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Lue joka 
perjantai.
Verkossa jo 
torstai-iltana!

Kukkiva Córdoba
Córdoban patiofestivaalit 

ja upea moskeija-katedraali
Keskiviikkona 11.5. Hinta 80 €

Retken oppaana toimii 
Anssi Marstela. Anssilla 

on takanaan 25 vuoden 
kokemus sekä päiväretkien 

että Andalusian 
kiertomatkojen vetämisestä  
mm. Finnmatkoille ja TEMA-

matkoille.

Keväisin Córdoba puhkeaa kukkaloistoon jokavuotisten 
toukokuussa vietettävien kukkapatiofestivaalien myötä. 

Kaupunki on tunnettu koko Espanjan kauneimmista patioista 
eli sisäpihoista, ja festivaalien aikana näistä pääsee 

vapaasti ihailemaan noin 50:ä.
Kaupunkiin saavuttuamme on varattu aikaa ruokailua varten. 

Lounastauon jälkeen tutustumme Córdoban tärkeimpään 
nähtävyyteen, henkeäsalpaavaan moskeija-katedraaliin. 

Kierrämme myös vanhat juutalaiskorttelit ja pääsemme kurkistamaan 
museona säilytettyyn synagogaan.

Illan tullen klo 18 patiot avataan yleisölle. Patioiden omatoimiseen 
ihasteluun on varattu aikaa kaksi ja puoli tuntia. Retkelle lähdetään 

keskipäivällä, ja paluu rannikolle tapahtuu puolen yön paikkeilla. 
Tervetuloa mukaan!

Av. de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +358 40 6525 923, +34 687 886 745 ja 

+34 687 886 746 • info@meriatur.com
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LA 
10–16

www.ewalds.fi • @Ewalds

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

 

MA–PE 
10–19

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto

ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

Sinun ilmoituksesi tähän?

VARAA MATKASI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Ulkohytti merinäköala 
alk. 1479€ / hlö

Parvekkeellinen ulkohytti 
alk. 1679€ / hlö

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

Suositut risteilyt alkavat!
8.10.2022 

MSC Orchestra 
11 päivää, 10 yötä 

HINNAT SISÄLTÄVÄT: • Risteilyn valitussa 
hyttiluokassa • Kaikki ateriat laivalla: aamiainen, 

lounas, iltapäiväkahvi, illallinen • Virvoitus- ja 
alkoholijuomat laivan ravintoloissa ja baareissa • 
Verot, satamamaksut sekä palvelurahat • Laivan 

viihde- ja vapaa-ajanohjelman • Suomalaisen 
matkanjohtajan palvelut • Bussikuljetuksen 

Fuengirolasta Málagan satamaan ja takaisin

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

Lähde retkelle! 
Gibraltar

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

Estepona & Benahavis
3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., hinta 44€

Caminito del Rey
11.5., 25.5., 21.6., hinta 48€

Nerja & Frigiliana
4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., hinta 45€, lapset 36€

El Torcal & Antequera
6.5., 24.5., 7.6., hinta 38€

Marbella, Puerto Banús & Ojen
5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., hinta 34€

Kukkiva Córdoba
11.5., hinta 80€

Toimimme 7 päivää 
viikossa. Varaa ajoissa!

• Noudamme ja toimitamme 
tavarat melkein mistä vain.

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

• Noudamme myös ylimääräiset 
tavarat kierrätykseen.

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

ASUNNON TYHJENNYSPALVELU

+34 602 062 225
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Fuengirolan sää

”Olin puoli vuotta Suomen 
valtion panttivankina”

mä hakisi koirat pois kotoa.
– Ensimmäisen yön vie-

tin putkassa tietämättä yh-
tään mistä on kyse. Istuin 
samassa sellissä viiden huo-
ran kanssa, se oli melkoi-
nen kokemus, laulu raikasi 
ja meteliä riitti.

– Seuraavana päivänä tu-
li tulkki ja minulle viimein 
kerrottiin mistä minua syy-
tetään. Syytteet liittyivät 
autokauppaan ja rahan-
pesuun. Minulle haet tiin 
kuuden vuoden vankeus-
tuomiota Suomesta.

Heikkilää pidettiin pi-
dätettynä kolme päivää. 
Sen jälkeen tehtiin kotiet-
sinnät pariskunnan mo-
lempiin käytössä oleviin 
asuntoihin. Fuengirolassa 
sijaitseva kerrostaloasun-
to tutkittiin naapureiden 
todistaessa, mutta isompi 
isku tehtiin pariskunnan 
Alhaurinissa sijaitsevaan 
omakotitaloon.

Pia Heikkilä eli keväällä 2019 avoliitossa 
Jan Salmisen kanssa. He asuivat Espanjan 
Aurinkorannikolla, elivät normaalia elämää. 
Salmisesta tuli myöhemmin yksi Euroopan 
etsityimmistä rikollisista. Heikkilää käytettiin 
poliisin houkutuslintuna, jotta Salminen olisi 
jäänyt kiinni.
Teksti: Antti Pekkarinen  

Heikkilä työskenteli kevääl-
lä 2019 ravintolassa Fuen-
girolassa. Hän oli matkalla 
töihin tavallisena maalis-
kuisena päivänä, kun sivii-
lipoliisi pysäytti Heikkilän 
ja hänen puolisonsa. Poliisi 
käski pariskunnan lähte-
mään mukaansa. Heikkilä 
oli totaalisen ymmyrkäise-
nä, mistä on kyse.

– Olihan se melkoinen 
shokki, kun kuulin poliisien 
suusta, että minusta on teh-
ty kansainvälinen etsintä-
kuulutus. Olin ihan pihalla, 
yritin isäntää katsoa, että 
mitä ihmettä on tapahtu-
nut. Olin tehnyt firman kir-
janpitoa ihan normaalisti, 
eikä minulla ollut mitään 
käsitystä siitä, että jotain hä-
märää on tapahtunut, Heik-
kilä kertoo.

Heikkilä vietiin poliisi-
asemalle, josta hän sai soit-
taa yhden puhelun. Hän 
soitti ystävälleen, jotta tä-

– Paikalle saapui kym-
meniä poliiseja, osa heli-
koptereilla. Suomen poliisi 
oli kertonut espanjalaisille, 
että talossa on varastettujen 
autojen tehdas ja yli kaksi 
miljoonaa euroa rahaa. Sik-
si he kai niin hanakasti ja 
isosti tulivat.

– Talosta löytyi noin 200 
euroa rahaa, lompakosta-
ni. Kaikki käännettiin ym-
päri, maatakin kaivettiin 
raha kätköjen löytämisek-
si. Lompakossani olleen 
rahan lisäksi he eivät löy-
täneet mitään muuta.

Kotietsintöjen jälkeen 

Heikkilä ja Salminen jou-
tuivat Espanjassa oikeuteen, 
josta heidät vapautettiin vä-
littömästi.

– Espanjan poliisi kohteli 
minua jatkuvasti vihamie-
lisesti, heille olin syyllinen 
koko ajan. Poliisi oli todel-
la vihainen meidän vapaut-

Kuva Pia Heikkilästä vuodelta 2018. Turvallisuussyistä hän ei halua antaa tuoretta kuvaa itsestään.

”Minua pidettiin panttivankina. Vankina 
pitämiseni todellinen syy oli saada isäntä 
antamaan periksi.”

tamisestamme, he pitivät 
meitä automaattisesti syyl-
lisinä.

Piina jatkui Suomessa

Espanjassa Heikkilä ja hä-
nen puolisonsa todettiin 
syyttömiksi, koska mitään 
todisteita rikoksista ei löy-
tynyt. Suomen poliisi halusi 
kuitenkin jatkaa tutkintaa.

– Suomesta tuli kutsu 
kuulusteluihin ja päätin 
mennä, ei minulla ollut mi-
tään salattavaa.

Heikkilän asianajaja sopi 
tapaamisen poliisin kans-
sa Suomeen. Heikkilälle lu-
vattiin, että häntä pidetään 
kiinniotettuna kuulustelu-
jen ajan, enimmillään kol-
me päivää.

– Se vähän venähti. Olin 
ensin vankilassa Saramäes-
sä kolme ja puoli kuukaut-
ta ja sitten minulle laitettiin 
jalkapanta vielä kahdeksi 
kuukaudeksi. Koko tuona 
aikana minua kuulusteltiin 
kolme kertaa, mikä on aika 
vähän, kun on kiinniotettu-
na noin pitkään. Ei minul-
la ollut mitään kerrottavaa, 
yksi kuulustelu liittyi au-
toihin, yksi puhelimeeni 
ja yksi kirjanpitoon. Aivan 
turhia kuulusteluja kaikki, 
mitään uutta niissä ei sel-
vinnyt. (Jatkuu sivulla 9)
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FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

TULE MUKAAN PELIREISSULLE
     La 7.5. klo 18:15 Malaga – Oviedo 

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

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna Ti–Su 
klo 12–21:30

(urheilun mukaan 
venytetään)

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

JALKA
PALLON  

EM
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

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

Facebook: paseo 100 Sport & Soul

HUIPPU RUOKAA, HUIPPU TUNNELMAA!

Season Start 
4.9.2021

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

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

(keittiö klo 21 asti) • La 12–22 (keittiö klo 21 asti) 
• Su tilauksesta sekä tapahtumien mukaan

TORSTAI 
EXTRA: 

Hernekeitto ja 
pannukakku 

5,90€

PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT LOUNASANNOKSET

VAIHTUVAT TANSKALAISTYYPPISET 
SMØRREBRØDIT

JUURITAIKINAAN 
LEIVOTTU 

PÄIVÄN PIZZA

LOUNAS

4,90€

8,90€

Katso päivän 
annokset 
Facebookista!5,90€

Keitto-
lounas

7,50€

Salaatti-
lounas

8,90€

Lämmin-
ruokalounas

MA–LA
KLO 12–16

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com
Löydät meidät Facebookista nimellä 

Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

Tervetuloa kaikille!
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Rannikon 
tapahtumat  

mukanasi siellä  
missä oletkin!

MUISTA!
Maanantai 2.5. 
on Espanjassa 
pankkivapaa ja 
monet palvelut 
ja virastot ovat 

suljettuna.

WAPPUBRUNSSI

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

La 30.4. klo 13  Su 1.5. klo 12 alkaen 
Noora Karman taikashow 

& vappudisco

KOKO PERHEEN VAPPUJUHLA!

20€
(sis. buffet-

ruokailu, lapset 

alle 12v. 13€)

Varaa paikkasi 
lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com

Lippuja myös ovelta!

•Munakasta
•Lihapullia
•Nakkeja

•Silliä
•Perunasalaattia
•Vihreää salaattia

•Leipä & voi
•Jätskiä

Fuengirolan 
Sambanaisten villi esitys

Yhteislaulua ja 
muuta ohjelmaa

•Makkara-pekonimunakasta
•Nakkeja

•Wingsejä
•Lihapullia

•Silliä
•Graavilohta

•Perunasalaattia
•Katkarapusalaattia

•Vihreää salaattia
•Tortilla chips & salsa

•Leipä & voi
•Omenaista kerma-mansikkapiirasta

•Simaa

20€
(sis. buffet-

ruokailu)



Tapahtumat Perjantai 29.4.2022 – 5

Kansainvälisillä päivillä 
Suomi on jälleen näyttäväs-
ti esillä. Suomen osastolla 
ohjelmaa on joka päivä il-
tapäivästä yömyöhään. Mu-
siikkipuoli hoituu pitkälti 
Aurinkorannikolla asuvi-
en suomalaismuusikoiden 
voimin. Mainittakoon, että 
herrat Viinamäki, Maunu ja 
Ettanen esiintyvät useassa 
kokoonpanossa.

Ohjelmistosta voisi 
poimia muutamia huip-

puhetkiä. Lauantai-illan 
kohokohta tulee varmasti 
olemaan Silen Bandin vä-
rikäs latinomusiikin tyki-
tys. Finnhits orkesteri on 
onnistunut pitkästä aikaa 
saamaan Tarja Leskisen 
lavalle, tätä ryhmää kuul-
laan sekä sunnuntaina että 
maanantaina. Tuomo Ahjo-
kankaan juureva blues on 
aina herkullista, sitä kuul-
laan lauantaina ja yhdes-
sä Johannan kanssa myös 

sunnuntaina.
Musiikin lisäksi Suo-

men osastolta löytyy esi-
merkiksi Lapin noita, joka 
ennustaa tai jakaa loit-
suja halukkaille. Ruoka-
puolella Suomi näyttää 
parastaan esimerkiksi 
loimulohen ja porokeba-
bin muodossa.

Tässä jäljellä olevien 
päivien esitysaikatau-
lua. Muutokset ja lisäyk-
set ovat mahdollisia.

Nyt on ollut pari vuotta 
taukoa pandemiasta johtu-
en, joten Manta jo varmasti 
kaipailee isoa valkeaa lak-
kiaan.

Costadilaiset valitsevat 
vuosittain keskuudestaan 

sopivan henkilön suoritta-
maan lakituksen. Kyseessä 
on merkittävä kunniateh-
tävä. Tänä vuonna tuo 
kunnia osuu Harri ”Pikkis” 
Karenille, legendaarisel-
le laulajalle ja muusikol-
le. Pikkiksen kiipeämistä 
lakitukseen säestävät 
Heikki Viinamäki veto-

pasuunalla ja osakuoro  
Örisevistä.

Wara Mantan lakituk-
sesta on muodostunut 
Aurinkorannikon suo-
malaisten yhteinen kan-
sanjuhla. Ihmisiä kertyy 
rantakadulle sadoittain, 
monella on mukaan kuo-
huviiniä. Ylioppilaslak-
kejakin joukossa näkyy 
paljon. Lakituksen jälkeen 
suomalaisilla on tapana 
jäädä seurustelemaan ran-
takadulle, ja siitä mennään 
erilaisilla kokoonpanoilla 
syömään ja jatkamaan va-
pun juhlintaa.

Jälleen on yksi musiikilli-
nen keskiviikkoklubin kau-
si taputeltu. Seita & Friends 
viettää kauden päättäjäisiä 
keskiviikkona 4.5. Luvas-
sa on laaja katsaus yhtyeen 
hillittömän suureen reper-
tuaariin eri musiikkilajien 
kirjossa. Ohjelmistossa on 
varmasti rokkia, bluesia, 
countryä, iskelmää, sou-
lia ja saattaapa joku tan-

gokin tulla. 
Yhtye on toiminut Ku-

kon klubibändinä jo reilus-
ti toista kymmentä vuotta. 
Keikkoja on kertynyt satoja, 
lauluja tuhansia. Vierailijoi-
ta on käynyt lavalla kym-
menittäin, jollei sadoittain. 
Yleisön kokonaismäärää 
vuosien varrelta on mah-
doton lähteä edes arvaa-
maan.

Wara Manta saa lakin

Seita & Friends  
– kauden päättäjäiset

Wara Manta saa tänä vuonna 
lakin parin vuoden tauon jälkeen.

Aurinkorannikon houseband Seita & Friends lopettelee tältä kaudelta 
keskiviikkona Kukossa.

Suomen casetassa on taikaa ja tunnelmaa. (Kuvat: Rossmary Rivas ja Santtu Hyytinen)

Soitto soi ja Lapin noita loitsuaa

Costadilaiset järjestävät perinteisen Wara 
Mantan lakituksen lauantaina 30.4. klo 18:00 
alkaen Paseo Maritimolla Los Bolichesissa. 
Kyse on pitkästä perinteestä, ensimmäisen 
kerran Wara Manta lakitettiin vuonna 2012. 

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA MIJASIN 

FRISBEEGOLFIN 
YHTEYDESSÄ

www.hirsisaunamijas.fi
info@hirsisaunamijas.fi

p. 050 555 3317
 

  

  

www.aurinkokokoomus.fi

Kiitämme jäseniämme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta kaudesta.
Pääsimme palaamaan lähes normaaliin 

toimintaan poikkeuksellisten kausien jälkeen.
Toivotamme teidät tervetulleiksi ensi syksynä 

mukaan. Olemme jo suunnitelleet poliittisia 
keskustelutilaisuuksia ja muutakin mielenkiintoista 

ohjelmaa, unohtamatta golf-tapahtumiamme. 
Keväällä 2023 on eduskuntavaalit ja tulemme 

panostamaan vaalikampanjointiin. 
Näistä ilmoitamme lähempänä.

Aurinkoista ja turvallista kesää!
– Aurinkorannikon kokoomus

Tulevista tilaisuuksistamme saat lisätietoa osoitteesta 
www.aurinkokokoomus.fi tai 

www.facebook.com/aurinkokokoomus

Pe 29.4.
Klo 15 Miko Virtanen
Klo 19 Jari K. Irwin show
Klo 21 Villit pipot  
– suomi poppia
Klo 24 Suomidisco
La 30.4.
Klo 15 Lea Schulz
Klo 19 Tuomo Blues
Klo 21 Silen Band 
Klo 24 Suomidisco
Su 1.5.
Klo 15 Lea Schulz
Klo 19 Tuomo & Johanna
Klo 21 Finnhits orkesteri
Klo 24 Suomidisco
Ma 2.5.
Klo 15 Sini Tuomisalo & 
Hese
Klo 19 Finnhits orkesteri
Klo 21 Jamit – lava vapaa
Klo 24 Suomidisco
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 Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit  
Pe 29.4.
Fuengirola, Kukko, Kari Vepsä 70 v. klo 20
Fuengirola, Feria-alue, Kansainväliset päivät  
– Feria internacional de los Países
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Darts 301 klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Veikkausliiga klo 17.30, 
Mestis Finaalipeli klo 17.30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

La 30.4.
Fuengirola, Kukko, Koko perheen Wappubileet: 
Noora Karman taikashow ja lasten vappudisko 
klo 13, Asuntoinfo klo 14
Fuengirola, Feria-alue, Kansainväliset päivät
Fuengirola, Paseo Marítimo Los Bolichesin kohdalla, 
Costadilaisten Wara Mantan lakitus ja suomalaisten 
avoin vappupiknik rannalla klo 18 alk.
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Jatkuttaa noin klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Itävalta – Suomi EHT klo 12, 
Mestis Finaalipeli klo 16
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

Su 1.5.
Fuengirola, Kukko, Wappubrunssi: Simaa, sambaa 
ja kivaa yhdessäoloa klo 12 alk.
Fuengirola, Feria-alue, Kansainväliset päivät
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Ruotsi – Suomi EHT klo 12, 
West Ham – Arsenal klo 17.30

Ma 2.5.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show 
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Feria-alue, Kansainväliset päivät
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan alkeet, 
Sani Alba-Nieminen klo 14.45

Ti 3.5.
Fuengirola Uusi Refla, Veikkausliiga klo 17
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Pubivisa klo 17
Fuengirola, Meriatur, Päiväretki Estepona & 
Benahavis

Ke 4.5.
Fuengirola, Kukko, Keskiviikkoklubi Seita & Friends 
– klubikauden päätös klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu 
klo 19
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Mestis Finaalipeli klo 17.30
Fuengirola, Meriatur, Päiväretki Ronda ja Setenil 
de las Bodegas / Nerja & Frigiliana

To 5.5.
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Meriatur, Klassikkopäiväretki 
Gibraltarille / Marbella, Puerto Banus & Ojen
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Paridarts klo 17.30
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan keskustelu, 
alkeistaso, Sani Alba-Nieminen klo 14.45
Fuengirola Uusi Refla,  Kokoontuminen 
saunareissulle klo 17, Suomi – Sveitsi EHT klo 17.30

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

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

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

(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen 
ja se edellyttää ruokailua.)

Kukossa
tapahtuu!

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
– klubikauden päätös!

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

Kaikki pelissä

Rullakiekkokausi oli yhtä voittokulkua

Málaga CF taistelee tule-
vaisuutensa puolesta. Se 
onnistui pandemian aika-
na mahdottomassa ja ter-
vehdytti taloutensa samalla 
kun se historiallisen pienel-
lä budjetilla onnistui säilyt-
tämään sarjapaikkansa ja 
vieläpä komeasti.

Nyt seuraa on alettu ra-
kentaa paluuseen La Li-
gaan lähitulevaisuudessa. 
Kuluva kausi on kuiten-
kin ollut ohdakkeinen ja 
puikoissa on nyt jo kol-
mas päävalmentaja. Tällä 
kertaa oma kasvatti Pablo 
Guede. Tämä onkin saanut 
joukkueen pelaamaan ai-

van uudella ilmeellä ja tais-
telutahdolla.

Sarjassa on vielä jäljellä 
kaksi kotipeliä. Voitto jom-
massakummassa riittänee 
takaamaan sarjapaikan 
myös ensi kaudeksi. En-
simmäinen yritys on lau-
antaina 7.5 klo 18:15 kun 
vieraaksi La Rosaledalle 
saapuu Oviedo.

Málagan suomalainen 
kannattajayhdistys järjes-
tää tähänkin otteluun opas-
tetun kuljetuksen akselilla 
Fuengirola – Los Boliches - 
Benalmádena – Torremo-
linos – La Rosaleda – paluu. 
Tervetuloa mukaan seuraa-

maan huippujalkapalloa 
noin kahdenkymmenen 
tuhannen muun kannat-
tajan kanssa. 

La 7.5. Málaga – Oviedo 
klo 18:15
Lippu + kuljetus 30 euroa 
(lapset 20€)
malagacffanclubfinland@
gmail.com
+34 62 44 33 157

Päättynyt rullakiekkokau-
si 2021–22 oli Fuengiro-
la LIONSin osalta huikea 
menestys.

LIONSin joukkueet osal-
listuivat yhteensä kuuteen 
sarjaan ja tuloksena oli viisi 
mestaruutta sekä yksi kak-
kossija. Runkosarjan voit-
to kairattiin Fuengirolaan 
kaikissa kuudessa sarjassa.

LIONS-joukkueet voit-
tivat kansallisen Liga 
Stillmatin ja lisäksi An-
dalusian liigan sekä aikuis-
ten sarjassa että kolmessa 
juniorisarjassa. Yhdessä ju-
niorisarjassa LIONS joutui 
tyytymään hopeaan, Sevil-
lan viedessä mestaruuden.

Mestaruuspokaalien 

ohella Fuengirolassa juh-
litaan myös lukuisia hen-
kilökohtaisia palkintoja. 
Pelkästään juniorisarjois-

sa parhaan pelaajan ja 
parhaan maalivahdin pal-
kintoja tuli Fuengirolaan 
yhteensä peräti seitsemän.

Kultaa, kunniaa ja pokaaleja. Fuengirola LIONSin kausi oli menestytksekäs.
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Rullakiekkokausi oli yhtä voittokulkua ”Mä kierrän 
ympäri maan...”

Suomen kojuun ensimmäi-
senä tutustumaan, sillä on-
han se suomalaisille tärkeä 
paikka. Hienoa, että koti-
maata tuodaan Espanjas-
sa esille. Kojulla tai kuten 
espanjalaisittain sanotaan 
casetalla, on hieno sinival-
koinen tunnelma. Ulkosalla 
Tiia ja Sara ottavat asiak-
kaita vastaan hienot suo-
mipaidat päällä ja myyvät 
janoisimmille ensimmäiset 
oluet. Sisälle on rakennet-
tu tyylikäs baaritiski ja la-
va, jossa on viikon mittaan 
useita esiintymisiä. 

Ja sitten tutustumaan 
muiden maiden kulttuu-
reihin ja casetoihin. Yli 30 
maan joukossa riittää var-
masti tutustumista, mutta 

onneksi siihen on kuusi päi-
vää aikaa. 

Allekirjoittaneeseen te-
ki vaikutuksen Uruguayn 
osasto ja erityisesti sen suu-
ri lihanpaistopiste. Kävin 
testaamassa ja itselleni 
valikoitui sikäläinen veri-
makkarahodari ja urugu-
aylainen käsityöolut. Oli 
kyllä mahtavan hyvä va-
linta, mutta lihoja grilleis-
sä katsoessani totesin, että 
moni muukin vaihtoehto 
olisi varmasti ollut mait-
tava. 

Viron caseta oli kodi-
kas ja siellä kansantanhu 
soi ja tanssittiin. Siellä oli 
kiva käydä ja juoda yksi vi-
rolainen olut ja katsella ja 
kuunnella, kun haitari soi 

ja kansa tanhusi. 
Brasilialaiset, jamaika-

laiset ja meksikolaiset mm. 
ovat tunnetusti hyvin-
kin räiskyviä ja värikkäi-
tä kansoja, ja tämä näkyi 
myös heidän osastoissaan. 
Brasilialla oli mm. sateen-
varjoista tehty maan lip-
pu katonrajassa. Jokainen 
näistä mainituista osastois-
ta on tutustumisen arvoi-
nen.

Ruuasta puhuttaessa 
Uruguayn lisäksi myös Ar-
gentiinalla, USA:lla ja Suo-
mella on näyttäviä ruuan 
valmistustapoja. Loimulo-
hen valmistusta kun ei nyt 
vaan voita mitään. 

Yksi koskettavimmista 
casetoista on Ukrainalla. 
Somistus ei väreillä kilpai-
le, mutta seinillä on lukui-
sia järisyttäviä sotakuvia, 
jotka ovat surullista katsot-
tavaa. Ehdottomasti kan-
nattaa käydä tutustumassa 
Ukrainaan. Kaikesta huo-
limatta ukrainalaiset ovat 
hyväntuulinen ja -tahtoi-
nen kansa.

Kansainväliset päivät alkoivat keskiviikkona 
Fuengirolan feria-alueella kolmen vuoden 
tauon jälkeen. Lähdin aistimaan, onko väkeä 
liikenteessä ja tutustumaan mitä tämän 
vuoden tapahtuma pitää sisällään.  
Teksti ja kuvat: Santtu Hyytinen
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Fuengirolaan 
saadaan vihdoin 
ensiapupäivystys  

Fuengirolan julki-
sen terveydenhuollon 
palveluihin on jo pit-
kään odotettu paran-
nuksia. Muun muassa 
Fuengirolan ja Mija-
sin yhteinen sairaala 

tuntuu edelleen juuttuneen hallinnollisiin rattaisiin.
Maanantaina 25.4. kirjoitettiin kuitenkin yksi mer-

kittävä luku, kun Fuengirolan pormestari Ana Mu-
la ja Andalusian terveyspalveluista vastaava Miguel 
Ángel Guzmán allekirjoittivat sopimuksen, jonka 
mukaan kaupunkiin rakennetaan uusi erityishoi-
toon ja hätäpäivystykseen soveltuva terveysasema.

Fuengirola osoitti Andalusian viranomaisille han-
ketta varten lähes 3.000 neliömetrin tontin jo viime 
heinäkuussa avenida de Santa Amalian varrelta, kau-
pungin keskustasta. Nyt allekirjoitetulla sopimuksel-
la aluehallinto sitoutuu rakentamaan terveysaseman, 
johon on tarkoitus tehdä mm. radiologian yksikkö.

AirBalticin suorat 
lennot Tampereelta 
Málagaan alkavat 
vappupäivänä 

 
AirBaltic avaa 1.5. alkaen uuden kotikentän Tampe-
reelle. Sen myötä tarjolla on suoria lentoja kahdek-
saan eri kohteeseen ympäri Eurooppaa.

Aurinkorannikon suhteen ilouutinen on se, että 
yksi näistä kohteista on Málaga. Muut ovat Ams-
terdam, Kööpenhamina, Frankfurt, München, Os-
lo, Rodos ja Riika.

Suoria lentoja Tampereen ja Málagan välillä len-
netään kahdesti viikossa, torstaisin ja sunnuntaisin. 
Lennot liikennöidään Airbus A220-300 -koneella. 
Muina päivinä, tiistaita lukuun ottamatta, tarjolla 
on välilaskullisia lentoja.

Halvimmillaan suorat lennot Málagan ja Tampereen 
välillä maksavat hieman alle sata euroa per suunta.

Andalusialaiset 
kesäkuussa 
vaaliuurnille 
Andalusian presidentti Juanma Moreno on ilmoit-
tanut, että maakuntavaalit aikaistetaan. Uusi vaali-
päivä on 19. kesäkuuta.

Moreno ilmoitti virallisesti päätöksestään maa-
nantai-iltana, 25.4. Ilman muutosta Andalusian maa-
kuntavaalit olisivat olleet ohjelmassa tämän vuoden 
marraskuussa. Moreno halusi kuitenkin aikaistaa 
vaaleja viidellä kuukaudella.

Virallisen selityksen mukaan syynä vaalien ai-
kaistamiselle on Espanjan hurjana laukkaava in-
flaatio, jonka vuoksi maakunnalle on saatava uusi 
budjetti mitä pikimmin.

Käytännössä vaalien aikaistaminen tarkoittaa si-
tä, että maakuntahallitus jatkaa töitään normaalisti 
kesäkuun vaaleihin asti, mutta parlamentin toimin-
ta ajetaan minimiin. Kaikki mahdolliset prosessissa 
olevat aloitteet ja hankkeet menevät jäihin. Jos uusi 
parlamentti näkee ne vaalien jälkeen vielä tarpeelli-
siksi, lähtee niiden käsittely liikkeelle alusta.

Uusi vaalipäivä on siis sunnuntai 19. kesäkuuta. 
Ehdokkaiden ilmoittaminen päättyy keskiviikko-
na 18. toukokuuta ja vaalikampanjat käynnistyvät 
perjantaina 3. kesäkuuta.

Kuninkaan jäähyväiset 
Torremolinosissa
Yksi aikakausi on tulossa 
päätökseensä, kun maail-
mankuulu reggaeton-tähti 
Daddy Yankee kiertää maa-
ilmaa jäähyväiskiertueen-
sa merkeissä.

Reggaetonin kuninkaak-
sikin tituleerattu Daddy 
Yankee ilmoitti jonkin aika 
sitten yllättäen vetäytyvän-
sä musiikin parista. Puerto 
Ricosta kotoisin oleva artisti 
hemmottelee kuitenkin fa-
nejaan vielä kerran kunnon 
maailmankiertueella.

Daddy Yankeen ”La Úl-
tima Vuelta” -maailman-
kiertue vierailee myös 
Espanjassa, tosin vain kah-
dessa kaupungissa. Aurinko-
rannikon reggaeton-fanien 
iloksi ja ihastukseksi toinen 

Onko Venäjä Suomelle  
turvallisuusuhka?

Mahdollinen uhka jos tilanne eskaloituu

34%

Mahdollinen uhka ainakin kunnes valta vaihtuu

25%

Ehdottomasti vakava ja välitön uhka

32%

Ei ole eikä tule olemaan uhka 

8%

• EU VETÄÄ ESPANJAN valtion jälleen oikeuteen 
hoitamattomista jätevesistä. Viimeksi vastaava 
reissu oikeuden eteen tuli maksamaan Espanjalle 
yli 12 miljoonaa euroa sakkoina. Syynä on tällä-
kin kertaa se, että espanja ei ole huolehtinut siitä 
että kunnat puhdistavat jätevetensä asianmukai-
sesti. Tällä kertaa EU puuttuu tähän epäkohtaan 
133 kaupungin ja kunnan osalta. Málagan pro-
vinssissa asia on retuperällä ainakin Álorassa, Pi-
zarrassa ja Cártamassa. Jätevesijärjestelmä olisi 
pitänyt olla kunnossa vuoteen 2006 mennessä. 

• JUNAMATKUSTAMINEN Málagan ja Madridin 
välillä kiristää matkalaisten hermoja. Syynä on ka-
pea tarjonta, jonka vuoksi osa vuoroista on täyn-
nä ja hinnat nousevat. Vielä ennen pandemiaa 
Málagan ja Madridin välillä ajettiin päivittäin 14 
nopeaa AVE -pikajunavuoroa, mutta nykyisellään 
vuoroja on vain 9–11, päivästä riippuen. Rautatie-
yhtiö Renfen mukaan syynä on kuljettajapula, kun 
pandemian aikana kuskeja siirtyi muihin töihin. 
Näillä näkymin tilanteeseen ei ole luvassa helpo-
tusta ennen kuin Renfe onnistuu houkuttelemaan 
lisää kuljettajia palvelukseensa. 

Seuraava kysymys: Mikä on paras vappuherkku?

• KOLME IHMISTÄ on pidätetty heidän epäillyistä 
yhteyksistään Mijasissa sijaitsevasta kodista löy-
tyneeseen marihuanalaboratorioon. Kahta muuta 
henkilöä vastaan on aloitettu oikeustoimia. Asun-
nosta takavarikoitiin yhteensä 711 marihuana-
kasvia, 36 kiloa nuppuja ja runsaasti huumeen 
viljelyyn liittyvää materiaalia. Ryhmä oli vuok-
rannut kasvatustoimintaansa loistoasuntoja te-
kaistuilla nimillä. Kaikkia pidätettyjä syytetään 
osallisuudesta kansanterveysrikoksiin, sähkö-
petokseen ja rikollisjärjestöön kuulumisesta. 

• MARBELLAN KAUPUNKI saa jatkossa vuosittain  
miljoona euroa enemmän rahaa Andalusian  
maakuntahallitukselta. Syynä on se, että vihdoin 
myös Espanjan virallinen tilastokeskus INE myön-
tää, että Marbellassa on yli 150.000 asukasta. 
Tämä on merkittävää, sillä kaupunkien aluehallin-
nolta saaman rahan määrä riippuu kaupungin vi-
rallisesta asukasluvusta. 150.000 asukkaan rajan 
ylittyminen nostaa Marbellan kaupungin ylem-
pään tuloutusluokkaan, ja käytännössä vuoden 
2023 alusta alkaen se saa miljoonan vuodessa  
lisärahaa.

näistä kaupungeista on Tor-
remolinos. 

Daddy Yankee esiintyy 16. 
heinäkuuta Torremolinosin 
Puro Latino Fest -festareil-
la. Edellisenä päivänä, 15. 
heinäkuuta miehen show 
nähdään Madridissa, Pu-
ro Reggaeton -festivaaleilla.

Daddy Yankee on vuonna 
1995 alkaneen uransa aika-
na ehtinyt liikuttaa kaiken-
kokoisia takapuolia ympäri 
maailman. Hänen levyjään 
on myyty maailmanlaajui-
sesti yli 20 miljoonaa kap-
paletta.

Daddy Yankee haluaa lopettaa 
huipulla. Heinäkuussa miehen 

voi nähdä Torremolinosissa.
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Jatkoa sivulta 3

Uhkailua ja hengenvaaraa
Pia Heikkilän ottamia kuvia Saramäen vankilasta Turusta. Vasemmalla ulkoilupiha, missä päivittäin sai kävellä ympyrää.

HEIKKILÄ HAKI kahden 
viikon välein vapautusta, 
mutta sitä ei myönnetty. 
Perusteeksi sanottiin ka-
toamisvaara, jolla ilmei-
sesti viitattiin siihen, että 
Heikkilä asui tuolloin Es-
panjassa. Toinen peruste oli 
tietojen vuotamisen mah-
dollisuus, eli pelättiin Heik-
kilän kertovan puolisolleen 
tietoja tutkinnasta. Heikki-
län mukaan hänellä ei oli-
si ollut mitään kerrottavaa.

– Toisin sanoen minua pi-
dettiin panttivankina. Van-
kina pitämiseni todellinen 
syy oli saada isäntä anta-
maan periksi ja saapumaan 
paikalle pelastamaan mi-
nut. Kaikki ihmettelivät toi-
mintaa. Sekä vanginvartijat 
että vangit sanoivat, etteivät 
ennen ole nähneet tällaista. 

Syöttinä tai panttivan-
kina pitäminen ei ollut 
Heikkilän olettamaa, po-
liisin lausunto Heikkilän 
vapautuspäivänä kertoo 
karua kieltään pitkän pi-
dätyksen todellisista mo-
tiiveista.

– Sinä päivänä, kun pää-
sin jalkapantavapauteen, 
tutkinnanjohtaja sanoi mi-
nulle, että ei se sitten tullut 
sinua pelastamaan. Kyllä-
hän tuo lausunto poliisin 
sanomana kertoo sen, et-
tä minua pidettiin pantti-
vankina, tarkoitus oli saada 
isäntä kiinni.

Virheitä ja seksuaalista 
painostusta
Heikkilän vankeusaika-
na tehtiin myös selviä vir-
heitä hänen kohtelussaan. 
Ensimmäisen pidätysviik-
konsa hän vietti Salon van-
kilassa.

– Ihan alkuvaiheissa mi-
nulle iski kamala hammas-
särky. Viisi päivää itkin ja 
rukoilin vartijoilta särky-
lääkkeitä tai hammaslää-
käriä. Mitään ei tapahtunut. 
Kun minut siirrettiin toi-
seen vankilaan Turun Sa-
ramäkeen, siinä yhteydessä 
vasta pääsin hammaslää-
käriin ja mätä hammas 
poistettiin.

Myös yhteydenpidossa 
ulkomaailmaan Heikki-
län kohdalla tapahtui yl-
lättäviä ”unohduksia”.

– Sain antaa yhden pu-
helinnumeron, johon voin 
pitää yhteyttä. Annoin pik-
kusiskoni numeron, mut-
ta poliisi ”unohti” toimittaa 
sen vankilaan. Kuuteen 
viikkoon en saanut mitään 
yhteyttä keneenkään, eikä 
perheeni tiennyt minusta 
mitään. En ollut kenelle-
kään kertonut meneväni 
kuulusteluihin, koska luu-
lin niiden olevan kolmessa 
päivässä ohi. Facebookis-
sa ja muualla oli paljon ih-
misiä, jotka olivat todella 
huolestuneita minusta ja 
olinpaikastani, kun yht-
äkkiä katosin kaikkialta.

Heikkilän mukaan po-
liisi yritti murtaa hänen 
henkistä selkärankaan-
sa kaikilla mahdollisilla 
tavoilla. Jopa hänen per-
heensä asioita ryhdyttiin 
kaivelemaan ja niitä yri-
tettiin yhdistää rahanpesu-
rikoksiin.

Heikkilää pidettiin sulje-
tuimmalla mahdollisella 
osastolla.

– Siellä oli lisäkseni kol-
me murhaajaa ja loput oli-
vat narkkareita. Yleensä 
tutkintavankeudessa ole-
villa on paljon helpommat 
olot, koska ei ole todet-
tu syylliseksi mihinkään. 

Minua koetettiin murtaa, 
siksi kai minut sellaiselle 
osastolle laitettiin. 20 tun-
tia päivässä yksinäsi sellis-
sä. Neljä tuntia sitten jotain 
muuta, ruokailua ja ulkoi-
lua. Se oli henkisesti rank-
kaa. Aluksi en nukkunut 
käytännössä ollenkaan, 
sitten sairaanhoitajat pa-
kottivat minut ottamaan 
unilääkkeitä, koska aloin 
olla jo aika sekavassa kun-
nossa.

Vankilaoloissa Heikki-
lä koki myös seksuaalista 
painostusta.

– Pari naista tuli iske-
mään jossain vaiheessa, 
mutta kieltäydyin kohte-
liaasti. Ei tällä kertaa kiin-
nostanut kokeilla naista 
ensimmäistä kertaa elä-
mässäni.

– Poliisi myönsi jälkeen-
päin, että minusta ei olisi 
pitänyt tehdä kansainvälis-
tä etsintäkuulutusta vaan 
kutsua vain kuulusteluun. 
Muutenkin he myönsivät 
liioitelleensa minun kiinni-
pitämiseni kanssa.

5.000 euron palkkio

Vapauduttuaankaan Heik-
kilä ei ole saanut olla rau-
hassa.

– Facebookin ilmestyi 
ilmoitus, jossa luvattiin 
5.000 euron palkkio sille, 
joka kertoo missä olen. Ym-
märtääkseni asialla olivat 
Janin velkojat. Soitin asiasta 
poliisille, siellä suhtaudut-
tiin aluksi välinpitämättö-
mästi asiaan, mutta lopulta 
se jotenkin hoidettiin. 

Myös poliisi on välittä-
nyt Heikkilälle uhkaavan 
oloisia viestejä. 

– Noin kuukausi sitten 
sain Suomen poliisilta vies-
tin, että olen hengenvaa-

rassa. Seuraavana päivänä 
vielä Espanjassa toimiva 
KRP:n yhdysmies vahvisti 
asian, että hänellä on tietoa 
minuun kohdistuvasta hen-
keä uhkaavasta vaarasta. 
Minulle eikä lakimiehelleni 
ei ole suostuttu kertomaan 
kuka uhkaa ja miksi. Näis-
tä uhkauksista johtuen, en 
ihan hirveästi kerro ihmi-
sille missä olen ja liikun. 
Uhkauksilla on piinattu 
itseäni ja perhettäni ihan 
riittävästi.

Takaisin  
Espanjaan
Kun Heikkilä viimein pää-
si eroon jalkapannastaan 
hän lähti saman tien Es-
panjaan.

– Siitä alkoivat kaikenlai-
set ongelmat passin kanssa. 
Minulle ei myönnetty kuin 
päivän passi. Sama toistui, 
kun tulin viime kesänä 
Suomeen hoidattamaan it-
seäni. Olin kaiken tämän 
keskellä saanut stressi-
peräisen Crohnin taudin, 
joka on vakava suolisto-
sairaus. Passirumba lop-
pui vasta, kun olin lähdössä 
Suomesta takaisin Espan-
jaan. Passitoimiston pape-
reissa luki, ettei minulle saa 
myöntää passia. Siihen ei ol-
lut mitään perustetta, tut-
kinta oli osaltani ohi, en 
ollut matkustuskiellos-
sa enkä mitään. Silkalta 
kiusanteolta se tuntui. La-
kimieheni soitti jonnekin 
korkealle virkamiehelle mi-
nisteriöön ja sitä kautta pas-
si lopulta järjestyi.

Vapautumisensa jälkeen 
Heikkilä on ollut ravinto-
latöissä Suomessa ja Es-
panjassa. Lisäksi hän on 
kouluttanut hevosia ja teh-
nyt avustustöitä.

Toimittajan kommentti
HELSINGIN SANOMIEN 
huhtikuun kuukausiliittees-
sä oli Varkaiden paratiisi 
-niminen juttu, jossa käsi-
teltiin rikollisten, erityisesti 
suomalaisten rikollisten pe-
siytymistä Aurinkorannikol-
le. Kyseisen jutun taustoi-
tukseen Hesarin toimittaja 
jututti myös minua. Kerroin 

toimittajalle, että etsitty rikollinen Jan Salminen oli 
tuttu hahmo Fuengirolassa ja että hänen silloinen 
puolisonsa työskenteli myös ravintolassa, jossa 
olen osakkaana. Muutamia huhuja Salmisen ja 
puolisonsa liikkeistä kerroin myös.

Pia Heikkilä luki jutun ja oli minuun yhteydes-
sä. Hänen mielestään lausunnoissani Hesaris-
sa oli virheitä. Yhdessä tuumin päätimme, että 
Heikkilä kertoo tarinansa asiaan liittyen omin 
sanoin ja se julkaistaan Fuengirola.fi -lehdessä.

Heikkilää ei enää syytetä mistään. Silti pro-
sessi on vielä kesken, joten ihan kaikista asioista 
hän ei vielä voi julkisesti puhua. Sovimme pa-
laavamme näihin asioihin, kun tilanne sen sallii.

Heikkilän haastattelu tehtiin puhelimitse. Tie-
dän, että hän oleskelee Espanjassa, mutta tar-
kempaa olinpaikkaa en tiedä.

Hesarin kuukausiliitteen juttu kannattaa lu-
kea. Se on asiallinen ja valaiseva kirjoitus Suo-
men järjestäytyneen rikollisuuden siirtymisestä 
Espanjaan.

Antti Pekkarinen

KAIKEN TÄMÄN jälkeen Pia 
Heikkilä on todettu syyttö-
mäksi kaikkeen, mistä hän-
tä syytettiin.

– Vankeusaika oli koke-
muksena henkisesti todel-
la rankka. Lukemattomat 
yksinäiset itkunsekaiset 

yöt jättävät jälkensä. Jäl-
keenpäin on todettu eri-
laisia stressihäiriöitä ja jo 
mainittu Crohinin tauti. Yli 
vuoden kesti, ennen kuin 
elämä alkoi tuntua yhtään 
normaalilta, Heikkilä sum-
maa.

”Noin kuukausi sitten sain 
Suomen poliisilta viestin, että 
olen hengenvaarassa.”
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Córdoban patiot loistavat kukista

”Äitini on hellä kuin tilli ja silli”

Córdoban vanhan keskus-
tan asuintaloille ja raken-
nuksille on tyypillistä, että 
ne on rakennettu keskus-
pation ympärille. Patiot 
tarjoavat talon asukkaille 
kokoontumispaikan, jos-
sa he voivat tavata naapu-
reitaan.

Córdoban patiokulttuu-
ri juontaa juurensa jo roo-
malaisten aikaan. Patioiden 
tarkoitus oli tarjota helpo-
tusta kuumassa ja kuivas-
sa ilmastossa. Tapa jatkui 
myös maurien ajalla ja on 
säilynyt sieltä aina nyky-
aikaan saakka.

Patioita on Córdobas-
sa perinteisesti koristeltu 
kasveilla, kukilla sekä ve-
sielementeillä, joiden avulla 
paikalliset ovat viilentä-
neet kotejaan. Ajan kulu-
essa patioista muodostui 
córdobalaisten luovuuden 
ja kekseliäisyyden taidon-
näytteitä.

Kilpailu kauneimmasta 
patiosta
Nämä kauniit keitaat kes-
kellä kaupunkia olivat 
aivan liian kauniita pidet-
täväksi piilossa paksujen 
ovien ja rautaristikkojen ta-
kana. Vuonna 1921 järjes-
tettiin ensimmäisen kerran 
kilpailu kaupungin kau-
neimmasta patiosta.

Näin sai alkunsa sit-
te m m i n  p e r i nte ek s i 
muo dostunut Córdoban 
patiofestivaali, jonka ai-
kana córdobalaiset avaa-
vat kotiensa ovet myös 
ulkopuolisille, jotta kaikki 
halukkaat pääsevät ihaste-
lemaan sisäpihojen loistoa.

Aina toukokuun alus-
sa käytävä patioiden kau-
neuskilpailu on Córdoban 
kaupunginhallituksen 
järjestämä, ja sen aika-
na pääsee vierailemaan 

noin viidelläkymmenel-
lä yksityispatiolla. Lisäksi 
patioita on monissa julki-
sissa rakennuksissa, joista 
osaan on pieni sisäänpää-
symaksu. Tapahtuma on 
myös hyväksytty Unes-
con maailmanperintö-
listalle.

Patiot eivät tarjoa aino-
astaan visuaalista juhlaa 
kävijöille. Ne tuovat myös 
huumaavia tuoksuja kau-

pungin kaduille ja kujille, 
joten festivaali tarjoaa kä-
vijöilleen aisteja hivelevän 
kokonaisuuden.

Patiot kartalla

Tänä vuonna patiot ovat 
avoinna yleisölle 3.–15. tou-
kokuuta kello 11–14 sekä 
18–22. Niiden kiertämistä 
helpottaa patios.cordoba.es 
-nettisivuston interaktiivi-

nen kartta, johon on myös 
liitetty lyhyt kuvaus kai-
kista kilpailuun osallistu-
vista patioista.

Matkatoimisto Meriatur.com 
järjestää retken Córdobaan kes-
kiviikkona 11. toukokuuta. Ret-
kellä vieraillaan myös Córdoban 
ainutlaatuisessa moskeijakated-
raalissa. Lisätiedot ja varaukset 
osoitteesta www.meriatur.com.

Musiikkiakin toki kuul-
laan, onhan kyse konser-
tista. Tríada on kolmen 
taitavan naislaulajan muo-
dostama lauluyhtye. Keu-
lakuvana yhtyeessä toimii 
kokenut, monta kertaa Suo-
men parhaaksi naislaula-
jaksi valittu Maija Hapuoja. 
Muut jäsenet ovat mones-
ta yhteydestä tuttu Seita 
Van Den Eeden ja uudem-
pi tuttavuus Leea Antila. 
Sekä Van Den Eeden että 
Antila toimivat opettajina 
Aurinkorannikon suoma-
laisella koululla.

– Olemme treenanneet 
tiivisti helmikuusta saakka. 
Treenit ovat meille samal-
la mahtavia laulutunteja, 
Maija on aivan uskomaton 
pedagogi, Van Den Eeden 
hehkuttaa.

– Mikäs se tuollaisia 

lahjakkuuksia opettaes-
sa, kun nuotinlukutaito 
on kunnossa ja kynäkin 
pysyy kädessä, Hapuoja 
kommentoi.

– Maijan opetusta on sa-
nottu yhtä tiukaksi kuin 
venäläinen balettikoulu. 
Tiukkaa se onkin, mutta 
koko ajan on kivaa ja asiat 
etenevät johdonmukaises-
ti, Antila lisää.

Tríada esiintyy pianisti 
Ari-Pekka Korhosen ja Ari 
Koveron säestämänä äi-
tienpäivänä kaksi kertaa. 
Ensin on lounaskonsert-
ti Kukossa klo 13 ja klo 15 
toinen konsertti Fuengiro-
lan seurakuntakodilla. Ylei-
söä kehotetaan saapumaan 
Kukkoon jo 12.30 alkaen, 
jotta konserttilippuun sisäl-
tyvä äitienpäivälounas saa-
daan ainakin alkuun ennen 

konsertin alkua.
Lauluyhtye Tríadan nais-

ten äänet soivat hienosti 
yhteen. Ohjelmistoon on 
kerätty kauniita äitienpäi-

vään sopivia lauluja. Tut-
tuja lauluja ovat vaikkapa 
Kissa vieköön, Sinua sinua 
rakastan, Valoa ikkunas-
sa ja Pikku pikku bikinissä. 

Mukana on myös uudem-
pia, toistaiseksi tuntemat-
tomampia lauluja.

Kukon lounaskonserttiin 
voi varata paikan laittamal-

la sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com. 
Seurakuntakodin lippuja 
voi käydä ostamassa pai-
kan päältä.

Córdoban patiofestivaali on vuodesta 1921 
lähtien järjestetty kilpailu kaupungin kauneim-
masta patiosta. Matkatoimisto Meriatur.com:n 
retkellä pääset keskelle kevään värikkäintä 
tapahtumaa keskiviikkona 11. toukokuuta.

Tyypillisesti patiot on Córdobassa koristeltu kukkasin.

Tríada lauluyhtye pitää kaksi konserttia äitienpäivänä. Leea Antila (vas), Maija Hapuoja ja Seita Van Den Eeden.

Córdobalaiset sisäpihat tarjoilevat herkkuja näkö- ja hajuaistille.

Otsikon lausahdus on Seita Van Den Eedenin 
tyttären Selman suusta. Lisää lasten lausah-
duksia kuullaan Tríada-lauluyhtyeen äitien-
päiväkonserteissa sunnuntaina 8.5. Lausah-
duksia on otettu esimerkiksi Aurinkorannikon 
suomalaisen koulun ykkösluokkalaisilta ja 
Maija Hapuojan lastenlapsilta.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Ari Kovero
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Maailman suurin risteilyalus 
saapuu Málagaan lauantaina

Risteilijä tekee niin kutsu
tun transatlanttisen mat-
kan, eli se seilaa Atlantin 
yli Yhdysvaltojen Fort Lau-
derdalesta Barcelonaan ja 
pysähtyy ensimmäisen 
kerran Euroopan puolella 
nimenomaan Málagassa.

Wonder of the Seas val-
mistui risteilemään tämän 
vuoden tammikuussa. Val-
mistuttuaan Wonder of the 
Seas nappasi maailman 
suurimman risteilyaluk-
sen tittelin isosiskoltaan 
Symphonylta. Wonder of 
the Seas on samaa sarjaa 
neljän jo aiemmin Málagas-
sa vierailleen Oasis-luokan 
risteilyaluksen kanssa. 

Vuodesta 2022 lähtien  
viisi maailman suurin-
ta matkustaja-alusta ovat 
kaikki Royal Caribbean 
-varustamon Oasis-luo-
kan aluksia. Varustamo 
on myös tilannut kuuden-
nen Utopia of the Seas -ni-
misen aluksen.

Oasis-luokan kaksi en-
simmäistä risteilijää val-

mistettiin Suomen Turussa. 
Oasis of the Seas valmistui 
vuonna 2008 ja Allure of 
the Seas vuonna 2009.

Naapurustot uutuutena

Lauantaina Málagan sata-
maan lipuvassa maailman 
suurimmassa risteilyaluk-
sessa matkustajien liikku-
mista aluksella on haluttu 
helpottaa jakamalla laivan 
tiloja eri vyöhykkeisiin eli 
”naapurustoihin” (neigh-
bourhood).

Wonder of the Seas -ris-
teilyaluksella on 18 kantta. 
Enimmillään laivaan mah-
tuu 6.899 matkustajaa ja lai-
vassa on eri tasoisia hyttejä 
peräti 2.867 kappaletta.

Kahdeksannessa ”naa-
purustossa” sijaitsevat VIP-
matkustajille tarkoitetut 
tilat. Siellä on sarja sviitte-
jä ja uutuutena on mm. kak-
sikerroksinen, kahdeksan 
hengen perhesviitti. Vip-
alueella on myös alueen 

oma ravintola ja terassi.

Lähes loputtomasti 
mukavuuksia
Kaikkiaan laivassa on 22 
ravintolaa ja 11 baaria. Uu-
tuuksina Etelä-Amerikan 
baari ja The Vue -baari hui-
keilla panoraamanäkymil-
lään.

Laivalla on aiempia aluk-
sia suurempi ja monipuo-
lisempi aurinkokansi ja 
keskuspuisto runsaine vi-
herkasveineen ja kukki-
neen. Lapsille on tarjolla 
suuri ulkoleikkipaikka.

Matkustajat voivat naut-
tia ulkoilmateatterista tai 
huvitella vedenalaisessa 
maailmassa, jossa on liu-
kumäkiä, kiipeilyseiniä ja 
erilaisia pelejä.

Laivalta löytyvät myös 
mm. jäähalli, aikuisten oma 
solariumallasalue, surffa-
ussimulaattorit ja vaijeri-
liuku.

Erilaista viihdettä on tar-
jolla kasinosta 3D-/4D-elo-
kuvateattereihin ja stand up 
komediasta live-musiikkiin 
ja show-esityksiin.

Tämän viikon lauantain 
klo 8.00–18.00 välisen py-
sähdyksen jälkeen maa-
ilman suurin risteilyalus 
palaa Málagan vesille 30. 
lokakuuta.

Perhesviitti kahdeksalle hengelle.Wonder of the Seas näyttää lähes kermakakulta.

The Vue -baarin panoraamanäkymä.

Lasten leikkipaikka.

Maailman suurin 
risteilyalus Royal 
Caribbeanin Wonder 
of the Seas saapuu 
lauantaina Málagan 
satamaan.

Kaikkiaan 
laivassa on 
22 ravintolaa 
ja 11 baaria. 
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Veera Heikkilä ja Liina Krell valmistuvat 
vuoden päästä musiikinopettajiksi. Nyt 
he ovat Aurinkorannikon suomalaisella 
koululla työharjoittelussa.
Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Santtu Hyytinen

Maikat maistelemassa Aurinkorannikkoa

Aurinkorannikko houkut-
taa, kuten tiedetään, monia 
eläkeläisiä viettämään kul-
taisia vuosia lempeään il-
mastoon. Samoin monet 
työikäiset löytävät Espan-
jan auringosta miellyttä-
vämmän arjen kuin mitä 
esimerkiksi Suomen loskan 
polkeminen tarjoaisi. 

Eipä siis mikään ihme, 
että myös opiskelijoiden 
työharjoitteluympäristö-
nä Aurinkorannikolla 
on monta valttia tarjot-
tavanaan. Monipuolinen 
suomalaisyritysten ja yh-
teisöjen kirjo takaa sen, että 
yhä useamman alan opis-
kelijoille löytyy täältä har-
joittelupaikkoja.

Parhaillaan Aurinko-
rannikon suomalaisella 
koululla työharjoittelus-
sa olevat Veera Heikkilä 
ja Liina Krell vakuuttavat 
ensimmäisen reilun vii-
kon harjoittelun jälkeen 
olevansa ikionnellisia sii-
tä että valitsivat harjoitte-
lupaikakseen nimenomaan 
Aurinkorannikon.

Mahtava kokemus

Kurssikaverukset, Veera 
Heikkilä 23 vuotta ja Lii-
na Krell 24 vuotta, opiskele-
vat Jyväskylän yliopistossa 
musiikkikasvatusta. Syys-
kuussa 2018 alkaneet opin-
not ovat sujuneet hyvin.

– Opiskelu on ollut mie-
lekästä ja kiinnostavaa, ja 
opinnot edenneet hyvää 
vauhtia. Kandiopinnot on 
suoritettu ja ensi kevääseen 

lä meille vieraan kansan 
keskellä, niin Suomen kie-
li ja kansalaisuus jotenkin 
yhdistävät joukon tiiviim-
mäksi, Liina Krell jatkaa.

Toinen ero Suomessa teh-
tyihin aiempiin työharjoit-
teluihin verrattuna on se, 
että nyt ollaan ns. yksityis-
koulussa. Myös se näkyy 

Koko hela maailma 
yhdessä illassa

Pääkirjoitus 29.4.2022

mennessä myös maisterin 
opinnot saadaan valmiiksi, 
kertaavat tulevat ”maikat”, 
jotka siis valmistuvat ensi 
kesänä musiikinopettajiksi.

Tähän asti työharjoitte-
lujaksoissa Suomessa he 
ovat muun muassa työs-
täneet opetusmenetelmiä 
ja arviointia. Fuengirolassa, 
Aurinkorannikon suoma-
laisessa koulussa heidän on 
kolmen viikon harjoittelun 
aikana tarkoitus perehtyä 
opettajan arkeen. Ja se saa 
kaksikolta isosti kehuja.

– Opetussuunnitelma-
han täällä on tietysti sama 
kuin Suomessa, mutta jo-
tenkin tunnelma koulun 
sisällä on erilainen kuin 
Suomessa. Tuntuu siltä kuin 
koko henkilökunta olisi ko-
ko ajan hyvällä tuulella ja 
kaikkien kesken vallitsee 
hyvä yhteishenki, Veera 
Heikkilä kuvailee.

– Vaikka Suomessakin 
työharjoitteluissa on ollut 
kivaa, niin täällä se vielä 
korostuu. Ehkä se johtuu 
siitä, että kun ollaan tääl-

 KUKA?
Veera Heikkilä

 ● 23 vuotta
 ● Kotoisin Heinolassa
 ● Opiskelee Jyväskylän 

yliopistossa musiikki
kasvatusta

 ● Pääinstrumentti piano

Minkä maan tai 
maiden kulttuuri 
kiinnostaa sinua?      
Teksti ja kuvat:  
Santtu Hyytinen

Mikko Sallinen, 51 
Helsinki

Latinalaisen Amerikan 
maiden kulttuuri kiinnostaa, 
koska heillä on hyviä 
eksoottisia ruokia.

 

Risto Kulta, 65 
Vantaa

Turkin, koska perhetuttu on 
sieltä.

Merja Kulta, 63 
Vantaa  

Viro on rikas kulttuuri ja 
lähellä Suomea. 

harjoittelijoiden mukaan 
arjessa.

– Ensimmäisenä tulee 
mieleen ruoka. Ei sillä, että 
suomalaisessa kouluruoas-
sa olisi mitään vikaa, mut-
ta kyllähän täällä tuoreista 
raaka-aineista paikan päällä 
tehty kouluruoka on erityi-
sen herkullista, Krell ylistää.

– Kunpa joskus pääsisimme samaan kouluun opettamaan yhdessä. Silloin voisimme oikein yhteistuumin tuoda Espanjan meininkiä koulun arkeen, haaveilevat ystävykset ja kurssikaverit Veera Heikkilä (vas.) ja Liina Krell (oik.).

Fuengirolan kansainväliset päivät ovat käynnissä. Jos 
olet Aurinkorannikolla, varaa ihmeessä ainakin yksi 
ilta vietettäväksi tämän upean tapahtuman parissa.

Kyse on eräänlaisesta messutapahtumasta, jos-
sa eri kansallisuudet esittelevät omaa kulttuuriaan. 
Esillä on esittäviä taiteita kuten tanssia ja musiikkia, 
käsitöitä ja mitä tahansa maat ovatkaan keksineet 
esitellä omasta kulttuuristaan. 

Elävä musiikki on yksi hienoimpia kansainvälis-
ten päivien anteja. Kun Fuengirolan feria-alueella 
vaeltelee ja kurkkailee sisään juhlahuoneistoihin (ca-
seta/peña), voi törmätä käsittämättömän hienoihin 
musiikillisiin elämyksiin. USA:n casetassa saattaa 
soitta täysiverinen kantribändi lännenhatuissaan, 
Irlannin osastolla saattaa soida Thin Lizzy -musiikki 
parempana kuin alkuperäinen ja Meksikon osastol-
la helisevät isot kitarat ja sombrerot ovat halkaisijal-
taan jättimäisiä. Etelä-Amerikan maiden osastoilla 
vietetään rytmien juhlaa ja musiikkiin liittyy usein 
tanssiesityksiä, jotka ovat sanalla sanoen upeita. 
Aasian kansakuntien osastoilla musiikki on meille 
eurooppalaisille vieraampaa, mutta äärimmäisen 
mielenkiintoista.

Kulinaariset elämykset ovat kansainvälisillä päivil-
lä aivan omaa luokkaansa. Feria-alueelle kannattaa 
mennä nälkäisenä, herkkuja löytyy joka makuun. 
Japanin osastolta saa sushia, Uruguayin osastolla 
jättimäisissä grilleissä paistuu lähes kokonaisia nau-
dan ruhoja ja Suomen casetalla loimutetaan lohta 
avotulella. Nam.

Kyse on isosta tapahtumasta. Kaupunki ilmoittaa 
jälkeenpäin arvion kävijöistä ja se liikkuu yleensä 
miljoonan paikkeilla. Luvussa saattaa olla hieman 
propagandaa mukana, mutta julmetun paljon ihmi-
siä feria-alueella kuuden päivän aikana vierailee.

Joku roti
Vitsiveikoilla ja -veikottarilla on tapana toisinaan, jotakin 
nimenomaista toimintaa kehuessaan todeta, että se on 
”parasta mitä voi tehdä vaatteet päällä”.

Mutta mitä kaikkea sitä sitten voi tehdä vaatteet 
päällä? Syödä, juoda ja kitkeä rikkaruohoja, nyt ainakin. 
Talonkin voi rakentaa vaatteet päällä. Jos osaa. Itse 
en oikein osaa, mutta se ei riipu vaatteista.

Tarkemmin ajateltuna taitaa olla niin, että melkein 
kaikkea voi tehdä ainakin jonkinlaiset vaatteet päällä. 
Tässä yhteydessä voinkin paljastaa, että minulla on 
supervoima. Minä pystyn nimittäin ottamaan aurinkoa 
uimahousut jalassa. Revi siitä!

Kaikilla ei ole sellaista kykyä. Ei ainakaan siitä päätel-
len, että esimerkiksi Cádizissa säädettiin tänä keväänä 
kaupungin järjestyssääntö, joka takaa oikeuden ottaa 
rajatonta rusketusta missä tahansa kaupungin julkisella 
rannalla. Vastaavanlainen pykälä taitaa jossain muo-
dossa olla olemassa ihan EU-tasollakin.

Tämä tuli mieleeni tässä päivänä eräänä, kun olim-
me Fuengirolan rannalla harjoittamassa supervoimaani, 
auringonottoa uima-asuissa. Rannalla oli tietysti paljon 
lapsiperheitä, mutta myös nuorehko pariskunta, jolla 
supervoima alkoi selvästi rakoilla. Eikä se liennyt ainoa 
asia joka rakoili. Veikkaan että hiekkaa meni vähän 
muuallekin kuin suuhun.

En tiedä missä tolkullisen toiminnan raja tarkalleen 
menee pienten lasten nähden, mutta arvioisin, että jos 
”halailun” jälkeen pitää sovitella housuja takaisin jalkaan, 
niin hyvän maun raja näkyy kaukana taustapeilissä. 

Eihän naturismin salliminen kaikkialla tietenkään 
tarkoita sitä että saman tien kaikki juok-
sentelevat, Pate Mustajärveä lainatak-
seni, ”niityllä kynnetön jutkahdellen”. 
Eikä naturismi toki lähtökohtaisesti 
johda mihinkään edellä mainittuun. 
Mutta aina on niitä, joiden takia pi-
täisi miettiä vielä toisenkin kerran.

Janne Leipijärvi

”Tuntuu siltä 
kuin koko 
henkilökunta 
olisi koko 
ajan hyvällä 
tuulella.”
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Maikat maistelemassa Aurinkorannikkoa

”Espanjan 
kuningashuone 

julkisti tiedot Felipe 
VI:n varallisuudesta: 
kuninkaalla on rahaa 

ja arvoesineitä 2,6 
miljoonan euron 

verran.”
hs.fi 26.4.

– Oppilaat ovat varmas-
ti samanlaisia kuin julki-
sissakin kouluissa, mutta 
täällä tuntuu korostuvan 
opettajien yhteistyö eri 
luokkien välillä. Tämä nä-
kyy esimerkiksi esitysten 
suunnittelussa. Ei mennä 
niin että kolmosluokka-
laiset tekee yhtä ja vitos-

luokkalaiset toista, vaan 
tehdään yhteistyötä, ke-
huu Heikkilä.

Viemisiä Suomeen

Kolmen viikon harjoittelun 
jälkeen Heikkilä ja Krell 
suuntaavat takaisin Suo-
meen, missä kesän jälkeen 

odottaa viimeinen opiske-
luvuosi. Mitä ammatillisia 
tuliaisia he uskovat vievän-
sä mukanaan Suomeen?

– Ainakin luokanopet-
tajan oppia. Täällä meidän 
harjoittelun valvojanam-
me olevasta Leea Anti-
lasta on jo lyhyessä ajassa 
tullut meille molemmille 

ihan huikea esikuva. Hä-
nen tapansa opettaa ja huo-
mioida oppilaita on todella 
antoisaa, kehuu Liina Krell.

Veera Heikkilä yhtyy ke-
huihin ja jatkaa:

– Sen lisäksi uskon vie-
väni tiettyä aurinkois-
ta tekemisen asennetta ja 
yhteistyötä työyhteisöön.

 KUKA?
Liina Krell

 ● 24 vuotta
 ● Kotoisin Järvenpäästä
 ● Opiskelee Jyväskylän 

yliopistossa musiikki
kasvatusta

 ● Pääinstrumentti viulu

Pauli Latvanen, 48 
Ähtäri 
 
Espanja. Olen täällä ollut 
kolme kertaa lomailemassa. 
Hieno paikka.

Suvi Latvanen, 47 
Ähtäri

Kreikka, kun siellä on tultu 
käytyä ja tykkäsin heidän 
ruuasta erityisesti. Hieno 
paikka.

Lapinnoita 
Lappi

Rauman kulttuuri kiehtoo ko-
vasti, sillä siellä mongerre taan 
niin omituista kieltä. Kuiten-
kin Suomen Lapissa on ehdot-
tomasti kiehtovin kulttuuri.

 

Filosofi Kungfutsen (551–479 eaa.) kerrotaan sanoneen: 
”Hän joka pyrkii varmistamaan toisen ihmisen hyvinvoin-
nin, on jo turvannut omansa”. Tämä on hieno ja ylevä 
ajatus! Ainakin minun sisälläni se synnyttää luottavaista 
tunnetta siihen että yhteinen hyvä koituu meidän jokaisen 
parhaaksi. Se synnyttää myös sisäistä rauhaa ja lepoa. 
On kuin istuisi hiljaa hämärän saunan makoisissa löylyis-
sä. Kaikki kiire ja stressi on poissa. Ei huolta huomisesta!

Arki on usein kuitenkin jotain aivan muuta! Joudum-
me kohtaamaan koko ihmiselon ihanuuden ja kurjuuden 
liiankin kanssa. Ihminen on kuin kolikko. Hänessä on 
kaksi puolta: hyvä ja huono! Joka aamu tuota kolikkoa 
hypistellään käsissä. Kumpi puoli sattuu kulloinkin pääl-
limmäiseksi? Se määrittää ainakin jossain määrin sitten 
päiväämme. Aina ei mene hyvin! Välillä taas tuntuu lii-
ankin hyvältä. Väliin kolikko saattaa jäädä myös kantil-
leen. Ehkä se onkin kaikkein paras vaihtoehto: ääripäät 
pehmenevät?

Elämässä tulee yllätyksiä! Se on ymmärrettävää. 
Kuinka siis hallita elämää jota ei voi ennakoida? Siinä-
pä kysymys! Elämänhallinta onnistunee paremmin jos 
perusasiat ovat kohdallaan arkielämässä. 

Nykyisin puhutaan myös elämänhillinnästä. Siinä 
ihminen pyrkii irtautumaan jokapäiväisestä oravanpyö-
rästä ja vahvemmin vaikuttamaan omaan elämäänsä. 
Tarkoituksena on että saa itse päättää mitä tekee, mi-
ten ja milloin. Saa kuunnella sydäntään. Siis hyvästi 
maailman diktaattorit!

Kungfutsea vielä lainatakseni: ”Todellinen hyvyys 
nousee ihmisen omasta sydämestä. Kaikki 

ihmiset syntyvät hyvinä.” Toivoa maail-
massa siis vielä on jos filosofin ajatukseen 
uskoo! Olisiko meidän nyt aika sanoa toi-
sillemme: kaikkea hyvää?!

Kaikkea hyvää?!

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnon-
varakeskuksen erikoistutkija, dosentti

– Kunpa joskus pääsisimme samaan kouluun opettamaan yhdessä. Silloin voisimme oikein yhteistuumin tuoda Espanjan meininkiä koulun arkeen, haaveilevat ystävykset ja kurssikaverit Veera Heikkilä (vas.) ja Liina Krell (oik.).

112 
Aurinkorannikon vapaaehtoisten pyörittämän SOS-puhe-
limen loppuminen on tälle alueelle todellinen maansurun 
paikka. Se on pelastanut ihmishenkiä ja sitä pyörittä-
neiden vapaaehtoisten työpanosta ei voi kuin ihailla ja 
esittää suuret kiitokset jokaiselle vuosien varrella muka-
na olleelle! Lopettamispäätös on hyvin ymmärrettävä. 
SOS-puhelimen päivystäjän työ oli erittäin vaativaa, 
koska kielitaidon lisäksi tarpeen oli pysyä rauhallise-
na ja toimintakykyisenä haastavissa tilanteissa ympäri 
vuorokauden. Palvelun lopettamisen seurauksena kai-
killa tällä alueella asuvilla ja liikkuvilla on nyt yksi ainoa 
vaihtoehto ja se on, että on itse opeteltava soittamaan 
ilmaiseen hätänumeroon 112. Tämä taito on elintärkeä ja 
voi pelastaa oman, perheenjäsenen tai ystävän hengen. 

Tärkein asia on tietää tarkalleen, missä osoitteessa 
asuu, sillä suurin osa tilanteista, joihin ambulanssia, po-
liisia tai palokuntaa tarvitaan, sattuu omassa kodissa tai 
loma-asunnossa. Seuraavaksi tärkeintä on pysyä rau-
hallisena ja soittaa apua, vaikka ei espanjaa osaisikaan. 
Andalusiassa palvelua saa espanjan lisäksi englanniksi, 
ranskaksi, saksaksi ja arabiaksi. Numerossa vastataan:

”112 (uno uno dos) Andalucía – Dígame?”
Seuraavaksi kerrot mitä tarvitset: Necesito una ambu-

lancia/policía/bomberos (ambulanssi/poliisi/palokunta) a 
la dirección ja kerrot tarkan osoitteen, jossa olet. Muista 
myös kertoa kaupungin nimi.

Jos kielitaito ei riitä pidemmälle, tämäkin jo riittää. 
Päivystäjä kyselee tarkemmin, mitä on tapahtunut, mon-
tako potilasta, onko joku hengenvaarassa, mikäli pystyt 
sen kertomaan. Jos pystyt keskustelemaan päivystäjän 
kanssa, älä sulje puhelinta, ennen kuin saat sii-hen 
luvan. Mikäli sinä et ole se, joka antaa en-
siapua, opasta auttajat paikalle. Hartaasti 
tietysti toivon, ettei sinun koskaan tarvitse 
soittaa, mutta tämän osaaminen on huo-
mattavasti tärkeämpää kuin osata tilata 
taksi tai ruokaa ja juomaa ravintolassa.

Pidä huolta! Cuídate! Take care!

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

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

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

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

 

Uteliaisuus ihmisen voimavarana
Uteliaisuus voi tilanteesta riippuen kuulostaa nega-
tiiviselta tai positiiviselta ilmiöltä. Pienissä piireissä ja 
kuppikunnissa voi esimerkiksi tuntua siltä, että ihmiset 
ovat liiankin uteliaita toistensa yksityisasioita kohtaan. 
Mutta uteliaisuus on myös monessa mielessä elämäs-
sä eteenpäin vievä voimavara.

Joskus voi tuntua siltä, että elämä 
on jumiutunut paikoilleen, ja päivät sekä 
sen aikana käydyt keskustelut toistavat 
itseään. Meidän on varsinkin iän myötä 
helppoa jämähtää tuttuina ja turvallisina 
mieltämiimme tapoihin ja tottumuksiin, 
mutta valitettavasti ne eivät useinkaan 
kehitä omaa henkilökohtaista kasvu-
amme.

Luontaisen uteliaisuutemme ansiosta meillä on 
mahdollisuus oppia uusia asioita ja tutustua esimer-
kiksi uusiin ihmisiin, kulttuureihin ja harrastuksiin, jot-
ka rikastuttavat ja tuovat uutta sisältöä elämäämme. 

Uusien asioiden oppiminen tuo mukanaan iloa 
ja onnistumisen tunnetta, ja uutta perspektiiviä elä-
mään. Kukapa jaksaisi päivästä toiseen säästä ja 
naapureista puhua, kun maailma on täynnä erilaisia 
paljon mielenkiintoisempia asioita, joihin uppoutua ja 
mistä keskustella?

Kannattaa rohkeasti lähteä lukemaan kirjoja, kuun-
telemaan uutta musiikkia, katsomaan dokumentteja, 
matkustamaan tai kokeilemaan uusia mielenkiintoa 
herättäviä harrastuksia. 

Ennakkoluulot omista kyvyistä ja osaamisesta 
kannattaa uuden äärellä heittää romu-
koppaan. Avoimuus ja uteliaisuus uutta 
kohtaa auttavat myös irtipäästämään 
pinttyneistä ajatus- ja toimintamalleista, 
jotka eivät enää palvele meitä. Uuden 
oppiminen saa mielen pysymään avoi-
mena ja virkeänä sekä elämän rikkaana 
ja mielekkäänä. 

Tämä pätee myös työelämässä. 
Tietotaitojen päivittäminen ja ky-sy-

mysten esittäminen auttavat menes-
tymään entistä paremmin myös 
omassa työssä.

Oppiminen on prosessi, joka 
tapahtuu pikkuhiljaa. Itse lopulta 
tiedät, haluatko ottaa uusia asioita 
osaksi arkeasi vai et. Oppimatka 
on kuitenkin vähintään yh-
tä mielenkiintoinen kuin 
määränpääkin. 

Kirjoittaja on koulutukseltaan joogaohjaaja ja personal trainer.
Minna Halminen

Luontaisen 
uteliaisuutemme 

ansiosta meillä on 
mahdollisuus oppia 

uusia asioita.

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit

• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot

• Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

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

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

Ilmainen uutiskirje joka kuukausi, HAE OMASI!

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

Kummassakin liikkeessä palvelua myös suomen kielellä

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com

60 
tablettia

26,90

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | tiina@annisvitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
K2-vitamiini ja 

Q10.

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

K2-vitamiini ja 

-10
Tarjous voimassa 

8.11. saakka.

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Elinvoimaa luonnosta.oimaa luonnosta.voimaa luonnosta.v

Tri Tolosen
Berberin+Kromi 

ja CardiOmega 

Tarjous voimassa 
13.5. 2021 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

-10%

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Mivitotal ja 
Mivitotal Sport

-10%
Tarjous voimassa 

12.5. 2022 asti.

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

• Reikihoidot ja -kurssit 
• Tarot • Feng shui 

• Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella • Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com

����������������������������WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WellO2 - heti helpompi hengittää!
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WellO2 yhdistää hengityslihasten harjoituksen sekä 
lämpimän höyryn. Harjoituksessa vastapaine avaa il-
mateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoa-
mista ja vähentää ärsytystä. Nenämaski avaa tukkoisen 
nenän. Säännöllinen harjoittelu  vahvistaa  hengityseli-
mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

Myynnissä 
Centro Finlandiassa 

Meriaturissa! 239€
Tarjoushinta

Yhteistyössä

WellO2 – lääkkeetön apu hengitysongelmiin
Maksuton 

kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WellO2 - heti helpompi hengittää!
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WellO2 yhdistää hengityslihasten harjoituksen sekä 
lämpimän höyryn. Harjoituksessa vastapaine avaa il-
mateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoa-
mista ja vähentää ärsytystä. Nenämaski avaa tukkoisen 
nenän. Säännöllinen harjoittelu  vahvistaa  hengityseli-
mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WWW.WELLO2.FI

Jo yli 70.000 
tyytyväistä 
käyttäjää!

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

www.smartworkplaza.com

business & 
co-working center

• Boliches 
• Fuengirola

Kysy toimistoja 

tai työpisteitä! 

+34 622 329 645
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Kesäkuntoon…
Keväisin moni huo-
lestuu siitä, että 
ehtiikö vielä kesä-
kuntoon ja näin 
vapun tienoolla iskee 
jopa paniikki. 

Moni maanantaisoturi 
päättää aloittaa ensi vii-
kosta uuden, paremman 
elämän ja laihduttaa het-
kessä – skeptisempi taa-
sen miettii, että onhan se 
kevät vuodenkin päästä. 
Ääripäitten välille meitä 
mahtuu kolmetoista tusi-
naan, kuten vanha sanonta 
menee. Kevät paljastaa ka-
rulla tavalla sen, jos emme 
ole huolehtineet hyvinvoin-
nistamme talven aikana ja 
moni huomaa uikkareitten 
kutistuneen tai veltostu-
neen lojuessaan kaapissa 
talven. Monelle kesäkun-
to merkitsee bikinikuntoa 
tai ajatusta jostain mieli-
kuvan ihannevartalosta, 
mutta mitä jos miettisim-
me kesäkuntoa hiukan toi-
sesta vinkkelistä.

Mitä on kesäkunto? 
Millainen oli talvikun-
tosi? Oletko varma, että 
tietyn rasvaprosentin saa-
vuttaminen takaa sinulle 
hyvän kesäkunnon vai oli-
siko tärkeämpää, että olet 
kunnossa, jossa koet itse-
si terveeksi ja jaksavaksi, et 
kärsi kroonisista vaivoista 
tai olet saanut ne vaikkapa 
hiukankin helpottamaan? 
Entä mitä olisi, jos vaikka 
nauttisit olostasi ensi kesä-
nä ja tulevaisuudessa enem-
män kuin ”talvikunnossa”? 
Voisiko kesäkunto merkitä 
hyvinvointia, hyvää flowta, 
joka saa sielusi kehräämään 
ja suunpielet ylöspäin?

Se, että alkaa pitämään 
itsestään parempaa huol-
ta, hankkii vinkin tai pari 
siihen, mitkä asiat juuri nyt 
auttavat sinua voimaan pa-
remmin ja tekee vaikkapa 
vain pari pientä muutosta 
sitoutuen niihin, on itse-
tunnolle ja kesäkunnolle 
huomattavasti suurempi 
asia kuin se, että aloittaa 
hampaat irvessä maanan-
taisotureitten tyypillisen 
kieltäytymisdieetin, joka 
monesti on haudattu jo kes-
kiviikkoon mennessä, kun 

ajatukset askartelevat vain 
sen parissa, mistä kaikesta 
pitää kieltäytyä.

Positiivinen asenne 

Mitä jos stressiä aiheuttavi-
en kieltäytymisien sijasta 
miettisitkin sitä, mitä kaik-
kea ihanaa voit tehdä? Voit 
huolehtia kolmesti päiväs-
sä verensokeria tasaavan 
maukkaan ja aidoista raa-
ka-aineista tehdyn aterian, 
jossa on puolet tai vaikka 
enemmänkin värikkäästi 
kasviksia, joista saat laa-
dukkaiden hiilihydraattien 
lisäksi soluillesi elintärkei-
tä vitamiineja, kivennäisiä, 
kuituja jne. Näillä aterioilla 
saat nauttia oman kämme-
nesi tai kourallisesi verran 
jotain laadukasta proteii-
nia ja runsaasti luonnollisia 
rasvoja. Saat käyttää lisäai-
neettomia mausteita mieli-
kuvituksella unohtamatta 
ihania yrttejä. Voit iloiten 
jättää pastan, perunan, rii-
sin ja leivänmussutuksen 
heille, jotka nälkiintynei-
nä kaipaavat rasvaa vyö-
tärölleen ja sisäelimiinsä 
sekä haluavat vaipua un-
ten maille jokaisen ateri-
ansa jälkeen. Rasvarallin 
ja väsymyksen sijasta saat 
nauttia aidon ruuan anta-
masta voimasta. Vaikka yk-
si päivän kolmesta ateriasta 
olisikin pienellä proteiini-
lisällä ja rasvalorauksella 
ryyditetty smoothie, huo-
maat pian jaksavasi harras-
taa enemmän ja vaikkapa 
nauttia sosiaalisesta elä-
mästäkin enemmän.

Jos riittävä kasvisten 
saanti stressaa, voit tu-
kea elimistösi ravinteit-
ten saantia oikein valituin 
luonnollisin ravintolisin. 
Voit helpottaa stressis-
tä, liiallisesta sokerista ja 
rasvahappojen puutteesta 
kärsineitten verisuonte-
si tilaa lisäämällä niiden 
elastisuutta laadukkaalla 

laajakirjoisella omegaval-
misteella. Voit tehdä niitä 
ihania asioita, jotka saavat 
elimistösi tuottamaan mie-
lihyvähormoni oksitosiinia, 
joka laskee ikävän stressi-
hormoni kortisolin tasoja 
ollen sen vastavaikuttaja. 
Siis niitä hyvää oloa lisääviä 
ihania asioita nyt -ei sitku… 
Kun elastisuus solukalvoil-
la lisääntyy, pääsevät hap-
pi ja ravinteet ohuimmista 
ohuimpiinkin hiusverisuo-
niin ja saadaan myös väsy-
mystä ja kipuja aiheuttavat 
hapot paluumatkalla ku-
doksista ulos - se muuten 
kummasti keventää oloa 
niin korvien välistä kuin 
kintuistakin.

Vitamiinit kunniaan

Saat myös ihan ehdottomas-
ti nauttia auringon lisäksi 
myös purkista D3 vitamii-
nia, joka vaikuttaa päästä 
varpaisiin jok’ikisessä so-
lussa. Vastaani ei ole tullut 
vielä ainuttakaan ihmistä, 
jolla sen saanti olisi ollut lii-
allinen, mutta aivan liian 
monta, jotka sen puutteen 
takia kärsivät ihon, mielen 
ja vastustuskyvyn ongel-
mista -vain mainitakseni 

muutaman niistä sadoista 
asioista, joihin D-vitamiini-
tasoilla on merkitystä. Ke-
säkuntoosi vaikuttaa ihan 
varmasti myös se, missä 
kunnossa luusi ovat. D-vi-
tamiinin puutteesta kär-
sivän luusolut eivät osaa 
ottaa vastaan luita vah-
vistavaa kalsiumia hyvin, 
vaan vitamiinipuutokses-
ta johtuen voi luuntiheys 
heikentyä nuorellakin ih-
misillä. Vahvoilla luilla ja 
virkeällä mielellä taasen on 
hauskempaa viilettää kesän 
vauhdikkaissa riennoissa.

Jos jaksaminen on ol-
lut ongelma, niin kannat-
taa lisävirran tarve hoitaa 
fiksusti, sillä liiallinen kah-
vin kittaaminen ei ole ko-
vin terveellistä ja sitäkin 
enemmän tuhoaa terveyttä, 
jos yrittää korjata energian 
tarvetta kaupan energiajuo-
milla. Se on kuin yrittäisi 
hölmöläistarinoiden tapaan 
jatkaa mattoa leikkaamalla 
sen toisesta päästä pätkän 
ommellen sen sitten toi-
seen päähän -pikkuhiljaa 
matto hapertuu kestämät-
tömään kuntoon, kun sen 
päästä päähän kulkevat loi-
met on katkaistu liian mon-
ta kertaa. Ethän halua tätä 

terveydellesi?
Olen saanut nähdä mah-

tavia tuloksia energian li-
sääntymisestä, kun on 
käytetty innovatiivisesti 
marjoja ja yrttejä yhdistäviä 
luonnollisia ravinteita, joita 
nykyään saa myös helposti 
nautittavina tiivisteinä. Jos 
haluat kokeilla luonnollis-
ta marjaista energiajuomaa, 
kysäise vaikka Aurinko-
rannikon Arctic -teamin 
suunnasta, jossa tiedetään, 
mistä hyvää flowta itsensä 
hoitamiseen on helpoiten 
saatavissa. Marjajuoma, jos-
ta puskissa supatellaan ja 
josta on tullut suoranainen 
terveyshitti, ei nimittäin 
pelkästään lisää jaksamis-
ta, vaan antaa antioksidant-
tisuojaa soluille päivittäisiä 
haasteita vastaan. Kesäkun-
toa ajatellen paljastan, että 
kun solujen energialaitok-
set saavat vauhtia itseensä, 
alkaa myös rasva palamaan 
tehokkaammin. Eritoten 
terveydelle haitallisin sisä-
elinrasva saa kyytiä, mutta 
edellä mainittuihin ruoka-
valiovinkkeihin yhdistet-
tynä saattaa myös joutua 
vaateostoksille, kun kesä-
kunnon kohotessa voivat 
housut alkaa pyöriä jalois-

sa…
Kesäkunto tuleekin 

ymmärtää vyötärönym-
pärysmittaa laajemmassa 
merkityksessä. Ihmisen ei 
tule laihduttaa tullakseen 
terveeksi, vaan kun ravin-
nepuutteet ja ruokavalio-
virheet korjataan, pyrkii 
elimistö kohti terveyttä ja 
usein myös painokin nor-
malisoituu sen myötä. 
Asenne vaikuttaa mieleen, 
mutta myös takaamalla ra-
vinteet, voi mieli hyvin ja 
on myös helpompaa löytää 
asenne itsensä hoitamiseen 
sekä muuhunkin elämään. 
Jokaisella on oikeus voida 
hyvin ja nauttia kesästä ja 
kun haluat täsmäneuvot, 
joilla parantaa kesäkuntoa, 
kannattaa varata aika am-
mattilaiselle. Tänä keväänä 
on muutama viikko aikaa 
vielä hakeutua ravintotera-
peutille Fuengirolassa. Ra-
vitsemustilanteen kartoitus 
ja ammattilaisen neuvot te-
kevät itsensä hoitamisesta 
helpompaa – ja kesästä nau-
tittavampaa. 

Kevätiloa ja kesäkuntoa 
kaikille!

Hanna Huttunen
Dipl.ravintoterapeutti, 

tietokirjailija 

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

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

Suomalainen lääkäriasema

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

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com

Jos jaksaminen 
on ollut ongelma, 

niin kannattaa 
lisävirran tarve 
hoitaa fiksusti.

Tie kesäkuntoon on reunustettu muun muassa marjoilla ja hedelmillä.
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Málagan väkiluku kasvaa sekä espanjalaisten että ulkomaalaisten osalta.

Málaga on Espanjan 
väestönkasvun kärjessä

Espanjan tilastokeskuksen 
(INE) 21.4.2022 julkaisemat 
tiedot tukevat tätä lausun-
toa ja vahvistavat tiedot ko-
ko provinssin kasvusta.

Málaga on Espanjan vä-
estönkasvun kärjessä ja sen 
väkiluku ylittää 1,7 mil-
joonan asukkaan rajan. 
Tarkemmin sanottuna tä-
män vuoden alussa 1.1.2022 
Málagan 103 kunnassa asui 
yhteensä 1.716.303 asukas-
ta, mikä on 20.652 asukas-
ta enemmän kuin vuotta 
aiemmin.

Koko Espanjan väestön-
kasvusta (50.490 asukas-
ta) on Málagan provinssiin 
rekisteröitynyt asukkais-
ta 40,9%.

 
Ulkomaalaisväestö 
kasvaa

Málagan väkiluvun kas-
vua ei voida selittää il-
man ulkomaista väestöä. 
Málagan 20.652 asukkaan 
lisäyksestä suurin osa on 
ulkomaalaisia. Itse asias-
sa INE-rekisterin lukujen 
mukaan Málagan provins-
sissa keskimäärin kuu-
si kymmenestä uudesta 
asukkaasta on ulkomaa-
laisia.

Ulkomaalaisten asuk-
kaiden osuus Málagan pro-
vinssissa on jo lähes 20%. 
Koko Málagan provinssin 
väestöstä 286.303 henkeä 

tulee muista maista ja juu-
ri ulkomaalaisten osuus 
kasvoi eniten vuonna 2021 
(64,4 %).

Viralliset tiedot osoit-
tavat, että ulkomaalais-
ten rekisteröinti Málagan 
provinssiin on ollut eri-
tyisen runsasta myös tänä 
vuonna. Tämän vuoden 
kasvu ulkomaalaisten re-
kisteröinnissä on itse asias-
sa suurinta koko viimeisen 
vuosikymmenen aikana.

Keitä malagalaiset 
ovat?
Málagan provinssin ul-
komaalaisista asukkaista 
selkeästi eniten väkeä tu-
lee Iso-Britanniasta, jos-
ta asukkaita tuli alueelle 
2.278 asukasta enemmän 
kuin vuosi sitten (yhteen-
sä on jo 55.778).

Absoluuttisesti mitat-
tuna brittien määrää Au-
rinkorannikolla ja sen 

ympäristössä seuraavat 
perässä kansalaisten luku-
määrässä Marokko 33.985, 
Italia 15.889, Ukraina 11.567 
ja Saksa 10.344 asukkaalla.

Alle kymmenen tuhat-
ta uutta asukasta on tullut 
Venäjältä (8.216), Ranskasta 
(7.565), Suomesta (6.856) ja 
Alankomaista (7.403).

Tulijoiden kansalaisuu-
den lisäksi INE-rekisterin 
tilastot paljastavat, että 
suurin osa Málagan pro-

vinssin asukkaista on nai-
sia. Naisia asuu alueella 
876.250 kun taas miehiä 
on 840.053.

Ikäjakauman mukaan 
suurin ikäryhmä ovat 
16–44-vuotiaat, joita on 
617.536 henkeä. Seuraavaksi 
eniten on 45–64-vuotiaita; 
516.093 henkilöä ja 65-vuo-
tiaita tai sitä vanhempia on 
311.573 henkeä. Vähemmis-
tössä ovat 0–15-vuotiaat 
lapset: 271.101 henkeä.

Espanjan tilastokes-
kuksen luvut osoittavat 
Málagan olevan maan kuu-
denneksi väkirikkain pro-
vinssi.

Koko Andalusian maa-
kunnassa oli 8.494.000  
rekisteröityä asukasta 
1.1.2022. Luku tekee An-
dalusiasta Espanjan väkirik-
kaimman itsehallintoalueen 
ja toiseksi suurimman abso-
luuttisen kasvajan väkilu-
vuissa vuonna 2021.

Espanjan kuuden väkirikkaimman provinssin kärki:

Madrid 6.744.456 asukasta

Barcelona 5.720.911 asukasta

Valencia 2.603.125 asukasta

Sevilla 1.946.966 asukasta

Alicante 1.897.323 asukasta

Málaga 1.716.303 asukasta

Málaga on yksi Espanjan houkuttelevimmista 
alueista asua. Andalusiaan tänä vuonna 
muuttaneista uusista asukkaista 95% on 
asettunut Málagaan.
Teksti: Niina Sinisalo  Kuva: Janne Leipijärvi
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Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 27.4.2012 ilmestynees-
sä lehdessä terveysturismi oli 

pääaiheena. Ongelmaksi oli alkanut 
muodostua se, että kun ulkomaalai-
set saivat terveydenhoitokortin, hei-

dän perheidensä alkoivat matkustaa 
myös hoidettavaksi Espanjaan ja pa-
lasivat hoidon saatuaan kotimaahan. 
Terveysturismia karsiakseen Espan-
jan hallitus teki päätöksen tarkistaa 

lakia, jotta jatkossa terveydenhoito-
edun saisi vain henkilö, jonka verotus 
on Espanjassa. EU-asetus vuodelta 2010 
kuitenkin takasi jokaisen sosiaalitur-
van piirissä olevan henkilön perheen-

jäsenen kyseisen maan sosiaaliturvan. 
Espanja ei näin ollen voinut suoraan 
evätä esimerkiksi suomalaisperheeltä 
sosiaaliturvaa.

Mijasissa avattiin leijalautailul-
le eli kite surfingille pyhitetty 

ranta-alue ja Mijasin vanhasta keskus-
tasta oltiin poistamassa autoliikenne 
kokonaan. Viidakon tähtöset -tosi-tv-
sarjan tähdet kuvasivat nettisarjaa Au-
rinkorannikon tähtöset ja rautatieyhtiö 
Renfe oli korottamassa hintoja. Kak-
si suomalaisravintolaa Fuengirolassa 
joutui vaikeuksiin lupa-asioiden kans-
sa. Kaupungin tarkastajat kiersivät jo-
kakeväisesti ulkomaiset paikat, jonka 
seurauksena ravintola MeriMar joutui 
sulkemaan ovensa kokonaan ja Caza 
Azul joutui luopumaan ruokatarjoilusta. 

Espanja myös keskeytti Schengenin 
sopimuksen noudattamisen. So-

pimus koskee yhä tänä päivänä hen-
kilöiden vapaata liikkuvuutta rajojen 
yli sopijamaiden välillä. Keskeyttämi-
sen syynä oli Euroopan keskuspankin 
huippukokouksen järjestäminen Bar-
celonassa ja se koski Ranskan rajalla 
tehtäviä tarkastuksia. Schengen mah-
dollisti sopimuksesta poikkeamisen 
tilapäisesti, jos yleistä järjestystä tai 
maan sisäistä turvallisuutta uhkasi 
vakava vaara. 

Málagan Plaza Mayor 
-kauppakeskus täytti 
huhtikuussa 20 
vuotta. Kauppa käy ja 
kannattaa edelleen.

Kaksikymmenvuotisen 
historiansa aikana Plaza 
Mayor on vakiinnuttanut 
paikkansa Málagan alueen 
ostoskansan maamerkkinä. 
Lentokentän läheisyyteen 
avattu ulkoilmakauppakes-
kus on osoittanut, että me-
nestyvän ostoskeskittymän 
ei tarvitse olla keskellä kau-
punkia tai rakentua jonkun 
suuren liikkeen kylkeen.

Sen lisäksi että kysees-
sä on ulkoilmakeskus, on 
Plaza Mayorin toinen mer-
kittävä ominaisuus sen 
tarjoama laaja vapaa-ajan 
tarjonta. Punttisalilla, syö-
mässä, keilaamassa, eloku-
vissa ja baarissa voi käydä 
samalla reissulla.

Jatkuvaa kasvua

Kun Plaza Mayor avattiin 
19.huhtikuuta vuonna 2002, 
oli sen menestymisen suh-
teen monia epäilijöitä. Suu-
rimpana kysymysmerkkinä 
pidettiin sen sijaintina ”kes-
kellä ei mitään”.

Toisin kuitenkin kävi. 
Ihmiset oppivat helposti 
suuntaamaan keskustan 
ulkopuolelle, eikä vähiten 
sen vuoksi, että kauppakes-
kus tarjosi puitteet vaikka 
koko perheen yhteiselle va-
paapäivän vietolle.

Kahdenkymmenen vuo-
den aikana alue on myös 
muuttunut, kasvanut ja ke-
hittynyt. Kun Plaza Mayor 
avattiin, toivoivat johtajat 
sen keräävän kuusi mil-
joonaa kävijää vuosittain. 
Viime vuonna ostoskes-

kuksessa kävi 12 miljoo-
naa ihmistä, liikevaihto 
oli 144 miljoonaa euroa, ja 
alueen yritykset työllistivät 
noin kaksi tuhatta henkeä. 
Ja kannattaa muistaa, että 
viime vuosi oli pahoin pan-
demian kurittama.

Kävijämäärän kasvu 
johtuu tietysti isolta osal-
ta siitä, että Plaza Mayor 
on kasvanut ja uudistunut 
voimakkaasti. Ostosaluetta 
laajennettiin vuonna 2008, 
junaradan puoleinen alue 
kohennettiin tuoreeseen 

ilmeeseen vuonna 2018 ja 
vuonna 2019 avattiin uusi 
gourmet-piha. Viimeisim-
pänä isona uudistuksena 
vuonna 2020 avattiin ko-
konaan uusi alue, merk-
kiliikkeisiin keskittyvä 
McArthurGlen Designer 
Outlet.

Kehitys jatkuu

Nykyisellään Plaza mayo-
rilla on 125 liikettä ja ra-
vintolaa. Jotkut niistä, 
kuten esimerkiksi Nike, 

McDonalds ja Yelmo-viih-
dekompleksi, ovat olleet 
mukana alusta asti.

Vaikka menestys on ol-
lut vakaasti kasvavaa, ei 
kauppakeskuksen johdos-
sa suunnitella laakereilla le-
päämistä. Sen sijaan uusia 
visioita seuraavista kasvun 
askelista on luotu useam-

pia. Yhtenä vaihtoehtona 
suunnittelupöydällä on 
pyöritelty ajatusta nykyi-
sen ulkoparkkipaikan kor-
vaaminen liiketiloilla. Sitä, 
kuten muitakaan suunni-
telmia, ei kuitenkaan ole 
vielä lyöty lukkoon.

Lähde: Sur

Plaza Mayor – 20 vuotta ostosten hurmaa

Plaza Mayorin uusin lisäys McArthurGlen Designer Outlet on osoittautunut menestykseksi.

Perheen pienimmätkin on huomioitu kunnon leikkialueella.

Ostosten ohessa voi käydä myös elokuvissa.
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www.olekustannus.com/uusiole

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

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TOUKOKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT7€

Kryptovaluutat ja muut MUUTOKSET 
ESPANJAN VEROTUKSESSA

Loma-asumisen monet 
mahdollisuudet:

OSTA, VUOKRAA, 
YHTEISOMISTA
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1.  Minkä yrityksen katalogimallina Andy McCoy on kertonut 
oppineensa lapsena poseeraamaan?

2.  Mikä on Ahvenanmaan väkiluku?
3.  Mikä oli Suomen ensimmäinen japanilainen automerkki?
4.  Minä vuonna Venäjän laivaston pelastusalus Kommuna on 

rakennettu?
5.  Kuinka monta vuotta täyttää Tampereen kuuluisin snagari 

Vaakon nakki?
6.  Montako sotaveteraania Suomessa oli elossa vuoden 2021 

lopussa?
7.  Mikä on alkuperäinen Kevätpörriäinen?
8.  Kenellä NHL-pelaajalla on toisten pelaajien mielestä 

paras laukaus?
9.  Kuka kuninkaallinen vieraili Suomessa kuluneella 

viikolla?
10. Mitä mieltä Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares 

olisi Suomen Nato-jäsenyydestä?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

E T I K A T A L B A U K K O J E T S

H E R A I T I Ö L I R O T O I M I A
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VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 

Flirttaileva vappuheilasi on niin räjäyttävän 
söpö, että huomaat sukkien pyörivän jaloissasi. 
Onnea saat lirkuttelemalla!

Serpentiinit esille ja vapun viettoon! Hanki 
kunnon vappumieli laulamalla korkealta ja 
kovaa. Onnea saat keitetyistä nakeista!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Vappuiseen viikonloppuusi mahtuu niin 
kaikenlaista, että et juurikaan ehdi näpytellä 
viestejä! Onnea saa hulluttelemalla!

Vappubrunssisi ihanassa seurassa päättyy 
siihen, että laulaa lurittelet isohkolle 
kuulijakunnalle, ja se tuo sinulle onnea!

Vappu-olemuksesi saa ihmiset ympärilläsi 
hyvälle tuulelle! Varo etteivät tippaleivät mene 
nauramisesta väärään kurkkuun!

Ulkoileminen ja munkkien napostelu on sinun 
agendasi vapputunnelman luonnissa. Onnea 
saat sokerista ja simasta!

Jos olet vielä ilman vappuheilaa suuntaa 
sunnuntaina brunssille. Onnea saat 
flirttailemalla tuntemattomien komeuksien 
kanssa!

Vappuinen mielentilasi huipentuu 
sunnuntaina brunssilla ja huomaat kuinka 
ihanaa on pöllöillä. Onnea saat hauskasta 
hupailusta!

Vapputunnelmasi herää kun löydät itsellesi 
juuri sopivaa huulipunaa. Pukeudu mekkoon 
ja juhli vappua korkkarit katossa!

Laita jotain supervärikästä yllesi, punaa 
huulesi ja nosta vapulle malja. Onnea saat 
ravintoloiden raikkaasta ilmapiiristä!

Tee itse perunasalaatti, jota voit maistella 
läpi vappuisen viikonloppusi. Onnea saat 
napostelemalla kaikkea superhyvää!

Suunnittele hyvin tämä viikonloppu, koska se 
on kevään ihana juhla. Saat uusia ystäviä sekä 
onnea vappuilemalla rohkeasti!

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

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

Tältä näytti aurinko 24.4. klo 10 Fuengirolan 
taivaalla. Kuva: Riitta Ahonen

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

Marokon
kulta

- tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntymistä

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

info@meriatur.com
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Kaikkien aikojen kiekkofinaali
TURUN PALLOSEURAN ja Tapparan lii-
gafinaalia voidaan sanoa monella tapaa 
ainutlaatuiseksi.

Kertaakaan aikaisemmin ei ole ylei-
sökeskiarvo ottelua kohden noussut yli 
kymmenen tuhannen katsojan. Kau-
kalossa on myös nähty jääkiek-
koa, joka Suomen sarjoissa 
hakee vertaistaan.

Neljästi Tapparan 
Suomen jääkiekko-
mestaruuteen luotsan-
nut valmentaja Rauno 
Korpi arvioi Tapparan 
tämänhetkistä joukku-
etta kaikkien aikojen par-
haaksi.

TPS taas toi finaaliin yli kym-
men omista junioreista kasvaneita pa-
rikymppisiä nuorukaisia, joilla on po-

tentiaalia NHL:n kaukaloihin. Vastaavaa 
saadaan hakea kiekkohistoriastamme.

 

VASTASSA ON KAKSI perin erilaista 
joukkuetta. Tappara jyrää neljäl-

lä tarkasti roolitetulla kentäl-
lä, joista jokaisesta löytyy 

myös ratkaisutaitoa. On 
myös runsaasti koke-
musta ja penkin taka-
na valmennuksessa 
meriittiä ja näkemys-
tä päävalmentajanaan 
Jussi Tapola.

TPS:n kokemus rajoit-
tuu kapteeni Juhani Jasuun 

ja puolustaja Ville Lajuseen. 
Muu osa on nuorta ja kokematonta 

kaartia, jonka vahvuus on ennakko-

luulottomuudessa ja intohimossa peliä 
kohtaan sekä yksilötaidossa.

TPS on ajoittain ollut yli-innokas, ja se 
on kostautunut. Mutta se on tuonut peliin 
myös yllätysmomentin. Tasaisten otte-
lujen lopputuloksesta ei ole voinut olla 
varma ennen loppusummerin soimista.

Liigan huipennus osoitti taas kerran 
suomalaisen huippukiekkoilun tason. Se 
kestää vertailun Ruotsin vastaavalle ja 
monelle Euroopan ammattilaissarjalle.

PLAYOFF -PELIEN ja finaalien yleisö-
määrät ja sadat tuhannet tv:n kautta 
pelejä seuranneet todistavat sen, että 
jääkiekon ylivoima muihin urheilulajeihin 
Suomessa sen kuin kasvaa joka tavalla.

Ne pelot, joita vielä koronan riehu-
essa oli yleisön palaamisesta takaisin 

katsomoihin, on nyt osoitettu turhiksi. 
Suomalainen jääkiekko voi hyvin, pa-
remmin kuin ehkä koskaan ennen.

Samalla puheet siitä, miten suljettu 
sarja on vienyt lajin pääsarjasta mielen-
kiintoa, voidaan unohtaa. Suomessa ei 
ole tällä hetkellä Mestis-tasolla yhtään 
seuraa, joka kykenisi täyttämään Liigas-
sa pelaamisen kriteerit. 

Ainoa mahdollisuus lisätä joukkueita 
on Jokerien paluu Liigaan. Jotkut vas-
tustavat ajatusta ja joidenkin mielestä 
Jokerien pitäisi aloittaa alemmilta sarja-
tasoilta. Tällaisessa ei ole mitään mieltä. 
Jos seura täyttää Liigan kriteerit ja avaa 
omistuspohjansa sekä sidoksensa va-
paasti tarkasteltavaksi, eikä ongelmia 
esiinny, niin pelin pitäisi olla selvä. 

Jokerit voidaan toivottaa tervetul-
leeksi Liigaan!

MINKÄLAINEN VALTA rahalla on jal-
kapallomaailmassa? Luonnollisesti 
parhaat pelaajat, harjoitusolosuhteet, 
valmentajat ja muu henkilöstö saadaan 
isoimmalla rahalla, mutta millaista muu-
ta roolia raha näyttelee viherkentillä? 

Muistan hyvin, kuinka Suomessa AC 
Allianssi päätyi vuonna 2005 kiinalai-
sen mysteerimiehen Mr. Ye:n omistuk-
seen ja suomalainen valmennusjohto 
sai kenkää. Belgialainen, myöhemmin 
lukuisiin vedonlyöntirikoksiin syyllis-
tynyt, toimitusjohtaja Olivier Suray toi 
seuraan kuusi belgialaista ”supervah-
vistusta” ja aloituskokoonpano saneltiin 
uudelle valmentajalle toimitusjohtajan 
ja kiinalaisomistajan taholta. On sel-
vää, että urheilulliset ominaisuudet 
eivät edesauttaneet pääsyä aloitus-
kokoonpanoon. Kuuluisimpana esi-
merkkinä toimii maalivahti Gregory 
Goffin, joka määrättiin aloituskokoon-
panoon, vaikka hän ei ollut pelannut 
moneen kuukauteen ja kärsi edelleen 
loukkaantumisesta. Olen kuullut, että 
belgialaisporukka vietti myös lähes 
joka ilta aikaansa Helsingin kasinolla 
pikkutunneille asti pelaten uhkapelejä 
ja nauttien alkoholipitoisia juomia. Tu-
los oli sen mukainen ja kaikki Suomen 
jalkapallohistoriaa tuntevat muistavat, 
kuinka Haka murskasi Allianssin peräti 
8–0. Tragikoomista, pelistä löytyvät 
YouTube- tallenteet ovat edelleen pa-
rasta jalkapalloviihdettä.

Takavuosina Englannin jalkapallos-
tadioneilla ovat stadionin valot sammu-
neet kesken pelin, eikä kyse ole ollut 
Earth Hourista. Kun valot olivat lyhyen 

ajan sisällä sammuneet eri jalkapallo-
peleissä jo kahdesti, kolmannella ker-
ralla viranomaiset olivat valppaina ja 
paljastivat lahjonnan toiminnan taustal-
la. Kentän huoltomies oli sammuttanut 
valot saaden aikaan pelin keskeytyk-
sen. Aasian vedonlyöntimarkkinoilla 
oli samaan aikaan ollut mahdollista 
pelata sellaista vetoa, jossa peli kes-
keytetään puoliajan aikana syystä tai 
toisesta. Häkki heilui, eikä nyt ollut 
kyse maalista.

Vuosia sitten näin videoklipin pelis-
tä, jossa vierasjoukkue yritti tehdä kii-
vaasti omaa maalia kotijoukkueen yrit-
täessä estää sitä. Molemmat joukkueet 
yrittivät lopulta hyökätä omaa maaliaan 
kohden ja myöhemmin todettiin, että 
molemmat joukkueet olivat lahjottuja. 
Oi aikoja, oi jalkapallotapoja!

Uskon, että räikeimmät väärin-
käytökset on saatu vihdoin kitkettyä 
kuningaslajista nykytekniikan avuin, 
sillä onhan upeimmat teatteriesityk-
set tarkasteltavissa jälkikäteen eri ku-
vakulmista. Pelaajalle mahdollisesti 
maksettavan lahjuksen on oltava niin 
suuri, että se korvaa uran päättymisen, 
jos käry käy. Tilanne on toinen alasar-
joissa, koska pelejä ei televisioida ja 
pelaajapalkkiot kattavat tavallisen lau-
antaimakkaran sijaan vain 
hieman meetvurstia pa-
remman leikkeen. Urhei-
lullisten arvojen tulisi olla 
lajissa aina ensisijaisia, 
mutta edelleen on selvää, 
että rahalla on mahtinsa, 
myös jalkapallossa.

M
A S K I N

 

T

A K A

A

La Liga

Lauri P. Pietikäinenwww.uusirefla.com

Rahan mahti

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

Golfin ”Välimeren 
mestarit” selvillä
Par1-viikkokilpailuja on 
pelattu jo vuodesta 1997 
lähtien joka keskiviik-
ko lokakuun alusta huh-
tikuun loppuun. Kaikista 
kilpailuista jaetaan ran-
kingpisteitä kuudelle par-
haalle kaikissa kolmessa 
sarjassa. Ranking tulok-
siin lasketaan kymmenen 
parhaan kierroksen pisteet. 
Kuluneella kaudella 2021–
2022 pelattiin 26 osakilpai-
lua, joihin osallistui lähes 
1.500 pelaajaa. Kilpailut pe-
lattiin Mijasin Los Lagos- 
ja Los Olivos -kentillä sekä 
Santana Golfissa.  

Naisten sarjan voitto jaet-
tiin Anna-Liisa Niskasen 
ja Anne Kanervan kesken. 
Molemmilla 90 pistettä. 
Kolmas oli Sanna Eskeli-

nen 64 pisteitä.
Miesten pistebogey-sar-

jan ylivoimainen voittaja oli 
87-vuotias Matti Tuovinen 
82 pisteellä. Toinen oli Ti-
mo Lemola 64 pisteellä ja 
kolmas Ari Rinta-Pollari 
43 pisteellä.

Miesten lyöntipelisarjan 
eli ”Välimeren mestaruu-
den” voitti tiukan taiste-
lun jälkeen Pasi Tenho 80 
pisteellä. Toiseksi taipui 
Jari Kanerva 74 pisteellä 
ja kolmanneksi jätettiin 
Jukka ”Paco” Lehtonen 45 
pisteellä.

Par1-viikkokilpailut 
jatkuvat taas syksyllä lo-
kakuun ensimmäisellä vii-
kolla. Tervetuloa mukaan 
nauttimaan Aurinkoran-
nikon parhaista kentistä 
ja peliseurasta.

Par1-kilpailutoimikunta 
kiittää kuluneesta kaudes-
ta ja toivottaa kaikille gol-
fareille hyvää kesää.

Par1-viikkokilpailut 2021–2022

Välimeren mestari ja lyöntipelisarjan voittaja Pasi Tenho.

Par1 ranking voittajia.

RANKING TULOKSET  
2021–2022 
Miehet lyöntipeli 
1. Tenho Pasi ......................80  
2. Kanerva Jari ...................74
3. Lehtonen Jukka .............45

Miehet pistebogey 
1. Tuovinen Matti ...............82  
2. Lemola Timo ...................64
3. Rinta-Pollari Ari .............43

Naiset 
1. Niskanen Anna-Liisa .....90  
2. Kanerva Anne .................90
3. Eskelinen Sanna ............64
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GOLF-
tuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU 

MIJAS LOS LAGOS 
27.4.2022

 
Sarja 1: 
Lyöntipeli miehet hcp 0–14 
1. Rusanen Matti 
 hcp 9 ......................tulos 65
2. Miettinen Ilkka
 hcp 9 ......................tulos 74
3. Sutelainen Jukka
 hcp 1 ......................tulos 75

Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28 
1. Kuismanen Pertti  
 hcp 28 ....................tulos 39
2. Kähtävä Risto
 hcp 18 ....................tulos 38
3. Tuovinen Matti
 hcp 19 ....................tulos 36

Sarja 3:
Pistebogey naiset hcp 0–36 
1. Eskelinen Sanna  
 hcp 19 ....................tulos 39
2. Metsovuori Tarja
 hcp 29 ....................tulos 36
3. Kuismanen Irja
 hcp 29 ....................tulos 33

Pisin draivi miehet 
Kähtävä Risto

Pisin draivi naiset 
Asonen Terttu

Lähimmäs lippua 
Remes Pekka

Paras scr 
Rusanen Matti ......................74 

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

Superpesiksen avaus pe-
lattiin nyt neljättä kertaa 
Fuengirolassa. Lauantaina 
naisten matsissa kohtasi-
vat Roihuttaret Helsingis-
tä ja Seinäjoen Maila-Jussit. 
Voitto meni tällä kertaa 
Pohjanmaalle. Miesten mat-
sissa pelattiin itäsuomalai-
sin joukkuein. Tällä kertaa 
Sotkamon Jymy oli piirun 
verran Imatran Pallo-Veik-
koja parempi.

Otteluihin saapui muka-
vasti väkeä. Ihan ennätys-
vuosien tasolle ei päästy, 
mutta järjestäjät olivat tyyty-
väisiä katsojamääriin näinä 
epävarmoina aikoina. Nais-
ten ottelua seurasi arviolta 
800 katsojaa ja miesten mat-
sissa oli tuplaten väkeä.

Urheilun lisäksi Super-
pesiksen avaus on hieno ta-
pahtuma myös sosiaalisesti. 
Kun Suomen kansallispeliä 

pelataan ulkomailla, tilai-
suuteen syntyy ihan oman-
laisensa tunnelma. Seita Van 
Den Eeden kajautti mo-
lempien otteluiden alkuun 
Maamme-laulun Heikki Vii-
namäen pasuunan säestä-
mänä, se kohotti mielialat 
huippuunsa.

Sunnuntaina illalla otet-
tiin rennommin. Ravintola 
Kukossa järjestettiin Super-
pesisbileet. Pelaajahaastat-
teluiden lisäksi kuultiin 
latinohenkistä musiikkia 
Silen Bandin esittämänä. Bi-
leisiin saapui yli 200 ihmis-
tä, mikä saattaa olla Kukon 
yleisöennätys.

Suunnittelu ensi vuoden 
tapahtumasta on jo käyn-
nissä. Näin hyvää perinnet-
tä kannattaa jatkaa.

Pesisavauksessa 
hieno tunnelma
– Olihan tämä kahden vuoden tauon jälkeen  
upea tapahtuma. Väkeä riitti ja fiilis oli 
molemmissa otteluissa ja loppubileissä  
korkealla, hekumoi Imatran Pallo-Veikkojen 
urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Santtu Hyytinen ja AP

Superpesisbileissä Kukossa oli railakas meininki. Jani Valkeapää oli tyytyväinen viikonloppuun. Hänen seurassaan legenda Toni Kohonen.

Seita ja Hese kajauttivat Maamme-laulun matsien alkuun.

Joskus se on vain senteistä kiinni.

Merkki päällä ja lyhyt näpy. Lukkarilla kiire pallon perään. Grillimakkara on olennainen osa urheilutapahtumaa.

Äiti olen täällä, Euroopan toisella puolen.
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Ari-Matti Mämmi
+34 620 621 471 
kuljetus@replay.fi

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

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

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa 
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun (20€) tilille:
La Caixa: ES44 2100 2678 9202 0100 2129
tai Nordea: FI89 2066 1800 0216 23

www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
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SEURAKUNTAKOTI
Ke klo 11–13  Kahvila ja kirjasto avoinna
Su klo 18  Messu
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin loma-ajat huomioiden.

PACOSINTUPA Suljettu kesän.

TORRENTUPA Suljettu kesän.

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
lomalla 15.6.–13.8.2021 
p. +34 649 194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
lomalla 28.7.–8.9.2021 ’
p. +34 654 511 472 
juha.sarkkinen@evl.fi

SUOMEN 
MERIMIESKIRKKO

Sosiaalikuraattori Tia Raunio
lomalla 9.7.-31.8.2021 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

LAHJOITA
Aurinkorannikon suomalainen ev.lut. seurakunta
La Caixa ES44 2100 2678 9202 0100 2129 (Espanja)
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry:n kautta
Rahankeräyslupa RA/2020/1072
Nordea FI89 2066 1800 021623 (Suomi)

SEURAKUNTAKOTI
PE 29.4. klo 10-12  Perhekerho
   klo 10-14  Kahvila ja kirjasto
   klo 18-20  Lauluseurat
LA 30.4. klo 19-22  Saapas-kahvila
SU 1.5. klo 18  Messu
MA 2.5. klo 10-14  Kahvila ja kirjasto
   klo 14-15  Miestenpiiri
KE 4.5. klo 10-14  Kahvila ja kirjasto
   klo 14-16  Raamattupiiri:  
     Usko ja tiede 1, Martin Stenberg
TO 5.5. klo 18-20  Yhteiskristillinen kahvila
PE 6.5. klo 10-12  Perhekerho
   klo 10-14  Kahvila ja kirjasto
   klo 18-20  Lauluseurat
 
TORRENTUPA
PE 13.5.  klo 11-13   Kirjasto
PE 27.5.  klo 11-13   Kirjasto

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649 194 085, jarmo.karjalainen@evl.fi
Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
p. +34 654 511 472, juha.sarkkinen@evl.fi
Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p. +34 952 665 718, Seurakunnan toimisto
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
ext-marja.karjalainen@evl.fi

Sosiaalikuraattori Tia Raunio 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi
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SEURAKUNTAKOTI
Ke klo 11–13  Kahvila ja kirjasto avoinna
Su klo 18  Messu
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin loma-ajat huomioiden.

PACOSINTUPA Suljettu kesän.

TORRENTUPA Suljettu kesän.

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
lomalla 15.6.–13.8.2021 
p. +34 649 194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
lomalla 28.7.–8.9.2021 ’
p. +34 654 511 472 
juha.sarkkinen@evl.fi

SUOMEN 
MERIMIESKIRKKO

Sosiaalikuraattori Tia Raunio
lomalla 9.7.-31.8.2021 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

Sosiaalikuraattori Nina Tölli
p. +34 634 372 464
nina.tolli@merimieskirkko.fi

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

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

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

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

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

TAVARAN

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

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

Terminal to Terminal 
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

Vuokralle  
tarjotaan

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

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

Halutaan  
vuokrata

Yksiö, 1mh tai vastaava sopui-
saan hintaan. Fuengirolasta tai 

Los Pacos -alueelta (esim. Gi-
rasol). Ajalle lokakuu -22–huhti-
kuu -23. Iltapäiväauringon puo-
lelta. Ilmalämpöpumppu, wifi. 
Yst. vastaukset nimim. golfari: 
timantimo@gmail.com

Myydään
Myydään Etu-Töölöstä läpita-
lon huoneisto 2h, halli, k, kph 
(79m²), ylin 7. krs. Kaikki pal-
velut/puisto/meri lähellä. Va-
pautuu 1.6. alk. Omistaja myy 
– ei välittäjille. meri.tuuli@ 
hotmail.com

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

 KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

Lääkäri- ja sairaalakäynnit, 
NIE, residencia, kauppakirja-
asiat sekä virastoasioinnit.

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Toimisto 400 m 
Victoria Kent 
Renfe -asemalta 

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

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

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

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

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

Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

Tänään katsellessani Vä-
limeren huokuvia lainei-
ta viehättävän runollinen 
maisema lumosi kauneu-
dellaan. Luonnon vehreys 
peilautui hyökylaineina 
tyrskyävään mereen. Lu-
moutuneena luonnon her-
kästä kauneudesta seisoin 
pitkään katsellen unel-
mieni maisemaa.

Sydämeni ja sieluni kie-
toutuivat unelmaani, johon 
sekottui paistetun ruuan 

viekoittelevan herkullinen 
tuoksu. Vihdoin sain silmä-
ni irrotettua lumouksesta 
ja muistelin niitä ihanan 
suloisia elämänlaineita ja 
ihmisiä, jotka ovat sulostut-
taneet elämääni ja mietin:

Opetteleisin näiden ih-
misten tavoin rakastamaan 
läheisiä ihmisiä ja itseäni. 
Etsisin vastausta kysy-
mykseen: Voiko elämän 
perimmäinen päämäärä 
olla mielihyvän tuottami-

Hymyillään – hymy on peilimme maailmaan
nen itselle ja läheisille nyt 
ja aina. Voiko ihminen li-
sätä onnellisuuttaan pyr-
kimällä toimimaan niin, 
että tuottaa mielihyvää it-
selleen ja läheisilleen ja voi-
ko hyvyydellä, lempeydellä 
ja rakkaudella olla jatkuvaa 

onnellisuutta ihmisten vä-
lillä. Ajatukset harhailivat 
päässäni.

Erkki J. Vepsäläinen 
vaeltava runoilija
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Nyt tai ei koskaan
SUOMALAISET OVAT varsin yksimielisiä siitä, että 
nyt pitää sotilaallisesti liittoutua.

Helsingin Sanomien tuoreen gallupin mukaan 
peräti 65 prosenttia kannattaa Natoon liittymis-
tä ja vastakkaista mieltä on vain 13 prosenttia. 
Loput eivät osaa tai halua ilmaista kantaansa 
jäsenyyteen.

Poliittisille päättäjille tulos antaa vahvan sel-
känojan liittymiseen, joka näyttä päivä päivältä 
yhä selkeämmältä.

Kansanedustajat ovat saaneet luettavakseen 
puolustuspoliittisen selonteon, jossa asiantuntijat 
selvittävät tämänhetkistä turvallisuuspoliittista ti-
lannetta ja liittymisen hyötyjä sekä riskejä.

Vaikka selonteko on tehty parhaan saatavis-
sa olevan tiedon pohjalta asiantuntijoita kuullen, 
sen perusta horjuu. Kukaan ei voi tietää, miten 
turvallisuuspoliittinen ympäristö kehittyy pitkällä 
aikavälillä, tai edes lyhyellä.

Asiantuntijat ja poliittinen johtomme on toki 
toistanut eri yhteyksissä, ettei Suomeen kohdistu 
lyhyellä aikavälillä minkäänlaista uhkaa.

 
* * *

VOIDAANKO TÄHÄNKÄÄN luottaa sataprosent-
tisesti. Ennusmerkit Ukrainan länsinaapurissa 
Moldovassa kertovat muuta. Maan rajanaapuriin 
Transnistriaan on kohdistunut iskuja. Maa on ve-
näläismielinen, ja iskuja pidetään Venäjän pro-
vokaationa, jotta se voisi laajentaa sotatoimiaan.

Moldova on ilmaissut tapahtuneesta huolensa.
Tällaiset toimet lisäävät Suomessakin epä-

varmuutta. Näin siitä huolimatta, ettei Venäjän 
toimilla välttämättä ole mitään loogista tai stra-
tegista perustetta.

Suomessa tilanne on se, että mitä ylemmäk-
si poliittisessa päätöksenteossa mennään, sen 
varovaisemmiksi lausunnoissa tullaan. Juna on 
kuitenkin liikkeellä yhä nopeampaa vauhtia. Muu-
taman viikon kuluttua jäsenyyshakemus voi jo olla 
Naton pöydällä.

Jos Suomi ei nyt liity Natoon, paljon puhutulta 
Nato-optiolta putoaa pohja. Optiotahan on pi-
detty yllä lähinnä siksi, jos turvallisuuspoliittinen 
ympäristömme muuttuu ja päätökselle löytyy 
kansalaisten vahva tuki.

Nyt ympäristö on muuttunut perustavanlaatui-
sella tavalla ja gallupit kertovat kansan mielipiteen.

 
* * *

SUOMESSA PUHUTTIIN siitä, miten poliittisen 
johtomme kanta Naton jäsenyyteen lisää suo-
malaisten jäsenyyden kannatusta. Nyt tilanne on 
kääntynyt päälaelleen. Kansalaisten vahva tuki 
jäsenyydelle ajaa poliittista johtoa jäsenyyden 
puoltamiseen.

Ennen Venäjän hyökkäystä valtaosa kansan-
edustajista suhtautui nihkeästi liittoutumiseen. 
Vain kokoomus oli avoimesti liittoutumisen kannal-
la. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sota-alueelta 
kiirineet sotarikokset sekä ihmisoikeuksien louk-
kaukset ovat kääntäneet asenteet päinvastaisiksi.

Vain vasemmistoliitossa alle puolet kansan-
edustajista liputtaa liittoutumisen puolesta. Muis-
sa eduskuntaryhmissä vain muutamat yksittäiset 
kansanedustajat kääntävät selkänsä Natolle.

Suomalaisten mielipiteet liittoutumisesta poh-
jautuvat mediatietoihin ja niiden perusteella ei voi 
tulla kuin yhteen johtopäätökseen, liittoutumiseen.

Ylimmällä poliittisella johdolla on kaikki mah-
dollinen tieto, ja he joutuvat pohtimaan myös sitä, 
että nyt tehty päätös sitoo meitä vuosikymmeniksi. 

Miten Nato muuttuu, miten Yhdysval-
lat toimii sotilasliitossa, jos Donald 
Trump tai hänen hengenheimolai-
sensa johtavat maata.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

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

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fiCITYMEDIA

1. Elloksen
Ruotsalainen Ellos rantautui Suomeen 1987, jolloin Andy oli 
22-vuotias, mutta Andy asui lapsuudessaan Tukholmassa. 
Länsinaapurin pääkaupungista Andyn mukaan tarttui niin ruotsin 
kuin englannin kielen taito sekä taito soittaa kitaraa. Ja myös 
poseerata valokuvissa.

2. Noin 30.000
Ahvenanmaa koostuu tuhansista saarista, joista vain 60 on 
asuttuja. Maakunnassa on 16 kuntaa, joista vain Maarianhamina 
on kaupunki. Maakunnalla on laaja itsehallinto. Sen takia 
esimerkiksi Ahvenanmaalla on oma tieliikennelaki, joka eroaa 
joiltakin osin Manner-Suomen vastaavasta.

3. Datsun
Ensimmäiset Datsunit tulivat Suomessa myyntiin 1962, ja 
1970-luvulla se ylsi joinakin vuosina Suomen myydyimmäksi 
merkiksi. Datsunit vaihtuivat Nissaneiksi 1982, mutta vielä 1980-
90 lukujen vaihteessa sinapinkeltainen Sata Ampeerinen (Nissan 
100A) oli kova sana p***urallissa.

4. 1913
Kuvitelkaa, että Venäjän viimeisin tsaari Nikolai II on voinut antaa 
aluksesta rakennuskäskyn ja tutustua siihen henkilökohtaisesti. 
Yhdysvaltain 70 vuotta vanhat B-52-pommikoneet ja jopa 
Suomen valtio häviävät Kommunalle iässä. 

5. 60 vuotta
Vaakon nakki perustettiin jo 1962. Vuonna 1984 se muutti 
nykyiselle paikalleen Pispalaan. Se on yhtä tuttu julkkis-
asiakkaistaan kuin helsinkiläinen Jaskan grilli. Grillin eniten 
myydyt tuotteet ovat Kivimies-lihapiirakka kahdella makkaralla, 
juustolla ja majoneesilla sekä Kuuma koira, jossa on sokeri-
munkkiin työnnetty kaksi nakkia.

6. N. 4200
Tarkalleen ottaen Kelan rintamamieslisää maksettiin vuoden 
2021 lopussa 1925 miehelle ja 2282 naiselle. Määrän arvioidaan 
vähenevän noin 20 prosenttia vuodessa. Tällä hetkellä elossa 
olevia sotaveteraaneja on alle 4000.

7. Helsingin ala-asteiden toimittama lehti
Uusi Kevätpörriäinen ilmestyi myyntiin 21. huhtikuuta. Sen 
tuotto käytetään retki- ja leirikoulurahastoihin. Lehti nousi 
tapetille, kun Jutta ja Juha Larmin Fitfarm alkoi kaupata 
laihdutuskuureja Kevätpörriäisellä. Some-kansahan siitä 
raivostui. 

8. Aleksandr Ovetshkinilla
Washington Capitalsin kapteeni on ollut viime aikoina vähemmän 
mairittelevissa otsikoissa, koska hän ei ole suoraan tuominnut 
Ukrainan-sotaa. Samassa äänestyksessä Patrik Laine valittiin 
kolmanneksi parhaaksi laukojaksi. Aleksander Barkov taas 
toiseksi parhaaksi pelaajaksi kokonaisvaltaisesti.

9. Kentin prinssi Michael
Kentin prinssi Michael on kuningatar Elisabetin serkku. 
Helsingissä ja Tampereella toteutetun kaksipäiväisen 
vierailun järjesti Suomen Iso-Britannian ja Kansainyhteisön 
kauppakamariyhdistys. Prinssi vieraili viimeksi Suomessa 2017.

10. Kannatetaan
Ulkoministeri Albares muotoili vastauksensa siten, ettei Suomen 
jäsenyys Natossa olisi Euroopalle mitään uutta ja Espanja on 
erittäin Eurooppa-myönteinen maa. Hän myös muistutti EU:n 
yhteistä avunantoa koskevasta lausekkeesta, jossa EU-maat ovat 
tarvittaessa osoittamassa toisilleen solidaarisuutta.

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

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

Luennoitsijana mm 
Leo-Pekka 
Tähden valmentaja 
Juha Flinck

yhteistyössä

kanssa

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

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

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

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

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

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

RONDA &
SETENIL DE 

LAS BODEGAS

KUKKIVA CORDOBAESTEPONA
& BENAHAVIS

ANTEQUERA
& TORCAL

22€19€ 40€

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )

SISÄLTÄÄ ILLALLISEN!

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:  
2/5, 9/5, 16/5, 23/5

AIKA: 17:00

17€

MARBELLA
PUERTO BANUS

& OJEN

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT: 13/5
AIKA: 17:00

 Vain

10€
 Vain

10€
 Vain

10€

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

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

kanssa.

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:  30/5
AIKA: 17:00

 KUUBALAISEN MUSIIKIN ILTA 
ILLALLISEN KERA 

 Tule nauttimaan kuumista rytmeistä autenttisten 
havannalaisten muusikkojen esittämänä. Sukella 

aitoon tunnelmaan ja nauti maan moninaisista 
rytmeistä illallisen kera.  

ELVIS JA JOHNNY G 
ILLALLISEN KERA

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

illallisesta yhdessä näiden klassikoiden kanssa.

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.

6/5, 24/5, 7/6 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28.6 5/5, 19/5, 2/6, 16/6, 30/6

CAMINITO DEL REYGIBRALTAR

28€31€ 24€24€

NERJA & 
FRIGILIANA

4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 29/6 11/5, 25/5, 21/6Joka Torstai  Joka Perjantai

RETKIOHJELMA KESÄN  AJAKSI 

 Meriatur-yhteistyön ansiosta Suomi Retket voi tarjota kaikki retket puoleen hintaan Woolbedin vuodevaatteiden ja 
villatuotteiden esittelyn yhteydessä. Lisätietoja ja varaukset osoitteessa www.meriatur.com
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Lomakoti vuokrakohteena
ETELÄN LÄMPÖ houkuttelee li-
sääntyvissä määrin suomalaisia 
ostamaan lomakodin Aurinko-
rannikolta. Usein lomakoti halu-
taan laittaa vuokralle silloin, kun 
asunto olisi muuten tyhjillään. 
Näin saadaan katettua lomako-
dista aiheutuvia kustannuksia. 
Vuokrakohteen sisustukseen 
kohdistuu kuitenkin erityisiä 
vaatimuksia, varsinkin kun airb-
nb –palvelun myötä asuntojen 
vuokravälitys ja vuokraaminen 
on entistä suositumpaa. Suosion 
myötä myös vuokraajien vaati-
mukset kohteiden sisustuksesta 
ovat nousseet. Skandinaavinen 
tyyli on tärkein kriteeri, mutta sen 
lisäksi sisustukselta odotetaan 
myös persoonallisuutta ja kau-
niita yksityiskohtia.

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

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

tasoon olisit itse tyytyväinen? Li-
sää siihen vielä vähintään kaksi 
tasoa lisää.

3. Huolehdi että lakanoita ja 
pyyhkeitä on 3 kerrastoa, joista 
yhdet on puhtaana sängyssä, 
toiset varalla puhtaana kaapissa 
ja yhdet pesulassa. Niiden tulee 
olla laadullisesti miellyttäviä ja 
kestäviä sekä aina tahrattoman 
puhtaita ja ehjiä. Suosi lakanois-
sa vaaleita yhtenäisiä sävyjä, 
jolloin niitä on helpompi korva-
ta. Myös pyyhkeissä yhtenäiset 
sävyt ovat tärkeitä.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Kuvat: Teemu Laitinen

Jaana Santala Sisustussuunnittelija / Santala Design

Viimeistele 
sisustusta 

tunnelmallisilla 
yksityiskohdilla. 

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

Nyt tavoitat meidät myös 
Suomen numerosta

+358 40 6525 923 

Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

Estepona & Benahavis
3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., hinta 44€

Caminito del Rey
11.5., 25.5., 21.6., hinta 48€

Nerja & Frigiliana
4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., hinta 45€, lapset 36€

El Torcal & Antequera
6.5., 24.5., 7.6., hinta 38€

Marbella, Puerto Banús & Ojen
5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., hinta 34€

Kukkiva Córdoba
11.5., hinta 80€

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

Lähde retkelle! 
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www.mkhomes.es

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

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

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

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

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

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

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

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

Soita +34 698 438 202

TULE ASUNTOINFOON!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

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

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

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

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

Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

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

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Ota yhteyttä!

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

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

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

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

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

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

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

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

ANNETAAN 
VUOKRALLE 

TOIMISTOTILA 
2 HUONETTA 
KESKUSTAN 
YTIMESSÄ

SOPIVAAN HINTAAN.
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UPEA UUDISKOHDE MIJAS PUEBLOSSA

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

VIIDEN TÄHDEN HOTELLIN PALVELUISTA.

EMIRHAN ANSARI
+358 50 5498619

EMIRHAN@STRAND.ES

TIMO MAUNULA
+34 656 25 6626

TIMO@STRAND.ES

ELENA MÄKINEN
+34 654 693 870

ELENA@STRAND.ES

+34 676 90 15 19  INFO@STRAND.ES  

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

KYSY KOHTEESTA LISÄÄ. ME PUHUMME SUOMEA.


