlien
luukulle, keväällä 2020.
Nyt, kaksi vuotta myöhemmin on vihdoin aika
viritellä uudelleen käyntiin nämä monen mielestä vuoden parhaat juhlat.

Värejä ja muotoja.

FIP ovat säilyneet ennallaan. Feria internacional
de los Pueblos on muuttunut muotoon Feria internacional de los Países. Eli
kylien juhlasta on tullut
maiden juhla.
Uusi nimi kuvaa varmasti entistä paremmin
tätä lukuisia kansallisuuksia ja kulttuureja juhlistavaa tapahtumaa.
Toinen, juhlakansaa varmasti miellyttävä muutos

on se, että kemuille on varattu yksi päivä aiempaa
enemmän. Tänä vuonna
kansainväliset päivät alkavat keskiviikkona 27.4.
ja päättyvät maanantaina
2.5. tai tarkemmin sanottuna tiistaina 3.5. aamuyön
tunteina.

Juhlaa yötä myöden
Tänä vuonna mukana on
33 maata, joilla jokaisella
on käytössään feria-alueella oma pieni talo (caseta /
peña). Maiden osastoilla esitellään kulttuuria, matkailuvaltteja, ruokia, juomia ja
niin edelleen. Kaikki tämä
tapahtuu iloisessa karnevaalitunnelmassa, ilman
turhaa pönötystä.
Myös Suomi on muka-

na kansainvälisillä päivillä. Suomen lisäksi tällä
feria-alueen ”maailmanympärimatkalla” voi vierailla
Saksassa, Iso-Britanniassa,
Argentiinassa, Kreikassa,
Australiassa, Havaijilla,
Belgiassa, Intiassa, Boliviassa, Irlannissa, Brasiliassa, Jamaikalla, Bulgariassa,
Japanissa, Chilessä, Meksikossa, Kolumbiassa, Paraguayssa, Kuubassa, Perussa,
Ecuadorissa, Puerto Ricossa, Espanjassa, Dominikaanisessa tasavallassa,
USA:ssa, Romaniassa, Virossa, Etelä-Afrikkassa,
Turkissa, Ukrainassa, Venezuelassa ja Uruguayssa.
Feria-alueelle tulee myös
markkina- ja huvipuistoalue, joka aukeaa jokaisena
juhlapäivänä puoliltapäi-

Myös perinteinen musiikki ja soittimet ovat osa kansallisia kulttuureita.

Kansainväliset päivät juhlitaan nyt 26. kertaa.
vin. Maiden casetat avau- musiikin ja tanssin voituvat joka päivä klo 13 ja malla.
sulkeutuvat vasta klo 04
Tänä vuonna kulkue
aamuyöllä.
starttaa lauantaina 30.4. klo
11.30 Plaza de Españalta, eli
kaupungintalon edessä siKarnevaalikulkue
jaitsevalta aukiolta. Reitti
Yksi kansainvälisten päi- kulkee aiemmilta vuosilvien näyttävimmistä ta tuttuun tapaan Avenida
osuuksista on aina ollut Condes de San Isidroa, Avemonikansallinen kulkue, nida Matías Sáenz de Tejajossa mukana olvien mai- daa, Calle Alfonso XIII:a, ja
den edustajat täyttävät kau- Paseo Jesús Santos Reiniä
pungin keskustan kadut pitkin feria-alueen portilvarsinaisella karnevaali- le. Kulkueeseen odotetaan
tunnelmalla omien mai- jopa lähes tuhatta osallisdensa tyypillisten asujen, tujaa.

Lähes tuhathenkinen kulkue liikkuu jälleen tuttua reittiä.

Tapahtumat
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Lohi loimuaa ja
musiikki soi
Kansainvälisten päivien Suomen osasto
on tutuissa käsissä.
Seremoniamestarina ja kaiken koordinoijana toimii Marko
Levander, mies jolla
on osaston järjestämisestä monen vuoden kokemus.

Kansainvälisillä päivillä eri kulttuurit havainnollistavat toisilleen omia tapojaan. Esimerkiksi suomalaiset
näyttävät argentiinalaisille kuinka tangoa hiihdetään.

aikana lavalle nousevat ainakin Silen Band, Old time
jazz combo feat. Seita Van
Den Eeden, BimBomBossa, Miko Virtanen ja Lea
Schulz.
– Olemme BimBomBossan kanssa bossanovaklassikoiden lisäksi sovittaneet
muutamia suomiklassikoi-

ta bossanovan keinuvaan
rytmiin, kosketintaiteilija
Antti Maunu raottaa ohjelmistoa.
Esiintymisajat ovat päivittäin klo 15, 18 ja 21. Artistien esiintymisaikataulut
selviävät myöhemmin. Live
-musiikin jälkeen ilta päättyy aina Suomi-diskoon.

– Tämänvuotinen vastuu
tuli hieman yllättäen. Ihan
normaaliin valmisteluun
emme ole nyt pystyneet
ja myös juhlatila eli caseta on nyt pienempi kuin
aiempina vuosina. Hyvät
bileet saamme silti aikaiseksi, Levander lupaa.
Suomen osastolle tulee
totta kai sauna ja sisustuksessa on huomioitu kaksi
suomibrändin ikonia, Lappi ja joulu.
Ruokapuolella suurin
vetonaula on aiemmin
houkuttelevaksi koettu loimulohi. Sen valmistus on
näyttävää ja lopputulos jokaiseen suuhun sopivaa.
Musiikki soi myös Suomen osastolla joka päivä. Seita heittäytyy jazzin maailmaa kansainvälisillä päivillä Old time jazz
Viimeisiä artisteja vielä combon solistina. Koskettimissa Antti Maunu, cahoonia lyö Jorma Ettanen
buukataan mutta juhlien ja bassoa soittaa kuvasta poissa oleva Heikki Viinamäki.

Andalusian aluehallinto mukaan
tämän vuoden Marenostrumiin
Andalusian aluehallinto on allekirjoittanut
institutionaalisen sopimuksen, joka ”vastaa tarpeeseen vahvistaa tukea taloudellista
kehitystä ja työllisyyttä edistäville sektoreille
sekä kulttuurin ja musiikin ja musiikin edistämiseen.”
Yksi tällainen hanke, joka
saa nyt aluehallinnon tukea
on Marenostrum Fuengirola -hanke.
Vuoden 2022 Marenostrum Fuengirola tarjoaa
yli 60 musiikkitapahtumaa
kaikenlaiselle yleisölle toukokuusta syyskuuhun.
60 musiikkitapahtuman
esiintyjiä ovat mm. Simply Red, Helloween, Marc
Anthony, Aitana, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro,
Rigoberta Bandini, Fito &
Fitipaldis ja Viva Sweden.
Marenostrum Fuengirola 2022 järjestetään upeassa
Sohailin linnan ympäristössä, rannan tuntumassa.
Historiallinen Sohailin linna sijaitsee kukkulalla 38
metriä merenpinnan ylä-

puolella ja se on Fuengirolan kaupungin symboli.
Marenostrum Fuengirola 2022 on sitoutunut
kestävään kehitykseen ja
ympäristönsuojeluun. Festivaaleilla ei mm. käytetä
muovia ja festivaalialue on
pyritty tekemään esteettömäksi kulkea, jotta kaikki
pääsisivät osallistumaan.
Kulttuurivaltuutettu Rodrigo Romero kiitti
Andalusian hallitusta sen
tuesta Fuengirolan konsertti- ja show-sarjalle.
– Taloudellinen tukeminen on merkki aluehallinnon sitoutumisesta
kulttuuriin ja Fuengirolaan.
– 30. huhtikuuta alkaen
Sohailin linnan kukkula ja linnoitus ovat jälleen

näyttämönä musiikkikentän parhaille kansallisille
ja kansainvälisille artisteille. Tarjonta on monipuolista, joten varmasti
löytyy mieluisia esityksiä
moneen makuun ja eri yleisöille, Romero vakuutti
– Fuengirolasta tulee
jälleen Euroopan ulkoilmamusiikkitapahtumien
pääkaupunki, kulttuurivaltuutettu Rodrigo Romero hehkutti.
– Nämä ovat tapahtumia,
jotka tuovat esiin Fuengirola-brändiä, Costa del
Sol -brändiä ja Andalusiabrändiä”. Marenostrum on
jälleen keihäänkärki kaupunkimme kansainvälisessä näkymisessä sen lisäksi,
että se on ensiluokkainen
turistikohde, Fuengirolan
pormestari Ana Mula totesi.
Fuengirolaan saapuvien artistien ja julkkisten
myötä tapahtuman ja Fuengirolan näkyminen myös
sosiaalisen median kanavissa vaikuttaa positiivisesti Fuengirolan ja koko

Fuengirolan kulttuurista vastaava Rodrigo Romero ja Málagan alueen turismista vastaava Nuria Rodríguez
iloitsevat Marenostrumin korkeasta profiilista.
Andalusian brändin mainontaan.
Fuengirola on myös
Ultra Festivaalien järjestämispaikka. Ultra on epäi-

lemättä yksi maailman
tunnetuimmista tanssimusiikkifestivaaleista.
Tanssimusiikkifestivaalien maailmanlaajuinen

laajentuminen on osoitus
suosiosta; Miamista Kroatiaan ja Balille, nyt Fuengirolan vuoro juhlia, Sohailin
linnalla 21. elokuuta.

Tapahtumat
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Superpesis Fuengirolassa 23.–24.4.
Info
Superpesis-kausi alkaa
Fuengirolan Elola-kentällä naisten ottelulla lauantaina 23.4. kello 13.00.
Miesten ottelu pelataan
samalla kentällä sunnuntaina 24.4. kello 14.00.

Liput
Naisten otteluun on vapaa
pääsy, sinne et tarvitse lippua lainkaan.
Miesten otteluliput ovat
myynnissä Uusi Refla ravintolassa (Fuengirolan

Aikataulu
satama) sekä ravintola Ku- ● Lauantai 23.4. kello 13.00
naisten ottelu
kon lipunmyyntipisteessä
(ark. klo 11–15). Tapahtu- ● Sunnuntai 24.4. kello
14.00 miesten ottelu
mapäivänä lippuja saa
myös tapahtumapaikalta. ● Portit aukeavat tuntia enOttelulipun hinta on 15€.
nen ottelun alkua.
● Superpesisbileet sunnuntai klo 19 Kukko Events.

Joukkueet

Naisten ottelussa vastakkain ovat Roihuttaret
Helsingistä ja Seinäjoen
Maila-Jussit. Miesten ottelussa pelaavat Imatran
Pallo-Veikot ja Sotkamon
Jymy.

Pysäköinti
Elola-kentän ympäristön
kaduilla pysäköinti on
maksutonta. Kentän yhteydessä on myös maksullinen parkkihalli ”Parking
Elola ”

Ruoka, juoma
Tapahtumapaikka
Ottelut pelataan Fuengirolan Elola-kentällä, noin
puolen kilometrin kävelymatkan päässä Fuengirolan
juna-asemalta. Katso kartta.

Otteluissa myydään ainakin virvokkeita, grillimakkaraa, lakritsia, kahvia ja
pullaa. Kentän länsikatsomon yhteydessä on baari,
jossa tarjoillaan olutta, lonkeroa ja virvokkeita.

Oheistapahtumat
Viralliset Superpesisbileet
vietetään ravintola Kukossa
sunnuntaina klo 19 alkaen.
Osa pelaajista saapuu paikalle ja ohjelmassa on myös
urheilullista hauskanpitoa.
Lippuja (20€) bileisiin saa
Kukon lipunmyynnistä
(ark. klo 11–15) tai varaamalla ennakkoon osoitteesta
kukko.events@gmail.com.
Myös ovelta voi kysyä, vieläkö mahtuu juhliin.

12 – Perjantai 22.4.2022

Pääkirjoitus 22.4.2022
Hymyhuulet huomataan
Noin 700 päivää Espanjassa mentiin ilman hymyn
näkemistä julkisissa sisätiloissa. Tästä piinaavasta
pannasta päästiin eroon kuluvan viikon keskiviikkona, kun maskipakko lähes kaikista sisätiloista
kumottiin.
Sosiaalisessa mediassa eräs äiti kertoi laittaneensa lapsensa tarhaan pari vuotta sitten. Vasta
viime keskiviikkona lapsi näki ohjaajansa kasvot
ensimmäistä kertaa. Ei kuulosta kivalta, mutta on
ikävä kyllä totta. Nyt lapsi on innoissaan ja sosiaaliset taidot kehittyvät nopeasti.
Kahteen vuoteen ei myöskään aamukahvin tai
iltaoluen oheen ole ollut mahdollista saada tarjoilijan
nättiä hymyä. Kitkerältä on kahvi maistunut ja olut
vetiseltä, ai kuinka pehmeältä ja täyteläiseltä nuo
hymyillen tarjoillut jalot juomat taas maistuvatkaan.
Mercadonan kassaneidit eivät perinteisesti hymyile, mutta pienien hedelmäkauppojen myyjät
ovat aina ystävällisiä ja iloinen hammasrivi tervehtii taas asiakasta. Pakollisten perunoiden lisäksi
ostoskassiin saattaa vilahtaa vaikkapa muutama
eksoottinen hedelmäkin.
Hymyllä on todettu olevan erityisen paljon positiivisia vaikutuksia ihmisen psyykeen ja myös
fyysiseen hyvinvointiin. On kiistaton fakta, että
hymyileminen tuottaa ihmisen aivoissa endorfiineja, serotoniinia ja dopamiinia. Ne kaikki ovat
mielihyvää ja aktiivisuutta aiheuttavia hormoneja.
Näitä positiivisia hormoneita tuottaa nimenomaan ihmisen itsensä hymyily. Hymyillä on sellainen kummallinen taipumus, että se leviää ja
tarttuu. Näin ollen jokainen hymy lisää hyvinvointia
ympäristössä.
Tulevina vuosina Espanjan ja aika monen muun
maan psykologeilla ja sosiologeilla riittää paljon
tutkittavaa pandemian aiheuttamista vaikutuksista. Toivottavasti myös hymyä tai oikeammin sen
puutetta maskipakon takia tutkitaan.
Toivottavasti palveluhenkilökunta ei ole unohtanut hymyn merkitystä, kun töitä on tehty maskin
takaa näin pitkään. Kun seuraavan kerran tilaat
kahvin, heitäpä tarjoilijalle leveä hymy. Huomaat,
että se tarttuu ja tuntuu hyvältä.

Maskeitta matkaan!
Kuukaudessa ehtii tapahtua paljon. Se on juuri se
aika kun ”pää kainalossa” ryntäsin Suomeen Finnairin lennolla puolen kuun tienoilla.
Toisen kerran jo muutaman vuoden aikana. Kolmas kerta toden sanoo, vai sanooko? Näin kumminkin kansan suusta ennustetaan.
Tulo takaisin kuitenkin häämöttää ensi kuussa,
tosin vain hyvin lyhyeen oleskeluun Fugessa.
Parin vuoden ajan sitä on pesty käsiä, yskitty
kainaloon, vältetty katseita ja pidetty parin metrin
hajurako ystäviinkin. Osaako sitä enää ollakaan ja
tunnistaako edes tuttuja ihmisiä? Tässä iässä naamakin jo muuttuu parissa vuodessa, potkukelkan
jälkiä kun tuppaa tulemaan hyvinkin nopeasti.
Mitä sitten maskilta paljastettu naama kertoo?
Onko hän enää sama hyvä tyyppi, tai se ilkeä ironisti?
Varmasti maailma ja sen mukana ihmiset ovat
jotenkin muuttuneet, kaikki todennäköisesti iloinneet covidin keveämmästä kosketuksesta. Toisille
taas taloudellinen ahdinko on tuonut loppuelämäksi
alaspäin suuntautuneet uurteet poskipäihin.
Osaammeko varautua tuleviin katastrofeihin,
näiden parin oppivuoden antamin opein? Ukraina,
Nato, inflaatio jne. hetkauttavat meitä
suomalaisia paljonkin, lintukoto kun
tuntuu häipyvän idän horisonttiin.
Onko Aurinkorannikko se paikka
johon kannattaa satsata, vaikka se
onkin Natoon kuuluvassa maassa?

Vesa Uusi-Kilponen

Kerran vielä pojat
Kun Toni Kohonen kesällä 1993, vasta 17-vuotiaana, pelasi
ensimmäisen miesten superpesisottelunsa, hän tuskin aavisti,
minkälaiselle polulle oli astunut. Rehellisyyden nimissä, tuskin
aavisti kukaan muukaan. Eikä ihme, sillä vastaavaa pelaajauraa
ole suomalaisessa pesäpallossa nähty ennen Kohosta, eikä
välttämättä enää koskaan nähdä.
Teksti: Janne Leipijärvi Kuva: Santtu Hyytinen
Puheet kaikkien aikojen pesäpalloilijasta, kaikkien aikojen siitä, tästä ja tuosta,
antavat vain osittaisen kuvan siitä, miten paljon tämä
Kiteen Pallon kasvatti on
urallaan saavuttanut.
Kohonen on pelannut
28 kautta pesäpalloa korkeimmalla sarjatasolla.
Noina vuosina hän on pelannut 19 kertaa finaalissa. Palkintokaapista löytyy
kymmenen kultamitalia,
yhdeksän hopeamitalia ja
yksi pronssi.
Itä-Länsi-otteluita Toni
Kohonen on pelannut 23,
vuoden pesäpalloilijaksi
hänet on valittu kolmesti
ja kertaalleen pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.
Vaan annetaanpa loppujen saavutusten luettelemisen olla, niitä kun riittäisi
vielä pitkältikin.
Sen sijaan kysytään mieheltä itseltään, mitä hän
pitää saavutuksistaan tärkeimpinä?
– Vaikea on ihan yksittäisiä poimia, mutta
sanotaan nyt ainakin ensimmäinen mitali, hopea,
Kiteellä vuonna 1997, ensimmäinen mestaruus
niin ikään Kiteellä vuonna 1999 ja ensimmäinen
Sotkamon mestaruuksista
vuonna 2001. Siinä muutama jotka nousevat vahvasti mieleen, Toni Kohonen
muistelee.

Aurinkorannikon oma
superpesistapahtuma saa
Kohoselta vuolaasti kiitosta.
Ura huipentuu

pelaamaan hyvän, ehjän
kauden ja pysyisi terveenä.

Lajin kehitys
Suomen kansallispeli pesäpallo täyttää tänä vuonna
100 vuotta. Vuosien saatossa laji on, totta kai, muuttunut ja muokkautunut
monella tavalla. Moni lajia
pidempään seurannut epäilemättä muistaa, että aikoinaan pesäpalloa pelattiin
niin että voittajan ratkaisivat tehdyt juoksut, eivät
jaksovoitot. Nykymuotoinen jaksopeli otettiin käyttöön vuonna 1994. Toisin
sanoen Toni Kohonen on
ehtinyt pelata superpesistä myös ennen tätä mullistusta.
– Se on totta, ensimmäisen vuoden pelasin vanhalla systeemillä. Ja muutos
oli kyllä todella merkittävä. Jaksopeli muutti lajia perusteellisesti. Tämä
nykyinen systeemi antaa
heikommalle joukkueelle
hieman paremmat mahdollisuudet roikkua pelissä mukana, Kohonen
kuvailee.
Monien sääntömuutosten ohella Toni Kohonen
on nähnyt myös muutoksen pelaajissa ja taktiikassa.
– Pelaajat ovat nyt paljon
ammattimaisempia kuin
vaikkapa 30 vuotta sitten. Todellisia huippu-urheilijoita. Myös pelaajien
roolittaminen joukkueissa on aivan eri tasolla kuin
ennen, hän arvioi.

Kohonen pelasi ensimmäisen superpesiskautensa
vuonna 1993 Kiteen Pallon
riveissä. Sen jälkeen hän on
pelannut pesäpalloa Suomen korkeimmalla sarjatasolla yhtä kautta lukuun
ottamatta joka vuosi. Vuonna 2019 hän pelasi Oulun
Lipon riveissä ykköspesistä, eli toiseksi korkeinta sarjaa yhden kauden verran.
Toisin sanoen Kohosella alkaa 30. kausi miesten
edustusjoukkueessa. Kiteen
ja Oulun lisäksi hän on pelannut Sotkamossa, Kouvolassa ja nyt viimeisenä
kautenaan Imatralla. Ottajia huippupelaajalla olisi
varmasti ollut muuallakin,
mutta onko Kohosta itseään
jäänyt mietityttämään mikään tarjous, johon ei lopulta tullut tartuttua?
– Se on totta, että ihan alkuvuosia lukuun ottamatta
joka vuosi on ollut ehkä sellaiset 5–7 joukkuetta jotka
ovat pyytäneet pelaamaan.
Ja on siellä kieltämättä ollut sellaisiakin tarjouksia,
joita olen vakavasti harkinnut, mutta joihin en sitten

lopulta kuitenkaan lähtenyt, Kohonen kertaa.
– Yksi joka tulee mieleen
oli syksyllä 1996, kun Nurmon Jymy houkutteli sinne.
Se olisi voinut olla Itä-Suomen pojalle ihan mielenkiintoinen siirto keskelle
Pohjanmaata.
Parhaillaan Toni Kohonen valmistautuu Fuengirolassa 29:teen superpesiskauteensa. Millä mielin
hän lähtee tähän kauteen,
jonka on ilmoittanut jäävän
viimeisekseen?
– Hyvillä mielin. Varmaan moni on jo jonkun
aikaa miettinyt, niin kuin
itsekin, että kuinka kauan
se ura vielä jatkuu. Nyt kun
päätös on tehty, että tämä on
viimeinen kausi, niin fiilis
on rauhallinen, hän kertoo.
Tavoitteitakin 46-vuotiaalla konkarilla edelleen on.
– Tässä vaiheessa mennään totta kai joukkueen
tavoitteet edellä. Meillä on
nuori joukkue, jonka konkreettisia tavoitteita emme
vielä ole naulanneet kiinni,
mutta niiden kautta mennään. Henkilökohtaiset tavoitteet ovat että pystyisi

Lilian Koskela, 19
Tampere

Marianne Penttinen, 29
Vantaa

Oona Rantomaa, 26
Turku

Sensaatiomainen pelaaja.
Tämä ei tullut ihan ensimmäisenä mieleen.

Pesislegenda!

Mestaruusvuodet
Sotkamossa.

Fugepesis viehättää
Toni Kohosen pitkälle uralle on tyypillistä se, että hän
on ehtinyt tehdä kaikkea,
paljon. Niinpä ei liene yllättävää, että myöskään

Mitä tulee
ensimmäisenä
mieleen Toni
Kohosesta?
Teksti ja kuvat:
Santtu Hyytinen
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Puolikielisyys

KUKA?
Toni Kohonen

● 46 vuotta
● Kaikkien aikojen
pesäpalloilija
● Kymmenkertainen
Suomen mestari
● Harrasti 16-vuotiaaksi
asti myös hiihtoa ja
jääkiekkoa.
● Omia esikuvia mm. Olli
Hartikainen ja Mauri
Pyhälahti

Yli kahteen vuoteen ei ole tullut matkusteltua,
nyt on matkakuume päällä kuin nuorella pojalla.
Pandemian takia jäi anopinkin hautajaiset
väliin. Nyt Ranskaan, viimeinkin, pyhiinvaellukselle vanhoille seuduille, jotka jätimme jo yli 20
vuotta sitten. Se oli Keski-Ranskaa. Koko aikana
emme ole palanneet sinne, toki yhteyksiä olemme pitäneet ja perhettä Pariisissa tervehtineet.
Tulee olemaan rakas tapaaminen ranskanopettajani kanssa, joka luotsasi minut ranskankieleen muutamassa kuukaudessa. Ihailtava nainen, enemmistö meistä oli laittomasti
asuvia, niin minäkin, Suomi ei ollut vielä EU:n
jäsen. Luokan ovi oli aina lukittu. Kerran tuli
poliisi, Marie-Helene (opettaja) sanoi, että nyt
ikkunasta ulos ja pellolle. Avasi oven ja poliisit
löysivät tyhjän luokkahuoneen opettajan tehdessä hallinnollisia töitään.
Tästä tulee mieleen kielet. Nuorena opiskellessani Tukholmassa kasvatustieteitä, tuli vastaan käsitys ”puolikielisyys”, tarkoittaa, että osaat
monia kieliä, mutta sekoitat niitä keskenään.
Olen kaiketi ollut puolikielinen lähes koko
ikäni. Äidinkieleni oli suomi, kotikieleni on ollut
ruotsi ja nyt yli kolmekymmentä vuotta ranska
ja nyt espanja. Yllätys, puolisoni, joka on ranskan kirjallisuuden opettaja, on puolikielinen.
Kysyy jopa minulta, kuinka tietty sana kirjoitetaan ranskaksi.
Kiitokset Aurinkorannikolle, olen oppinut suomen uudestaan. Aikoja sitten, kun tein ohjelmia
Radio Finlandiaan sain paljon palautetta: onko kundi hurri vai mitä,
lausuu ässää kuin muinainen Laila Kinnunen ja ärrää kuin Aurinkokuningas. Rakkaat lukijat, kieleni laatu on parantunut ja kiitos
on teidän, olen saanut kirjoitella.

Kimmo Sahlman
Loputon talvi
– Aika näyttää mitä pelaajauran jälkeen on vuorossa. Olen ollut pesäpallossa mukana vuodesta 1983, joten ehkä pieni tauko lajista voisi tehdä
hyvää, aprikoi viimeisen superpesiskautensa alla kaikkien aikojen pesäpalloilija Toni Kohonen.
tämänvuotinen Fugepesis
tapahtuma ei ole miehelle
ensimmäinen.
– Olin mukana myös ihan
ensimmäisessä Fugepesiksessä vuonna 2017. Silloin
pelasin Sotkamon Jymyssä
Imatran Pallo-Veikkoja vastaan, joten tavallaan sekin

ympyrä sulkeutuu, kun tällä
kertaa pelaan Imatran PalloVeikoissa Sotkamon Jymyä
vastaan, Kohonen nauraa.
Aurinkorannikon oma
superpesistapahtuma saa
Toni Kohoselta vuolaasti
kiitosta.
– Hyvä tapahtuma! Pai-

kalla on paljon suomalaisia
ja Suomestakin tulee runsaasti faneja katsomaan.
Ja nyt vielä naisetkin ovat
mukana tapahtumassa pelaamassa.
Kaikkien aikojen pesäpalloilija näkee Fugepesiksen tulevaisuuden

Ellen Kentala, 19
Helsinki

Viivi Keränen, 20
Helsinki

Vilma Haapala, 23
Vaasa

Huippu lukkari!

Taitava!

Sotkamon Jymy

valoisana, jopa kasvavana.
– Ehkäpä muutaman
vuoden päästä tapahtuma
laajenee niin että täällä pelataan kauden alkajaisiksi
esimerkiksi parina viikonloppuna, niin entistä useampi joukkue ja fani pääsee
mukaan.

”Alicanten
lentokentällä
Espanjassa tapahtui
harvinainen kolari,
kun Renault Clio
törmäsi Ryanairin
Boeing 737
-lentokoneeseen.”

Tiedän, että minulla ei ole puheoikeutta asiassa
kun kyse on Suomen talvesta. Talvet olen hypännyt sujuvasti ”yli” Aurinkorannikolla, Costa
Blancalla, ja molemmilla Kanariansaarilla jo
vuosia. Nyt sukelsin suoraan syvään päähän
ja tulin reippaasti maaliskuun 8. päivä koirineni
Toijalan taakse.
Flyparkin piha oli nielaissut autoni koko kumirenkaanmitalta teräsjään sisään. Oli ilta, mukana kaksi trimmattua koiraa kylmissään, tavarat
jne. Taistelin kolme tuntia Flyparkin henkilökunnan ja Autoliiton hinausauton kanssa autoni irti
jäästä. Siitä lähti matka kohti Radio Finlandian
Maanantaimakasiini-ohjelman tulevaa studiota.
Ystävien arvo tilanteessa oli mittaamaton. He
pitivät minusta huolen koirineni. Ihan oma valinta,
mikäli aion säilyttää sosiaaliturvani Suomessa
esimerkiksi pankkilainojen suhteen.
Mielessä oli yksi ainut ajatus: mitä järkeä on
tulla Suomeen kammottaviin sääolosuhteisiin
maalis- tai huhtikuussa? Olen ollut kuukauden
Suomessa: lunta, lunta, jäätä, kuraa ja lisää
lunta. Niin ihana maa kuin Suomi onkin, sääolosuhteita vastaan käyn jatkuvaa kapinaa ja
taistelua tätä kylmän, pimeän, liukkaan ja märän
väsytystaistelua vastaan.
Suuri kunnioitus teille, jotka olette jaksaneet
koko rankan talven kohonneiden energiakustannusten kanssa. Peruutusvaihdetta ei enää itselläni ole. En
totu tähän arktiseen elämään
jääraudat kengissä. Ei totu
koiratkaan. Aika usein vilahtaa
ajatukset Välimeren rannalle.

Tekniikanmaailma.fi 20.4.

Päivi Mäkinen

Hy vinvointi
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Elintärkeät B-vitamiinit
B-RYHMÄN VITAMIINIT ovat vesiliukoisia vitamiineja. Niitä on kaikkiaan yhdeksän erilaista muotoa. Bvitamiinien tarve saattaa lisääntyä esimerkiksi pitkään jatkuneen stressin, yksipuolisen ruokavalion,
kovatasoisen urheilun ja laihduttamisen yhteydessä.
B12-vitamiinia lukuun ottamatta B-vitamiinit eivät vesiliukoisuutensa vuoksi varastoidu elimistöön,
vaan niitä tulee saada jatkuvasti. B-vitamiineja ovat
B1- eli tiamiini, B2- eli riboflaviini, B3- eli niasiini tai
nikotiiniamidi, B5- eli pantoteenihappo, B6- eli pyridoksiini, B7- eli biotiini, B9- eli foolihappo/folaatti
ja B12-vitamiini eli kobalamiini.)
B-vitamiinien lähteistä tyypillisimpiä ovat eläinperäiset tuotteet, kuten liha ja maitotuotteet. Näiden
lisäksi B-vitamiineja löytyy esimerkiksi täysjyväviljatuotteista ja kasviksista, foolihappoa kuitenkin lähinnä
vain tuoreista hedelmistä, kasviksista, pavuista ja marjoista2 ja B12-vitamiinia vain eläinkunnan tuotteista.

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

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

B-vitamiinien merkitys elimistölle

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

Monipuolista ruokavaliota noudatettaessa on B-vitamiinien saanti yleensä riittävää. Henkilöt, jotka eivät
syö eläinperäisiä tuotteita, voivat kuitenkin kärsiä
erityisesti B12-vitamiinin puutoksesta, sillä sitä saa pääosin vain
eläinkunnan tuotteista. Erityisesti
ennen raskautta ja alkuraskauden aikana B9-vitamiinin tarve
lisääntyy, jolloin ravintolisää suositellaan. Myös runsas alkoholinkäyttö voi vaikuttaa B-vitamiinien
imeytymiseen.
Seuraavana ovat esitettynä eri B-vitamiinien tärkeimmät tehtävät sekä puutostilojen oireet.

Pantoteenihappo (B5-vitamiini)
Ihon toiminta, steroidihormonien muodostuminen,
energia-aineenvaihdunta.
Lähteet: erityisesti sisäelimet, kuten maksa ja
munuaiset, kananmunankeltuainen, juusto, liha,
palkokasvit, vihannekset sekä hiiva.

Pyridoksiini (B6-vitamiini)
Toimii koentsyyminä aminohappo- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnassa, osallistuu proteiinien muodostukseen, elimistön vasta-aineiden ja verisolujen
muodostumiseen, hermoston, aivojen ja lihaksiston
toiminnan ylläpitäminen.
Puutostilassa: hermosto- sekä luustohäiriöt.
Lähteet: Sianliha, siipikarja, kala, täysjyvävilja.

Biotiini (B7-vitamiini)
Hiusten, kynsien ja limakalvojen hyvinvoinnista huolehtiminen, energiantuotantoaineenvaihduntaan osallistuminen,
välttämätön rasvahappojen synteesissä.
Puutostilassa: pituuskasvun
hidastuminen, ihon terveyden häiriöt, neurologiset häiriöt.
Lähteet: maito, liha, maksa,
munuaiset, kananmuna, kaura,
soija, herneet ja hiiva.

Monipuolista ruokavaliota
noudatettaessa on
B-vitamiinien saanti
yleensä riittävää.

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Puh. 634 352 641

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WellO2 -WellO2
heti helpompi
– hengittää!
lääkkeetön

Tiamiini (B1-vitamiini)

apu hengitysongelmiin
Yhteistyössä

Jo yli
70.000
tyytyväistä
käyttäjää!

Maksuton
kuljetus lähialueille. Koko
Espanjaan 10€.

Myynnissä
Centro Finlandiassa
Meriaturissa!

Puutostilassa: pellagraksi nimitetty sairaus, oireina
valolle altistuvien ruumiinosien ihon punoittaminen,
karheus ja hilseily, ruokahaluttomuus, ripuli, hermokudoksen vauriot.
Lähteet: Täysjyväviljat, pähkinät.

Hiilihydraatti-, 3 sokeri- ja rasva-aineenvaihdunta,
energian tuottamiseen sekä hermo- ja lihassolujen
toimintaan osallistuminen.
Puutostilassa: ruokahaluttomuus, lihasheikkous,
väsymys.
Lähteet: erityisesti sianliha, täysjyväviljat, pavut.

Hiiliatomin kuljettaminen elimistössä, kudosten kasvun, solujen jakautumisen sekä geeniperimän ja
proteiinin muodostuksen mahdollistaminen, punasolujen muodostumiselle välttämätön.
Puutostilassa: veritulpan riskin kasvaminen, raskauden aikana altistuminen selkärankahalkeamalle.
Lähteet: Vihreät kasvikset, palkokasvit ja maksa.

Riboflaviini (B2-vitamiini)

Kobalamiini (B12-vitamiini)

Rasvahappojen hajotus ja synteesi, hapetus-pelkistysreaktiot, energia-aineenvaihdunta ja solujen
aineenvaihdunta, ihon ja limakalvojen terveyden
ylläpito.
Puutostilassa: haavaumat suun- ja nenänpielissä,
ihottuma kasvoissa.
Lähteet: Proteiinipitoiset ruuat; maito, liha, pavut.

Proteiini-, rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnassa
koentsyyminä toimiminen, puna- ja
valkosolujen muodostuminen,
hermoston toiminta.
Puutostilassa: anemia, ruokahaluttomuus, muistihäiriöt, sekavuus, hermoston oireet.
Lähteet: Vain eläinkunnan
tuotteissa, erityisesti maksassa, kalassa, lihassa sekä
maidossa.

Niasiini (B3-vitamiini)

Tarjoushinta

239€

Foolihappo (B9-vitamiini)

Toimii koentsyyminä hapetusreaktioissa, ihon ja limakalvojen hyvinvointi, energia-aineenvaihduntaan
osallistuminen.

Sami Lindberg

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

WellO2 – lääkkeetön
apu
WWW.WELLO2.FI
hengitysongelmiin

Anni’s Vital Shop

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

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

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

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

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

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

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

Hy vinvointi

Hymyjen paluu
Kaksi vuotta. Niin
kauan ehtivät kasvomaskit sisätiloissa
olla pakollisia Espanjassa. Nyt tuo pakko
väistymässä.
Toukokuun 20. päivästä
vuonna 2020 asti pakolliseksi määrätyt kasvomaskit eivät ole enää pakollisia
edes sisätiloissa, muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta.
Keskiviikkona julkaistu Espanjan valtion virallinen BOE-julkaisu
vahvisti lopullisesti sen,
että 20. huhtikuuta alkaen kasvomaskien käyttö
ei ole enää pakollista. Poikkeuksen muodostavat terveydenhuoltoon liittyvät
rakennukset ja julkinen
liikenne.
Muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksis-

sa, vanhusten asuntoloissa,
apteekeissa, verenluovutuskeskuksissa jne. maskipakko on edelleen voimassa.
Myös työpaikoilla voidaan
maskinkäyttöä vaatia, jos
työnantaja niin päättää,
mutta laki ei siihen enää
velvoita.
Julkisissa kulkuvälineissä, kuten busseissa, junissa, lentokoneissa, takseissa
ynnä muissa vastaavissa
maskin käyttöä edelleen
vaaditaan. Sen sijaan asemilla ja pysäkeillä maskia
ei tarvitse enää käyttää.
Lakimuutos näkyi heti keskiviikkona mm. lukuisissa ravintoloissa ja
kaupoissa, joissa sekä henkilökunta että asiakkaat
pääsivät pitkästä aikaa
hymyilemään muutenkin
kuin vain silmillään. Osa
sekä työntekijöistä että asiakkaista vaikuttaa edelleen
haluavan käyttää maskia ja
heillä on siihen tietysti täysi oikeus.
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KOULUTETTU SUOMALAINEN
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST
Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat
ja käsivaivat. Perinnehieronta,
BEMER-verisuoniterapia
Vastaanotto:
Calle Boqueron 1 Local 2 Esq. Avenida Los Boliches 35, Fuengirola
Ajanvaraukset:
+34 694 437 807,+358 40 564 3335,
+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

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

Hammaslääkäri Lääkäri

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

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

Palvelemme
teitä suomeksi!

Myös kaikki
erityishoidot!
•
•
•
•
•
•
•

Proteesit
Valkaisut
Kirurgiat
Implantit
Oikomishoidot
Juurihoidot
Digitaaliset
röntgenkuvat

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

Kirjoittaja on media-alan opinnoista pian valmistuva toimittaja. Kaisa teki lehdessämme työharjoittelua ja hänen juttujaan
voi bongata Fuengirola.fi -mediasta kevään ajan. Tulokkaan Silmin -juttusarjassa Kaisa uppoutuu Aurinkorannikolla toimivien
suomalaisyhdistysten toimintaan ja selvittää mitä uusi tulokas voi löytää yhteisöstä.

TULOKKAAN SILMIN

Kulttuuriharrastuksesta
vaihtelua ja elämyksiä arkeen
Kaleva on järjestänyt kulttuuritoimintaa Aurinkorannikolla jo yli 30 vuotta ja sen päämissio
onkin tutustuttaa suomalaisia espanjalaiseen
kulttuuriin ja elämäntapaan.
Teksti ja kuvat: Kaisa Korkeamäki
Tulokkaan Silmin -juttusarjan päätösosaan pääsin
jututtamaan Kulttuuriyhdistys Kalevan pitkäaikaista puheenjohtajaa Hannu
Vuorta.
– Kalevassa jäseniämme
yhdistää kiinnostus johonkin kulttuurin osa-alueeseen. Suurelle osalle se on
musiikki, mutta myös maalaustaide, ooppera, baletti,
kirjallisuus, arkkitehtuuri ja
taidelasi ovat monien kiinnostuksen kohteita, Hannu
Vuori listaa.

ovat keskimääräistä enemmän kiinnostuneita jostain
tietystä kulttuurin lajista,
mutta mukana on myös ammattitaiteilijoita.
Toiminta rakentuu neljän

päätoiminnon alle. Ensimmäinen pilari on musiikki,
jonka tavallisin harrastusmuoto on yksi tai kaksi
kertaa kuussa järjestettävä matka Málagan Teatro
Cervastesiin.
Yhdistyksen toimintakausi on aina lokakuusta
huhtikuuhun ja toinen pilari on syys- ja kevätkaudella järjestettävä kulinaarinen
kokemus. Tällöin jäsenet
käyvät ympäri Espanjaa

tutustumassa paikallisiin
makuihin.
Kolmas pilari ovat niin
sanotut taide ja tapas-tilaisuudet.
– Pyrimme löytämään jäsenistöstämme esiintyjän
tai asiantuntijan, joka pitää
näissä tilaisuuksissa esityksen taideaiheestaan, kertoo
Hannu Vuori.
Neljäs pilari ovat retket
ja matkat, joissa on jokin
teema. Retket ovat päivän
tai yön yli kestäviä, matkat
pidempiä. Teemat pyörivät
luonnollisesti kulttuurin
ja sen historian ympärillä.
Edellinen retki kulki nimellä roomalaisten Fuengirola, ja siellä Fuengirolan
kaupungin historioitsija ja
arkeologi oli yhteistyöoppaana.

Neljä peruspilaria

Käytännön asiat

Yhdistyksen päätehtävä on
tarjota elämyksiä kulttuuria harrastaville ihmisille ja
yhdistys kerääkin kulttuuri-ihmisiä aktiivisesti yhteen. Jäsenistössä suurin osa
on sellaisia harrastajia, jotka

Kalevan toimintaa suunnittelee yhdistyksen hallitus,
joka pyytää aktiivisesti toimintaehdotuksia myös jäseniltä. Esimerkiksi taide ja
tapas-tilaisuuksiin ideoita
tulee jäsenistöltä runsaas-

Yhdistys on julkaissut aiemmin 20-vuotishistoriikin.

Pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Vuori kertoo kirjallisuuden ja kuvataiteiden kiinnostavan häntä eniten.
ti. Toiminnasta tiedotetaan
paikallislehdissä ja yhdistys harrastaa niin sanottua
suoramainontaa sähköpostilistan kautta jäsenilleen.
Jäsenmaksu on 30€ / v
/ hlö ja sen saa hyvin pian
takaisin jäsenistölle tarjotuissa huokeammissa
tapahtumahinnoissa. Toimintaan osallistuminen ei
kuitenkaan vaadi jäsenyyttä, vaan tilaisuudet ovat kaikille avoimia.
– Nettisivumme, kulttuuriyhdistys-kaleva.info, ovat
oikein kattavat ja sieltä löytyy ohjelmakalenterimme
ja ilmoittautumislomake,
josta voi jokainen halukas
ilmoittautua mukaan kalenterin mukaisiin tapah-

tumiin. Myös yhteystiedot
löytyvät sivuilta, jos lisätietoja kaipaa, Hannu Vuori toteaa.
Kalevan kausi on jo tältä
keväältä päättynyt. Seuraavan kerran kokoonnutaan
syyskauden avajaisten merkeissä 9.10. Pool Party -tapahtuman merkeissä, jonne
Vuori toivottaa jokaisen tervetulleeksi.
Näin on saatu päätökseen
Tulokkaan Silmin -juttusarja ja uskon, että oli muuttolintu tai vakituinen uusi
asukki, löytyy Aurinkorannikon noin 20 suomalaisyhdistyksen ja -yhteisön
joukosta jokaiselle sopiva
paikka viettää mielekästä ja antoisaa vapaa-aikaa.

Matkailu
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Pääsiäispäivän iltana oli nuorisoa juhlimassa San Nicolásin kirkonmäellä, mistä avautuu upea näkymä Alhambraan ja alas kaupunkiin.

Pääsiäinen Granadassa
Muutama viikko sitten avattiin uusi rautatie
yhteys Málagasta Granadaan. Päätin
suorittaa tuoreeltaan koeajon ja viettää
pääsiäisviikonlopun kaupunkilomaillen
historiallisessa Granadassa, jossa en ollut
aiemmin tullut käyneeksi.
Teksti ja kuvat: Heikki Sallinen
Tälle matkalle en tehnyt
etukäteissuunnitelmia enkä varannut pääsylippuja.
Ostin matkalipun Renfen verkkokaupasta, varasin majoituksen ja lähdin
matkaan avoimin mielin.
Halusin vain tehdä pienen
irtioton ja nauttia vanhan
kaupungin tunnelmasta.
Matkustin yhdessä pienen
karvakuonon kanssa, eikä
tässä seurassa olisi kirkkoihin ja museoihin ollut pääsyäkään.
Mitä sitä kiertelemään:
Ihastuin Granadaan. Pääsiäinen toi fiilikseen vielä
lisää kierroksia. Majoituin
pienessä hotellissa aivan
keskustan ytimessä, missä
Semana Santa näkyi, kuului ja tuoksui. Juhla-asuun
puettu kaupunki, kulkueet torvisoittokuntineen ja
suitsutuksineen. Lauantain
kallistuessa kohti pääsiäisyötä oli ihmisiä liikkeellä
valtavasti. Kirkonkellojen
soitto ja yleinen juhlahumu

jatkuivat yömyöhään. Pääsiäispäivänäkin oli puistoissa ja kirkkoaukioilla paljon
väkeä ja iloinen tunnelma.
Kaupungissa on paljon
pieniä gastrobaareja, ravintoloita ja herkkupuoteja. Olin kuullut kerrottavan,
kuinka Granadassa on vanha tapas-kulttuuri yhä voimissaan, ja tämä näyttää
pitävän paikkansa. Suomeksi sanottuna: kun juot,
syöt. Toisin sanoen juoman kaveriksi tulee monissa paikoissa pieni ruoka,
kysymättä, pyytämättä ja
maksutta. Budjettimatkailija voi melkeinpä unohtaa
ruokalistat, jos on pientä
seikkailumieltä. Mitään ihmeellisiä kulinaarisia kattauksia ei (välttämättä) ole
luvassa, mutta yksinkertaista perinteistä espanjalaista ruokaa annospaloina
– parhaissa paikoissa juomalle sovitettuna. Ravintoloiden hintataso vaihteli,
mutta oli mielestäni Aurin-

Alhambran linnoitus lienee yksi pakollinen kohde Granadan kävijöille.
Pääsylippu opastetulle kierrokselle on ostettava etukäteen, mutta
linnoituksen pihoille ja ympäröivälle puistoalueelle on vapaa pääsy.

Semana Santan juhlaperinteet kulkueineen olivat läsnä kaikkialla.
kylämäisen tunnelman.
velykierrokselle kannattaa
Pidin siitä, että lähes- ottaa hyvät kengät ja pitää
tulkoon kaikki merkit- vesipullo mukana. Varsintävimmät käyntikohteet kin keskustan pohjoispuoovat lähekkäin, kaikkial- lella tuli vastaan nousuja,
le pääsee hyvin kävellen. mukulakiviä ja portaita.
Monet historialliset
Rautatieaseman edestä
kulkee raitiotie, ja kävel- paikat olivat lehtijutuista
lenkin ydinkeskustaan on ja kuvista jollakin tasolla
vain kivenheitto. Myös pai- tuttuja. Mutta sain huomakallisbussit kulkevat – ka- ta, että Granada on myös
peimmat kujat mm. ylös paljon muuta. KaupunkiKeskustassa katedraalin länsipuolella voi kokea basaarikulttuuria.
Alhambralle ja Albaicíniin lomakohteeksi suosittelen
korannikkoa hieman edul- ja laulamaan. Alueen kuji- ajetaan minibusseilla. Kä- sitä lämmöllä, erityisesti
uudella ”tunnin junalla”
lisempi.
en kätköissä on mukavia,
matkustaminen Málagashipahtavan rentoja ravintoloita, joista yhdessä nauta on vaivatonta. Varsinkin
Historiaa ja kulttuuria
Granadan aseman pienuus
tin mainion illallisen. Tuon
helpottaa junailua: turva- ja
Granadan ilmapiiri on illan tunnelma säilyy varlipputarkastuksen jälkeen
värikkäästä historiasta masti muistoissa.
astut laiturille, nouset jujohtuen persoonallinen.
Kaiken vanhan ja eksootHistorian kerroksilta ei tisen ohella Granada on monaan ja ei kun matkaan.
voi oikeastaan välttyä. Ta- derni yliopistokaupunki.
Granada jätti sellaisen
nälän, että sinne on pääsvallisen kaupunkitalon sei- Vehreät kampusalueet ja
nän eläväisyys kiinnittää trendikäs nuoriso antavat
tävä uudestaan.
huomiosi, ja kas, sehän on- kaupungille vireän ilmeen.
Málaga María Zambrano–
kin osa tuhatvuotista muu- Ja sitten vielä ne vuoret.
Granada meno-paluu Renfe
ria. Kirkkoja ja luostareita Kaupunki lepää lumihuipAvant -junalla maksaa 37€,
on pitkin poikin, mutta puisen Sierra Nevadan syyhdensuuntainen matka 23,10€.
vielä vanhempi arabi- ja lissä, ja suuret korkeuserot
Lisämaksu lemmikkieläimestä
juutalaiskulttuuri näkyy keskusta-alueellakin syn5,80€/suunta.
kaikkialla rakennuksissa, nyttävät paikoin vuoristo- Historian kerroksia.
koristeaiheissa ja uusissa
logoissakin.
Keskustan luoteiskulmassa rinteessä avautuu
Albaicínin vanha arabikaupunginosa, Unescon
maailmanperintökohde.
Pääsiäispäivän iltana kiipesin tämän labyrinttimäisen alueen halki ylös San
Nicolásin kirkolle, jonka pihalta avautuu huikea näkymä Alhambran
linnoitukselle ja alas kaupunkiin. Näköalapaikalle oli kokoontunut paljon Ihan vahingossakin löytyi kivoja gastrobaareja. Lemmikkiystävällinen viinibaari Kafka oli keidas, jossa olisi
nuorisoa ja perheitä iltaa viihtynyt kauemminkin. Viinit olivat esillä rypäleitten, alueiden ja tyypin mukaan. Nautitut 4 pientä, mutta
viettämään, soittamaan tuhtia pataruokaa eivät maksaneet mitään. Pöytävaraus on suositeltava.

Ilmiöt
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Matin ja Akun monitasoinen matka
Matti Kuosmanen lähti Aku koiransa kanssa
matkaan keskiviikkoaamuna. Sähkömopo
autolla tehtävän matkan lähtöseremonioihin
oli saapunut runsaslukuinen yleisö saattamaan sankarit tien päälle.
Teksti: Antti Pekkarinen Kuvat: Santtu hyytinen

Nämä kaverit tuntevat toisensa hyvin kuukauden kuluttua. 24h joka
päivä yhdessä opettaa varmasti kaiken toisen luonteenlaadusta.
Matkalaisille annettiin mukaan myös hengenravintoa, kun Aurinkorannikon
seurakunnan johtava pappi Jarmo Karjalainen siunasi kaksikon matkaan.
Siunauspuheessaan Karjalainen otti esiin matkan
kolme ulottuvuutta. Ensimmäinen taso on liikkua
eteenpäin, toinen on tehdä matka itsensä sisällä ja
kolmas taso on se, kun vastaanottajat odottavat matkalaisia kotiin.

– Tuo Karjalaisen mainitsema kakkostaso oli aika viisaasti ajateltu. Vaikka
nyt on takana vajaat kaksi matkapäivää, olen tuota
ajatusta mielessäni pyörittänyt. Tällaisessa reissussa on aikaa ajatella, silloin
matka itseen ja omiin ajatuksiin tulee luonnostaan,
Kuosmanen kertoo tien
päältä torstaina iltapäivällä.
Matkanteko on melko
hidasta. Parin tunnin aja-

Matti Kuosmasen ja Akun lähtöseremonioissa oli mukana runsaasti
yleisöä ja tietysti perheen kotiin jäävä emäntä Marja-Liisa Kuosmanen.
misen jälkeen on pysähdyttävä vähintään yhtä
pitkäksi aikaa lataamaan
akkuja.
– Kun joulukuussa sain
vision tästä reissusta, en oikein tajunnut mihin olen
ryhtymässä. Kun tänään
pysähdyimme Akun kanssa kolmen tunnin latauspaussille, lekottelimme
nurmikolla, söimme hyvin ja nautimme elämästä, aloin ymmärtää, että
tässä on enemmän järkeä

kuin olin ajatellutkaan. Uskon, että tästä tulee meille
molemmille upea matka ja
kokemus.
Kuosmanen kertoo, että hänet ja Aku on otettu
hyvin vastaan kaikkialla.
Huoltoasemilta on mieluusti annettu virtaa akkuun, ja
muutenkin ihmiset ovat olleet ystävällisiä.
Aurinkorannikon seurakunnan pappi Jarmo Karjalainen siunasi
– Aina kun pysähdym- parivaljakon matkaan.
me, paikalle tulee runsaasti
ihmisiä ottamaa valoku- meille kuvia omista koiris- misiin tutustuminen on
via. Monet myös näyttävät taan. Tällä tapaa uusiin ih- helppoa ja mukavaa.

tietokirjailija
Vintage-uutisiaDipl.ravintoterapeutti,
vuosikymmenen
takaa

P

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

erjantaina 20.4.2012 ilmestyneessä
lehdessä kerrottiin lakiesityksestä,
jonka myötä EU-maiden sisällä tehtyjen rikosten käsittely helpottuisi. Lain
ansiosta esimerkiksi suomalaisen ulko-

mailla tekemä rikos voitaisiin siirtää käsittelyyn kotimaahan. Tavoitteena olikin
ehkäistä ja ratkaista toimivaltaristiriitoja ja näin välttää päällekkäisiä oikeusprosesseja. Lakiehdotus oli käsittelyssä

ja sen hyväksyntää odotettiin tapahtuvaksi kesäkuussa 2012. Kolmossivulla
kerrottiin myös Espanjasta soitettujen
skype-puheluiden muuttuvan maksullisiksi TeliaSoneran uusissa liittymissä

datansiirron kasvun myötä. Syynä oli
datan käytön ja sen hinnoittelun vastaavuuden parantaminen.

P

opulaarikulttuurissa tapahtui, kun
miamilainen hiphop- ja reggaetonartisti Pitbull oli saapumassa keikalle
Málagaan ja Suomen oma Jukka Poika
keikkaili yökerho Mai Taissa. Jukka Poika kuvasi samalla reissulla musiikkivideon kappaleeseen Siideripissis.

K

ansainvälisiä päiviä vietettiin jo 18.
kerran Fuengirolassa. Yli 30 maata
ja aluetta toi oman kojunsa ja kulttuurinsa tutustuttavaksi. Uusia tulokkaita olivat Australia, Romania, Italia ja
Ranska. Juhlia vietettiin perinteisesti
kaupungin feria-alueella. Suomiosaston sponsoreina olivat tällä kertaa Air
Finland, Turun sinappi ja erilaiset virvoitusjuomamerkit. Pauli Hanhiniemi
oli pestattu pääartistiksi, mutta myös
karaoken MM-kisojen karsinnat ja finaalit käytiin Suomi-pisteellä.

S

uomalaiset uimarit olivat harjoittelemassa Torremolinosin Virgen del
Carmenin olympia-altaalla EM-kisoja
varten. Vuoden aikana Torremolinosissa harjoitteli yli 550 suomalaisuimaria, joista yksi tunnetuimmista oli nyt
jo kilpauransa päättänyt Hanna Maria Seppälä.

Ajanviete
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Kevään viimeinen
retki Sevillaan
Parque de Maria Luisa, Plaza de America,
Plaza de España, vanhat juutalaiskorttelit ja
tietysti katedraali. Siinä vain osa Sevillan
hohdosta, johon pääsee tutustumaan
Sevillan retkellä.
Sevilla on matkatoimisto
Meriatur.com:n pitkäaikainen retkisuosikki. Eikä sen
suosio retkikohteena ei ole
mikään yllätys. Kaupungissa riittää koko, näköä, historiaa ja kulttuuria vaikka
muille jakaa.
Kun tähän Espanjan
neljänneksi suurimpaan
kaupunkiin lisätään sen
ainutlaatuinen rento tunnelma, herkullinen ruoka,
kohtuullinen hintataso ja
lyhyehkö etäisyys Aurinkorannikolta, voidaan todeta
että kyseessä on todellinen
unelmakohde.
Meriaturin retkeläisiä
opastaa Anssi Marstela,
jolla Sevillan kiehtova ja
suuruudenhullu tarina on
hyppysissä yli 20 vuoden
kokemuksella. Kaupungissa, jossa lähes jokaiseen kadunkulmaan liittyy isompi

Sevilla on Andalusian ainutlaatuinen helmi.

tai pienempi pala historiaa, eivät kertomukset lopu
kesken.
Missä kuuluisa Don Juan
liehitteli naisia? Missä Sevillan parturi piti vastaanottoaan? Missä juhlittiin
Figaron häitä? Nämä ja lukuisat muut, pienemmät ja
suuremmat tarinat, värittävät päivää ja pitävät mielenkiinnon huipussaan. Eikä
Sevillan nykypäiväkään jää
paitsioon.
Luvassa on päivä, jonka
anti viipyy mielessä vielä
pitkään reissun jälkeenkin. Kannattaa ilmoittautua ajoissa.

Meriatur.com:n päiväretki
Sevillaan tiistaina 26.4. Lähtö
aamuvarhaisella ja paluu iltamyöhällä. Lisätiedot osoitteesta
meriatur.com.

Sevillan katedraali on maailman suurin keskiaikainen, goottilaista tyyliä
edustava rakennus.
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HEMIN

PÄHKINÄT

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

RAPU

VESIMIES

LEIJONA

Kevät kutkuttaa jalkapohjissasi ja haluat
ulos nurmelle tallaamaan. Ihastut erääseen
ihmiseen ja se tuo sinulle onnea!

Useat kanssakulkijat kiinnittävät huomiota
ihastuttavaan olemukseesi. Onnea saat
herkästä luonteesta ja silmän iskusta!

Suunnittele kiva ateriakokonaisuus, sillä
sellainen kannattaa pitää takataskussa. Onnea
saat kutsumalla ystävät syömään!

Ota rutiineihisi jokin urheilusuoritus, sillä se
tuo sinulle tarmoa ja voimaa ja lopulta myös
onnea ja terveyttä!

KALAT

NEITSYT

OINAS

VAAKA

Aamusi alkavat valolla ja hymyllä, pidä hyvä
muudi päällä iltaan saakka, sillä se tuo sinulle
onnea ja rakkautta!

Aamuisen auringon nousu ja taivaan herkät
värit kannattaa nousta katsomaan, sillä ne
tuovat elämääsi toivoa ja lohtua!

HÄRKÄ

Suuntaa kulkusi luontoon, vuorille ja metsiin,
sillä tarvitset hiljaisuutta ja happea! Onnea saat
hyvistä lenkkareista!

KAKSOSET

Kaikki kauneuteen ja terveyteen liittyvään
kannattaa kiinnittää suuri huomio. Kevät on
uudistumisen aikaa. Onnea saat vihreästä!

Kutsu ystäviä kylään, matkusta pikkukaupunkiin ja lounasta parhaassa seurassa. Se olkoon
viikkosi onnen salaisuus!

Muutaman uuden mekon hankinta helpottaa
tilanteitasi kevään aikana. Onnea saat väreistä
ja puuvillasta!

SKORPIONI

1. Montako presidenttiä on johtanut Venäjää?
2. Minä vuonna tv-sarja Serranon perhettä alettiin näyttä
mään Suomessa?
3. Monenneksiko väkirikkain kunta Fuengirola oli Espanjassa
2021?
4. Mikä on Espanjan suosituin sukunimi?
5. Millä nimellä tunnetaan Suomessa urheilulaji balompié?
6. Mikä oli Jack Nicholsonin Hohto-elokuvassa käyttämän
kirveen lähtöhinta (dollari) keskiviikkona alkaneessa
huutokaupassa?
7. Missä tunnetussa brittiläisessä komediasarjassa Frasierkomediasarjan taloudenhoitajaa näytellyt Jane Leeves teki
tv-debyyttinsä?
8. Millä maalla on oikeus sotilastiedusteluun Ahvenan
maalla?
9. Montako tuotetta on myynnissä (keskimäärä 1.600) Alkon
lippulaivamyymälässä Arkadiankadulla Helsingissä?
10. Minä vuonna julkaistiin kappale Up Around the Bend?
Vastaukset sivulla 23

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU
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Siivoa kotisi niin, ettei siellä ole turhia tavaroita,
lehtiä tai paperipinoja, sillä ilmavuus tuo
sinulle energiaa ja onnea!

JOUSIMIES

Toteuta jokin pitkäaikainen haaveesi, sillä
-haaveista totta- tulisi olla mottosi tämän
kevään aikana. Onnea saat teoista!

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

Kevätaurinko saa hormonit hyrräämään.
Kuva: Sakkeus Merikilpi
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Marokon
kulta

- tuotesarja

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

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

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

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

Urheilu
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La Liga

Mitä isot edellä
VIIME AIKOINA ON puhuttanut suurten

panosten peleissä sattuneet ylilyönnit.
Jalkapallohuliganismi on onneksi suhteellisen harvinaista Espanjassa, mutta
etenkään pelaajien ei tulisi näyttää itse huonoa esimerkkiä. Pulinat pois ja
tuomarille ehdoton koskemattomuus.
Puhumattakaan vastustajan vahingoittamisesta. On tekopyhää vaatia katsojia käyttäytymään siivosti silloin kun
pelaajat itse näyttävät päinvastaista
esimerkkiä. Josko on ongelmia esiintynyt pääsarjatasolla, niin nyt nähtiin
yksi sangen ikävä tapaus Liga Smartbankissa eli niin sanotussa divarissa,
Liga 2:ssa.
Kaudella alisuorittaneen Sporting
Gijonin vieraaksi saapui vihattu paikalliskilpailija Oviedo. Matsi tiedettiin jo
etukäteen ”ison riskin otteluksi” ja sen
varjolla vierailijoiden faneille ei isännöitsijä suostunut myymään yhtään pääsylippua. Mutta piilikö todellinen syy
kuitenkaan kerrotussa? Kauden alussa
yhdeksi nousijakandidaatiksi rankattu
Sporting kun on kauden vanhetessa
vajonnut vajoamistaan jo tasapisteisiin
toisen alisuorittajan, Málagan kanssa.
Molemmilla on eroa putoamisviivaan 7
pistettä kun kierroksia on jäljellä kuusi.
Oliko myyntikiellon syynä halu tehdä
viholliselle kiusaa tai sitten täyttää katsomo vain ja ainoastaan omilla kannattajillaan? Mene ja tiedä.
Derbyn kampesi itselleen lopulta
Oviedo maalein 0–1. Pelin sijaan on
espanjalaista jalkapallokansaa puhuttanut kuitenkin tapahtumat päätösvihellyksen jälkeen. Vierasjoukkueen
pelaajat aloittivat kentällä ilakoinnin
ja voitonjuhlimisen ja tämäkös sai kotijoukkueen tuohduksiinsa. Suurimmaksi
syntipukiksi nähtiin vieraiden maalivahti
Femenias, jonka kimppuun hyökkäsi

www.uusirefla.com

Aurinkorannikon
perinteisimmässä kisakatsomossa
Reflassa tunnelma nousi
korkealle heti
ensimmäisestä finaalista alkaen.

peräti seitsemän Sportingin pelaajaa.
Tönimisen lisäksi kaksi joukosta löi ihan
nyrkilläkin ja toinen näistä ”sankareista” oli rynnännyt kentälle vieläpä vaihtopenkiltä saakka! Rähinät loppuivat
vasta poliisin saavuttua kentälle erottelemaan lukuisat eri kiistakumppanit
riuskoin ottein toisistaan.
Nopeasti suoritetussa VAR -tarkistuksessa kotijoukkueen Rivera ja
Berto saivat suorat punaiset kortit,
mutta perästä päin kuulunee lisää,
sanoi torventekijä. La Ligan kurinpitoelin langettanee tuntuvia sanktioita
niin pelaajille kuin kotijoukkueen organisaatiollekin. On puhuttu loppukauden kestävistä pelikielloista ja jopa
pistemenetyksistä. Tapahtuneen kaltaisiin pelleilyihin ei putoamispeikkoa
väistelevällä Sporting Gijonilla olisi
pitänyt missään nimessä olla varaa.
Nyrkkisankarit ja seura ovat esittäneet
sosiaalisessa mediassa pahoittelunsa
tapahtuneesta, mutta anteeksipyynnöt
ovat olleet luokkaa ”Tehtiin tyhmästi,
mutta kun nuo ensin ärsyttivät...”
Toivottavasti kaikki kuvatun kaltainen osattaisiin kitkeä ankaralla kurinpidolla nopeasti pois eikä antaa tämänlaisille ylilyönneille minkäänlaista
kasvupohjaa. Olen samaa mieltä kuin
haastateltu pahoinpitelyn kohteeksi
joutunut Femenias. Kyllä voittaneella joukkueella pitää olla oikeus juhlia
saavutustaan ilman pelkoa väkivallasta. Jos joku, niin olkoon se hävinnyt osapuoli,
jonka osana on kiltisti pää
painuksissa marssia pukukoppiin ottelun jälkeen.
Juhlikoon se sitten itse kun
sen on ansainnut. Ja
myös ilman pelkoa
väkivallasta.

Lauri P. Pietikäinen

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

Paseo 100
-ravintolassa
finaaleja seurataan usealta screeniltä
hyvän ruoan
saattelemana.

Finaalihulinaa
Jääkiekon Liigan
finaalit käynnistyivät
keskiviikkona. Vastakkain ovat Tappara
Tampereelta ja TPS
Turusta. Asetelma on
herkullinen ja jännittävä.
Jännittävä oli myös avausottelu. Niukkamaalinen
ottelu kääntyi Tapparan
yhden maalin 2–1 voitoksi viimeisessä erässä. Varsinkin maalivahtipeliä

kehuttiin molempien joukkueiden osalta.
Paikan päällä Tampereen uudessa Nokia Arenassa ensimmäistä finaalia
seurasi täysi tupa, eli noin
11.000 katsojaa.
Aurinkorannikon kisakatsomoissa tunnelma oli
katossa heti ensimmäisestä
finaalista lähtien. Ihan jokainen tuoli ei vielä täyttynyt, mutta sarjan edetessä
katsomoihin tulee varmasti tunnelmallisen ahdasta.
Isoimmat tilat ja monen
screenin katsomot löytyvät Fuengirolan satamasta Uusi Refla -ravintolasta

ja rantakadun itäisemmässä osassa sijaitsevasta Paseo
100 -ravintolasta. Myös moni muu suomalainen baari
ja ravintola näyttää finaalisarjan ottelut.
Mestaruuteen tarvitaan
neljä voittoa. Mestari on selvillä viimeistään 2.5. Finaalit etenevät seuraavasti:

La 23.4. klo 16 TPS–Tappara
Su 24.4. klo 16 Ilves–Kookoo
(pronssiottelu)
Ma 25.4. klo 17.30 Tappara–TPS
Ti 26.4. klo 17.30 TPS–Tappara
To 28.4. klo 17.30. Tappara–TPS
La 30.4. klo 16 TPS–Tappara
Ma 2.5. klo 17.30 Tappara–TPS

TPS kirkastaa imagoaan
Omista pitää mainita myös alempien ketjujen vipeltäjät Eetu Liukas, 19, ja
Aarne Intonen, 20.
Valitettavaa on se, että ainakin avauspelistä nuo viimeksi mainitut pelaajat ovat
sivussa samoin kuin Jonne Tammela ja
kapteeni Juhani Jasu.

een kolmos- ja neloskentät.
parin maalin tappioasemaa, vaan jaksaa
Edellä mainittu viittaa siihen, ettei Tap- jauhaa omaa peliään erästä toiseen.
para ole vielä näyttänyt parastaan. PetNyt on kiinnostavaa nähdä, kyetäänraamisen varaa on. Aseeton ei
kö nuoruuden innolla hyydyttäTPS kuitenkaan ole. Se nähmään diesel. Apua TPS:lle
tiin jo HIFK:n ja viimeksi
antaa turkulaisten kiekkoASKIN
Ilveksen kohtaamisesfanien herääminen. Halli
M
sa. Nuoruuden innolla ja
todennäköisesti täyttyy
joka pelissä ja kannusLIIGAN FINAALISSA nuorukaiset ovat periksiantamattomuutus oli jo Ilves-sarjassa
kovimmassa mahdollisessa puntarissa. della joukkue raivasi
huimaa. Vastaavaan
Vastan asettuu Tappara, jossa on laatua, vastustajat tieltään ja
tunnelmaan on vaikea
leveyttä ja kokemusta koko joukkueen oli kentällä ajoittain ylipystyä edes Tampereen
mitalla. Tappara on myös liigan kallein voimainen.
A K A
uudessa Nokia Arenassa.
joukkue.
Liiga saa ilman muuta kaikTamperelaiset ovat finaalin ehdotto- TAPPAR AN PELI - ILMETTÄ
kien aikojen huipennuksen. Tuskin
mia suosikkeja. Joukkue pääsi verrattain luonnehditaan dieselmäiseksi.
helpolla niin Lukkoa kuin KooKoota vas- Eikä turhaan. Dieselissä on vain sellai- koskaan aikaisemmin on yleisökeskiarvo
taan. Jotain kertoo se, että joukkueen nen ominaisuus, että se jaksaa vääntää finaalissa noussut yli kymmenen tuhanykkösnyrkin maalitili on vielä avaamatta. bensakonetta enemmän. Tapparan koke- nen. Nyt tuo maaginen määrä ei ole vain
Tehokkaimpina ovat esiintyneet joukku- mus näkyy taas siinä, ettei se hätkähdä mahdollinen, vaan jopa todennäköinen.

T

muukalaislegioonaksi, johon haaskataan
rahaa ilman menetystä.
Luonnehdinnat voidaan viimeistään
nyt unohtaa. TPS pelaa jo toista kautta
peräkkäin Liigan finaalissa ja paljolti omien nuorien pelaajien ansiosta.
TPS:llä on tällä kaudella joukkueessaan enemmän paikallisia pelaajia kuin
yhdelläkään muulla liigajoukkueella. Turkulaisia lahjakkuuksia on peräti 11.
Toki myös vierasmaalaisia on runsaasti, mutta ratkaisijat löytyvät omista
pojista. Pojittelu on ihan aiheellista. Pudotuspelien paras koostumus löytyy seuran
ykkösketjusta: Markus Nurmi, 23, Juuso
Pärssinen, 21, ja Mikael Pyyhtiä, 20.
Kun tuohon vielä lisätään parikymppinen pakkipari Eemil Viro ja Ruben Rafkin,
on kova viisikko kasassa.

A

TURKULAISSEURAA tituleerattiin pitkään
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GOLFtuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU
MIJAS LOS LAGOS
20.4.2022
Sarja 1:
Lyöntipeli miehet hcp 0–14
1. Soppela Erkki
hcp 4.......................tulos 69
2. Tenho Pasi
hcp 3.......................tulos 70
3. Kurkijärvi Kalevi
hcp 10.....................tulos 70
Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28
1. Kähtävä Risto
hcp 18.....................tulos 39
2. Oikarinen Juha
hcp 23.....................tulos 39
3. Kyyrö Markku
hcp 27.....................tulos 37
Sarja 3:
Pistebogey naiset hcp 0–36
1. Iso-Mustajärvi Mira
hcp 30.....................tulos 29
2. Kanerva Anne
hcp 19.....................tulos 27
3. Hakavuori Heini
hcp 26.....................tulos 26
Pisin draivi miehet
Soppela Erkki
Pisin draivi naiset
Iso-Mustajärvi Mira
Lähimmäs lippua
Gustafsson Sauli
Paras scr
Soppela Erkki........................73

PASEO 100 SPORT
KEVÄTKISA 16.4.2022
SANTANA GOLF CLUB
Kategoria 1. HCP 0–28.0 Gents
1. Rickard Lidbrink
hcp 24,6..................tulos 42
2. Pena Eklund
hcp 27,5..................tulos 42
3. Ari Rinta-Pollari
hcp 21,0..................tulos 40

PASEO 100 SPORT
KEVÄTKISA 16.4.2022
SANTANA GOLF CLUB
Kategoria 1. HCP 0–17.0
1. Jani Asunmaa
hcp 14,0..................tulos 48
2. Rame Korhonen
hcp 13,3..................tulos 43
3. Erkki Kortelainen
hcp 10,0..................tulos 38

Kategoria 2. Ladies 0–36
1. Siru Vartiainen
hcp 20,9..................tulos 39
2. Lissu Pohjola
hcp 22,4..................tulos 38
3. Salla Salakari
hcp 7,1....................tulos 37

Kategoria 2. Gents 17.1–28
1. Rami Holopainen
hcp 19,9..................tulos 42
2. Kosti Uusitalo
hcp 18,6..................tulos 38
3. Pertti Kuismanen
hcp 26,5..................tulos 38

Best Scratch result
Tony Eriksson........................76

Kategoria 3. Ladies 17.1–36
1. Irja Kuismanen
hcp 26,2..................tulos 36
2. Eeva Rinne
hcp 34,0..................tulos 36
3. Ritva Salmi
hcp 27,4..................tulos 33

Roihuttaret valmistautuu
kauden avaukseen
Best Scratch result
Jani Asunmaa.......................77

Teksti ja kuvat:
Santtu Hyytinen

Lähimmäs
ma harjoitus. Joukkue pääsi
lippua
Reikä
6
myös
pelaamaan
harjoitusNaiset / Mieottelun
ykkösessä pelaavaa
het
Haminan
palloilijoita vasRoger
Jons-

son avataan jo taan.
Superpesiskausi
neljättä kertaa
FuengirolasLähimmäs
lippua Reikä 8 – Onhan se hieno asia
sa. Lauantaina
naisten
Naiset
/ Miehetotte- päästä pelaamaan pesisPäivi Roihuttaret
Nuutilainen
lussa kohtaavat
tä Espanjassa, sanoo RoiHelsingistäLähimmäs
ja Seinä
j oen
pelinjohtaja Pasi
lippua
Reikähuttarien
17
Mailajussit. Sunnuntaina
Naiset / Miehet is- Niemelä.
Ritvasarja-avaus,
Salmi
– Tämä on iso ja hieno
ketään miesten
asia koko seuralle, joka
jossa kohtaavat
Imatran
Lähimmäs
lippua kahdella
varmasti hitsaa joukkuet
palloveikotReikä
ja Sotkamon
7 Naiset
VartiainenElo- ta yhteen.
Jymy. Pelit Siru
pelataan
lan kentällä.Lähimmäs lippua kahdellaRoihuttaret ovat päässeet
Roihuttarien
joukkue valmistautumaan kauteen
Reikä 7 Miehet
Korhonen
hyvin ja Niemelä kertoo tärsaapui jo Rame
alkuviikosta
harjoitusleirille Benalmá- keimpänä asiana viikottaidenaan ja pääsi totuttele- sen rutiinin.
– Harjoittelemme 6–8
maan Aurinkorannikon
ilmastoon. Ennen lauantain kertaa viikossa niin lajiharpeliä on takana jo muuta- joittelua kuin fysiikkaakin.

Myös leiriviikonloppuja
on keritty pitämään seitsemän.
– Korona on tehnyt myös
oman osansa joukkueessa,
mutta onneksi pahemmilta sairastuvan täyttymisiltä
ollaan vältytty. Suurin osa
pelaajista on jossain vaiheessa jo sairastanut koronan.
– Tulevaan kauteen lähdemme intoa täynnä ja
joukkueen ja seuran tavoite on selviytyä ylempiin
pudotuspeleihin. Koko
joukkue, niin pelaajat kuin
valmennus, on sitoutunut
suurella sydämellä tähän
tavoitteeseen ja uskomme
siihen mitä teemme, sanoo
Niemelä.

Lähimmäs lippua
Reikä 7, Naiset Salla Salakari
Lähimmäs lippua
Reikä 7, Miehet Olli Pylsy
Lähimmäs lippua
Reikä 12, Naiset Salla Salakari
Lähimmäs lippua
Reikä 12, Miehet Pepe Rajalin
Lähimmäs lippua
Reikä 16, Naiset Siru Vartiainen
Lähimmäs lippua
Reikä 16, Naiset Timo Vättö
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 14, Naiset Salla Salakari
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 14, Miehet Pommi Tommi

Kuvassa kisan promoottori
Marko Reinikainen Paseo 100
-ravintolasta ja voittaja
Rikard Lidbrinck.
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Paikkoja avoinna

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

SEURAKUNTAKOTI
PE 22.4. klo 10-12 Perhekerho
klo 10-14 Kahvila ja kirjasto
LA 23.4. klo 19-22 Saapas-kahvila
SU 24.4. klo 18
Messu, kirkkokahvit ennen messua
MA 25.4. klo 10-14 Kahvila ja kirjasto
KE 27.4. klo 10-14 Kahvila ja kirjasto
SEURAKUNTAKOTI
TO 28.4. klo 10:30-12 Ekumeeninen kahvila. Lux Mundi.
PE 29.4.
klo 10-12 Kahvila
Perhekerho
Ke
klo 11–13
ja kirjasto avoinna
SEURAKUNTAKOTI
Kahvila ja kirjasto
Su klo 18Klo 10-14 Messu

SEURAKUNTAKOTI
Ke
klo 11–13
Kahvila
kirjasto avoinna
Sosiaalikuraattori
ja pappijatavattavissa
seurakuntaTORRENTUPA
Ke
klo
Kahvila
ja kirjasto
avoinna
Su
klo 11–13
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Haluatko
töihin
Aurinkorannikolle?

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

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

Lähetä lyhyt
vapaamuotoinen
hakemuksesi
ja CV sähköpostitse.

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Luotettavat ja joustavat

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

KULJETUSPALVELUT

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse

Vuokralle tarjotaan

Autohallipaikka junakadun tuntumassa Jesus Cautivo 6 ef
Don Alonso puh. +34 687 518
980 TUPASI
Torremol.-Benalmad. rajalla
1mh asunto. Aurinkop. Ilmastointi. Wifi. Uima-allas. Hyvät
kulkuyhteydet. Puerto Marinan
satamaan n. 250m Rant. 150m.
Viestit ja whatsappit Marjatta
(+34) 607 557 443

Jäämme
kesätauolle 27.4.!
Lasten- ja nuortentoiminta jatkuu toukokuun ajan.

Tapahtumatiedot: turistikirkko.ﬁ ja Facebook.

Sekalaista
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Yhteyshenkilö Juha Saari,
puh. +358 440 893 417

.F U

E N GIR O

osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

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

L

Pienikin ilmoitus huomataan!
Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

Auta meitä auttamaan! Otamme vastaan hyväkuntoista ta-

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

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

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

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

Heini (+34) 655 650 399

V TC

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

varaa kirpputorilla myytäväksi
/ edelleen toimitettavaksi vähävaraisten auttamiseksi. Vastaanotto, myynti to klo 10–16
Camino Pajares 10, nouto tors
taisin. P. (+34) 677 289 799
Manos Abiertas -keskus.

heini@taikatie.com
www.taikatie.com

Palvelut myös etänä!

Tuoreimmat menovinkit
viikon varrelle:
www.fuengirola.fi/menovinkit
ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

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

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän –

NE KISSA VIE!

+358 400 212 990 • +34 645 290 899

– www.kuljetuskissaviekoon.fi –

TAVARAN

KULJETUSPALVELUJA

Terminal to Terminal
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

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

Aurinkorannikolla

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

Juhala.info Golf Society
Facebookissa
647 127 498 / Timo

GOLFIA
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HEMIN

PÄHKINÄT

1. Kolme
Ensimmäinen oli Boris Jeltsin, joka olisi varmasti antanut
Karjalan takaisin eikä olisi uhitellut Suomen Nato-jäsenyydestä.
Seuraava oli Jeltsinin suosikki Vladimir Putin ja kolmas
nukkepresidentti Dmitri Medvedev. Nyt vallassa on diktaattori
Putin.
2. 2007
Serranon perhe on varmasti Suomen suosituin espanjalainen
telenovela. Telenovelat ovat lähtöisin Etelä-Amerikasta. Ne
alkoivat kehittyä Kuubassa suosituista radionoveloista.
Tele=televisio, novela=novelli.
3. 90.
Fuengirolan väkiluku oli 82.585. Sen sijaan provinssin helmen
Málaga capitalin asukasluku oli 577.405, joten se oli Espanjan
kuudenneksi väkirikkain kunta. Helsingin asukasluku oli viime
vuonna 656.920, kun se vielä vuonna 2009 oli 579.991.
4. García
Se on ensimmäisenä sukunimenä 1.462.696 henkilöllä ja
toisena sukunimenä 1.481.423 henkilöllä. Seuraavaksi suosituin
sukunimi Rodríguez häviää molemmilla saroilla noin puolella
miljoonalla henkilöllä. Suomen ykkössukunimi Korhonen on
22.553 henkilöllä.
5. Jalkapallo
Esimerkiksi Sevillan toisen jalkapallojoukkueen koko nimi on
Real Betis Balompié. Englannin kielen vaikutus näkyy myös
espanjassa kielessä. Nykyisin balompié tunnetaan paremmin
sanalla fútbol.

VASTAUKSE T

6. 50.000 dollaria
Kirves on myynnissä Gotta Have Rock and Roll -huutokaupassa.
Kirveen hinnan arvioidaan lähes tuplaantuvan. Omakotiasukkailla
ja mökkeilijöillä on vielä viikko aikaa jättää tarjouksia. Torstaina
hinta oli vasta 60.000 dollaria.
7. Benny Hill Show’ssa
Vuosi oli 1983. Frasierin Daphne Moonin rooli (1993–2004)
teki hänestä Hollywoodin parhaiten palkatun englantilaisen
näyttelijän. Frasier on muuten Terveydeksi-sarjan spin-off eli
toisesta tv-sarjasta itsenäiseksi tv-ohjelmaksi erotettu sarja.
8. Venäjällä
Ahvenanmaa on demilitarisoitu jo 1800-luvulla. Suomi sopi
1940 Neuvostoliiton kanssa, että sillä on oikeus valvoa
demilitarisointia sotilastiedustelun avulla. Venäjällä on sen takia
Maarianhaminassa konsulaatti.
9. Noin 3.300
Eli lukumäärä on lähes kaksinkertainen keskiverto Alkoon, jossa
on myynnissä noin 1.600 erilaista tuotetta. Arkadian Alkossa käy
paljon muun muassa viiniharrastajia, joiden ostosten keskihinta
on tavallista korkeampi.
10. 1970
Yhtye oli tietenkin Creendence Clearwater Revival. Kappaleen
tuottaja ei ole sen vähempi kuin John Fogerty. Sen sijaan Hanoi
Rocks julkaisi oman versionsa kappaleesta Two Steps from the
Move -albumilla vuonna 1984.

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKU-RATKAISUT

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

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

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

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

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

Graafikko
Heikki Sallinen

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

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:
aineisto@fuengirola.fi

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

aineisto@fuengirola.fi

Nato-skeptisyyttä ei sallita
SUOMALAISEEN ulko- ja turvallisuuspoliittiseen
keskusteluun ei oikein näytä kuuluvan se, että valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä kunnioitettaisiin ja
keskustelu pysyisi asioissa, ei henkilöissä.
Ne, jotka suhtautuvat Natoon kielteisesti tai kriittisesti, leimataan helposti Venäjän myötäilijöiksi tai
suomettumisaikaan kiinni jääneiksi.
Suorastaan huvittavalta tuntuu, että esimerkiksi Erkki Tuomiojan turvallisuuspoliittisia lausuntoja
kommentoitaessa pureudutaan henkilöön. Mitä Tuomioja on joskus ollut, miten hän vastusti jo EEC:n
vapaakauppasopimusta ja suhtautui kielteisesti
Natoon ja Yhdysvaltoihin.
Saman suuntaista on suhtautuminen presidentti
Tarja Haloseen. Hänen Venäjä-sympatioitaan kaivetaan esiin, Putinin kanssakin hän hengaili ja ties
mitä. Kissakin on Venäjältä saatu.
Kaksikon asialliset ja perustellut kommentit muuttuneesta tilanteesta ja sen vaatimista ratkaisuista,
jäävät huutelun alle.

***
MYÖS VASEMMISTOLIITON monet kansanedustajat
ovat ilmaisseet ihan asiallisesti huolensa liittoutumisen tuomista riskeistä. Miten reagoi Venäjä, mihin
liittoutuminen sitouttaa meidät, pitääkö poikiamme
lähettää rajojen ulkopuolelle sotimaan jne.
Tätä keskustelua pitäisi käydä ilman leimakirveen heiluttelua.
Suomi kuuluu länsimaisten demokraattisten valtioiden joukkoon, joille keskeisiä arvoja ovat mieliteiden ilmaisemisen vapaus, eri mielipiteiden kunnioittaminen ja ymmärtäminen osaksi moniarvoista
yhteiskuntaa.
Suomalainen yhteiskunnallinen ilmapiiri vapautui, kun Neuvostoliitto hajosi ja itäisen Euroopan
maat itsenäistyivät. Sitä ennen Suomessa vaalittiin ystävällisiä suhteita itänaapuriin tavalla, joka ei
täyttänyt kaikilta osin länsimaisen, itsenäisen valtion
tunnuspiirteitä.
Kritiikki itänaapuria kohtaan leimattiin neuvostovihamieliseksi ja ulkopoliittisen linjamme vastaiseksi. Jopa toimittajien ammattijärjestö ilmoitti, että
sen jäsenet toimivat YYA-sopimuksen hengessä ja
vaalivat hyviä neuvostosuhteita.
Nato-kysymyksessä on nyt vähän samoja piirteitä.
Esimerkiksi SDP:ssä ei käydä julkista keskustelua
kansanedustajien kesken, vaan varotaan sanomasta
omaa mielipidettä. Ulos tullaan yhteisellä esityksellä
rivit suorina. Etenkin liittoutumisen vastaiset mielipiteet ovat pannassa.
Vähän sama tilanne on keskustassa. Miksi ei
sallita vapaata mielipiteen ilmaisua ja keskustelua
laidasta laitaan. Se vapauttaisi myös kansalaisia
keskustelemaan asiasisällöistä, eikä vaan heiluttamalla somessa leimakirveitä.
Suomessa keskustelu Venäjästä on kääntynyt
180 asetetta. Asiaan kuuluu arvostella maan johdon
toimia ilman pidäkkeitä. Järkyttävät ja oikeudettomat toimet Ukrainassa tunnustavat kaikki ja myös
sanovat sen painokkaasti.
Johdonmukaisena seurauksena Suomi hakee
turvaa uuteen tilanteeseen. Ja tuon haun päätepiste on Nato.
Se on laajan enemmistön mielestä paras ratkaisu, riskitkin huomioon ottaen. Eri mieltäkin saa olla
ja se tulee Suomessa muistaa etenkin, kun liittoutumisen tuomasta suojasta ja riskeistä puhutaan.
Itselläni ei ole pätevyyttä arvioida liittoutumisen
hyötyjä ja haittoja. Siksi käyn äänestämässä ja luotan edustukselliseen demokratiaan ja valittuihin
päättäjiin.
Julkisen keskustelun ja mediatietojen pohjalta oma kantani on, että
Nato-jäsenyys toisi parhaan turvan.
Kantani ei ole hiukkaakaan ideologinen, vaan puhtaan pragmaattinen.

Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

Pauli Uusi-Kilponen
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Unohtumaton Sevilla
Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!
Kokopäiväretki tiistaina 26.4., hinta 80€ (4-14 v. 56 €)
Lähde kiehtovalle suomenkieliselle päiväretkelle.
Matkalla koet ja näet upean
katedraalin, Euroopan hienoimman
vanhan kaupungin sekä Santa
Cruzin vanhat juutalaiskorttelit.
Maria Luisan puistossa sijaitsevat
kuuluisat aukiot Plaza de America ja
Plaza de Espana lumoavat
kauneudellaan. Retkellä on myös
mahdollisuus osallistua yhteiselle
lounaalle Restaurante Cabildossa
(hinta 17 €).
Matkaan lähdetään aamuvarhain
ja kotiin palataan myöhään illalla.
Huom. Retki sisältää runsaasti
kävelyä.

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN
VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com

IN FO

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

LÄHDE
N!
MUKAA

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

Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

7€

HUHTIKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT

ENSI TALVEN
VUOKRA-ASUNNOT
VIEDÄÄN KÄSISTÄ
ESPANJAN
TERVEYDENHUOLLON
monet mahdollisuudet

NIE JA
RESIDENCIA
kuntoon Espanjassa

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

tilaajapalvelu@olekustannus.com

olekustannus.com/tilauslomake

www.olekustannus.com/uusiole

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

ETELÄN LÄMPÖ

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

Jaana Santala

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

Viimeistele
sisustusta
tunnelmallisilla
yksityiskohdilla.

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

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

Sisustussuunnittelija / Santala Design

Lähde retkelle!
O
KLASSIKK
UUDISTUN

Gibraltar

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

UT JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

Sevilla – Andalusian pääkaupunki

Córdoba
– kalifien kaupunki
LAUANTAINA 23.4., hinta 80€

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

TIISTAINA 26.4., hinta 80€

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

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.mkhomes.es

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

KUN HALUAT OSTAA:
KUN HALUAT OSTAA:

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

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

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

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

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

SuVilla

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

SunnyHome Center
-COSTA DEL SOL-

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

Palvelemme
suomeksi!
Johannes Lindstedt

P. (+34) 603 352 007

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

info@sunnyhomecenter.com
www.sunnyhomecenter.com

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

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

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

ANNETAAN
VUOKRALLE
TOIMISTOTILA
2 HUONETTA
KESKUSTAN
YTIMESSÄ
SOPIVAAN HINTAAN.

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä!
Yhteistyössä:

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
email: info@meriatur.com • Av/de Los Boliches 4,Fuengirola
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S T R A N D . E S / N AV I G A R E

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

KYSY KOHTEESTA LISÄÄ. ME PUHUMME SUOMEA.

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

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

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

+34 676 90 15 19 INFO@STRAND.ES

