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KUKON 
LOUNAS 
KOTIIN!

TILAA JA NAUTI KOTONA:

www.kukkorestaurante.com
TAI SOITA NUMEROON

(+34) 694 484 348
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Av/de Los Boliches 4, Fuengirola

KATSO PÄIVÄN LISTA JA TOIMINTAOHJEET NETISTÄ.

TORREMOLINOS–BENALMÁDENA–
FUENGIROLA–MIJAS–CALAHONDA
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Saatavilla maanantaista 
18.5. alkaen:

KUKON KUKOT

Lanttukukko 
1kg 20€ / 500g 12€

Lihakukko
1kg 20€ / 500g 12€

Lohikukko 
1kg 25€ / 500g 13€

TILAA SAMALLA

JUOMAT!

KATSO PÄIVÄN LISTA JA TOIMINTAOHJEET NETISTÄ.

Saatavilla maanantaista 
18.5. alkaen:

KUKON KUKOT

SAVU-UUNISTA
Savulohi

500g 12€ / 1kg 22€

Porsaan kassler 1kg 12€

Villisian kinkku 1kg 14€

TULOSSA
PALJON ERIKOIS-

TARJOUKSIA! 
Seuraa meitä 
Facebookissa.

Töihin Málagaan!

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

– Toimisto 800 m Victoria Kent Renfe -asemalta –

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA

Edellytämme hakijalta:
– kykyä toimia ammatillisen ja energisen tiimin jäsenenä
– hyviä vuorovaikutustaitoja ja korkeaa työmotivaatiota
– kehittymiskykyä ja valmiutta toimia asiakaspalvelutehtävissä

Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. sotu-
edut sekä terveydenhuollon.

Saat heti kiinteän pohjapalkan, 1040€/kk, 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.

Työtehtäviin kuuluu:
– palvelun markkinointi/ jalometallien ostaminen 
 -tilauskäsittely-järjestelmiin 
– asiakkuuden ylläpitovaiheet

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

Pohjapalkka
1040 €/kk 

(974€ netto)

”Metalleista 
Jaloimman 
Kierrätystä 

– Tule mukaan”

– Me emme myy mitään - Me ostamme –
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Vithas Salud Rincón Medical Centre

C/ Hoyo, 15. Torremolinos. Puh: 952 058 860

Vithas Xanit International Hospital

Avda. de los Argonautas s/n. Benalmádena, Málaga. 

Puh: 952 367 190

Vithas Xanit Fuengirola

Avda. Ramón y Cajal s/n. Edificio Beroe. Fuengirola, Málaga. Puh: 952 477 310

Sairaala palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk (hätänumero 900 200 116).

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa

Suomenkielinen Yhteyshenkilö: Marita Ekman, puh: 696 981 372

Ambulanssi- ja

Lääkäripäivystys

24h/vrk

Ajanvaraukset

suomen kielellä

Soita: 
(+34) 616 241 290

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa

Xanit

Internacional

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES  

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999
mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.

Tel +34 651 603 127
bruabogados@solicitormalaga.com

0I, BENALMADENA

www.solicitormalaga.com

bru&muñozabogados

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

YLI 20 V. KOKEMUS

YKSITYISPRAKTIIKASTA

Myös kotikäynnit sekä päivystys.
Puh. 607 965 089

KILPAILUKYKYISET HINNAT

Tel/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!

OLEMME AVOINNA
ma–pe klo 9–17

la klo 10–16
MYÖS KOTIINKULJETUS!

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

www.ewalds.fi  • @Ewalds

24 h 
suomenkielinen päivystys 

hätätilanteisiin – jos terveytesi
 tai henkesi on vaarassa

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

Tervetuloa 
lastenkerho 
Tuiskulaan! 

3-6-vuotiaille joka 
arkipäivä.

Fuengirolan Kotikoulun yhteydessä. 
Lisätietoja +34 636874330

lastentuiskula@gmail.com

Jatkamme 

toimintaa 

heti, kun 

se on 

mahdollista.

Marokon
kulta

- Tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti:

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntymistä

Infopiste

TAIKATIE
LUONNOLLISTA

HYVINVOINTIA

• Hinta vain 10 euroa/kk, 95 euroa/vuosi • 
• Kysy lisää 646 111 203 •

Löytääkö posti sinut? Vaihtuuko 
osoitteesi tai lomailetko? 

Varaa oma

POSTILOKERO
Centro Finlandiasta

Kätevä j
a 

turval
linen tap

a 

keskit
tää 

postin
 

tulo Centroon, 

josta 
se on helppo 

noutaa!

Seuraava 
lehti ilmestyy 
perjantaina 

29.5.
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Laumasuojaan on 
vielä pitkä matka
Viime viikkoina 
koronavirusluvut ovat 
olleet voimakkaassa 
laskussa niin Espan-
jassa kuin monessa 
muussakin maassa. 
Siinä on sekä hyvät 
että huonot puo-
lensa. 

On tietenkin hienoa, että 
covid-19 -tautiin kuole vien 
määrä on ollut jo pidem-
män aikaa melko tasaises-
sa laskussa. Suurin piirtein 
samassa suhteessa ovat las-
keneet myös uusien todet-
tujen tartuntojen määrät. 
Tämä on osoitus siitä, et-
tä Espanjan asettamat tiu-
kat rajoitustoimet tehoavat.

Se, että viruksen räjäh-
dysmäinen leviäminen on 
saatu rauhoittumaan, on 
hyvä asia. Näin sairaalat 
ja varsinkin niiden teho-
hoitoyksiköt ovat saaneet 
helpotusta jo katastrofaali-
siksi käyneisiin ruuhkiin-
sa. Toinen puoli asiassa on 
kuitenkin se, että ilman 
riittävää levinneisyyttä ei 
synny niin sanottua lauma-
suojaa, joka tällä hetkellä 

näyttäisi olevan ainoa teho-
kas keino koronaviruksen 
pysäyttämiseksi.

Liian vähän 
tartuntoja
Espanjan johtava terveys-
tutkimusorganisaatio, Car-
los III -terveysinstituutti 
on tehnyt tutkimusta, jo-
hon on osallistunut lähes 
70.000 ihmistä. Alustavien 
tulosten perusteella näyttää 
siltä, että kaikista tartunta-
tapauksista Espanjassa yli 
90% on jäänyt terveysvi-
ranomaisilta huomaamat-
ta. Karkeasti voidaan siis 
todeta, että jokaista testil-
lä todennettua tartuntaa 
kohden maassa on yhdek-
sän tartuntaa, joista viran-
omaiset eivät tiedä mitään.

Jos jatketaan karkeaa ma-
tematiikkaa, voidaan tode-
ta, että Espanjassa arviolta 
2,35 miljoonaa ihmistä on 
saanut koronavirustartun-
nan. Ylivoimainen enem-
mistö heistä joko täysin 
oireettomana tai hyvin lie-
villä oireilla. Vaikka määrä 
kuulostaa suurelta, se on 
kuitenkin vain noin 5% 
maan väestöstä.

Asiantuntijoiden arvioi-
den mukaan laumasuojan 

Aurinkorannikon kau-
pungeista Fuengirolassa on 
viimeisimmän tiedon mu-
kaan koko pandemian ai-
kana löydetty 80 tartuntaa, 
joista 19 viimeisen kahden 
viikon aikana. Kaikkiaan 
koronavirukseen on kau-
pungissa kuollut kaksi ih-
mistä.

Mijasissa luvut ovat 79 
tartuntaa, joista 16 kah-
den viikon aikana ja kolme 

kuollutta. Benalmádenassa 
148 tartuntaa, 30 kahden 
viikon aikana ja 10 kuol-
lutta. Torremolinosissa 129 
tartuntaa, 18 kahden vii-
kon aikana ja seitsemän 
kuollutta sekä Marbellas-
sa 313 tartuntaa, 72 kah-
den viikon aikana ja 15  
kuollutta.

Provinssin pääkaupun-
gissa Málaga capitalissa 
luvut ovat selvästi synkem-

mät. Koko pande mian aika-
na kaupungissa on todettu 
testeillä 2058 tartuntaa, 
näistä 253 viimeisen kah-
den viikon aikana. Kaik-
kiaan kuolleita on 143.

Kaikkiaan Málagan pro-
vinssissa on tähän men-
nessä menetetty covid-19 
-taudille 273 ihmishenkeä. 
Näistä kuitenkin vain kol-
me viimeisen viiden päi-
vän aikana.

Espanjassa arvioidaan yli kahden miljoonan ihmisen saaneen koronavirustartunnan.

Fuengirolan sää
Pe 15.5.

Su 17.5.

Ke 20.5.

La 16.5.

Ti 19.5.
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muodostuminen vaatisi, 
että ainakin noin 60%  
väestöstä saisi tartunnan. 
Tämäkin on vain karkea 
arvio, koska koronavirus-
ta ei vielä tunneta kovin 
tarkkaan. Joka tapauksessa 
ainakin noin 12-kertainen 
määrä nykyiseen verrattu-
na. Nykyisellä tartunta-
tahdilla sen saavuttaminen 
veisi vuosikausia, jopa vuo-
sikymmeniä.

Toinen tapa saavuttaa 
laumasuoja on tietysti te-
hokkaan rokotteen löytämi-
nen. Tämän asian kimpussa 
kamppailee tällä hetkel-
lä lukuisia tiedemiesryh-
miä eri puolilla maapalloa. 
Yleisesti luotettavina pi-
dettävien arvioiden yleisin 
otaksuma toimivan rokot-
teen aikaisimmasta käyt-
töön saamisesta asettuu 
noin vuoden päähän.

Málagan tilanne

Edellä oleva huomioon ot-
taen voidaan tietysti esittää 
kysymys, onko tartunta-
lukujen hidastuminen hy-
vä vai huono uutinen. Olipa 
niin tai näin, niin esimer-
kiksi Málagan provinssissa 
tartuntojen määrä on sel-
västi rauhoittumassa.
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LEHDEN MENNESSÄ painoon 
on vielä epävarmaa, siirtyy-
kö Aurinkorannikko ensi 
maanantaina karanteenin 
purkamisessa vaiheeseen 
1. Asia käsitellään perjan-
taina, ja moni asia puhuu 
sen puolesta, että hakemus 
hyväksyttäisiin.

Jos ehdotus hyväksy-
tään, ja Aurinkorannikol-
la siirrytään vaiheeseen 1, 
niin mitä se käytännös-
sä tarkoittaa? Kokosimme 
tiivistelmän Espanjan BOE-
säädöstietokannassa ker-
rotuista säädöksistä. Lista 
ei ole kaikenkattava, ja li-
säksi säädöksiin voi tulla 
muutoksia. Jos siis halu-
at absoluuttisen varmuu-
den omaan tilanteeseesi, 
tarkista asia BOE-säädös-
tietokannasta internetosoit-
teesta www.boe.es/.

Liikkuminen
Liikkuminen provinssis-
ta toiseen ei ole sallittua. 
Provinssin sisällä saa liik-
kua, kunhan pysyy niissä 
osissa provinssia, jotka ovat 
myös 1. vaiheessa. Lisäksi 
niin sanottu aktiivinen tu-
rismi, kuten luontoretket, 
on sallittu.

Ulkoilu
Ulkoileminen ja kuntolii-
kunta tehdään edelleen 

annettujen aikataulujen mu-
kaisesti. Málagan provins-
sissa noudatetaan ainakin 
toistaiseksi hallituksen an-
tamaa aikataulua, eli 14–70- 
vuotiaat klo 6–10 ja 20–23, 
yli 70-vuotiaat ja avustajaa 
tarvitsevat klo 10–12 ja 19–
20 sekä alle 14-vuotiaat klo 
12–19. Jatkossa aikataulu-
ja on mahdollista muokata 
alueellisesti sopiviksi.

Koulut
Espanjan BOE-säädöstieto-
kanta toteaa, että vaiheessa 
1 koulut saavat avata oven-
sa, kunhan vältetään väki-
joukkojen syntymistä. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita auto-
maattisesti että koulut auke-
aisivat. Monet alueet ovat jo 
ilmoittaneet, että kouluihin 
palataan vasta syksyllä. Jos 
asia on sinulle ajankohtai-
nen, varmista tilanne oman 
/ lapsesi koulun osalta.

Kokoontumiset
Maksimissaan 10 hengen 
kokoontumiset ovat sallit-
tuja niin kotioloissa kuin 
ulkonakin.

Työskentely
Etätöitä suositellaan edel-
leen, mikäli mahdollista. 
Jos palataan työpaikoille, 
pitää työntekijöiden säilyt-
tää kahden metrin etäisyys 

toisiinsa. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, tulee käyttää 
kasvomaskeja. Jos työssä 
käytetään univormua, se 
pitää pestä päivittäin vä-
hintään 60 asteessa.

Kahvilat / ravintolat / baarit
Kahvilat saavat ottaa asi-
akkaita terasseilleen. Te-
rassin asiakaskapasiteetista 
saa kuitenkin olla käytössä 
korkeintaan 50%. Pöytien 
etäisyys toisistaan pitää ol-
la vähintään kaksi metriä. 
Yhdessä pöytäryhmässä saa 
olla korkeintaan 10 asiakas-
ta. Kahvilat eivät saa ottaa 
asiak kaita sisätiloihin, mut-
ta voivat myydä ruokaa mu-
kaan otettavaksi.

Ravintoloissa ja baareissa 
pitää sisäänkäynnin yhte-
ydessä olla käsidesiä asi-
akkaiden käytettävissä. 
Fyysisiä ruokalistoja, pa-
periserviettejä, hammastik-
kuja, maustepulloja yms. ei 
anneta asiakkaille.

Kaupat
Alle 400 neliömetrin kaupat 
voivat avata ovensa, mutta 
asiakkaita saa ottaa kerralla 
sisään vain 30% normaalista 
kapasiteetista. Asiakkaiden 
kahden metrin turvavälistä 
pitää huolehtia ja yli 65-vuo-
tiaille varata oma aika asi-
oimiselle.

Muut liikkeet
Autoliikkeet, katsastuskont-
torit, puutarhamyymälät 
saavat avata ovensa. Näi-
hin ei sovelleta 400 neliö-
metrin rajoitusta, vaan ne 
voivat toimia ajanvarauksel-
la. Kaikki liikkeet pitää de-
sinfioida kahdesti päivässä.

Kirjastot / museot
Kirjastot voivat avata ovensa 
lainaajille, mutta tilaisuuksia 
ei saa järjestää. Museot saa-
vat myös avata, mutta sisään 
saa ottaa kerralla korkeintaan 
30% asiakaskapasiteetista.

Markkinat
Ulkoilmamarkkinat voivat 
aloittaa toimintansa, mikäli 
paikalliset viranomaiset an-
tavat siihen luvan. Jos mark-
kinat avataan, myyntikojuja 
saa olla 25% normaalista 
määrästä ja asiakkaita alu-
eella kolmasosa normaalista.

Hotellit
Hotellit voivat aloittaa toi-
mintansa. Asiakasmäärää 
ei rajoiteta, mutta yleisten 
tilojen, kuten ravintoloiden 
ja aamiaishuoneiden käyttö 
on rajoitettua.

Hautajaiset
Hautajaisia voi järjestää. 
Läsnäolijoiden määrä on 
rajattu ulkoilmatilaisuuk-

sissa 15 omaiseen ja sisä-
tiloissa 10 omaiseen.

Uskonnolliset tilaisuudet
Kirkot ja muut uskonnolliset 
tilat voidaan ottaa käyttöön. 
Henkilömäärä on rajattu 
kolmasosaan normaalista 
ja kasvosuojia tulee käyttää.

Urheilu
Ulkoilmaurheilupaikat 
voivat aloittaa toimintan-
sa. Ajanvarausjärjestelmä 
pitää olla käytössä ja kun-
kin vuoron päätteeksi tila 
pitää desinfioida.

Ajoneuvot
Autoilun pykäliä on hel-
potettu. Nyt samassa talo-
udessa asuvat voivat liikkua 
samalla autolla, ja vieläpä 
ilman kasvomaskeja. Tämä 
pätee nyt myös 0-vaiheessa 
olevilla alueilla. Jos autos-
sa on eri talouksissa asuvia, 
saa kullakin istuinrivillä olla 
korkeintaan kaksi henkilöä, 
eli esimerkiksi tavallisessa 
henkilöautossa kaksi edessä 
ja kaksi takana. Tällöin pitää 
käyttää maskeja ja pysytel-
lä mahdollisimman etäällä 
toisista matkustajista. Moot-
toripyörällä ja skootterilla 
voi kulkea kaksi samassa 
taloudessa asuvaa henki-
löä ilman maskeja.

Lähteet: BOE ja El País

FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64, www.kudamm-fuengirola.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

Isot annokset, kohtuuhinnat.
Raikkaat salaatit, runsaat liha-annokset, saksalaiset 

makkarat, savukalaa, herkulliset jälkiruoat...
    

 

Suljettu koronaviruksen vuoksi. Pahoittelemme.

Mercadona

Paseo Marítimo Rey de España

Calle Oliva

Hotel 

Angela

C
. M

aestro Pedro C
alvo

Hotel 

Stella Maris

Avda. de Los Boliches ”Bussikatu”

INFO
 Av/de Los Boliches 4, Fuengirola

Info palvelee puhelimitse 
ma–pe klo 10–14

puh. +34 646 111 203 
info@centrofi nlandia.fi 

RETKET � KARTAT
NEUVOT � TURISTI-INFO

Mitä 1. vaihe tarkoittaa käytännössä?

VIIKON 

LOUNAAT 
Vain kotiin kuljetus  

ja noutoruoka.  
Katso tarkemmat  

ohjeet netistä www.
kukkorestaurante.com 
tai soita 694 484 348.

Perjantai 15.5.
Parsakeittoa ....................7,50€
Janssoninkiusaus ............ 8€ 
Kanaa Sisilian  
tapaan ................................8,50€
Itse savustettua lohta ja 
tzatzikia .................................10€

Ma–Ke 18.–20.5.
Itämainen ankkasalaatti,  
sis. leivän ja voin ............... 8€
Itse savustettua lohta ja 
tattikastiketta, sis. alkusalaa- 
tin, leivän ja voin ...........8,50€

To–Pe 21.–22.5.
Savulohisalaatti,  
sis. leivän ja voin ............... 8€ 
Riistakäristys, sis. alkusalaa  - 
tin, leivän ja voin............8,50€

.........................................

Saatavilla ma 18.5. alkaen: 

Savu-uunista
Savulohi 500g pala..........12€
Savulohi 1kg pala .............22€
Porsaan kassler 1kg ........12€
Villisian kinkku 1kg ......... 14€

Kukon kukot
Lanttukukko 1kg ............20€
Lanttukukko 500g ......... 12€
Lihakukko 1kg ..................20€
Lihakukko 500g ............... 12€
Lohikukko 1kg.................. 25€
Lohikukko 500g............... 13€

.........................................

Kiloruoat 
Lihapullat..........................12€/kg
Kanacurry .........................12€/kg
Lohilaatikko ....................12€/kg

Lisukkeet
Perunamuusi ................7€/kg
Kermaperuna ................7€/kg

Tilaukset klo 14 mennessä 
puhelimitse, Whatsappilla 
tai verkkokaupan kautta.  

Toimitukset arkisin  
klo 12–16.

Katso ajantasainen 
tarjonta netistä: www.
kukkorestaurante.com

VOIT 

TILATA 

SAMALLA 

MYÖS 

JUOMAT!

Restaurante Kukko  
Av/de Los Boliches 4 

MAKSUTON K
ULJETUS!

Maailman mukavimmat 
sandaalit!

OTZSHOES STORE MARBELLA Plaza de la Victoria 2, 
Casco Antiguo, Marbella • Tel. +34 689 07 27 33

OMA KAUPPA MARBELLASSA

30€               35€VARMISTA AUKIOLOMME 

SOITTAMALLA

 

  

  

www.aurinkokokoomus.fi

Aurinkorannikon kokoomus kiittää 

jäseniään keväästä ja odottaa

tapaavansa jäsenet terveinä syksyllä.

Seuraava 
lehti ilmestyy  

pe 29.5.
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Calamorro-vuorelle 
patikoiden
Benalmádenan Calamorro-vuori on kaunis 
patikointikohde aivan Fuengirolan lähellä. 
Sinne pääsee niin kaapelihissin kyydillä kuin 
patikoiden.

Teksti ja kuvat: Sonja Riihikangas

Benalmádena on loistava pa-
tikointikohde, jos ei omista 
autoa. Arroyo de la Mielin 
juna-asemalle pääsee käte-
västi sekä Fuengirolan että 
Málagan suunnasta. Juna-
asemalta on vain kivenheitto 

tivoliin, jonka vierestä läh-
tee kaapelihissi ylös Cala-
morro-vuorelle.

Kaapelihissi ei ole kui-
tenkaan ainoa vaihtoehto 
päästä ylös noin 800 met-
riä merenpinnan yläpuolella 

olevalle huipulle, josta au-
keaa kauniit näkymät joka 
suuntaan.

Ylös vuorelle voi myös 
patikoida, jos on kohtuul-
lisessa kunnossa ja riittä-
västi aikaa käytössä.

Useita reittejä

Calamorro-vuorelle pääsee 
patikoiden ainakin kahta eri 
reittiä juna-asemalta päin. 
Ensin täytyy löytää mootto-
ritie ja kävellä sen ali. Fuen-
girolan puoleisen alikulun 

jälkeen vasemmalta rintees-
tä alkaa betonipolku, joka 
kaartelee ylös aivan kaape-
lihissin tuntumassa.

Calamorro-vuoren huipulta avautuvat kauniit näkymät eri suuntiin.

Patikkareitin varrella on pieni kappeli.

vielä useita patikkapolkuja 
ylöspäin huipulle sekä alas-
päin eri suuntiin.

Paluumatkan voi myös 
tehdä kaapelihissillä tai pa-
tikoiden samaa tai eri reittiä 
kuin ylös mennessä.

Toinen patikointireitti 
alas löytyy, kun kuljetaan 
ensin hieman Málagaan päin 
ja jatketaan sieltä alas pol-
kua, joka yhdistyy myös 
kappelilta tulevaan polkuun.

Tämä reitti yhdistyy 
alempana tiehen, joka kul-
kee moottoritien ali Mála-
gan puoleisesta alikulusta. 
Tiellä kulkee myös jonkin 
verran pyöräilijöitä.

Upeat näkymät

Patikointia harrastava huo-
maa helposti, että Benalmá-
denan vuorilta löytyy joka 
kerta uutta näkemistä. Luon-
to on lähellä eikä tarvitse läh-
teä merta edemmäs kalaan.

Calamorro-vuoren hui-
pulla saattaa olla toisinaan 
ruuhkaa kaapelihissin ta-
kia. Jos jättää hissin väliin 

ja patikoi koko matkan ylös, 
patikkapoluilla ei tule vält-
tämättä ketään vastaan.

Reppuun kannattaa pa-
kata ainakin reilusti juo-
mavettä, sillä kipuaminen 
voi olla uuvuttavaa. Myös 
lämpimiä vaatteita kannat-
taa pakata mukaan, sillä 
joskus keli ylhäällä on yl-
lättävän viileä.

Aurinkoisina päivinä ja 
kirkkaalla säällä huipulta 
aukeavat näkymät jopa Sier-
ra Nevadaan, Gibraltarille 
ja Afrikan rannoille saak-
ka. Näkymät jo pelkästään 
lähirannoille ovat upeat.

Julkaistu ensimmäisen 
kerran 17.5.2019.

Ylös voi 
matkustaa 
myös 
kaapelihissillä.

Vastaa netissä: 

www.fuengirola.fi

Seuraava kysymys:

Missä mallissa ovat kesälomasuunnitelmasi?

Mitä mieltä olet 
koronarajoitteiden purkamisesta?

Viikon Huolestuttaa viruksen seuraava aalto 
57%

Jo on korkea aika! 
43%

Jossain vaiheessa polku 
muuttuu hiekkapoluksi ja 
haarautuu eri suuntiin. Toi-
sen polun varrella sijaitsee 
muun muassa kappeli, jon-
ka ympäristöön kannattaa 
pysähtyä hetkeksi.

Maisemat näillä reiteillä 
ovat kauniit, vaikka aiko-
muksena ei olisi edes kiive-
tä ylös huipulle asti. 

Mikäli kiipeäminen pati-
koiden ei innosta, voi ylös 
matkustaa myös kaapeli-
hissillä ja jättää patikoin-
nin yläilmoihin, sillä hissin 
jättöpaikka ei ole vuoren 
korkein kohta. Siitä jatkuu 
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Yli 100 
päivää 

koronaa

Ensimmäisestä Espanjassa todetusta 
korona tapauksesta on kulunut nyt kolme ja 
puoli kuukautta. Pandemian aiheuttamaa 
hälytystilaa eletään jo kolmatta kuukautta. 
Fuengirola.fi -lehti seuraa aktiivisesti päivittäin 
tilanteen kehittymistä ja sen aiheuttamia 
ilmiöitä. Ohessa valikoituja korona-aiheisia 
uutisista menneeltä viikolta, ajalta 8.–13.5. 
Lisää aiheesta sivulla 3.

TIISTAI 12.5.

LAUANTAI 9.5.

SUNNUNTAI 10.5.

MAANANTAI 11.5.

KESKIVIIKKO 13.5.

LISÄÄ UUTISIA KORONAVIRUKSESTA: fuengirola.fi/category/koronaseuranta

Märkä rätti vasten kasvoja  
– Aurinkorannikko ei pääse 1-vaiheeseen
Espanjan hallitus ilmoitti perjantai-iltana mitkä alu-
eet pääsevät vaiheeseen 1 hallituksen nelivaiheisessa 
suunnitelmassa kohti normaalia elämää siirtymisessä. 
Aurinkorannikon asukkaiden suureksi pettymykseksi 
koko Málagan provinssi jäi tästä junasta ulos.

Málagan provinssissa ongelmapesäke on nimen-
omaan pääkaupunki Málaga. Muualla esimerkiksi Au-
rinkorannikolla asiat ovat huomattavasti paremmin. 
Hallitus päätti tehdä rajaukset provinsseittain, minkä 
johdosta koko Málagan provinssille lyötiin märkä rätti 
päin naamaa. Samoin kävi Granadalle.

Kuolleiden määrä jälleen alle 200
Kolmen päivän tauon jälkeen espanjan koronakuolemi-
en vuorokausittainen määrä on jälleen pudonnut alle 
200:een. Espanjan viralliset koronalukemat perjantai-
iltana 8.5. klo 21.

Andalusia toipuu hyvää vauhtia
Covid-19 -taudista parantuneita tulee tällä hetkellä An-
dalusian itsehallintoalueella erityisen paljon. Kaikista 
Espanjan itsehallintoalueista vain Kataloniassa saatiin 
parantuneita enemmän. Kataloniassa on kuitenkin ak-
tiivisia tartuntoja lähes kymmenkertainen määrä An-
dalusiaan verrattuna.

Espanjan viralliset koronalukemat torstai-iltana 7.5. 
klo 21. Suluissa muutos viimeisen vuorokauden aikana.

Málagan tilanne arvioidaan lähipäivinä
Terveysministeri Salvador Illa on ilmoittanut, että se-
kä Málagan että Granadan tilanne koronakaranteenin 
purun suhteen arvioidaan uudelleen lähipäivinä. Má-
lagan ja Granadan provinssit jäivät viime maanantai-
na vielä 0-vaiheeseen, koska ne eivät koko provinssien 
osalta täyttäneet asiantuntijoiden asettamia kriteereitä 
1-vaiheeseen etenemiselle.

Tiistaina terveysministeri Salvador Illa kertoi, että mi-
nisteriö uudelleen arvioi lähipäivinä tarkasti sekä Mála-
gan että Granadan tilanteen. Pääministeri Sanchez tapaa 
karanteenipurun vaiheista päättävän komitean perjan-
taina, joten jos Málagan ja Granadan tilanne todetaan 
riittävän hyväksi, on mahdollista että nämä alueet siir-
tyisivät 1-vaiheeseen maanantaina 18.5.

Andalusiassa enää 1.500 aktiivista 
koronatapausta
Vuorokauden aikana koronavirukseen kuolleiden mää-
rä nousi hieman eilisestä, mutta pysyi alle 200:ssa jo 
viidettä päivää peräkkäin. Andalusian itsehallintoalu-
eella on enää 1.504 aktiivista koronatartuntaa. Pahim-
millaan aktiivisia tapauksia oli yli 7.500.

Espanjan viralliset koronalukemat tiistai-iltana 12.5. 
klo 21.

Kasvomaskeja harkitaan pakollisiksi
Kasvomaskien käyttö tuntuu nousevan koko ajan tär-
keämmäksi, mitä kauemmin koronapandemia kestää. 
Alkuun lähes kaikkien asiantuntijoidenkin suulla to-
dettiin, ettei niiden käytöstä ole käytännössä mitään 
hyötyä. Pikkuhiljaa ääni kellossa on muuttunut, ja tällä 
hetkellä kasvomaskien käyttö on käytännössä pakollista 
esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä ja kaupassa asioi-
dessa. Myös katukuvassa maskit lisääntyvät jatkuvasti.

Nyt Espanjan terveysministeriössä harkitaan kasvo-
maskien käytön määräämistä pakolliseksi lähes kai-
killa julkisilla alueilla. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan 
ole vielä tehty.

Tällä sivulla on koottuna keskeisiä koronauutisia keskiviik-
koon 13.5. asti. Viimeisimmät uutiset lehden sivulla 3.

PERJANTAI 8.5.

Aallonpohja lähestyy?

Koronakäyrät osoittavat tällä hetkellä rohkaisevasti ala-
viistoon. Viimeisen vuorokauden aikana kuolleita oli 
vain 123 koko maassa. Kuolleiden lisäksi myös uusien 
tartuntojen määrä on laskenut selvästi viimeisen vuo-
rokauden aikana. Tänään julkaistuissa luvuissa uusia 
tartuntoja on vain 373. Alhaisempi luku on kirjattu vii-
meksi yli kaksi kuukautta sitten, 7.3.

Espanjan viralliset koronalukemat sunnuntai-ilta-
na 10.5. klo 21.

 

14 päivän karanteeni ulkomailta 
Espanjaan tuleville

Myös Espanja ottaa ensi perjantaista alkaen käyttöön 
kahden viikon karanteenin kaikille ulkomailta tuleville 
ihmisille. Kahden viikon karanteeni on ollut käytössä 
useissa Euroopan maissa jo pitkään. Espanjassa sään-
tö on toistaiseksi koskenut vain Italiasta tulevia maan 
kansalaisia tai residenttejä. Alkaen 15.5. sääntö tulee 
voimaan riippumatta siitä, mistä maasta ihminen Es-
panjaan saapuu.

Karanteenipakko ei koske sellaisia, jotka käyvät töis-
sä rajan toisella puolen, pitkän matkan rekkakuskeja, 
lentohenkilökuntaa tai Espanjaan töihin tulevia terve-
ysalan ammattilaisia. Mikäli edellisiin ryhmiin kuuluva 
on ollut tiedetysti tekemisissä COVId-19 viruksen kan-
tajan kanssa, karanteeni koskee myös heitä.

Luvuissa odotettu hyppäys

Viimeisen kymmenen päivän aikana keskimääräinen 
kuolleisuus on ollut 182 henkeä vuorokaudessa. Pahim-

Espanja:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 222.857 (+1.095)
• Kuolleita 26.299 (+229)
• Parantuneita 131.148 

(+2.637)
• Aktiivisia koronatartuntoja 

65.410 (-1.456)

Andalusia:
• Todettuja tartuntoja PCR-

testillä 12.287 (+19)
• Kuolleita 1.301 (+7)
• Parantuneita 8.435  

(+359)

Andalusia:
• Todettuja tartuntoja PCR-

testillä 12.298 (+11)
• Kuolleita 1.317 (+16)
• Parantuneita 8.779  

(+344)
• Aktiivisia koronatartuntoja 

2.202 (-349)

Espanja:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 223.578 (+604)
• Kuolleita 26.478 (+179)
• Parantuneita 133.952 

(+2.804)
• Aktiivisia koronatartuntoja 

63.148 (-2.262)

Andalusia:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 12.315 (+17)
• Kuolleita 1.320 (+3)
• Parantuneita 9.020  

(+241)
• Aktiivisia koronatartuntoja 

1.975 (-227)

Espanja:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 224.390 (+621)
• Kuolleita 26.621 (+143)
• Parantuneita 136.166 

(+2.214)
• Aktiivisia koronatartuntoja 

61.603 (-1.545)

Andalusia:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 12.293 (+8)
• Kuolleita 1.326 (+4)
• Parantuneita 9.297  

(+92)

Espanja:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 228.030 (426)
• Kuolleita 26.920 (+176)
• Parantuneita 138.980 

(+1.841)

Andalusia:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 12.317 (+24)
• Kuolleita 1.332 (+6)
• Parantuneita 9.481  

(+184)

Espanja:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 228.691 (+439)
• Kuolleita 27.104 (+184)
• Parantuneita 140.823 

(+1.843)

Andalusia:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 12.341 (+26)
• Kuolleita 1.322 (+2)
• Parantuneita 9.205  

(+185)

Espanja:
• Todettuja tartuntoja PCR- 

testillä 227.436 (+373)
• Kuolleita 26.744 (+123)
• Parantuneita 137.139  

(+973)

Luvut edelleen laskussa
PCR-testillä todennettuja koronatapauksia on maassa 
nyt kaikkiaan 224.390. Näistä aktiivisessa vaiheessa on 
enää 61.603, eli 27,5%. Jos laskuissa huomioidaan myös 
vasta-ainetestillä todetut tartunnat, niin kaikista löyde-
tyistä tapauksista aktiivisia on enää 23,3%.

Espanjan viralliset koronalukemat lauantai-iltana 9.5. 
klo 21. Suluissa muutos viimeisen vuorokauden aikana.

Espanjan terveysministeriö harkitsee kasvomaskien käyttöä 
pakolliseksi julkisilla paikoilla. (Kuva: Arkisto)

millaan, huhtikuun alussa, vuorokaudessa kuolleita oli 
yli 900. Viimeisen kymmenen päivän aikana uusia ko-
ronatartuntoja on kirjattu keskimäärin 662 vuorokau-
dessa. Toistaiseksi uusien tapausten luvut ovat olleet 
hurjimmillaan maaliskuun lopulla, jolloin pahimmil-
laan uusia tartuntoja löydettiin yli 9.000 vuorokaudessa.

Espanjan viralliset koronalukemat maanantai-ilta-
na 11.5. klo 21.
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Hilkka Vahervuori ja Pertti Nenonen päättivät normaaliin tapaansa ajaa 
Suomeen Espanjan Aurinkorannikolta. Matkaan he lähtivät heti kun var-
mistui, että Finnlines saa ottaa matkustajia kyytiinsä 13.5. alkaen.

Autoillen läpi Euroopan on 
nyt monelle ainoa vaihtoeh-
to päästä kesäksi Suomeen. 
Eikä se huono vaihtoehto 
olekaan. Koronasta huo-
limatta luonto ja kauniit 
rakennukset ovat yhtä näyt-
täviä kuin normaaliaikaan. 
Joitain koronarajoitteiden 
mukanaan tuomia seikko-
ja täytyy toki huomioida.

– Olihan tämä aivan poik-
keuksellinen reissu. Olemme 
ajaneet tätä väliä eri reitte-
jä pitkin noin kymmenen 
kertaa, tämä matka jää kyllä 
ainutlaatuisuudessaan mie-
leen, Vahervuori kertoo.

Ohessa otteita Vahervuo-
ren pitämästä Facebook-
matkapäiväkirjasta.

8.5. 
Kotimatkan ensimmäinen 
päivä. Hellettä koko mat-
kan ajan n. 28 astetta. 

Nyt sitten ollaan mie-
lenkiintoisen matkapäivän 
päätteeksi nukuttu yksi yö 
hotellissa! Hotelli on Mad-
ridin liepeillä ja nimeltään 
Suite Fuencarral. 

Olipa aikamoinen päi-
vä. Aavemainen olo joka 
puolella. Matka taittui oi-
kein hyvin, kun liikennettä 
ei juurikaan ollut. Poliisi-
kaan ei pysäyttänyt meitä 
kertaakaan – moottoriteiltä 

Pertti Nenonen ja Hilkka Vahervuori

Autolla kotiin

puuttui lähes täysin yksi-
tyisautot – vain kuorma-au-
toja ja muita ammattiautoja. 
Oli ihan outo olo!

Yksi pidempi pysähdys 
jouduttiin tekemään, kun 
jouduimme selvittämään 
seuraavaa hotelliamme. Olin 
jo hyvissä ajoin varannut 
sen ja edellisenä päivän yrit-
tänyt vahvistaa sitä, koska 
nyt korona-aikana hotellien 
aukio-olot ovat hyvin epä-
varmoja. En saanut hotel-
lista mitään vastausta – en 
puhelimitse enkä meilil-
lä. Soitin Booking.com’iin 
eivätkä hekään olleet saa-
neet sieltä mitään vastausta. 

Homma jäi sitten siihen et-
tä mennään sinne hotellille 
ja jos ei ole auki niin sitten 
Booking.com etsii meille 
toisen hotellin. 

No, eihän se ollut auki. 
Jouduimme istumaan autos-
sa Alcobendasissa Madridin 
pohjoispuolella odottamas-
sa että Booking.com selvit-
tää hommaa ja etsii meille 
uuden hotellin. Löytyihän 
se sitten ja jouduimme pa-
laamaan 7 km takaisin päin 
pikkukatuja. Löysimme 
kohtuullisen hyvin hotel-
lille – kiitos navigaattorin. 

Pieneltä sivukadulta löy-
tyi autolle pieni rako, jo-

hon sen sai tungettua. Ja 
hotelli – ulkona ei luke-
nut mitään hotellista – talo 
oli vähän ränsistyneen nä-
köinen kaupunkitalo. Olin 
puhelinyhteydessä omistaja 
Wladimiriin, jonka kaveri 
toi meille avaimet.

Talo oli sisältä aika nuhru 
ja remontissa. Mutta huone 
oli oikein kiva ja siisti, siinä 
oli hyvin varustettu keittiö. 
Syötiin sitten retkieväät ja 
juotiin ensimmäisen mat-
kaillan kunniaksi piccolo-
kuoharit. 

9.5. 
Nyt on toinen matkapäivä 
takana. Ranskassa ollaan.

Aamu alkoi niin, ettei 
meinattu päästä ulos ”ho-
tellista”. Ulko-ovi jumitti ja 
kun siellä ei ollut mitään res-
paa, pirautin Wladimirille. 
Naapurin avulla saatiin ovi 
auki ja päästiin matkaan.

Ensimmäinen poliisien  
ratsia matkan varrella oli heti 
Madridin jälkeen. Eivät olleet 
kiinnostuneita meistä, kysyi-
vät mihin ollaan menossa. 
Minä sujuvalla espanjan kie-
lelläni sanoin että ”vamos a 
Finlandia” ja se siitä. 

Seuraava ”hotelli” oli 
Bordeauxin eteläpuolella. 
Se oli tuplavarmistettu ja 
toimi hyvin. Ei sitä hotel-
liksi voi kutsua, se oli iha-
na pieni oma mökki. Kiva 
keittiökin, jossa taas söim-
me huoltoasemalta ostetun 
gourmet-illallisen.

Epätodellisen tuntuinen 
ajomatka taas – henkilöauto-
ja vain vähän – rekkoja jon-
kin verran ja ihmisiä maskit 
naamalla siellä täällä.

Tuntuu siltä että tällaiset 
pienet yksityiset majoitus-
paikat, kuten eilinen ja nyt 
tämä, ovat auki niin Espan-
jassa kuin Ranskassakin.

Nyt ihanaan pehmeään 
petiin nukkumaan masu 
täynnä – hyvää yötä.

10.5. 
Nyt on matkattu yhteensä 
1.850 km Mijasista ja ol-

laan Chartres’ssa. 
Käytiin muutamalla huol-

toasemalla tsekkaamassa 
olisiko siellä joku kauppa 
auki, että saataisiin ruokaa. 
Ranskan puolelta ei auki 
olevia putiikkeja löytynyt. 
Yksi pizzeria näytti olevan 
auki, mutta ei viitsitty os-
taa pizzaa illaksi ja syödä 
sitä kylmänä.

Hotelli oli ihan tavan-
omainen kaupungin ulko-
puolella oleva Campanile 
– se löytyi oikein hyvin, 
ei ollut hotellissa ruuhkaa 
– meidän lisäksi 3 autoa 
parkkipaikalla. Kun ky-
syimme, saako täällä ruo-
kaa mistään, ystävällinen 
kaveri respassa ohjasi mei-
dät Burger Kingiin. Taas 
cosy illallinen huoneessa. 
Onneksi oli viiniä matkas-
sa burger-illalliselle äitien-
päivän kunniaksi.

Aamiaispaketti saadaan 
hakea aamulla ja huoneessa 
on vedenkeitin, josta saadaan 
kahvia, joten ihan hyvä sit-
ten on taas lähteä baanalle.

11.5. 
Neljäs matkapäivä takana ja 
kilometrejä kertyi 570 km. 

Ajoimme Ranskan puo-
lella lähestulkoon koko 
matkan maksullisia moot-
toriteitä, kun sää oli tosi 
kelju. Satoi ja aivan hervo-
ton tuuli.

Soitimme seuraavaan 
majoituspaikkaamme var-
mistaaksemme, että se to-
dellakin on auki. Onneksi 
oli. Selvittelyyn meni n. 1/2 
tuntia ja autossa oli sähköt 
päällä. Kun yritin startata 
auto ei hyrähtänyt käyntiin 
muutaman yrityksen jäl-
keen. Tuli jo tuskan hiki ja 
Pertti etsi Honda Servicen 
palvelunumeron. Minä yri-
tin pysäyttää rekkakuskin, 
josko voisi auttaa. Ei tainnut 
enää viehätysvoima tehota, 
kun ei korvaansa lotkaut-
tanut. Kun yritin startata 
uudelleen, auto lähti ihan 
kiltisti käyntiin ja päästiin 
jatkamaan matkaa. 

Ranskan puolella oli ihan 
selvästi enemmän henkilö-
liikennettä moottoritiellä 
kuin Espanjassa, mutta Bel-
gia oli ihan oma lukunsa. 
Belgiasta minulla on jo pa-
rin vuosikymmenen takaa 
käsitys, että siellä on Euroo-
pan kaoottisin liikennekult-
tuuri ja se todettiin taas. 

Olin löytänyt todella 

mahtavan yöpymispaikan. 
Hotelli oli nimeltään Het 
Jaegershoes. Se oli iso maa-
tila, jossa oli vaikka minkä-
laisia eläimiä, esimerkiksi  
4 kamelia ja aaseja. Seuran-
kipeitä kissoja pyöri ympä-
rillä. Maatilan viereen oli 
rakennettu hotelliksi aivan 
mahtava tiilirakennus, joka 
oli moderni, mutta näytti 
vanhalta navetalta. Moder-
nit kivat huoneet ja yhtei-
nen iso tila, jossa voi itse 
kokata. Suosittelen lämpi-
mästi, jos etsitte yöpymis-
paikka Hollannin ja Saksan 
rajalta. Annan paikalle kyl-
lä lähes 10 pistettä.

Hollannissa tuntui olevan 
paljon löysempää suhtautu-
minen koronan torjuntaan 
kuin Ranskassa ja Espan-
jassa. Meidän isäntäväellä 
ei ollut mitään suojavarus-
teita eikä myöskään kylän 
pikkukaupassa, jossa kä-
vimme.

12.5. 
Nyt ollaan sitten väsyneenä, 
mutta tyytyväisinä Finnli-
nesin petissä. Takana on n. 
3.000 km ajoa läpi korona 
Euroopan. Oli todellakin 
muistoissa säilyvä matka. 

Saatiin matkan aikana ai-
ka hyvä kuva siitä miten eri 
maat hoitavat koronan hoi-
don. Toki eri maissa ollaan 
eri vaiheissa ja kaikki maat 
ovat jo vähän alkaneet pur-
kaa rajoituksia. Silmiin pis-
tävin ero oli Benelux maiden 
sekä Ranskan ja erityisesti 
myöskin Saksan välillä. Bel-
giassa ja Hollannissa tus-
kin huomasi, että eletään 
poikkeusoloissa. Ihmisillä ei 
näkynyt maskeja eikä hans-
koja ja turvaväleistäkään ei 
pahemmin piitattu. Ainoa 
missä huomasi että tilanne 
ei ollut normaali oli liikenne, 
joka oli huomattavasti vähäi-
sempää kuin aikaisemmin. 
Kun tultiin Saksan puolelle, 
siellä oli ihan kiva ajella kun 
ei ollut sitä hektistä kaisto-
jen vaihtoa sillä henkilöau-
toliikenne oli tosi vähäistä. 

Uskon että muutaman 
päivän retkimuonalla sel-
viämisen jälkeen laivaillal-
linen huomenna maistuu. 
Täytyy varmaankin kruu-
nata se kuohuvalla. Ja Finn-
linesilla on tapana tarjota 
kuohuvaa jo heti aamiai-
sella…

Lisävinkkejä Suomeen 
autoilusta sivulla 12.Toisen matkapäivän mökkimajoitus Ranskassa.

Hotelleissa ei ollut ruuhkaa.

Ensimmäinen 
poliisien  
ratsia matkan 
varrella oli 
heti Madridin 
jälkeen.
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Milloin uskot 
liiketoimintasi 
palaavan 
normaaliksi, 
ja uskotko sen 
palaavan entiselle 
tasolleen?      

Pääkirjoitus 15.5.2020

Onko auringolla virus?

Kättä persuksille!
Nyt on pakko mietiskellä muitakin aiheita kun koro-
naan liittyviä. Yllätys yllätys, se löytyi oikein Rans-
kan maalta, tuolta rakkauden ja romantiikan luva-
tusta maasta.

Harkitsin pitkään sen esiin nostamista, niin pöyris-
tyttävää Ranskan entisen presidentin d’Estaingin 
käytös oli. Ajatelkaa, tuo yli ysikymppinen herra oli 
tervehdittäessä laskenut kätösensä vähän alle neli-
kymppisen toimittajan persauksille, hänen juttukeikal-
laan. Niin hämilleen tämä neitonen oli mennyt, ettei 
pystynyt tekemään mitään, kuin vasta kahden vuo-
den päästä, vaatien pressaa vastuuseen teostaan.

Riski se oli siinäkin, ettei kyseinen käsi olisi ollut 
jo ristissä rinnan päällä. Mikä katastrofi se olisikaan 
ollut jos asia olisi haudattu näin pari metriä maan alle, 
tai poltettu kiirastulessa. Oikeastaan likalla kävi tuuri, 
kun viime hetkellä pääsi parrasvaloihin tuomalla tä-
män karmean sukupuolisen ahdistelun esiin. Hän ei 
varmasti ajatellut yhtään itseään, vaan koko naissu-
kupuolen puolesta oli pohtinut tätä asiaa pari vuotta.

Mitä traumoja hän mahdollisesti onkaan sinä ai-
kana saanut, lukuisia unettomia öitä ja kallonkutista-
jien lavitsalla makoilua, voi luoja minkäs teit Valéry 
Giscard d’Estaing, oletko nyt tyytyväinen? En usko 
Valéryn olevan moksiskaan kyseisestä tempustaan, 
joka ainoastaan vahvistaa hänen imagoaan ja sokerin 
suussa sulamista.

Voi vain kuvitella miten vapaa toimit-
tajamme Mika Heikkilä olisi reagoi-
nut, jos vaikka enkkujen kuningatar 
(90+) olisi hipaissut hänen takalisto-
aan haastattelun lomassa.

…Jos tapaus olisi ollut nyt, eikä 
pari vuotta sitten, olisi kummek-
sittu paljaan käden käyttämistä.

Kaarel Tram, Martin kunto
Kaikki riippuu täysin siitä, 
kuinka kauan epidemia kestää 
ja miten Espanjan viranomai-
set rajoittavat yritystoimintaa 
jatkossa. Toivon, että palataan 
entiselle tasolle syksyllä 2020. 

Minna Kuortti,  
Homes kiinteistövälitys
Uskon, että toiminta palautuu 
vähintään ennalleen, mutta 
kunnolla vasta sitten, kun  
koronaan löydetään lääke.  
Toivottavasti tänä vuonna!

Harri Hii Savolainen,  
His Stars Bar
Haluan uskoa, että syksyllä 
palataan hiljalleen normaaliin 
ja päästään esitysiltojen pariin. 
Pitkä ja työntäyteinen on 
matka entiseen.  

Koronakaranteenin aikaan Málagan alueella on 
ollut vähemmän aurinkoisia tunteja kuin kertaa-
kaan samana ajankohtana aiemmin. Mittauksia 
on tehty vuodesta 1948 alkaen.

Aurinkoisten tuntien romahtaminen on mer-
kittävä. 15.3.–23.4. välisenä aikana aurinko on 
paistanut 168,4 tuntia. Koskaan aiemmin tuona 
ajankohtana aurinkoisia tunteja ei ole ollut alle 
kahta sataa.

Myös sademäärät ovat tänä keväänä olleet 
poikkeuksellisen suuria. Málagan lentokentän 
mittauspisteessä valittuna ajanjaksona on sata-
nut peräti 176 litraa jokaista neliömetriä kohden. 
Keskiarvo on noin 62 litraa, eli esteri on ahkeroi-
nut lähes kolminkertaisesti normaaliin verrattuna.

Esitetyt luvut ovat peräisin Aemetin, eli Es-
panjan ilmatieteenlaitoksen tilastoista. Vertailun 
aiempiin vuosiin nosti esille málagalainen sano-
malehti La Opinion.

Säiden säätelyllä ja koronaviruksella ei tiettäväs-
ti ole mitään tekemistä keskenään. Jos huonoista 
keleistä pitää jotain positiivista löytää, tämä kevät 
oli varmasti paras mahdollinen. Ihmiset ovat joutu-
neet olemaan karanteenin takia sisällä, eikä sade 
ole haitannut turistien lomia, koska turisteja ei ole.

Toivottavasti kelit paranevat ja toivottavasti myös 
turismi käynnistyy Aurinkorannikolla alkavana ke-
sänä. EU-komissio on pohtinut erilaisia malleja, 
joilla liikennettä saataisiin käyntiin. Kaikki riippuu 
niin kohde- kuin lähtömaan tartuntatilanteesta. 
Päädytäänkö maiden välisiin liikkumissopimuksiin, 
vai eteneekö EU yhtenäisenä, se jää nähtäväksi. 

Jos espanjalaisilta kysyttäisiin nyt, haluaisi-
vatko he avata maansa ruotsalaisille turisteille, 
suhtautuminen saattaisi olla melko nihkeää. Ti-
lanne saattaa parin kuukauden kulutta syystä tai 
toisesta olla aivan toinen. 

Aurinko aktivoi uusille urille
Viime vuosien aikana monet Aurinkorannikon 
suomalaiset ovat oppineet tuntemaan Riina 
Leppäkankaan aurinkoisesti hymyilevänä 
liikunnan ammattilaisena, joka on kuvaan-
nollisesti potkinut ihmisiä liikkeelle muun 
muassa personal trainerina, zumba-ohjaa-
jana ja Fuengirola-lehden kolumnistina.

Teksti: Johannes Lindström  Kuva: Minna Tahvanainen

Kun Riina Leppäkangas en-
simmäisen kerran saapui 
Aurinkorannikolle hieman 
isompien matkalaukkujen 
kanssa, elettiin vuotta 2012.

– Tulin silloin Fuengiro-
laan sellaisella ajatuksella, 
että vietän täällä muutaman 
kuukauden. Ne kuukaudet 
kuitenkin venähtivät lopul-
ta puoleksitoista vuodeksi, 
hän muistelee.

Ulkomailla asuminen oli 
kiehtonut Riina Leppäkan-
kaan mieltä jo pidempään. 
Lopulta kohteeksi valikoitui 
Aurinkorannikko ja Fuen-
girola tuttuuden ja help-
pouden perusteella.

– Olin käynyt täällä ker-
ran aiemmin lomareissulla, 
ja pidin paikasta. Kun sitten 
päätin lähteä kokeilemaan 
ulkomailla asumista, tänne 
oli helppo tulla: paikka oli 
tuttu ja koska täällä on pal-
jon suomalaisia, myös työ-
paikka oli helppo hankkia.

Tuossa vaiheessa, vuon-
na 2012, ammattimaises-
ta liikunnanohjaamisesta 
ei vielä ollut tietoakaan. 
Työpaikka löytyi suoma-
laisesta puhelinfirmasta ja 
asiakaspalvelutehtävistä.

Puolitoista vuotta Au-
rinkorannikolla antoivat 
kuitenkin sysäyksen, jo-
ka sittemmin johti uuteen 
uraan. Mutta sitä varten pi-
ti palata Suomeen.

Tilaisuus tekee 
liikkujan

Peruskoulun jälkeen toi-
melias pohjanmaalainen 
oli ehtinyt hankkia itsel-
leen jo parikin eri ammattia.

– Peruskoulun jälkeen 
opiskelin suurtalousko-
kiksi, mutta niitä töitä en 
jaksanut tehdä kuin vuo-
den verran. Sen jälkeen 
lähdin opiskelemaan lä-
hihoitajaksi. Lähihoitaja-
na työskentelin kaikkiaan 
kuuden vuoden ajan. Pää-
osin Pohjanmaalla, mutta 
pariin otteeseen myös pää-
kaupunkiseudulla, Leppä-
kangas kertaa.

Vuosina 2012 ja 2013 Au-
rinkorannikolla vietetty ai-
ka sai Riina Leppäkankaan 
innostumaan tosissaan lii-
kunnasta.

– Aiemmin olin kyllä 
harrastanut jonkin verran 
liikuntaa, lähinnä lenkkei-
lyä ja jumppaa. Nyt aloin 
kuitenkin käydä aktiivisesti 
kuntosalilla ja hankin heti 
alussa myös personal traine-
rin, mikä oli ehdottomasti 
hyvä ratkaisu. Pikkuhiljaa 
innostuin myös ryhmälii-
kunnasta yhä enemmän.

Leppäkangas on sitä 
mieltä, että olosuhteet oli-
vat Espanjassa suotuisat lii-
kunnasta innostumiselle.

– Silloin oli paljon vapaa-
aikaa. Asuin yksin, joten 
harrastukselle oli tilaa myös 
siinä mielessä. Kun sitten 
pääsin vauhtiin, huomasin 
että liikuntaan jää kouk-
kuun. Kuntosalilla alkoi 
tarttua lihaksia ja kropan 
malli muokkautua. Ja on-
han se selvää että lenkille 
on mukavampi lähteä kun 
aurinko paistaa eikä sa-
da räntää, hän perustelee.

Uusi ammatti,  
uusi muutto
Vähitellen lisääntynyt in-
nostus liikuntaan kasvoi 
ajatukseksi uudesta amma-
tista. Vuonna 2013 Riina 
Leppäkankaalla oli edessä 
paluu Suomeen ja personal 
traineriksi kouluttautumi-
nen mielessä. Sopiva paikka 
löytyi lopulta Tampereel-
ta ja Trainer4You -koulu-
tuksesta.

Valmistumisen jälkeen 
työtä löytyi mukavasti sa-
malta paikkakunnalta. Elä-
mä sujui iloisesti uusilla, 
entistä liikunnallisemmilla 
raiteilla. Ajatus Espanjasta 
ei kuitenkaan koskaan ko-
konaan poistunut mieles-
tä. Ja niin tuli vuosi 2015 
ja sopiva tilaisuus uuteen 
lähtöön.

– Vuonna 2015 olin kun-
tosalilla töissä. Firman toi-
mintaan tuli siinä vaiheessa 
muutoksia ja totesin, et-
tä nyt on hyvä aika lähteä 
uudestaan aurinkoisem-
piin maisemiin. Minulla 
oli edellisen reissun jäljiltä 
Aurinkorannikolla kaverei-
ta, jotka aika ajoin kyselivät 
että vieläkö tulet takaisin. 
Muutto toteutui lopulta elo-
kuussa 2015.

Elantoa hän alkoi hank-
kia kahdella rintamalla.

Riina Leppäkangas haaveilee työn ja vapaa-ajan sopiv

– Olin alkuun normaa-
listi suomalaisen yhtiön 
asiakaspalvelutehtävissä 
kahdeksan tuntia päivässä 
ja sen ohessa tein liikun-
tajuttuja. Vähän ajan ku-
luttua pääsin vaihtamaan 
työhön, joka oli kuusi tuntia 
päivässä ja sain näin lisää 
aikaa liikunnalle, Leppä-
kangas kertoo.

Vesa Uusi-Kilponen



Perjantai 15.5.2020 – 9Fuengirola.fi

”Härkätaistelu-
kausi loppuu 

yleensä  
lokakuulla,  

eikä tällä hetkellä 
ole varmaa,  

ehditäänkö niitä 
järjestää lainkaan 

ennen sitä.”
is.fi 13.5.

Tiedän, luulen tietäväni, arvaan

Kahden kerroksen väkeä
Ei pidä ollenkaan paikkaansa, että korona ei katsoisi 
uhriaan. Senkään edessä emme ole ihan tasa-arvoi-
sia. On osoittautunut, että köyhemmissä kortteleissa 
on enemmän virustartuntoja kuin vauraammissa. Es-
panjassa asutaan ahtaasti ja jopa kolme sukupolvea 
saman katon alla.

Iltapäivälehdet antavat vaikuttavia lööppejä; Aman-
da Harkimo on menettänyt luottotietonsa koronan 
vuoksi, ei löydy töitä ja kulutusluottomaksut jäivät 
maksamatta. Kauhistutti jo, josko joutuisi myymäan 
Porschensa. Mutta onneksi välttyi tältä katastrofilta, 
saa pitää ajoneuvonsa.

Kalle Palander puolestaan vakuuttaa olevansa 
perikadon partaalla, menot taloistaan ylittävät lapsi-
lisien tulot. Ja onhan niitä menoja; talo Levillä, Tor-
niossa, kartano Virossa ja tila Ranskan Rivieralla. Ei 
niitten maksamiseen lapsilisät riitä. Kalle kertoo, että 
vaimo-raukka saa hoitaa hevoset ja lapsien kotikoulun 
ihan yksikseen. Entäpäs jos Kalle osallistuisi noihin 
hommiin, kaipa vaimolla olisi helpompaa.

Espanjalainen härkätaistelija, Cayetano Rivera, 
haluaa valtionapua härkätaistelijoille, kas kun kesän 
työt ovat menneet pieleen ja miljoonat jäävät tule-
matta tililleen.

Taloyhtiömme alapuolella oleva rakennus on saanut 
uutta voimaa, vuosia vuokraamattomat pienet liiketilat 
ovat saaneet elämää. Saman rakennuksen kolmeen 
liiketilaan on tullut asukkaita, joita kaiketi kunnon ää-
rioikesito vihaa. He ovat nimittäin vallanneet (okupas) 
nämä hyödyntämättömät tilat. Mutta kaipa 
se jotain peilaa, että missä mennään. 
Yksi kysäisi, josko olisi pieni annos koi-
ranruokaa kumppanilleen. Sai viiden 
kilon säkin koiramuonaa. Olemme 
ihan iloisia uusista naapureista, on 
enemmän porukkaa tervehtiä koira-
lenkillä ja vaihtaa kuulumisia.

”Ignorant, quem portum petat, nullus suus ventus 
est”. Noin napakasti muotoili keisari Neron neuvon-
antajanakin mainetta niittänyt filosofi Lucius Annaeus 
Seneca, eli Seneca nuorempi, kun kirjettä ystävälleen 
Luciliukselle rustasi noin vuonna 64.

Jos Seneca olisi kaiken maailman stoalaisuuksien 
sijaan käyttänyt aikansa suomen kieleen tutustumi-
seen, hän olisi saattanut muotoilla asiansa jokseenkin 
niin, että ”Jos mies ei tiedä mihin satamaan pyrkii, ei 
mikään tuuli ole suosiollinen”.

Tuo varsin simppeli viisaus on osoittanut vinha-
peräisyytensä lukuisia kertoja, eikä vähiten tämän 
meneillään olevan korona-arvonnan suhteen.

Ensin ei ole muka virusta missään. Sitten sitä on 
siellä ja täällä, yhtäkkiä joka puolella. Välillä näyttää 
siltä että Väyrystä ja torakoita lukuun ottamatta kuo-
levat kaikki, nyt näyttää taas siltä että joku muukin 
voi jäädä henkiin.

Maskit? Ihan turhia. Tai oikeastaan haitallisia. No, 
ehkä ne voi jotain auttaa. Kyllä ne auttaa. Ei kuitenkaan 
paljoa. Mutta laitetaan ne silti pakollisiksi.

Vain laumasuoja voi pelastaa. Jaa, mutta nykytah-
dilla sellainen saadaan joskus 20 vuoden päästä. Että 
nopeammin pitäisi levitä? Ei kestä terveydenhuolto. 
Rokote? Jaa-a, joskus tai jouluna, muttei vielä ensi 
jouluna. Pakko saada yhteiskunta rullaamaan. Ei voi, 
tartunnat räjähtää. Ai niin mutta köyhyyskin tappaa.

Ei tietenkään ole ihme, että koronan selättämi-
sessä on satama hukassa, sen verran pyytämättä 
ja yllätyksenä tämä katastrofi on silmille lävähtänyt. 
Tämän arpomisen myötä tekisi mieleni todeta, että 
toistaiseksi pandemiaa on hoidettu pe-
risuomalaisen letkajenkan askelilla. On 
ollut sivupotkua milloin oikeaan, milloin 
vasempaan, välillä jopa hyppy eteen, 
kunnes sitten taas taakse.

Kunpa seuraavaksi olisi jo niiden 
kolmen eteen hypyn vuoro.

Tuisku Pekkarinen, 
Lastenkerho Tuiskula
Viimeistään lokakuussa lapsia 
taas vilistää. Uskon, että heitä 
on jatkossa entistä enemmän. 

Erja Oksman,  
Sol Eyes klinikka 
Toivoisin, että syksyllä. Mutta 
pelkään, että menee muutama 
vuosi päästä samalle tasolle.

Minna Landen,  
Glow Beauty
Avasimme liikkeet 11.5. ja va-
rauksia on jo tullut mukavasti. 
Loppusyksystä uskon, että ti-
lanne on jo lähes sama kuin  
ennen. Vain vahvat selviävät. 

Kimmo Sahlman

Janne Leipijärvi

Aurinko aktivoi uusille urille

apaa-ajan sopivasta balanssista sekä hyvästä, rennosta fiiliksestä.

Liikunnan suhteen ruo-
kahalu kuitenkin kasvoi 
syödessä eikä ajatus pää-
toimisesta liikunnanohjaa-
misesta jättänyt rauhaan. 
Viimein loppuvuodesta 
2019 Riina Leppäkangas 
teki siirtonsa ja ryhtyi täys-
päiväiseksi liikunnan am-
mattilaiseksi.

Monen muun tavoin 

myös Leppäkangas on jou-
tunut toteamaan, että ko-
ronapandemia on laittanut 
asiat uusiksi. Hän ei kui-
tenkaan ole jäänyt tuleen 
makaamaan. Teknologia on 
otettu avuksi ja nyt hän ve-
tää Zumbaa ja jumppaa ne-
tin kautta asiakkaille, joista 
osa on Suomessa ja osa tääl-
lä Aurinkorannikolla.

Muutenkaan aurinkoinen 
nainen ei ole antanut tilan-
teen hyydyttää hymyään.

– Totta kai tämä tilanne 
vaikeuttaa asioita, mutta 
olen silti positiivisilla fii-
liksillä. Uskon että jotain 
työtä aina varmasti löytyy. 
Lisäksi olen alkanut myös 
täydentää ammattitaitoani 
ja opiskelen etänä parhail-

laan psyykkisen valmen-
nuksen kurssia Suomeen.

KUKA?
Riina Leppäkangas
• 35 vuotta
• Kotoisin Lehtimäeltä, 

läheltä Seinäjokea
• Asuu poikaystävän 

kanssa Los Bolichesissa
• Tekee vapaaehtoistyötä 

hevosten parissa rescue-
tallilla.
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Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.

Vital Shop

• Jesus Cauti o 44 juna atu), di . Jupiter lo al 16
os oliches Ca é ardemumman lähellä). uh. 952 667 087

• Carre our Mijas Costa 

Anni s ital hop os olichesissa Juna adulla) 
ja Carre our Mijas Costalla pal elee.  

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

60 

-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! –

CardiOmega 
120 caps

-20%
Tarjous voimassa 
28.5.2020 asti.

 

Onko kehosi ja mielesi surun vanki?
Noustessani ylös rauhattoman yön jälkeen saatuani 
edellisenä päivänä tiedon veljeni kuolemasta, huoma-
sin, etten pystynyt suoristamaan selkääni normaalisti. 
Surun aiheuttama fyysinen kipu oli niin kova, etten 
yksinkertaisesti voinut liikkua muutaman päivän ajan 
kuin puolittain kumarassa. Tuo oma kokemukseni oli 
niin voimakas tunnetila, että se jäi pysyvästi mielee-
ni. Paljon myöhemmin tämän jälkeen aloin kiinnos-
tumaan, miten suru voikaan kehoon ja mieleen vai-
kuttaa. Suru muistuttaa lähinnä psykologista kipua, 
koska poikkeustilassa aivot siirtävät surun aiheuttamia 
vaikutuksia hormonien, hermoston ja muiden meka-
nismien kautta muualle kehoon. Aivot eivät ole surun 
hetkellä normaalitilassa.

Surun aiheuttamia fyysisiä vaikutuksia voivat olla 
herkkyys kylmälle, verenpaineen nousu, kortisolihor-
monin heilahtelu (tärkeä tehtävä verensokerin, veren-
paineen ja unenlaadun kannalta), serotoniinihormonin 
(hyvän olon hormoni) lasku, epämääräiset rintakivut, 
pyörrytys, hengenahdistus ja vatsavaivat. Surussaan 
ihminen voi olla lamaantunut, mutta silti hyvin kiihty-
nyt ja levoton. Kehon voi tuntea olevan täysin epäta-
sapainossa normaaliin olotilaan nähden. Sureminen 
on fyysisesti raskasta, joten keho tarvitsee tuolloin 
riittävästi lepoa.

Psyykkisiä tuntemuksia voivat olla hylkäämisen ja 
eristäytyneisyyden tunne, tuska, ahdistus, ärsyyn-
tyneisyys, tyhjyys, kaipaus, kiukku, viha, katkeruus, 
syyllisyys, pettymys, pelko, hätä tai jossain tilanteissa 
jopa helpotus. Ruokahalu usein katoaa ja makeankin 
maistaminen heikkenee. Tämä johtuu siitä, että kielen 
päällä olevien makeaa maistavien reseptorien määrä 
vähenee. Olkoonkin kyse ”särkyneestä sydämestä”, 
etukäteen tiedostetusta läheisen kuolemasta, trau-
maattisesta tapahtumasta tai jostain muusta surun 

aiheuttajasta, vaikutukset kehoon ja mieleen voivat olla 
hyvin samanlaisia. Suru on voimakas tunne, aiheutui 
se sitten mistä syystä tahansa. Pahimmillaan suru 
voi laukaista masennuksen tai viedä jopa halun elää.

Suru itsessään on prosessi. Surulle pitää antaa ti-
laa, aikaa ja mahdollisuus muuttaa muotoaan. Monesti 
surija voi jäädä yksin, koska ystävät, tuttavat tai suku-
laiset eivät osaa sanoa mielestään oikeita sanoja tai 
tehdä oikeita tekoja. Tästä syystä surun kohdanneen 
ihmisen ystäväpiirikin voi pahimman ajan jälkeen ko-
kea uudistumisen. Ympärille jäävät jatkossa ne ihmiset, 
jotka antoivat surijan surra rauhassa vaatimatta tätä 
reipastumaan, jatkamaan elämää normaalisti eteen-
päin tai ymmärtämään elämän raadollisuutta ollen 
kuitenkin läsnä, joko henkisesti tai fyysisesti.

Suru on myös kyyneleitä. Kun itkemme, alkaa 
kehossamme erittymään rentouttavia endorfiinejä. 
Itkun avulla voimme saada myös kosketuksen omiin 
tunteisiimme, jolloin niistä on myös helpompi puhua. 
Surun kokenut tarvitsee mahdollisesti myös ulkopuo-
lista apua ja se onkin suotavaa, ettei suru aiheuttaisi 
pahimmillaan pysyvää sairautta, kuten esim. sydän-, 
keuhko- tai maksasairautta. Suru on kaikkein haitallisin 
tunne fyysiselle terveydelle ja siksi se onkin tutkitusti 
yhdistetty em. sairauksiin. Myös immuunijärjestelmä 
voi järkkyä ja se lisää pahimmillaan riskiä sairastua 
tulehdusperäisiin sairauksiin.

Mielestäni suruprosessin on jollain lailla rämpinyt 
läpi, kun pystyy ajattelemaan, että tuolloin elin surussa 
ja nyt surun kanssa. Surusta ei tarvitse koskaan täysin 
luopua. Sen voi antaa kulkea mukana matkassa ja an-
taa sille jopa tunnustusta siitä, että se on saattanut teh-
dä meistä vahvemman, inhimillisemmän, herkemmän, 
tunneälyisemmän ja elämää arvostavamman ihmisen.

Aiheesta huolimatta, iloa päivääsi!

Sari Lehto

Nauti auringosta – mutta turvallisesti
Koronarajoitteiden 
jälkeen uudella 
innolla ulkoilemaan 
säntäävien kannat-
taa muistaa sopiva 
auringolta suojautu-
minen. Iho kannattaa 
suojata auringon hai-
tallisilta UV-säteilyltä 
ja nauttia auringosta 
maltilla.

Auringolla ja valon lisään-
tymisellä on paljon positii-
via vaikutuksia ihmiseen. 
Aurinko kohottaa mielialaa, 
parantaa vireystilaa ja käyn-
nistää ihossa D-vitamiinin 
tuotannon. Elintärkeän D-
vitamiinin riittävästä saan-
nista on hyvä huolehtia.

D-vitamiinivarastojen 
täydentäminen ei vaadi tun-
titolkulla auringossa ma-
kaamista. Vaaleaihoinen 
suomalainen saa riittävän 
D-vitamiiniannoksen ke-
säaikaan alle tunnissa, kun 
kasvot ja kädet ovat paljaana 
ja UV-indeksi on yli kolme.

Niin ihanaa kun aurin-
gossa olisikin loikoilla, sillä 
on myös omat haittavaiku-
tuksensa. UV-säteet pys-
tyvät aiheuttamaan ihossa 

kemiallisia muutoksia, jot-
ka paitsi vanhentavat ihoa, 
voivat pahimmillaan ajan 
kuluessa johtaa ihosyö pien 
syntyyn.

UV-säteilyltä ja sen syö-
päriskeiltä on kuitenkin 
helppo suojautua. Kannattaa 
valita ihoa suojaavat kevyet 
vaatteet, käyttää päähineitä, 
aurinkolaseja ja kehon pal-
jaaksi jääviin osiin aurinko-
rasvaa. Oleskele auringossa 
lyhyitä aikoja ja vältä aurin-

gonottoa klo 11–15 välisenä 
aikana. Eroa on myös sillä, 
harrastaako auringonpais-
teessa loikoilua vai liikku-
mista, sillä makuuasennossa 
altistut myös säteilylle nel-
jä kertaa enemmän.

Rusketu maltilla

Kukapa ei haluaisi saada 
hiukan väriä iholle kesän 
aikana? Täytyy vain muis-
taa, että aurinko tarttuu 

myös suojavoiteen läpi. Rus-
kettuminen on hitaampaa 
kuin ilman voidetta, mutta 
tässäkin asiassa maltti on 
valttia ja maltilla hankittu 
rusketus kestää myös pi-
dempään.

Aurinkosuojatuotteen va-
lintaan vaikuttavia tekijöitä 
ovat esimerkiksi ikä, iho-
tyyppi, suojattava kehon 
osa sekä päivän UV-indek-
si. Hyvä aurinkosuojatuote 
antaa suojaa sekä UVA- että 

UVB säteitä vastaan.
Kun auringon säteily on 

voimakasta, ota käyttöön 
parempi suoja, mieluiten 
vähintään SK 30. Lapset 
tulisi suojata erittäin kor-
kean suojakertoimen tuot-
teella. Aurinkosuojatuotteita 
ei suositella taaperoille, vaan 
heidän ihonsa tulisi ensisi-
jaisesti suojata vaatteilla ja 
välttämällä auringon valoa.

Älä säästele suojaa

Aurinkovoidetta ei kannata 
säästellä, sillä voide suojaa 
vain, jos sitä on iholla riit-
tävästi ja koko ajan. Uusi 
kerros on hyvä lisätä pa-
rin tunnin välein. Voiteen 
lisääminen pitää yllä suoja-
kertoimin lupaamaa suojaa, 
mutta ei kuitenkaan piden-
nä vaikutusaikaa.

Jos auringonoton lomas-
sa on tarkoitus myös pulah-
taa uimaan tai piipahtaa 
suihkussa viilentymässä,  
aurinkovoiteen tulee eh-
dottomasti olla vedenkes-
tävää. Sitä kannattaa myös 
lisätä normaalia useammin. 
Kiva tuulenvire rannalla ja 
vilvoittavassa merivedessä 
käynti saattavat olla petol-
lisia, etkä huomaa, kuinka 
kuumasti aurinko porottaa 
ihollesi. Aurinkovarjo kan-

nattaa ottaa kuumimpana 
aikana rannalle mukaan ja 
pysytellä sen alla.

Karrelle palanut iho ei 
ole kenestäkään kiva lo-
mamuisto, joten nautitaan 
auringosta, kesästä ja sen 
lämmöstä hyvien suojien 
kera. Oikealla suojautumi - 
sella jopa 95 prosenttia iho-
syövistä on estettävissä.

Julkaistu ensimmäisen 
kerran 17.5.2019.

Sopivaa suojakerrointa valitessa kannattaa muistaa, että auringon haitallisen UV-säteilyn 
määrää kuvaava UV-indeksi on Aurinkorannikolla jo nyt 7–9 ja nousee kesällä ylimmillään 
jopa 11:een. Suomessa korkeimmat keskikesän arvot ovat noin 6.

Sekä kylmä että kuuma hei-
kentävät aurinkovoiteiden 
suojaamiskykyä nopeasti, jo-
ten varminta on ostaa tuot-
teet ilmastoiduista liikkeistä.

Trager-terapeutti
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Suomalainen lääkäriasema

Kaisan kehonhuoltojumppa 

Välimeren mestarit selvillä

❶ Lämmittely   
Asetu haara-asentoon kädet lanteilla. Vie 
painoa jalalta toiselle pitäen keskivarta-
loa tiukkana. 

Tee 3 x 10.

Kaisa Saarentola on 63-vuotias liikunnan 
moniosaaja. Hän on uransa aikana toteut-
tanut useita valtakunnallisia liikunta- ja 
terveystapahtumia sekä kampanjoita. 
Tällä hetkellä hän työskentelee FugeTeam 
Lauro golfissa kuntovalmentajana ja ohjaa 
kahvakuulatunteja ja kehonhuoltoa.

❷B

❸

❹

❷A

❺B

❸ Vartalon ns. takaketjun lihasten venytys 
Asetu kuvanmukaiseen asentoon jalat vä-
hän koukussa. Ojenna jalkoja suoriksi ja 
paina rintakehää alaspäin. Voit helpottaa 
liikettä laittamalla kädet pöydän reunal-
le painamalla siitä rintakehää alaspäin ja 
ojentamalla polvia.Muista hengittää liik-
keen aikana rauhallisesti nenän kautta 
sisään ja suun kautta ulos. 

Tee liikettä 3 x 10.

❶

❷ Selän pyöristys ja notkistus  
Asetu konttausasentoon. Pyöristä selkää, 
hengitä ulos ja paina leukaa rintakehään, 
työnnä kämmeniä alustaan ja pyöristä 
lapojen väliä. Sisäänhengityksen aikana 
notkista selkää ja vie katse yläviistoon. 

Tee liikettä 3 x 10. 

PAR1:n golfkisakausi loppui kesken, kun 
maaliskuun puolivälissä koronakaranteeni 
sulki kaikki kentät. Koska kautta ei vie-
läkään ole saatu jatkettua, kilpailutoimi-
kunta päätti julistaa kauden lopullisiksi 
tuloksiksi tilanteen, joka oli voimassa en-
nen karanteenin alkua.

Oheisesta taulukosta löytyvät Väli-
meren mestarit ja muut palkintosijoille 
sijoittuneet. Palkinnot luovutetaan voit-
tajille juhlallisin menoin sitten, kun se 
on mahdollista.

Golfareiden keskuudessa elää tällä het-
kellä toivo, että tulevalla viikolla viheriöt 
Aurinkorannikolla aukeaisivat. Suattaapi 
auveta, suattaapi olla ettei aukeekkaan, 
kuten kaikkitietävät savolaiset osaavat 
asian tulkita.

❹ Syvien vatsalihasten vahvistus
Asetu selinmakuulle, polvet koukus-
sa. Laita sormet ristiselän alle. Ulos-
hengityksen aikana paina ristiselkä 
sormia vasten lattiaa kohden ja sisään-
hengityksen aikana päästä vatsalihakset  
rennoiksi. 

Tee 3 x 10.
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Kehonhuoltojumpalla avaat 
kehon kireyksiä ja vahvistat 
tärkeitä lihaksia, kuten reidet ja 
syvät vatsalihakset. Tee liikkeet 
rauhallisesti ja kuuntele kehoasi. 
Muista, että rauhallinen hengitys
on tärkeä osa tätä jumppaa.

❺ Keskivartalon vahvistus ja venytys
Asetu selinmakuulle kädet sivuille ja jalat 
90 asteen kulmaan. Pidä ristiselkä maas-
sa ja vatsalihakset tiukkana, kun lasket 
polvia sivulle. Jos, et pysty viemään mo-
lempia jalkoja yhtaikaa maahan, vie en-
sin toinen ja sen jälkeen toinen jalka. Jää 
muutamaksi sekunniksi sivulle ja palaa 
takaisin keskelle. Rentouta lopuksi selkä 
viemällä polvia rintaa kohden. Tee 3 x 10.

❺A

PAR1 RANKING  

SYKSY 2019 – KEVÄT 2020

Anne-Mari KanervaMarko AriluomaJukka Lehtonen

 
Miehet lyöntipeli, hcp 0-14
1. Lehtonen Jukka .......... pisteet 68
2. Tenho Pasi ................... pisteet 53
3. Eskelinen Mikko ......... pisteet 52

Miehet pistebogey, hcp 15-28
1. Ariluoma Marko .......... pisteet 62
2. Rinta-Pollari Ari .......... pisteet 52
3. Uusitalo Kosti .............. pisteet 44

Naiset pistebogey, hcp 0-36
1. Kanerva Anne-Mari  .... pisteet 94
2. Eskelinen Sanna ......... pisteet 68
3. Niskanen Anna-Liisa .. pisteet 48

Kausi loppui koronan vuoksi kesken. 

 

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen
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LINSSIN 
LÄPI 
Hannu Kytö

Hannu Kytön kuvat ovat 
saaneet paljon huomiota 
esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa. Hänellä on lois-
tava kyky löytää linssin lä-
pi yllättäviä kuvakulmia, 
kauniita maisemia, pieniä 
erikoisuuksia…

Fuengirolan Bussikatu 
sateen jälkeen.

Mitä tarvitsen automatkalle?
EUROOPAN HALKI ajaminen on tällä hetkellä varteen 
otettava vaihtoehto, jos on halua mennä Espanjasta ke-
säksi Suomeen. Näillä näkymin uusia kotiutuslentoja ei 
ole tulossa. 

Eri Euroopan maissa on voimassa erilaisia koronaan 
liittyviä matkustusrajoituksia. Pääperiaate on se, että lä-
pikulkuliikenne kotimatkalaiselle sallitaan lähes kaikkien 
maiden kautta. Yleisimpien läpikulkumaiden Ranskan, 
Saksan, Tanskan ja Ruotsin osalta ongelmia ei ole. 

Mukana täytyy olla virallinen EU-henkilökortti tai passi 
ja Suomen Espanjan suurlähetystön sivuilta printattava 
matkustuskirje. Lähetystön sivuilta voi printata myös 
Ranskaan ja Saksaan omat dokumentit, jotka on hyvä 
pitää mukana. Jos sinulla on varattuna laivaliput, myös 
ne kannattaa printata, niistä ei rajamuodollisuuksissa ole 
ainakaan haittaa.

Printattavan matkustuskirjeen löydät helpoiten, kun 
laitat Googleen hakusanaksi suurlähetystöjen matkus-
tuskirjeet. Silloin ensimmäiseksi pitäisi tulla linkki, josta 
kyseiset dokumentit löytyvät. Skrollaa tekstiä alaspäin, 
kunnes löytyy.

Tällä hetkellä reitille osuvista maista Puola näyttää ole-
van ainoa kysymysmerkki. Tämä mahdollinen ongelma 
tulee esille, mikäli olet ajatellut ylittää Itämeren Tallinnasta. 
Periaatteessa Puolan pitäisi päästää kotimatkalla olevat 
läpikulkumatkalle Shengen-sääntöjen mukaan, mutta 
tähän asiaan kannattaa suhtautua pienellä varauksella. 
Jonkinlainen plan B kannattaa olla, mikäli matka tyssää 
Puolan rajalle. 

Majoituspaikkojen löytäminen ei tällä hetkellä ole niin 
vaivatonta, kuin normaalisti. Matkaa tehneiden viesti on 
ollut, että isot hotellit ovat suljettuina, mutta pienet yksityi-
set auki. Joidenkin kokemusten mukaan Ibis-hotelliketjun 
paikat ovat pääsääntöisesti auki. 

Majapaikan varauksessa ei kannata luottaa pelkästään 
Booking.comiin tai vastaaviin välityspalveluihin. Vaikka 
varaisitkin hotellin välityspalvelun kautta, etsi käsiisi ho-
tellin puhelinnumero ja soita suoraan majapaikkaan var-
mistaaksesi aukiolo.
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1.  Miksi Nasan korkeimman kunniamerkin saanut,  
kuuraketti Saturn V:n pääinsinööri, Arthur Rudolph 
karkoitettiin USA:sta?

2.  Millainen on lankarullakioski?
3.  Mikä näistä sanoista on kirjoitettu oikein: kolestrooli, 

orginaali, niimpä, poliitikko vai useinmiten?
4.  Milloin isorokko selätettiin maailmassa?
5.  Millä helpommin ymmärrettävällä tavalla X Æ A-12 

-tunnetaan?

Lisää pähkinöitä, ristikoita, sudokuja ja 
muuta aivojumppaa Hemingwayn kirjakaupasta!

Vastaukset sivulla 15

P Ä H K I N Ä TH E M I N

Viikon kirja

Onnesi häämöttää, aloita heti kesäkuntoon 
valmistautuminen. Sanan voimalla pääset ta-
voitteeseesi. Onnea saat virtuaalisesti!

Nyanssitarkkana huomaat erään mielenkiin-
toisen keskustelun oikean sävyn. Sen ymmär-
tämällä tajuat jotakin, joka tuo sinulle onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

HOROSKOOPIT Ida Solland

Viime 
lehden 
sanaristikon 
oikea
ratkaisu FFF�
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Keskity henkiseen hyvinvointiisi meditoimalla 
ja rannalla kävelemällä. Onnea saat auringon-
noususta ja ihanasta tulevaisuudestasi!

Vaikkei elämäsi ole pelkkää rillumareitä, niin 
kuitenkin suuntasi on oikea. Ihanan sosiaali-
nen kesäsi on tulossa ja se tuo sinulle onnea!

Aloita aamusi empatiaharjoituksilla, ne tuovat 
elämääsi positiivista energiaa ja lopulta sen 
mistä haaveilet. Onnea saat väreistä!

Sinussa on sellainen ihana valuvika, että olet 
toivottoman romanttinen, se ajaa sinut unel-
miesi tilanteeseen, joka tuo sinulle onnea!

Puhu rohkaisevasti itsellesi, sillä sinussa on 
enemmän voimaa kuin uskot. Onnea saat 
hyväksymällä tosiasiat ja olemalla onnellinen!

Päätä seesteisesti, että noudatat tarkasti annet-
tuja ohjeita. Onnea saat itsekurin kehittämises-
tä ja asioiden oikeaan laitaan tutustumisella!

Opettele uskomaan, ettei sinulla ole mitään 
hätää ja selviydyt ihan kaikesta mitä etee-
si laitetaan. Onnea saat esteiden väistelystä!

Sinussa on paljon sellaista viisautta, jota muut 
kaipaavat kuulla, siis kerro ja tarinoi. Onnea 
saat jäsentämällä ajatuksiasi paperille!

Säilyttääksesi ihanan vireytesi sinun tulee lenk-
keillä tai kuntoilla iltaisin. Olet nousemassa 
seuraavalle portaalle ja se tuo sinulle onnea!

Alati aurinkoinen mielesi sytyttää monta rak-
kauden kipinää ympäristössäsi. Onnea saat 
levittämällä läheisiisi uudenlaista energiaa!

6.  Minä vuonna Suomi lopetti rokotetuotannon?
7.  Miten vanhana Maria Branyas selätti koronaviruksen?
8.  Mikä näistä on vanhin moottoriurheilutapahtuma: Le Mans 24 

hours; Monaco Grand Prix; Indy 500 vai Isle of Man TT?
9.  Kuinka monta suomalaislasta kävi viime vuonna kotikoulua?
10. Montako sivua oli kahdesti viikossa ilmestyvän Suomen 

Virallisen lehden numerossa 1/2020?
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Islantilainen Yrsa 
Sigurðardóttir aloit-
ti lasten- ja nuor-
tenkirjoilla ja on 
saanut niistä myös 
islantilaisen kirja-
palkinnon. Rikos-
romaaneita hän on 
kirjoittanut vuodesta 
2005 alkaen ja esi-
koistrilleri Kolmas 
merkki on käännetty 
26 kielelle. Suhteelli-
sen poikkeuksellista 
hänen taustassaan 
on, että hän on kou-
lutukseltaan raken-
nusinsinööri ja hän 
työskenteleekin edel-
leen kirjailijan työnsä 
ohella insinöörinä.

Synninpäästö on Huldar ja Freyja- sarjan kol-
mas, itsenäinen osa. Reykjavikissa tapetaan usei-
ta teinejä ja rikostutkija Huldar alkaa ottamaan 
asiasta selkoa. Lastenvalvoja Freyja teoretisoi 
alussa, että kyse voisi olla koulukiusaamisesta. 
Löydetty ruumis on merkitty numerolla 2 ja siitä 
alkaa pohdinta, löytyykö siis numero yksi myös 
jostain?

Sujuvalukuista tekstiähän Sigurðardóttir kirjoit-
taa. Toisaalta jokin pieni asennevamma häiritsee; 
Reykjavik kun ei ole niitä maailman suurimpia 
sykkiviä metropoleja – suur-Reykjavikin alueella 
on yhtä paljon asukkaita kuin Tampereella ja sitä 
kautta ainakin minun silmissäni uskottavuus on 
hieman heikompaa. Toisaalta kyllähän komisario 
Koskinenkin kädet täynnä töitä on, liekö sitten 
tuo perspektiiviero, että Seppo Jokisen piirtä-
mät tutut maisemat auttavat ajattelemaan, että 
tämä olisi mahdollista, siinä missä Reykjavik on 
kaukana Atlantilla.

Perusdekkarina tämä menee oikein mainiosti. 
Pientä omaa twistiä on koitettu hakea ja kuten to-
tesin aiemmin, tyyli on ihan vetävää. Ei tämä kui-
tenkaan vielä ns. valmista ole, eli lupa on odottaa 
vieläkin sujuvampaa tekstiä tulevissa osissa, vielä 
ei genrensä klassikoiden joukossa Sigurðardóttir 
patsastele. Genrensä jauhelihakastike, eli ihan 
jees, mutta ei siitä naapurille aidan yli huudella.

MT

Yrsa Sigurðardóttir:                 

Synninpäästö

24 h 
suomenkielinen päivystys 

hätätilanteisiin – jos terveytesi
 tai henkesi on vaarassa

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org
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taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus. 

Vuokralle  

tarjotaan
Torrequebrada vuokrataan laa-
dukas 4h+k+lasten leikkihuo-
ne, isolla patiolla merinäköaloin. 
400m rantaan. Palvelut lähel-
lä. Iso uima-allas. Lämmitys + 

Ilmoitusvaraukset: Centro Finlandian Infosta: Av/de Los Boliches 4,  
29640 Fuengirola. P. +34 646 111 203, 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

Lentokenttäkuljetukset • Tilausajot • Retket

Kaikissa autoissamme lakien ja asetusten vaatimat vakuutukset, luvat ja lisenssit.
Se suomalaisempi vaihtoehto

INFO@RETUTRANSFER.COM • WWW.RETUTRANSFER.COM

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

Lääkäri- ja sairaalakäynnit, 
NIE, residencia jne.

Yli 20 vuoden kokemuksella.

Janita Forsman-Gutierrez
Puh. 685 928 411

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–14   
Camino Pajares 10, nouto tors-

www.aurinkorannikonseurakunta.fi
       aurinkorannikonseurakunta            

aurinkorannikon suomalainenseurakunta

VIIKKO 17.–24.5.2020 

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi kaik-
ki seurakunnan tilat on suljettu ja tilaisuudet 
peruttu toistaiseksi. Tiedotamme tilanteesta 
lisää heti, kun uusia ohjeita / tietoa annetaan. 

Voit soittaa / laittaa sähköpostia tarvittaessa 
papeillemme:

Juha Sarkkinen
Nuorisotyön pappi
juha.sarkkinen@evl.fi 
+34 654511472

Jarmo Karjalainen
Johtava pappi
jarmo.karjalainen@evl.fi 
+34 649194085

Vietetään pääsiäistä kotona ja pysytään terveenä.
Pääsiäisen ja ylösnousemuksen iloa! Katso hartauksia 
ja jumalanpalveluksia FB- ja nettisivuiltamme. 

Lahjoitustilit
Nordea FI89 2066 1800 0216 23 ja

La Caixa ES44 2100 2678 9202 0100 2129

www.aurinkorannikonseurakunta.fi

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

24 h 
suomenkielinen 

päivystys 
hätätilanteisiin 
– jos terveytesi

 tai henkesi 
on vaarassa

ilmastointi. Puh +358 50 308  
9254 

Torremol.-Benalmad. rajalla 1mh 
asunto. Aurinkop. Ilmastointi.  
Wifi. Uima-allas. Hyvät kulkuyh-
teydet. Puerto Marinan satamaan 
n. 250m Rant. 150m. Puh. (viest.) 
Marjatta  607 557 443 tai loma-
as@hotmail.com      

Puh. +34 687 886 745 ja 
+34 687 886 746

email: info@meriatur.com 
Avoinna ma–pe klo 10–14

Meiltä myös lento-

kenttäkuljetukset 

ja suositut suomen-

kieliset päiväretket.

Suomalainen 
matkatoimistosi 

Espanjassa

MEILTÄ SAAT ESIMERKIKSI:
• Lentoliput • Hotellit •

• Ryhmämatkat • Risteilyt •
• Laivaliput • Autonvuokraukset •

• Päiväretket • Vakuutukset •

Palvelemme 
toistaiseksi 

puhelimen ja 
sähköpostin 
välityksellä.

Katso myös hyödyllistä tietoa 
Meriatur.com -sivun info-osiosta: 

www.meriatur.com/info

Tykkää 
meistä!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Iloa ja 
asiaa!

Tykkää 
meistä!Tykkää 

tä!

Seuraava 
lehti ilmestyy  

pe 29.5.
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Avenida de Los Boliches 4

Centro Finlandia

29640 Fuengirola

Toimitus: 615 866 797

Laskutus: laskutus@fuengirola.fi

693 249 177

Infotiski: 646 111 203

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

Lehti noudattaa ilmoitusten

julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi

Ilmoitusmyynti

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

Graafikko

Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Asiakaspalvelu

Tiina Maskonen
P. +34 646 111 203
tiina@centrofinlandia.fi

Asiakaspalvelu

Terhi Parkko
P. +34 646 111 203
terhi@centrofinlandia.fi

Toimittaja

Sonja Riihikangas
P. +34 694 484 302
sonja@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja

Vesa Uusi-Kilponen
P. +34 646 111 204

Päätoimittaja

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

Toimituspäällikkö

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos - 
aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

1.  Natsi-menneisyyden takia
Rudolph oli natsien V-2-ohjuksen pääinsinööri. USA salakuljetti 
maahan Neuvostoliiton kanssa tekemästä sopimuksesta huoli-
matta yli sata raketti-insinööriä välittämättä heidän menneisyy-
destään. Vasta ensimmäisen kuulennon jälkeen alettiin puhua 
joidenkin insinöörien tekemistä kuolemaan johtavista hirmuko-
keista keskitysleirivankien kustannuksella. Sairas Rudolph tun-
nusti kaiken ja hänet karkotettiin Saksaan.

2.  Lankarullan näköinen
Lankarulla- ja lippakioskit alkavat käydä vähin. Ne kaupungit, 
joista niitä vielä löytyy, yrittävät pelastaa niitä kaikilla tavoin. Ne 
ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

3.  Poliitikko
POLIITIKOT tekevät USEIMMITEN politiikkaa. Niimpä on todel-
lakin NIINPÄ. KOLESTEROLI voi aiheuttaa vakavia sairauksia, 
kolestrooli taas osoittaa tarvetta äidinkielen kertaukselle. Netti-
lehden lisäksi Fuengirola-lehteä kannattaa lukea myös ORIGI-
NAALINA paperiversiona kuten juuri nyt teette.

4.  1970-luvun lopulla
Somaliassa isorokkoa esiintyi viimeisen kerran 1977. Iso-Britan-
niassa kuoli vuotta myöhemmin yksi henkilö laboratorio-onnet-
tomuuden seurauksena. Isorokko ehti kiertää maailmaan ainakin 
3.000 vuotta.

5.  Elon Muskin kuopuksena
Seitsemän lapsen isä, Tesla-miljardööri Elon Musk nimesi nuo-
rimman poikansa erikoisesti, X Æ A-12 Musk.

6.  Vuonna 2005
Silloinen kansanterveyslaitos ajoi tuotannon alas, koska sitä 
pidettiin liian kalliina. Kansallinen tuotanto on maailmassa har-
vinaista. Vain väkirikkaat maat Kiina, Intia, Indonesia ja Brasilia 
valmistavat itse rokotteensa; länsimaissa ne ostetaan kaupalli-
silta toimijoilta.

7.  113-vuotiaana
Espanjan vanhin ihminen, 113-vuotias Maria Branyas on toipu-
nut koronaviruksesta. Meksikossa syntynyt Branyas muutti Kali-
fornian kautta Kataloniaan ensimmäisen maailman sodan aikana. 
Hän on elänyt espanjantaudin aikana, kokenut maan sisällisso-
dan sekä Francon diktatuurin.

8.  Isle of Man TT
Sinä et ehkä muista vastausta enää viikon päästä, mutta Iso-Bri-
tannian Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan osallistunut Andrew 
Townsley ei sitä hetkeen unohda. Viimeinen kysymys vei häneltä 
500.000 puntaa, koska hän suojasi jo ansaitsemansa puolen mil-
joonan punnan potin jättämällä leikin kesken. Puhelimitse soi-
tettu oljenkorsi ei häntä auttanut eikä Townsley uskaltanut ottaa 
riskiä, vaikka arvasi vastauksen oikein.

9.  437
Kotikoulussa opiskelevien lasten määrä on lähes kaksinkertais-
tunut vajaassa kymmenessä vuodessa. Vuonna 2011 kotikoulua 
kävi vain 222 lasta. Suomessa ei ole koulupakkoa, vaan oppivel-
vollisuus.

10.  994
Suomen Virallinen lehti julkaisee lakisääteisiä ja muita virallisia 
ilmoituksia ja kuulutuksia tai valtiollisia asioita. Kun asia on ilmoi-
tettu Virallisessa lehdessä, sen katsotaan tulleen kansalaisten ylei-
seen tietoon. Vuoden 2020 ensimmäisessä numerossa julkaistiin 
Sampo-konsernin paperiosakkeiden kuolettamisilmoitus.

Lisää pähkinöitä, ristikoita, sudokuja ja 
muuta aivojumppaa Hemingwayn kirjakaupasta!

Halpojen lentojen aika 
ei ole ohi

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

Ilmoitusmyynti

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

V A S T A U K S E T

SUDOKU-RATKAISUT

KUN LENTOMATKUSTAMISTA tiukkojen rajoitusten 
jälkeen avataan ja siirrytään normaalimpaan lii-
kenteeseen, miten käy lentohintojen.

Kenelläkään ei ole varmaa vastausta. Jotkut 
puhuvat uudesta normaalista. Käytännössä se 
tarkoittaisi lentohintojen nykyistä jopa merkittä-
västi kovempaa hintaa.

HINTAAN VAIKUTTAA todella moni seikka. Ensin-
näkin pitää muistaa kysynnän ja tarjonnan la-
ki. Koneista on vahva ylikapasiteetti suhteessa 
lentohalukkuuteen. Jos hintoja nostetaan, pysyy 
yhä useampi kone jatkossakin maassa.

Puolityhjillä koneilla ei kannata lentää. Jos 
taas halutaan yhä useampi kone ilmaan ja tuotta-
maan, pitää ne myydä mahdollisimman täyteen.

Kun kapasiteettia on yli tarpeen, ei tarvitse 
suurtakaan visionääriä, kun arvioi, että kilpailu 
vetää hintoja alas.

Kannattavuutta voi kohentaa taas kustan-
nusten lasku. Polttoaineen hinta on ainakin tois-
taiseksi pohjalukemissa. Monissa palveluissa 
hinnat taas ovat pikemminkin laskemassa kuin 
nousemassa.

Lentoyhtiöiden konkursseja povailtiin vielä 
kuukausi sitten. Valtioiden tuhdit tukipaketit ovat 
kuitenkin pelastaneet monet yhtiöt pahimman 
yli. Jatkon ratkaisee alan elpyminen. Elpymisen 
edessä on kuitenkin monta mutkaa.

PIDEMMÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ ratkaisevaa on talou-
den kehitys. Jos lomautukset vaihtuvat irtisanomi-
siksi ja edessä on pitkä taantuma, myös matkailu 
kärsii. Ihmisillä on taantumassa tapana sääs-
tää pahan päivän varalle, vaikka pitäisi toimia 
juuri päinvastoin. Mitä enemmän pahanpäivän 
varalle säästetään, sen pidempiä ja syvempiä 
ovat pahat päivät. Taantumassa toimentulon ja 
työn menettämisen uhka vetävät kulutusta alas.

Ylioptimististen arvioiden mukaan nykytilanne 
tuo patoutunutta matkustustarvetta esimerkiksi 
Aurinkorannikolle. Lisäksi matkailu tunnetaan 
alana, joka kasvaa jopa taantuman oloissa.

Koronaviruksen kaltainen epidemia luo kui-
tenkin ihmisille pelkoja lentomatkustamiseen, 
koska ihmiset joutuvat olemaan ahtaissa tiloissa 
lähekkäin ilman tarvittavia suojavälejä.

Arkailua lentämiseen saattaa tuottaa sekin, 
että monet lentoyhtiöt edellyttävät hengityssuo-
jaimien käyttöä. Se viestittää asiakkaille pelot-
tavan viruksen olemassaolosta.

MATKAILUN JA LENTOALAN asiantuntijat ovat teh-
neet kovin ristikkäisiä arvioita tulevaisuudesta. 
Vallitseva ajatus on kuitenkin sen suuntainen, 
että lentomatkustaminen toipuu vuoden, kahden 
sisällä lähelle entistä menoa.

Alan kova kilpailu ja kustannusten kurissa 
pysyminen, jopa aleneminen, vaikuttavat siihen, 
että lentolippujen hintoihin tulee korkeintaan 
maltillisia korotuksia. Málagan ja Helsingin vä-
lille muutamia kymppejä, arvellaan.

Suurin kysymys Aurinkorannikolla talvensa 
viettävillä on se, miten nopeasti pääsee takaisin 
lämpimiin maisemiin. Jo parin kuukauden olei-
lu koleassa kotimaassa tuo tällaisia ajatuksia.

Entä kesän jälkeen? Silloin voidaan jo puhua 
suoranaisesta poltteesta päästä Fuengirolan 
aurinkoon.

Rivi-ilmoitukset Centro 
Finlandian Infosta tai 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on 40 vuotta 
median palveluksessa toiminut 

lehdistöneuvos.
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ESPANJAN 

ASIANTUNTIJASI 

www.olekustannus.com/uusiole

KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS SUOMEEN 96 € / vuosi (11 nro)
KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

 tilaajapalvelu@olekustannus.com
 olekustannus.com/tilauslomake

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 

ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

Antti Pekkarinen

puh.+34 679 844 378

antti@fuengirola.fi

Anssi Marstela

puh.+34 607 629 407

anssi@fuengirola.fi

Heini Lähteenmäki

puh.+34 655 650 399

heini@fuengirola.fi

Ota yhteyttä:

Jakelu 

Suomessa

ja Espanjassa

Varaa ilmoitustilasi ja tavoita 

aktiiviset ihmiset Suomessa 

ja Aurinkorannikolla

Kesäkuun
JÄTTIPAINOS
35 000 kpl
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ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET

MÁLAGA • TORREMOLINOS • BENALMÁDENA • FUENGIROLA • MIJAS • MARBELLA • ESTEPONA

Palvelemme 
suomeksi!

Johannes Lindstedt 
P. (+34) 603 352 007

Sunny Home CenterSunny 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

ELÄMÄÄ JA KIINTEISTÖKAUPPAA ON 

VIELÄ KRIISIN JÄLKEENKIN... 

SUOMALAINEN, ANNA ESPANJAN 

KIINTEISTÖSI MEILLE KANSAINVÄLISEEN 

MYYNTIIN.
Luxus-villa Torreblanca, Fuengirola. 
Merinäköala. Kokonaisuuteen sis 2 
erillistä taloa, yht 6mh+6kph, allas, 
isot terassit, autotalli. 948.000 €

MYYTY
Luxus-asunto, Benalmádena. 2mh+ 
2kph+oh+k+terassi. Mediterra-talo-
yhtiössä hienot allasalueet, trooppiset 
puutarhat ja kuntosali. Autopaikka ja 
varasto. Merinäköala. 288.000 €

MYYTY

Torremolinos keskusta, studio 
43 m2. Remontoitu. 
Uusi keittiö ja kylpyhuone. 
79.000 €

MYYTY

Puh. +34 687 886 745 ja 
+34 687 886 746

email: info@meriatur.com 
Avoinna ma–pe klo 10–14

Meiltä myös lento-

kenttäkuljetukset 

ja suositut suomen-

kieliset päiväretket.

Suomalainen 
matkatoimistosi 

Espanjassa

MEILTÄ SAAT ESIMERKIKSI:
• Lentoliput • Hotellit •

• Ryhmämatkat • Risteilyt •
• Laivaliput • Autonvuokraukset •

• Päiväretket • Vakuutukset •

Palvelemme 
toistaiseksi 

puhelimen ja 
sähköpostin 
välityksellä.

Katso myös hyödyllistä tietoa 
Meriatur.com -sivun info-osiosta: 

www.meriatur.com/info


