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?

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

• viilennys
• lämmitys

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

KYSY LISÄÄ:

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

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

ÄLÄ SUOTTA HIKOILE KESÄLLÄ

Ilmalämpöpumput

Ilmanpuhdistus

99,999% 
puhdasta 

ilmaa,
joka on vapaa 

hiukkasistaVähentää
VOC-

yhdisteitä

Poistaa
otsonia

Vähentää
kaikenlaisia   

hajuja

Poistaa
viruksia ja 

bakteereita

Pure
Airbox

• puhtaampaa hengitysilmaa
• kotiin ja toimistoon

bakteereita

www.soleyes.es

Suomalainen
SILMÄKLINIKKA JA 

LÄÄKÄRIASEMA
Fuengirolassa
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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!

Palvelemme heinäkuussa ma–pe 9–17 
ja la 10–16. Olemme elokuun suljettuna.

HYVÄÄ KESÄÄ!

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

Elosen Ruiseväs 3,95€ /pkt540g

www.ewalds.fi  • @Ewalds

Tervetuloa 
lastenkerho 
Tuiskulaan! 

3-6-vuotiaille joka 
arkipäivä.

 
Lisätietoja +34 636874330

lastentuiskula@gmail.com

Tervetuloa 

elokuussa!

Hinnat alkaen 140€/viikko, sis. kaiken!
• Ei piilokuluja
• Ei luottokorttivarausta
• Toimitamme kotiin/hotelliin/kentälle
Kysy myös pitkäaikaisvuokraushintoja!
puh./whatsapp (+34) 635 229 167 
email: info@sunauto.es

SUOMALAINEN 
AUTOVUOKRAAMOSI 

ESPANJASSA

Katso hinnastot ja lisätiedot kotisivultamme:
www.sunauto.es

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

VUOKRATTAVAA LIIKETILAA TARJOLLA!
Keskeinen ja näkyvä sijainti Fuengirolan Los Bolichesissa. 

Sopii erinomaisesti call centeriksi tai toimistoksi. 
Soita ja kysy lisää: +34 679 844 378 tai lähetä sähköpostia: info@centrofinlandia.fi

Pienikin ilmoitus huomataan!

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
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Voiko Andalusia 
vapautua Suomen 
matkailurajoitteista?
Suomen hallitus päätti keskiviikkona, miltä 
mailta voi poistaa karanteenia vaativat 
matkustusrajoitteet. Espanja ei tälle listalle 
toistaiseksi mahtunut.
Teksti: Antti Pekkarinen  

 
Hallitus asetti viitteelliseksi 
rajaksi 8 tai vähemmän tar-
tuntaa sataatuhatta ihmis-
tä kohti viimeisen kahden 
viikon aikana. Espanja ei 
maana täyttänyt tuota eh-
toa, mutta virkamiehet ovat 
vilauttaneet mahdollisuutta 
alueellisista rajoitteiden pur-
kamisesta. Andalusia täyt-
täisi helposti nuo kriteerit.

– Toistaiseksi puhu-
taan kokonaisista maista, 
mutta aluekeskustelua on 
käyty jonkun verran use-
an maan yhteydessä ja val-
mistelevat virkamiehet ovat 
katsoneet näihin liittyviä 
lukuja. Suomi seuraa myös 
muiden maiden käytäntö-
jä, kun esimerkiksi Tanska 
sallii ruotsalaiset tietyiltä 
alueilta, sanoo sosiaali- ja 

terveysministeriön osas-
topäällikkö Tuija Kumpu-
lainen.

Kumpulainen on tiiviisti 
mukana hallituksen pala-
vereissa, kun matkustus-
rajoitteista puhutaan. Hän 
kertoo, että rajoitteita käy-
dään läpi vähintään kahden 
viikon välein ja muutoksia 
suuntaan tai toiseen voi-
daan tehdä nopeasti.

Kumpulaisen mukaan 
Espanjan Aurinkoranni-
kon asemaa suomalaiskes-
kittymänä ei ole toistaiseksi 
keskusteluissa huomioitu, 
mutta sen olemassaolo on 
hyvin tiedostettu.

Eri maiden kohdalla alu-
eellisten rajoitusten valvo-
minen on jossain määrin 
ongelmallista. Espanjassa 

lomalaisia. Koska Suomen 
valtio suosittaa kahden vii-
kon omaehtoista karan-
teenia kaikille Espanjasta 
tuleville, moni työnantaja 
on ilmoittanut, että työn-
tekijä ei saa tulla työpai-
kalleen kahteen viikkoon 
Espanjan reissulta palaa-
misen jälkeen. Mikäli työn-

antaja ei pysty tarjoamaan 
etätyömahdollisuutta, työn-
tekijää odottaa parin viikon 
palkaton vapaa.

– Nähtäväksi jää, mikä 
on tilanne syksymmällä? 
Painetta rajojen avaami-
seen on joka tapauksessa, 
mutta silti tuo karanteeni-
suositus voi säilyä, vaikka 

sisärajatarkastuksista luo-
vuttaisiinkin, Kumpulai-
nen arvioi lähitulevaisuutta.

Matkustaminen Suomes-
ta Aurinkorannikolle on 
kiihtymässä. Esimerkik-
si Aurinkomatkat ilmoit-
ti tiistaina, että se ryhtyy 
tekemään matkoja alueel-
le elokuun alussa.

Aurinkorannikon rannoilla on hyvin tilaa. Turistin tai muuttolinnun on helppo pitää turvavälejä.

asiaa helpottaa selvä jako it-
sehallintoalueisiin. Kumpu-
laisen näkemyksen mukaan 
Málagan lentojen matkus-
tajien kontrolloinnissa ei 
olisi suuria ongelmia.

– Arkijärjellä käytännön 
ongelma on tietää, mistä 
tulija oikeastaan tulee ja 
millainen ohjeistus hänelle 
annetaan. Espanjaa ajatel-
taessa saarilta tuleva lento 
lienee pääosin sieltä tulevia 
ihmisiä. Madridin tai Bar-
celonan kone voi kerätä ih-
misiä laajaltakin alueelta, 
Andalusian vuorot lienevät 
eniten paikallisesti tulevia.

Muuttolinnut  
voivat tulla
Voimassa olevat matkailu-
rajoitteet eivät millään tapaa 
kiellä Suomesta Espanjaan 
suuntautuvaa liikennettä. 
Talveksi Espanjaan tulevat 
suomalaiset voivat huoletta 
varata lennot ja siirtyä syk-
symmällä etelän lämpöön.

Suurin ongelma rajoit-
teissa koskee työssä käyviä 

Fuengirolan sää
Kesäkuu

Elokuu

Heinäkuu

Syyskuu

Suomi
0–20˚C
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MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!
Soita ja tilaa p. 952 477 967

Calle Salinas 34, Los Boliches. p. 952 477 967 
(Los Bolichesin juna-aseman alla)

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

PIZZAT PIZZAT  PASTAT  SALAATTIANNOKSET

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

Uusi Re� a auki 365 päivää vuodessa – Fuengirolan satamassa 

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

AUKIOLOAJAT: 
Joka päivä klo 11.30 

Keittiö avoinna joka päivä 
klo 12.00 – 21.00 

Malaga CF Fan Club Finland 
Ma – Pe 14.00 – 20.00

YHTEYSTIEDOT: 
Ravintola Uusi Refla 

Puerto deportivo Fuengirola 
Local 325-327, 

29640 Fuengirola
+34 952 479 263 

uusirefla@gmail.com 
www.uusirefla.com

Tervetuloa aurinkoiselle terassille 
syömään Re� an reiluja annoksia.
Keittiömme palvelee joka päivä 
klo 12:00 –21:00. Ottelut suorina Re� assa. 

Pelireissuista ja muuta infoa:
malagacffanclub� nland@gmail.com

unicajasuomi@gmail.com

WWW.MALAGAFANS.FI

MALAGA CF JA 
UNICAJA BALONCESTO

DELFIINIRISTEILYT JOKA PÄIVÄ
LIPUT REFLASTA – MYÖS ENNAKKOON

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...
Palvelemme joka päivä, keittiö aukeaa klo 11.

AUKI JOKA PÄIVÄ!

Tällä 
kupongilla      

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

Parrilla Cosquin
Argentiinalainen    Ravintola

C/Salvador Rueda,  C/Lope de Vegan kulmassa, 
Los Boliches, Fuengirola  -  Puh. 952 667 230

-10%
Tällä ilmoituksella 

Erikoistunut hiiligrillissä 
valmistettuihin liharuokiin!
ma–pe klo 19.30–24
(ti suljettu) 
la–su klo 13.30–16 ja 19.30–24

LOGO
PARHAAT GRILLATUT PIHVIT, KALAT JA ÄYRIÄISET,

MYÖS PIZZAT JA PASTAT, ERIKOISUUTENA HERKULLINEN LAMMAS

RANNIKON PARAS

KREIKKALAINEN RAVINTOLA 
RANTAKADULLA

Alennus
-10%

(EI TARJOUSMENUISTA) 

    Paseo Maritimo de Torreblanca 99
    Edificio Don Juan 
    29640 Fuengirola Malaga 
    PUH: 952 66 30 96
www.restaurantesantorini.com

HAEMME 
RAVINTOLA-  

HENKILÖKUNTAA  
keittiöön ja saliin 

Tiedustelut: 
ravintolapaallikko@centrofinlandia.fi 

www.kukkorestaurante.com

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

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

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

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

Ilmainen uutiskirje joka kuukausi, HAE OMASI!

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

Kummassakin liikkeessä palvelua myös suomen kielellä

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com

60 
tablettia

26,90

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | tiina@annisvitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
K2-vitamiini ja 

Q10.

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

K2-vitamiini ja 

-10
Tarjous voimassa 

8.11. saakka.

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Elinvoimaa luonnosta.oimaa luonnosta.voimaa luonnosta.v

Maitohappo-
bakteerit, 
Karpalo+

C-vitamiini &   
Sinkkiasetaatti

-10%

Tarjous voimassa 

27.8.2020 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

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

Kaikki etäpalvelut -15%

Varaukset ja tiedustelut:
9 

(Reiki, Enkelireiki ja 
4 energian hoito, Tarot, 
Feng shui ja konsultoinnit 
ääni- tai videopuhelulla)
Mainitse tarjous varausta 
tehdessäsi!

Calle Moncoya 27, 
Fuengirola
Avoinna ma–la 
klo 13–15 ja 18–23  
P. 952 478 597 / 
607 674 778

La Casa Rustica  sijaitsee 
Fuengirolan keskustassa, ns. ”nälkäkadulla”
Olemme erikoistuneet avotulella valmistettuun lihaan, 
paellaan, lampaankoipeen ja kalaruokiin

RETKET • KARTAT
NEUVOT • TURISTI-INFO

INFO

POSTILOKERO
Centro Finlandiasta

• Hinta vain 10 €/kk, 95 €/vuosi

Löytääkö posti sinut? Vaihtuuko 
osoitteesi tai lomailetko? Varaa oma

Tutustu syksyn 

retkitarjontaamme: 

www.meriatur.com

Info palvelee puhelimitse 
ma–pe klo 10–14

puh. +34 646 111 203 
info@centrofi nlandia.fi  
Av/de Los Boliches 4, 

Fuengirola

Seuraava lehti ilmestyy  
perjantaina 28.8. Hyvää kesää!
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RESTAURANTE

Yli sata erilaista 
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

10€

Tipi
Tapa

FLAMENCO-SHOW
Tiistaisin, torstaisin 
ja lauantaisin klo 19

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
Klo 12.00-24.00
Pöytävaraukset:

puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Flamenco- 

esitykset jatkuvat  

18.7. alkaen!

Málagan kaupun-
gissa pääsee tänäkin 
kesänä nauttimaan 
ilmaisista elokuvista 
avoimen taivaan alla, 
kun Cine Abierto 
-tapahtuma levit-
täytyy jälleen muun 
muassa rannoille ja 
puistoihin.

Málagan kaupungin järjes-
tämä Cine Abierto on il-
maisten elokuvanäytösten 
sarja, joka alkoi tänä vuonna 
heinäkuun toisena päivänä 
ja jatkuu aina elokuun vii-
meiseen päivään asti.

Tapahtuman suosio kau-

punkilaisten ja osittain tu-
ristienkin keskuudessa on 
noussut varsin suureksi ja 
esimerkiksi viime vuonna 
tapahtumien aikana eloku-
vanäytöksissä kävi yhteen-
sä noin 61.000 katsojaa.

Tänä vuonna Cine Abier-
ton ohjelmistossa on kaik-
kiaan 108 näytöstä, joista 
suurin osa esitetään kau-
pungin puistoissa, ran-
noilla tai muilla avoimilla 
ulkoilmapaikoilla. Näiden 

lisäksi esityspaikkana on 
muun muassa kuuluisa  
Cine Albéniz -elokuva-
teatteri vanhan kaupun-
gin sydämessä.

Kaikkiaan 57 esityspäi-
vän aikana esitetään kattava 
tarjonta elokuvia laidasta 
laitaan. Mukana on koko-
perheen animaatioeloku-
via, komediaa, draamaa, 
toimintaa ja niin edelleen, 
niin Espanjasta kuin muu-
altakin.

Cine Abierton ilmaisissa 
näytöksissä voi tänä kesänä 
nähdä muun muassa elo-
kuvat Dolor y Gloria (Kärsi-
mys ja kunnia, ehdolla mm. 
kahteen eri Oscar-palkin-
toon tänä vuonna), Green 
Book (voitti kolme Oscaria 
viime vuonna), Ha Nacido 

Una Estrella (Tähti on synty-
nyt, kahdeksan Oscar-eh-
dokkuutta viime vuonna), 
Mula (ei kuitenkaan Fuen-
girolan pormestari, vaan 
The Mule, vuoden 2018 Clint 
Eastwood -elokuva), Lego 
elokuva 2, Aquaman ja niin 
edelleen.

Tapahtuman tarkemmat  
tiedot, esityspaikat, aika
taulut ja muu info löytyvät  
osoitteesta festivaldemalaga. 
com/cineabierto/

Siinä missä viime kesän 
Marenostrum-konserteis-
sa katsomot ja kenttäpaikat 
velloivat tuhansista juhli-
joista täynnä, tänä vuonna 
elävästä musiikista nauti-
taan hillitymmin.

Viime kesänä Mareno-
strumissa nähtiin muun 
muassa Rod Stewartin, Bob 
Dylanin, Jennifer Lopezin, 
Scorpionsin ja Rainbow’n 
kaltaisia maailmantähtiä. 
Tänä vuonna tahdin piti jat-
kua samanlaisena. Esimer-
kiksi Lenny Kravitz ja Marc 
Anthony oli jo buukattu tä-
män kesän esiintyjä listalle, 
mutta sitten tuli korona ja 
muutti kaiken.

Vuoden 2020 Mareno-
strumin megatähtien 
konsertteja, kuten edellä 
mainittujen herrojen, on 

jo siirretty ensi kesälle. Tä-
mä ei kuitenkaan tarkoita, 
etteikö elävä musiikki soisi 
Sohailin linnalla myös tä-
nä vuonna.

Tämän vuoden tapahtu-
ma viedään läpi teemalla 
Marenostrum Fuengirola – 
Edición Limitada. Kirkkaim-
mat maailmantähdet eivät 
tällä kertaa nouse lauteille, 
mutta niiden sijaan nähdään 
laadukkaita espanjalaisar-
tisteja laajalla kirjolla.

Myös juhla-alue on ko-
kenut muutoksia. Tapah-
tuman päälava on nyt 
Sohailin linnan sisäpihal-
la, missä turvallisuusnäkö-
kohdista voidaan huolehtia 
parhaiten. Linnan viereen 
on rakennettu suuri terassi, 
jossa turvaetäisyydet ovat 
viihtyvyyden ohella pää-
osassa. Terassilla voi mu-
kavasti nautiskella elävästä 

Málaga hemmottelee elokuvan ystäviä

Marenostrumissa juhlitaan kevennetysti
Viime vuosina yhdeksi Aurinkorannikon suu-
rimmista kesätapahtumien sarjoista kasva-
nut Marenostrum juhlitaan Fuengirolassa 
tänäkin vuonna. Olosuhteista johtuen keven-
nettynä ja turvallisena versiona.

Havainnekuva Sohailin linnan konserttikatsomosta. Turvaetäisyydet on huomioitu hyvin.

Linnan viereen pystytetyllä laajalla terassialueella voi 
nauttia livemusiikista ja upeasta maisemasta.Perinteinen festaritungos saa odottaa ensi kesään.

Lämpimän kesäillan ulkoilmanäytöksissä on tunnelmaa. 
Kuva viime vuodelta.

musiikista, virvokkeista, 
sopivan kokoisesta ystä-
väjoukosta ja Andalusian 
vertaansa vailla olevista 
kesäilloista.

Uusittuun juhla-aluee-
seen ja tämänvuotiseen 
tarjontaan voi tutustua tar-
kemmin osoitteessa ma-
renostrumfuengirola.com.

Myös juhla-
alue on 
kokenut 
muutoksia.
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Málagan 
kunniakonsulaatti 
on suljettuna 
elokuussa
Suomen kunniakonsulaatti Málagassa pitää tänä 
kesänä poikkeuksellisesti ovensa kokonaan suljet-
tuina lähes kolme viikkoa elokuussa.

Málagan kunniakonsulaatin kesätauko alkaa 
maanantaina, kolmantena päivänä elokuuta ja jat-
kuu perjantaihin, 21.8. asti.

Málagan kunniakonsulaatin ollessa suljettuna siel-
tä ei ole saatavissa minkäänlaista palvelua. Niinpä 
3.–21.8. välisenä aikana kaikki yhteydenotot pyyde-
tään osoittamaan Madridin suurlähetystöön. Mad-
ridin suurlähetystöön saa yhteyden sähköpostitse 
osoitteella consular.MAD@formin.fi.

Málagan kunniakonsulaatin osalta paluu normaa-
liin aikatauluun tapahtuu jälleen 24.8. alkavalla vii-
kolla. Toistaiseksi tämä normaali tarkoittaa sitä, että 
asiakaspalvelua on saatavissa vain ajanvarauksella 
maanantaista perjantaihin klo 10–13.

Fernando Alonso 
palaa F1-radoille

Pitkään moottoriurheilumaailmassa liikkuneet huhut 
saivat lopullisen vahvistuksen kun Renaultin F1-tal-
li ilmoitti tehneensä kaudelle 2021 kuljettajasopi-
muksen espanjalaisen Fernando Alonson kanssa.

Asturiaksen suuri poika on Renaultille tuttu mies. 
Ranskalaistallissa hän ajoi uransa alkuvaiheessa muun 
muassa F1-sarjan nuorimmaksi GP-voittajaksi, maail-
manmestariksi ja tuplamestariksi. Sittemmin Alonson 
F1-ura kulki hieman matalammassa lennossa, ja mie-
hen tulinen luonne aiheutti myös hänelle ongelmia. 
Muun muassa ennenaikaiset lähtöpassit McLarenilta.

Alonso päätti jo kertaalleen formulauransa vuonna 
2018, mutta vanha suola tuo miehen siis takaisin kau-
delle 2021. Palatessaan Alonso on 39-vuotias ja täyttää 
ensi vuonna vielä 40. Tällä hetkellä sarjan ikäpresiden-
tin valtikkaa pitää 40-vuotias Kimi Räikkönen, jonka 
sopimus Alfa Romeon kanssa on katkolla tämän kau-
den jälkeen. Nähtäväksi siis jää, vieläkö nämä vanhat 
kilpakumppanit kohtaavat toisensa uriensa ehtoossa.

Fuengirola palvellut 
yli 4.000 asiakasta 
varatuilla ajoilla
Koronakaranteenin jälkeen Fuengirolan kaupun-
gintalolla on asiakkaita palveltu vain etukäteen 
varatuilla ajoilla. Kesäkuun 15. päivänä uudelleen 
avatun kaupungintalon uudesta järjestelystä on en-
simmäisen kuukauden aikana päässyt nauttimaan 
noin 4.200 asukasta.

Jos kaupungintalolla tarvitsee asioida, esimerkiksi 
tie- tai muiden verojen maksua varten, voi palvelu-
ajan varata kaupungin nettisivulta, osoitteesta fuen-
girola.es tai soittamalla numeroista 952 58 93 00 / 
...01 / ...02 / ...03.

George Van Mellaert asuu ja kirjoittaa sekä Marbellassa että Sveitsissä Montreux’n lähistöllä. 
(Kuva: Corruption of Justice sarjan instagram)

Bestsellerin tv-kuvaukset 
tuovat säpinää Málagaan
George Van Mellaertin kir-
joittaman The Corruption of 
Justice -kirjan kuvaaminen 
tv-sarjaksi viivästyi hieman 
koronapandemian vuok-
si. Nyt rattaat ovat kuiten-
kin käynnistymässä toden 
teolla.

Tuleva The Corruption 
of Justice -niminen tv-sarja 
perustuu kahteen George 
Van Mellaertin kirjoittamaan 
bestselleriin: The Corruption 
of Justice ja A Very Dangero-
us Lawyer. Niiden päähen-
kilönä seikkailee nuori ja 
lahjakas lakimies, joka työs-
kentelee EU:n päämajassa 
Brysselissä.

George Van Mellaert on 
monen muun osaamisensa 
ohella myös itse lakimies, 
ja hän kertookin tarinan 
perustuvan hänen omiin 
kokemuksiinsa, jotka mie-
hen mukaan ovat niin us-
komattomia, että niistä ei 
kannattanut edes yrittää 

kirjoittaa dokumentaari-
sesti.

Van Mellaertin mukaan 
hän on kirjoittanut sekä 
mies- että naispääosat ni-
menomaisesti espanjalai-
set näyttelijät mielessään. 
Ketkä noihin rooleihin lo-
pulta valitaan, se selvinnee 

Vastaa netissä: www.fuengirola.fi

Seuraava kysymys:
Milloin suunnittelet matkustavasi Espanjaan 

seuraavan kerran?

Kumpaa grillaat mieluummin?

Viikon
Suomalaistyyppistä grillimakkaraa

68%

Espanjalaistyyppistä raakamakkaraa
32%

Business ja lentäminen 
kiinnosti kesäkuussa
Kesäkuun Fuengirola.fi lukijatilastoissa 
tapahtui selkeä muutos aiempiin kolmeen 
kuukauteen. Kuukauden luetuimmalla 
jutulla ei ollut mitään tekemistä koronan 
kanssa. Maalis-toukokuussa luetuimpien 
juttujen top 10 liittyi olennaisesti koronaan. 1. Senioriasuntoja espanjansuomalaisille?

– Henkilöjuttu Topi Sukarista. Liikemies kertoi ju-
tussa mahdollista liiketoimistaan Aurinkorannikolla. 
Myös senioriasuntojen rakentaminen on ollut Suka-
rilla vahvasti mielessä.

2. Norwegian ei aloita suoria lentoja Helsingin ja 
Málagan välillä
– Norwegian ilmoitti uudesta lento-ohjelmastaan 
koronarajoitusten lievennyttyä. Aurinkorannikolle 
ikävä uutinen oli, että suoria lentoja Helsingistä Má-
lagaan ei aloiteta toistaiseksi.

3. Finnair aloittaa päivittäiset lennot Málagaan heinäkuussa
– Oma lentoyhtiömme toi kesäkuun alkupuolella 
positiivisen uutisen. Yhtiöltä tuli lyhyt tiedote, jossa 
kerrottiin, että Finnair aloittaa Málagan reitin lentä-
misen heinäkuun alusta.

Kesäkuun luetuin oli hen-
kilöjuttu kauppakeisari 
Topi Sukarista. Jutun kiin-
nostavuutta lisäsi varmasti 
otsikon maininta mahdol-
lisista senioriasunnoista 
Aurinkorannikkolla.

Seuraavaksi luetuimmat 
jutut liittyivät välillisesti 
koronaan. Lentomatkusta-

minen on aina kiinnostava 
asia. Tällä kertaa kakkossi-
jan luetuimpien listalla vei 
uutinen siitä, että Norwe-
gian ei ole vielä aloittamas-
sa suoria lentoja Helsingin 
ja Málagan välillä. Pronssi-
pallille nousi uutinen siitä, 
että Finnair aloitti lennot 
jo heinäkuun alussa.

Toivo Sukari aikoo jatkossa viettää talvikuukaudet uudessa 
Fuengirolankodissaan Torreblancassa. (Kuva: Mika Heikkilä)

Vieläkö Alonso tuulettaa voittoja tai podiumsijoituksia 
vuonna 2021?

Kesäkuun luetuimmat top 3

aivan lähiaikoina, sillä koe-
kuvaukset ja muu casting 
on parhaillaan käynnissä 
Málagassa. Espanjan etu-
rivin näyttelijöitä on saa-
punut koekuvauksiin aina 
Madridia, Barcelonaa ja San 
Sebastiania myöden.

Sarjan kuvaukset on tar-

koitus saada alkuun vielä 
tämän heinäkuun aikana. 
Se kuvataan Málagan ja Al-
merían provinsseissa. Sar-
jaa tehdään kansainvälisen 
luokan rahoituksella, sillä 
jokaiselle jaksolle on bud-
jetoitu viisi miljoonaa dol-
laria.
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Málagassa rannoilla tungosta, 
Fuengirolassa hyvin tilaa

Heinäkuun ensim-
mäinen viikonloppu 
osoitti, että rajoitus-
ten aikaan kannattaa 
valita tarkkaan mihin 
lähtee nauttimaan 
rantaelämästä.

Varsinkin sunnuntai on es-
panjalaisten keskuudessa 
suosittu rantapäivä, kun 
lähes kaikilla on vapaa-
ta töistä. Tämä oli selvästi 
nähtävissä heinäkuun en-
simmäisenä sunnuntaina, 
5.7. kun ensimmäiset Au-
rinkorannikolle saapuneet 

turistit yhdessä paikallisten 
kanssa täyttivät esimerkik-
si Málagan uimarantoja jo-
pa liiaksi.

Väenpaljouden vuok-
si Andalusian itsehallin-
toalueella viranomaiset 
joutuivat sulkemaan sun-

nuntaina yhteensä 55 ui-
marantaa, koska vallitsevia 
turvamääräyksiä ei kyetty 
noudattamaan. Leijonan 
osan määrästä lohkaisi Má-
lagan provinssi, missä pe-
räti 29 yksittäistä rantaa 
jouduttiin sulkemaan. Cá-

dizin alueella suljettiin 14 
ja Huelvassa 9 rantaa.

Rantojen sulkemisella ei 
tässä yhteydessä tarkoiteta 
niiden poistamista käytös-
tä, saati ihmisten hätistelyä 
koteihinsa, vaan sitä, että 
niille ei päästetty enää lisää 

Fuengirolan kaupunki on 
ottanut käyttöön palvelun 
jonka kautta voi nähdä re-
aaliaikaisesti kuinka pal-
jon milläkin kaupungin 
rannalla on ihmisiä.

Korona-aikakauden ”uu-
teen normaaliin” kuuluu 
yhtenä osana se, että myös 
uimarannoilla pitää säi-
lyttää turvaetäisyys, joten 
rantojen käyttäjämääriä on 
rajoitettu. Samaan aikaan 
lämpötilat ovat nousussa, 
lomakausi lähestyy ja rajat 
ulkomaisille matkailijoil-
le ovat osin auenneet, osin 
aukeamassa. Ei siis tarvit-
se olla kummoinenkaan 
ennustaja, kun veikkai-
lee että lähiaikoina myös 
Fuengirolan rannat täytty-

vät entistä enemmän.
Tilannetta helpottamaan 

Fuengirolan kaupunki on 
julkaissut palvelun, jon-
ka kautta voi katsoa ne-
tin kautta reaaliaikaisen 
tiedon siitä, kuinka täyn-
nä kukin kaupungin ranta 
on. Näin voi vaikka ennen 
kotoa lähtemistä jo suun-
nitella mihin päin kannat-
taa suunnata.

Tällä hetkellä palvelu 
on käytettävissä nettisi-
vun kautta, johon pääsee 
esimerkiksi älypuhelime-
lla tai vaikka tietokoneella. 
Fuengirolan kaupunki lu-
pailee, että lähipäivinä An-
droid- ja iOS- älylaitteille 
on ladattavissa myös oma 
sovellus palvelua varten.

Fuengirolan rantojen 
täyttöasteen voi nyt 
tarkistaa netistä

Palvelu löytyy osoitteesta: fuengirola.socialguardian.app

Rantaelämä Fuengirolassa on 
selvästi vilkastunut, mutta ti
laa on edelleen hyvin.

Myös aalloilla mahtuu keinuttelemaan.

Kymmenen 
konstia helteiden 
helpottamiseen
Heinäkuu on alkanut Es-
panjassa totutun lämpi-
mänä. Tähän mennessä 
paikoin on kiivetty jo yli 
40 asteen lämpötiloihin. 
Mikäli mitään mullista-
vaa ei tapahdu, on kohti 
elokuuta mentäessä lu-
vassa lisää lämpöä.

Espanjan terveysvi-
ranomaiset ovat laati-
neet simppelin 10 kohdan 
muistilistan asioista joilla 
omaa oloa ja eloa voi hel-
pottaa kesän kuumimmil-
la helteillä. Siteeraamme 
ohessa tätä listaa.

1. Juo vettä usein.
2. Vältä kofeiini-, al-

koholi- ja sokeripi-
toisia juomia.

3. Huolehdi vanhuk-
sista, vauvoista ja 
lapsista.

4. Hakeudu mahdol-
lisuuksien mukaan 
viileisiin tiloihin.

5. Vältä urheilua kuu-
mimpaan aikaan, 
klo 12 ja 17 välillä.

6. Käytä ohuita ja hy-
vin hengittäviä 
vaatteita.

7. Älä koskaan jätä ke-
tään autoon.

8. Jos tunnet itsesi 
huonovointiseksi, 
keskustele lääkärisi 
kanssa.

9. Säilytä lääkkeesi 
viileässä paikassa.

10. Syö kevyitä ruokia.

Lähde: Espanjan 
terveysministeriö

ihmisiä. Sulkemiset ovat ol-
leet tilapäisiä, vaihtelevan 
mittaisia, yleensä kestoltaan 
muutaman tunnin pahim-
paan ruuhka-aikaan.

Fuengirolassa  
hyvin tilaa
Myös Fuengirolan rannoilla 
oli viikonloppuna selvästi 
enemmän väkeä kuin arke-
na. Pienen kaupungin vah-
vuutena on kuitenkin lähes 
koko kaupunginmittainen 
rantaviiva, joten seitsemän 
kilometrin varrelle aurin-
gonpalvojat mahtuivat levit-
täytymään ilman isompaa 
tungosta.

Fuengirolan kaupungin 
nettisivuilta löytyvän reaa-
liaikaisen palvelun mukaan 
esimerkiksi sunnuntai-il-
tapäivän ruuhkaisimpaan 
aikaan yksikään kaupun-
gin rannoista ei ollut edes 
puolillaan ihmisiä. Eniten 
kapasiteetista oli käytössä 
Carvajalin rannalla, missä 
ihmisiä oli noin 46% ran-
nan maksimikapasiteetista. 
Castillo-rannalla päästiin 
myös hieman yli 40 prosent-
tiin(43%). Noin kolmannek-
sen täyttöasteeseen yllettiin 
San Franciscolla (35%), San-
ta Amalialla (34%) ja Tor-
reblancalla (32%). Kaikkein 
väljintä oli Las Gaviotasin 
rannalla, missä väkeä oli 
vain noin 16% täydestä ka-
pasiteetista.

Kaiken kaikkiaan näyt-
tää siis siltä, että Fuengiro-
lassa ei toistaiseksi tarvitse 
pelätä liiallisia tungoksia 
rannoilla.
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Kysyimme 
”muuttolinnuilta” 
ovatko he 
palaamassa talveksi 
Espanjan lämpöön.      

Pääkirjoitus 10.7.2020

Vapauttakaa Andalusia

Seisahdus!
70 kesää on meikäläisellä jo pian takana. Näin eri-
koista kuin tämä meneillään oleva on ollut, ei taida 
muita löytyä näistä kymmenistä.

Jokainen mennyt kesä on kuitenkin ollut eteen-
päinmenon aikaa, tähän asti. Pysähdys oli nyt niin 
raju, kuin olisi seinään ajanut. Kaikki hiljeni, odotetut 
kesän riennot jäivät meinaamiseksi ja ihmisillä oli 
oikeastaan vain suppeat aiheet keskustella ja sekin 
fyysisiä kontakteja välttämällä.

Onneksi olemme Suomi. Kaunis luonto, haja-asutus 
ja siihen liittyvät mahdollisuudet ovat antaneet käyttää 
tätä materialistisen pysähtyneisyyden aikaa omille 
ajatuksille ja miten kaavoittamattomaan tulevaisuu-
teen pitäisi suunnistaa.

Aina syntyy rumaa jälkeä kun äkkipysähdys ta-
pahtuu, ja tässä tapauksessa turvavyöttömyys lisää 
vielä tuskaa entisestään. Tästä vuodesta tulee vaikea 
ja se heijastuu vielä pitkälle. Samoilla eväillä (ei aina-
kaan leuhkat) emme enää pärjää, jotain on tehtävä 
toisin, se on selvää.

Olen siinä mielessä hyvässä asemassa, että tule-
vaisuus kasvaa aivan nenäni edessä fiksuina nuorina 
tyttöinä jotka tietävät miten vaarinkin pitäisi toimia. 
Kesä heidän kanssaan on opettanut, mikä on tärke-
ää. Se on aito ilo, joka tulee oikeista tekemisestä ja 
yhdessäolossa.

Meidän pitäisi tässäkin vaikeassa tilanteessa ottaa 
esiin positiivisia asioita tämän jälkikasvun lailla. Aivan 

liian paljon muutamilla Aurinkorannikonkin 
ihmisillä on ajatuksissa ja ulosannissa 
negatiivinen ylivoima. Tuntuu jopa siltä 
että jotkut nauttivat siitä kun joillakin 
menee huonosti. Gyl mnää sitä san-
osi -tyyppejä.

Hyvää loppukesää.

Harri ”Pikkis” Karen, 69, 
Stadi
Kyl mä tuun. Täytyy tsiigaa, 
milloin on hyvä tulla. 

Heli Hynninen, 68, 
Tampere
Tulen syksyllä takaisin 
Fugeen, lento varattu 7.9.

Inkeri Pekkarinen, 80, 
Jyväskylä
Tulossa ollaan. Tavoitteena 
lokakuun alku, seuraamme 
tilannetta.

Suomen hallituksen keskiviikkoinen päätös jättää 
matkustusrajoitteet voimaan Espanjan osalta oli 
ikävä kylmä suihku. Päätös eittämättä vähentää 
ainakin viikkoturistien innokkuutta lähteä lomai-
lemaan Espanjaan.

On ymmärrettävää, että päätös syntyi asetet-
tujen kriteerien mukaan. Espanja kokonaisena 
maana ja kansakuntana ei täyttänyt niitä kritee-
reitä, jotka Suomen hallitus asetti muutama viik-
ko aiemmin. 

Ainakin valmistelevassa virkamieskunnassa 
tuntuu olevan järkevää väkeä. Keskusteluissa on 
virinnyt ajatus alueellisesta rajoitusten purkami-
sesta. Espanjan saaret olisivat tällaisessa järjes-
telyssä ensimmäisiä, heti perässä olisi Andalusian 
vuoro. Näillä alueilla Suomen vaatimat kriteerit 
täyttyvät kirkkaasti.

Suomen hallituksen olisi hyvä huomioida pää-
töksissään Aurinkorannikon suomalaisyhteisön 
suuruus ja sen erikoislaatuisuus. Kyseessä on 
isoin Suomen rajojen ulkopuolella oleva suoma-
laisasujaimisto. Se työllistää tuhansia suomalaisia. 

Suomalaisilla Aurinkorannikolla riittää töitä ai-
noastaan, jos alueelle tulee paljon muita suoma-
laisia. Nyt voimassa olevat matkustusrajoitteet 
saattavat jättää ison joukon ihmisiä ilman töitä. 
Heistä tulee nopeasti iso kuluerä Suomen työ-
voimaviranomaisille.

Moni Aurinkorannikolla asuva ja työskentelevä 
joutuu jättämään kesälomamatkansa Suomeen 
väliin tänä vuonna. Kolmen viikon lomalle ei ole 
järkeä lähteä, kun kahteen ensimmäiseen viikkoon 
ei saa tavata tuttavia eikä sukulaisia. 

Uskotaan ja toivotaan, että hallitus ja virkamie-
het ymmärtävät Andalusian ja Aurinkorannikon 
erityisyyden. Ja nopeasti.

Rannikon aurinkoinen Varjonen
Rami Varjonen saa-
pui Aurinkorannikolle 
reilut viisi vuotta sit-
ten hakemaan elä-
mänmuutosta. Nyt 
hän vakuuttaa teh-
neensä elämänsä 
parhaan päätöksen.
Teksti ja kuva:  
Johannes Lindström

masta elämänmuutoksesta.
– Vuonna 2014 olin neli-

kymppinen ja elämäntilan-
teeni se, että olin eronnut, 
joten sikäli tilanne oli otol-
linen.

– Minulla oli hyvä työ-
paikka teknisenä huoltomie-
henä hyvässä yrityksessä 
Uudessakaupungissa, mutta 
ajattelin että kun nyt ker-
ran on tällainen tilanne, 
niin miksipä en saman tien 
kokeilisi siipiä ulkomaille 
muutossa, Varjonen kertaa.

Aurinkorannikko ja 
Fuengirola eivät valikoi-
tuneet kohteiksi aivan sat-
tumalta.

– Vanhempani ovat in-
nokkaita karavaanareita ja 
heillä oli vaunu täällä Fuen-
girolassa, joten tämä oli ai-
ka helppo ja luonnollinen 
valinta.

Varjonen ei sentään suin 
päin syöksynyt Aurinko-
rannikolle muuttokuorman 
kanssa, vaan teki ensin ”tie-
dusteluretken” joka osoit-
tautui onnistuneeksi.

– Tulin tänne toukokuus-
sa 2014 pariksi viikoksi lo-
mailemaan ja katsomaan 
paikkoja. Kukapa täällä ei 
toukokuussa lomalla viih-
tyisi, hän myhäilee.

– Lämpöä on sopivasti, 
luonto alkaa kukkia eikä 
turistejakaan ole vielä tun-
gokseksi asti.

Onnistuneen lomareis-
sun jälkeen Rami Varjonen 
alkoi touhuta muuttoa to-
sissaan ja lopulta marras-
kuussa 2014 mies siirtyi 
uusille kotikulmilleen, ei-
kä tällä kertaa yksin.

– Pakettiautolla tulin 
muuttokuorman kanssa, 
ja mukana muutti Vellu-kis-
sa. Vellusta on nyt jo valitet-
tavasti aika jättänyt, mutta 
oli kiva että hänkin pääsi 

viettämään eläkepäiviään 
tänne lämpimään, Varjo-
nen tuumii.

Uudelle uralle
Kun ”vanha elämä” Suomes-
sa oli pistetty pakettiin, oli 
Varjosella tilaisuus viettää 
hyvin ansaittua välivuotta 
Espanjassa, ennen kuin uu-
si ura alkoi kutsua.

– Olen tällainen sosiaa-
linen luonne, joten halusin 
ehdottomasti tehdä jotain 
missä saan olla ihmisten 
kanssa tekemisissä. Syk-
syllä 2015 tuli sitten lopulta 
vastaan sellainen tilaisuus, 
johon halusin tarttua.

Tuo tilaisuus ilmestyi 
kahvila ravintola Karde-
mumman muodossa. Yksi 
Aurinkorannikon perin-
teisimmistä suomalais-
kahviloista tuli myyntiin 
ja Varjonen päätti lähteä 
kaupoille.

– Olen edelleen erittäin 
tyytyväinen päätöksee-
ni. Sekä tänne Espanjaan 
muuttamisesta että Karde-
mumman hankkimisesta. 
Täällä saan toteuttaa sosi-
aalista luonnettani, jutus-
tella asiakkaiden kanssa ja 
yrittää tehdä heidän päi-
västään entistä parempaa. 
Vaikka soppakauha pysyy 
toki omassakin kädessäni, 
niin heti alkuun minulle oli 
selvää, että keittiöön palk-
kaan ammattikokin, Rami 
Varjonen kertoo.

Kultturelli futisfani
Suomessa monesti sano-
taan, että yrittäjä on aina 
töissä. Aurinkorannikolla 
pätevät luonnollisesti sa-
mat lain alaisuudet, mutta 
kai sitä nyt joskus vähän 
vapaa-aikaakin löytyy?

Kahvila ravintola Kardemummaa isännöivä Rami Varjonen sanoo tavoitteekseen tehdä jokaisen asiakkaan päivästä vähän parempi.

– Kyllä sitäkin sentään 
joskus, toteaa Varjonen hy-
myillen.

– Silloin tykkään muun 
muassa seurata Barcelonan 
futismatseja tv:stä.

Aktiivisempaakin vapaa-
ajanviettoa hän harrastaa.

– Pidän lähimatkailus-

KUKA?
Rami Varjonen
• 46 vuotta
• Pian 6 vuotta Espanjassa
• Sinkkumies
• Asuu Las Lagunasissa

Vesa Uusi-Kilponen

Istuskelen suomalaisen 
kahvilan pöydässä Fuen-
girolan Los Bolichesissa ja 
odottelen että omistaja Ra-
mi Varjonen ehtii istahtaa 
tuokioksi alas juttelemaan. 
Periaatteessa sulkemisaika 
on jo ohi, mutta muuta-
ma asiakas istuu vielä kii-
reettä pöydissä. Varjonen 
huikkaa terassilla istuval-
le espanjalaispariskunnal-
le kiitokset ja hyvät päivän 
jatkot heidän poistuessaan, 
sisällä varjossa nautiskelevat 
maanmiehet saavat ystäväl-
listä ja kiireetöntä palvelua. 
Kaikesta voisi päätellä, että 
Rami Varjonen on pitänyt 
kahvilaa koko ikänsä. Näin 
ei kuitenkaan ole.

– Kun ostin tämän pai-
kan vuonna 2015, en ol-
lut aiemmin työskennellyt, 
saati sitten omistanut yh-
tään kahvilaa tai ravinto-
laa, hän kertoo.

– Mutta olen ollut pää-
tökseeni tyytyväinen.

Elämänmuutoksesta 
toiseen
Rami Varjonen on asunut 
Aurinkorannikolla nyt 
reilut viisi ja puoli vuot-
ta. Lämpöön muuttaminen 
oli elämänmuutos, joka oi-
keastaan kumpusi aiem-
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”Espanjan ja  
Ruotsin  

avautumista  
toivotaan  

mahdollisimman 
pian.”
Yle.fi 8.7.

Heikki Sallinen

Vaalit ovat aina edessä
Se on nyt ohi? Kuuma kesä siis. Päivö sen vei, 50.000 
suomalaista on nyt vailla sähköä.

Entä korona. Onko sekin ohi?
Molemmissa tulee esiin sama juttu: jostakin se tu-

lee, mutta emme tiedä mistä. Ja jonnekin se menee, 
mutta emme tiedä minne.

Koronasta on kirjoitettu tieteellispohjaisia juttuja vii-
meisten kuukausien aikana uskomaton määrä ympäri 
maailmaa. Lopputulos on kuitenkin sama. Mistä se tulee 
ja mihin se menee, ovat kysymyksiä ilman vastausta.

Korona kyllä paljasti tärkeitä asioita suomalaisista. 
Asia yksi on se, kuinka lojaaleja me olemme esival-
lalle. Kuuliaisina suomalaiset pysyivät kotona, kun 
Sanna Marin sanoi, ettei nyt ole aika lähteä mökille.

Toki siihen vaikutti paljon se, että Yleisradio avau-
tui hallituksen äänitorveksi, johon ministerit pääsivät 
harjoittamaan virkakoneiston valmistelemien pape-
rien oikolukua.

Mutta ei surra. Pian politiikka palaa. Itse asiassa 
se on palannut jo, viimeistään siinä vaiheessa kun 
Katri Kulmuni luopui ministerin postista. Se kertoo 
hallituksen sisäisistä kädenväännöistä. Niissä kes-
kusta ja myös vihreät ovat nyt altavastaajina. Sosi-
aalidemokraatit sen sijaan menestyvät.

Suomalaiseen tapaan myös oppositio on ollut lo-
jaali, ilmeisesti eniten itselleen. Orposta ei löydy ytyä, 
ja Halla-ahokin on liikaa sivistynyt. Mutta nekin äänet 
kellossa muuttuu viimeistään elokuun budjettirii-
hessä. Siitä alkaa myös Marinin hallituksen 
ensimmäinen vaalitaistelu. Kunnallisvaalit 
pidetään huhtikuussa, oli koronaa tai ei. 
Silloin hallituskin kohtaa politiikan kak-
si tärkeintä totuutta: vaalit ovat aina 
edessä. Ja rakennuskustannukset 
nousevat aina.

Jarmo Virmavirta

Maaliskuussa koko maa hiljeni ja siirryimme seinien 
sisälle suojaan kulkutaudilta. Näkymätön uhka piilek-
si äkkiä kaikkialla. Viruksen lisäksi ilmassa oli paljon 
pelkoa ja epävarmuutta. 

Huomaan eristysajan vaikuttaneen mieleeni. Viih-
dyn aika ajoin itsekseni, mutta pakon sanelema pitkä 
ihmisikävä ei ole tehnyt hyvää. Onneksi kaiken aikaa 
on myös ollut paljon tekemistä.

Hiljaisimmat viikot olivat yksin asuvalle todella hiljai-
sia. Kaupunki ympärillä vaikutti kuolleelta. Vain joka-
iltaisen parveketaputuksen aikaan naapurusto osoitti 
elonmerkkejä ja huomasin odottavani näitä yhteisiä 
hetkiä tuntemattomien ihmisten kanssa. 

En voi olla miettimättä millainen karanteeniaika olisi 
ollut ilman monia pieniä kohtaamisia. Työtiimin tiivis 
yhteydenpito. Lyhyt sananvaihto kotiportilla ruokakus-
kin, oikean elävän ihmisen kanssa. Etäpääsiäinen, 
etävappu, peli-illat ja luokkakokous videoyhteyden 
kautta. Somekaverin paljastuminen naapuriksi ja 
tapaaminen pihalla. Monet hauskat ja koskettavat 
viestit. Ja se öinen kännivideopuhelu työkaverilta, 
jonka asiana oli vain kysyä mitä kuuluu. 

Kun nyt normaalielämä palaa epävarmoin askelin, 
huomaan katsovani ympärilleni kuin olisin heräämässä 
uudessa paikassa. Monet tavalliset arjen asiat tuntu-
vat ihmeen hienoilta. 

Rakennustyömaan pauke viikkojen tauon jälkeen. 
Lasten äänet pihalta. Uskaltautuminen ihmisten ilmoil-
le hoitamaan tavallista pankkiasiaa. Kukkien tuoksu 
kotikadulla, ja kun yhtäkkiä tajuan vuodenajan vaih-
tuneen. Ensimmäinen siemaus olutta kantabaarin te-
rassilla. Luontoretki tutulla porukalla. Hyvän työkaverin 
tapaaminen pitkästä aikaa. Kadulla kävely vapaasti 
kelloon katsomatta. Uinninvalvoja tornis-
saan merkillisen hiljaisella rannalla. 

Oma epämukavuus on pieni hinta 
kaikkien terveydestä, ja maksaisin sen 
milloin tahansa uudelleen. Haluaisin 
kuitenkin pitää aistini avoimina niin, et-
tä kokisin tavalliset asiat yhtä mer-
kityksellisinä myös huomenna. 

Ville Witka, 54,  
Salo 
Jos mitään ihmeellistä ei 
tapahdu, auton nokka kääntyy 
etelään loka-marraskuun 
vaihteessa. 

Mister X, 53,  
Hesa
Ei tulla, jos on maskipakko ja 
sakonuhka voimassa. 

Leiterhi Lehtonen, 69, 
Rauma
Olen kesän Espanjassa, jos 
olisin Suomessa kesällä palaisin 
elo-syyskuussa.  

Rannikon aurinkoinen Varjonen

Kahvila ravintola Kardemummaa isännöivä Rami Varjonen sanoo tavoitteekseen tehdä jokaisen asiakkaan päivästä vähän parempi.

ta. Tässä aivan Fuengiro-
lan ympäristössä on monia 
kauniita paikkoja, joissa 
on kiva käydä ihan päivä-
seltään. Lisäksi minussa 
asustaa myös kultturellimpi 
puoli, joten tykkään käydä 
erilaisissa taidemuseoissa ja 
-näyttelyissä, joita tässä lä-

histöllä on myös runsaasti.
Kaiken kaikkiaan Rami 

Varjonen vaikuttaa erittäin 
tyytyväiseltä elämään Au-
rinkorannikolla.

– Suomesta olen läheis-
ten ihmisten lisäksi jäänyt 
kaipaamaan lähinnä tyventä 
merimaisemaa, hiljaisuut-

ta, puhtautta ja yhteiskun-
nan toimivuutta.

– Valo on täällä Espan-
jassa kaikkein parasta. Jo-
kainen täällä asuva tietää, 
että asunnoissa voi talvel-
la olla välillä viileää, mutta 
valoisaa on silti lähes aina. 
Valon ohella pidän siitä ren-

toudesta ja inhimillisyyden 
tunnelmasta mikä täällä 
vallitsee. Se tuntuu tart-
tuvan myös suomalaisiin 
jotka tänne tulevat. Jos se 
nettiasentaja ei nyt sitten 
tänään tullutkaan, niin eh-
kä se tulee huomenna, hän 
toteaa esimerkin.

Tavallisia asioita
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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
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1.  Minkä urheilulajin elävä legenda on Tony Hawk?
2.  Mikä kaikille tuttu kotisairaanhoitotarvike kehitettiin sata 

vuotta sitten?
3.  Minä vuonna Suomessa joutui viimeksi, ennen korona

säännöksiä, juomaan alkoholia istuen?
4.  Missä Suomen tunnetuin pettämisohjelma Temptation 

Island kuvataan tänä vuonna?
5.  Mikä on Nasan astronauttien virallinen auto?
6.  Kenen amerikkalaisen virkamiehen asunto sijaitsi vuodesta 

1947–2016 Hotelli WalldorfAstorian ylimmän kerroksen 
Ambassadorsviitissä?

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

Vastaukset sivulla 13

P Ä H K I N Ä TH E M I N

Viikon kirja

Suhtaudu sadeveteen hivenen kunnioittavam-
min koko heinäkuun ajan, kastele sillä hiuksiasi 
usein. Nautiskele kesästä parvekkeella, se tuo
sinulle romanttista onnea.

Aamu-uimisen salat on kuin sinulle nakutetut 
tänä kesänä. Jos rantaa ei ole, myös kylmä 
suihku aamuisin saa veresi kiertämään juuri 
niin, että se tuo sinulle aivan ihanaa 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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Opettele luomutarhurin niksit ja kasvata itsel-
lesi ainakin yrttitarha ikkunalaudalle. Tutustu 
asuinalueesi pihoihin ja istutuksiin, se kauneus 
ja ihanuus tuo sinulle kesäistä onnea.

Harkitse sinäkin Miina Ärkkijykän tapaan ryh-
tymistä kyyttöjen puolustajaksi. Se tuo sinulle 
näkyvää julkisuutta ja kesäisen ihanaa navet-
taromantiikkaa. Onnea saat navetan ylisiltä.

Käy kirjastosta lainaamassa kaksi kesäromant-
tista hömppäkirjaa ja kanniskele niitä mukanasi. 
Istahda puistonpenkille päivisin unelmoimaan ja 
suunnittelemaan, se tuo sinulle onnea.

Tämän kesän tavoitteena sinulla tulisi olla jon-
kin uuden asian tekeminen, siispä harkitse 
benjiä, kaupunkipyörän lainaamista päiväksi
tai melontaa, ne tuovat sinulle onnea.

Tarkista, että saat ainakin häivähtävät ruske-
tusraidat. On hyvin tärkeää, että käytät ai-
nakin kerran tänä kesänä ihanaa hulmuavaa
kesämekkoa, sillä se tuo sinulle jännää onnea.

Kokonaan kasvisravintoon siirtyminen edesaut-
taa terveellistä elämäntapaasi loistavasti. Jaksat 
hyvin myös voimistella joka ilta ja venytellä aa-
muisin. Käytä aurinkolaseja, se tuo sinulle onnea.

Erilaisten leipomusten rakentelu kuuluu ke-
sääsi. Opit nopeasti tekemään vaativiakin jäl-
kiruokia. Terveellinen kesäjuomareseptisi on
jo kuuluisa ja se tuo sinulle maukasta onnea.

Ota tavaksesi kahlata joka päivä matalassa 
vedessä hiekkarannalla. Nautiskele erityisesti 
purjeveneiljoiden kanssa lasillinen cavaa silloin 
tällöin, sillä se tuo sinulle onnea.

Kauppatorin lounaslihis tai vastaavasti Mala-
gassa nautittava illallinen kuuluvat kesäsuunni-
telmiisi. Opettele tsatsatsaan askeleet ja esitä 
tanssi ystävillesi, se tuo sinulle onnea.

Valvo yksi kesäyö ja kuuntele luonnon ääniä. 
Tuoksuttele kesäilmaa ja pyöräile sunnuntai-
sin torille omassa kaupungissasi. Onnea saat 
sandaaleista ja hiekkaisesta huulipunasta.

7.  Minkä maalainen junayhtiö aloittaa syksyllä liikennöinnin 
Suomen rataverkossa?

8.  Minkä 1970luvulta voimassa olleen kansainvälisen 
liikennemerkkisopimuksen suosituksen Suomi otti käyttöön 
kesäkuun alussa?

9.  Minä vuonna Suomessa järjestettiin ensimmäiset 
populaarimusiikin festarit?

10. Minä vuonna Ruotsi lopetti atomipommin kehittämisen?

K I I S T E L Y T L A P A S E T

O L L I L L U M O L I O T A

L A M A O V E L A T U L V O A

A R A M E A V I H A T A I A T

K A M A R I T T I L I O T S O T U

A L I B I T E T A N A T K O K E E T

L I K I N U R E A T H K O N E T

L O A T L U O N T O O N O P A S T U S

I E A A S I A L A M O K O H O

S A L A L I I T T O O S A T A I R A N

S U U N O A L E T I S I K A L A

T U O T E J Ä N I S A S T E A I K A

E S S U T Ä H I T A U S T U S S I T

O T S A T T O U V I K I P U T E O T

S E I S A K E T I N T I T S E I T T I

Aurinkorannikolla-
kin vuosia asuneen 
Matti Markkasen 
poika kasvoi pie-
nestä pitäen rikolli-
seen maailmaan ja 
ilmoittikin jo pienenä 
poikana haluavansa 
isänsä tavoin pank-
kirosvoksi. Kimmo 
Laakso on haasta-
tellut niin Sakaria it-
seään, kuin huomat-
tavaa määrää ihmisiä 
hänen lähipiiristään. 
Hetkellisesti äänessä 
on myös Aurinkoranni-
kon suomalaisen kou-
lun senaikainen rehtori Juha Helvelahti, joka ker-
too Sakarin ajasta täällä koulun näkövinkkelistä.

Täytyy tunnustaa, että kun kirjan otin käteeni, 
asenteeni oli hieman sellainen ”lukematta sontaa”-
tyyppinen lähestymistapa. Odotin ehkä jotain 
”uhriutumista” ja ympäristön syyttelyä, mutta 
onneksi Laakso on joko tarkoituksella tai vahin-
gossa onnistunut välttämään tämän näkökulman.

Kirja käy läpi Saken elämänvaiheet tähän 
asti; Sakari Markkanen on vasta 31-vuotias, eli 
elämässä ehtii vielä kääntyä monta lukua eteen-
päin. Samalla kirja on opas suomalaisen am-
mattirikollisuuden pieniin piireihin; monet viime 
aikoina muutenkin esillä olleet nimet ”Metsurin” 
tappamasta Raimo Anderssonista lähtien vilah-
televat tarinoissa, samoin kuin ”vain moottoripyö-
räharrastuksen yhteen kokoamat yhteisöt, jotka 
käyttävät nahkaliiviä”.

Lopulta käteen jää hämmentynyt olo. Kirjassa 
asiat todettiin niin kuin ne ovat (tietysti Markkasen 
näkövinkkelistä) ja ”onnellista loppua” maalattiin 
sillä, että hän on ollut kaidalla polulla nyt kolme 
vuotta. Kirjan mukaan vakavin parisuhde, joka 
Markkasella on ollut, oli pitkäaikainen seurus-
telusuhde bulgarialaisen prostituoidun kanssa. 
Paras kaveri ja rikoskumppani tapettiin Bulgari-
an maaseudulle. Omasta päihteidenkäytöstään 
Markkanen ei puhu kovin avoimesti, mutta toipuva 
addikti vaikuttaisi olevan kyseessä. Eli tie ei ole 
tästä eteenpäinkään helppo, mutta toivottavasti 
se onnistuu.

MT

Kimmo Laakso, Sakari Markkanen:                  

Rikolliseksi kasvatettu
– Volvo-Markkasen pojan 
tarina

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

Lääkäri- ja sairaalakäynnit, 
NIE, residencia jne.

Yli 20 vuoden kokemuksella.

Janita Forsman-Gutierrez
Puh. 685 928 411

Vuokralle  
tarjotaan

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

Annetaan vuokralle kalustettu, 
kodikas ja viihtyisä kattohuo-
neisto Fuengirolassa, Los Paco-
sissa. Ilmastointi. 3h, täysin va-
rusteltu keittiö ja 2 kh n.70m2 
+ yläaula 10 m2 + 35m2 katto-
terassi, WiFi + autohallipaikka. 
Kattoterassilta on hienot näky-
mät vuorille ja Los Pacoksen yl-
le. Rauhallinen sijainti. Taloyhti-
össä uima-allas, jonka ympärillä 
runsaasti auringonottotilaa. Suo-
malaiselle koululle matkaa vajaa 
kilometri. Rantaan 10 min käve-
lymatka. Vuokra 950€/kk + vesi 
ja sähkö. WiFi erikseen. Vuokra-
aika 08/20–06/20, sovittavissa. 
Yhteydenotot: +358 40 7595793 
tai +358 40 7775121

Vuokrataan omakotitalo vuodek-
si elokuusta alkaen El Faro Mi-
jas Costa. 10 min Fuengirolas-
ta. Vuokra 1.650€+vesi+sähkö.  
P. 679 929 625

Seuraava 
lehti ilmestyy 

perjantaina 28.8. 
Hyvää kesää!FFF• 
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Malagan peikot
• APA = pienosakkaiden yhdistys 

(3,2% Malaga CF:sta)
• BlueBay = hotelliketju joka omistaa 

49% NAS:ta
• NAS = sijoitusyhtiö joka omistaa 

96,8% Malagasta
• Sheikki Al Thani = omistaa 51% 

NAS:sta

Sheikki Al Thani omisti aiemmin yksi-
nään koko NAS:n mutta mies katosi 
vuonna 2014 mystisesti Qatariin sa-
moihin aikoihin kun Malagalta loppui 
likviditeetti. Tuolloinen toiminnanjohtaja 
otti auliisti vastaan BlueBay:n avuntar-
jouksen lyhytaikaisesta rahoitusavus-
ta. Vastineeksi hotelliketju halusi 49% 
sijoitusyhtiö NAS:sta. Näin sovittiinkin, 
mutta jälkeenpäin sheikki ilmestyi jul-
kisuuteen kertoen ”ettei hän olekaan 
mitään osuutta koskaan myynyt”. Tästä 
käytiin sitten oikeutta yli 5 vuotta ja nyt 
ovat kaikki 3 oikeusastetta vahvistaneet 
että 49% NAS:ta kuuluu BlueBay:lle.

APA nosti viime syksynä rikossyyt-
teet sheikkiä vastaan syyttäen hän-
tä Malagan varojen kavaltamisesta 
ja muusta vahingonteosta. Poliisien 
tutkinnassa onkin löytynyt jos jonkin-
laista. Oikeuden päätöksellä sheikki 
syrjäytettiin Malagan johdosta ja tilalle 
asetettiin edunvalvoja. APA:n ajamat 
rikossyytteet sheikkiä vastaan etene-

vät vauhdilla ja Al Thanin omaisuutta 
on alettu takavarikoida. Jos ei löydy 
tarpeeksi ulosmitattavaa niin sheikin 
NAS:n osakkeet huutokaupattaneen 
velkojen vastineeksi.

Vaikuttaa kovasti siltä, että ”maail-
man ainoan perseaukisen öljysheikin” 
päivät alkavat olla luettuja Malagassa. 
Uusia halukkaita omistajatahoja on hu-
huissa esiintynyt vaikka minkämoisia 
ja asiat etenevät nyt vauhdilla. Kaikki 
kupletin osapuolet sheikkiä lukuunot-
tamatta työskentelevät nyt saumatta 
Malagan tulevaisuuden puolesta. Mu-
kaanluettuna La Liga, Malagan kau-
pungin poliitikot, kannattajat ja oikeu-
den tuomari.

Urheilussakin sitä taistelua vielä 
tarvitaan kun koronan keskeyttämää 
sarjaa päätettiinkin jatkaa. Malaga on 
tauon jälkeisistä seitsemästä ottelus-
ta hävinnyt vain yhden, mutta kun ta-
sapelejä on kiehnätty viisi kappaletta 
on putoaminekin uhkana. 
Ennen uuden nousun 
toivoa on saatava van-
hat peikot selätettyä. 
Sekä putoamis- että 
sheikkipeikot.

La Liga 

www.uusirefla.com Lauri P. Pietikäinen

Suomalainen 
matkatoimistosi 

Espanjassa
MEILTÄ SAAT ESIMERKIKSI:

• Lentoliput • Hotellit • Ryhmämatkat 
• Risteilyt • Laivaliput • Autonvuokraukset 

• Päiväretket • Vakuutukset

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
email: info@meriatur.com • Avoinna ma–pe klo 10–14

www.meriatur.com

Katso lisää syksyn uusista retkistä
nettisivuiltamme: 

www.meriatur.com

Palvelemme 
toistaiseksi 

puhelimen ja 
sähköpostin 
välityksellä.

www.aurinkorannikonseurakunta.fi
       aurinkorannikonseurakunta            

aurinkorannikon suomalainenseurakunta

Jumalanpalvelukset sunnuntaisin 
Seurakuntakodilla klo 18 koko kesän ajan 
(ovet avoinna klo 17 alkaen).
Kirjasto avoinna sunnuntaisin klo 17–18.
Srk-kodin kahvila ja kirjasto avoinna 
keskiviikkoisin klo 10–13.
Keskiviikkoisin klo 13 rukous tai hartaushetki.
Pappi on tavoitettavissa pääsääntöisin 
puhelimitse tai sähköpostilla. Mahdollista 
sopia myös yksityinen tapaaminen.
Kasvatustyön pappi
Juha Sarkkinen
+34 654 51 14 72
juha.sarkkinen@evl.fi  

Lahjoitustilit
Nordea FI89 2066 1800 0216 23 ja

La Caixa ES44 2100 2678 9202 0100 2129

www.aurinkorannikonseurakunta.fi
       aurinkorannikonseurakunta            

aurinkorannikon suomalainenseurakunta

Rajoituksia pandemian takia on alettu 
löysentää, mutta vaikuttaa, että uusi 
normaali ei ole iskostunut ihmisten 
päihin. Menneenä sunnuntaina Mála-
gan rannoilla sattui 4.500 rekisteröityä 
turvallisuusrikkomusta ja 29 rantaa 
jouduttiin sulkemaan. On unohtunut 
tuo sosiaalinen välimatka, mutta kai-
pa se on vaikea pala espanjalaisille, 
fyysinen läheisyys ja kontakti kuuluvat 
jokapäiväiseen kulttuuriin.

Voimme mennä tekemään ostokset 
marketteihin, kunhan on vain maskit 
ja hanskat mukana, terveyskeskuksiin 
voimme mennä samoilla ehdoilla, mutta 
odottaa saa ulkopuolella. Mutta sama 
ei taida koskea eläinklinikoita.

Karvainen kaverimme tarvitsi ikuisen 
nukutuksen. Ensinnäkin ihmetytti, että 
hinta on paljon korkeampi, jos haluat 
saattaa ystäväsi viimeiselle matkalle. 
Jos jätät nelijalkaisen yksin klinikalle, 
niin hinta on roimasti halvempi ja sinulla 
huono omatunto. Halusin välttämättä 
olla hänen kanssaan viimeiseen hen-

genvetoon.
Mutta sisälle ei päästy, klinikka hoiti 

hommat avonaisesta ikkunasta käsin. 
Koira kadunpuoleiselle ikkunalaudal-
le ja siihen ensimmäinen huumepiik-
ki. Kadulla oli yli kymmenen henkilöä 
odottamassa vuoroaan lemmikkiensä 
kanssa. Siis porukka vain katsoi, että 
on kysymyksessä rokote. Siis ei hätä.

Sitten Marta siirrettiin ikkunan sisäi-
selle laudalle. Porukka alkoi ihmetellä 
ja minä väänsin itkua. Silloin välähti; 
hänelle ollaan tekemeässä eutanasiaa 
yleisön edessä, monet lapsista itkivät, 
myös aikuisetkin.

Tästä viimeisestä hetkestä yhdessä 
kaverini kanssa jäi karvainen kokemus. 
Tuskinpa olisi ollut suurta-
kaan terveysriskiä, jos oli-
sin halinut koiraani yksi-
tyisesti ja antanut viimei-
sen hyvänyönsuukon.

Uusi normaali oli mi-
nulle epänormaali.

Kimmo Sahlman

Uutta normaalia etsimässä

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

Vuokrataan osuus autohallipai-
kasta moottoripyörälle, hyvä si-
jainti Los Pacosissa A7-liitty-
män läheisyydessä. Tiedustelut 
p. +358 50 5700 907
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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

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.  Rullalautailun
Vuonna 1968 syntynyt Hawk tunnetaan erityisesti vertikaalisesta 
lautailusta. Hän teki ensimmäisenä niin kutsutun 900-asteisen. 
Hänen ammattilaisuransa alkoi jo 14-vuotiaana. Maailmalla 
tunnetaan niin hänen nimeään kantavat laudat, köyhille alueille 
rakennetut Tony Hawk -lautailupuistot sekä lisensoitu videopeli.

2.  Laastari
Earle Dickson toi kotiin työpaikaltaan Johnson & Johnson anti-
septistä sideharsoa ja kirurginteippiä auttaakseen vaimoaan. Hän 
leikkasi vajaan 46 sentin pituisen ja vajaan kahdeksan senttiä 
leveän pätkän kirurginteippiä ja laittoi sen keskelle hieman kape-
amman sideharson pätkän. Päälle hän pani krinoliinikangasta 
estääkseen liimapinnan takertelun ja rullasi sen käyttöä varten.

3.  1968
Vasta keskiolutlaki antoi ravintolalle luvan myydä alkoholia 
seisomapaikalle, mutta valomerkki tuli myöhemmin kuin 
kesäkuussa eli vasta 23.30 tai 00.30. Keskiolutlaki tuli voimaan 
1.1.1969.

4.  Kainuun Vuokatissa
Temptation Island -ohjelmaan menevät pariskunnat asuvat kolme 
viikkoa omissa leireissään vastakkaista sukupuolta edustavien 
kiimaisten sinkkujen kanssa ja he yrittävät selviytyä viikot 
pettämättä. Kuvauspaikka siirrettiin koronan takia täksi vuodeksi 
Thaimaasta Suomeen.

5.  Tesla ModelX katumaasturi
Avaruusasemalla matkanneet astronautit Bob Behnken ja Doug 
Hurley kuljetettiin alukseen kyseisellä Teslalla. Aikaisemmin 
astronautit tulivat tunnetuksi, kun he ajoivat vapaa-aikanaan 
Chevrolet Corvette -urheiluautoilla. Niin Tesla kuin avaruus-
aluksen valmistanut SpaceX ovat Elon Muskin yrityksiä.

6.  YKsuurlähettilään
Sviitissä oli yhdeksän huonetta ja katto 15 metrin korkeudella. 
Siellä ovat asuneet esimerkiksi USA:n entinen presidentti 
George H. W. Bush perheineen kuten myös USA:n ensimmäinen 
naisulkoministeri Madeleine Albright, kun he työskentelivät 
YK:ssa. USA luopui sviitistä, kun kiinalaiset ostivat hotellin.

7.  Virolainen
Operail aloittaa syksyn aikana tavaraliikenteen yhdeksällä 
veturilla, joista ensimmäiset ovat jo saapuneet Suomeen. Operail 
Finland Oy on virolaisen AS Operailin tytäryhtiö.

8.  Valkoiset sulkuviivat
Taas kaatui yksi Suomen pysähtyneisyyden ajan ikoneista, kun 
keltaiset tien keskilinjan sulkuviivat vaihtuivat Suomessakin 
valkoisiin. Suomi luopui niistä lähes viimeisenä maana. Tämä tuo 
myös säästöä tiemerkintäkuluissa.

9.  1966
Helluntaina 1966 Espooseen kokoontui nuoria Helsinki Folk 
Festival -tapahtumaan. Sitä pidetään yleisesti ensimmäisenä 
populaarimusiikin festivaalina. Lavalla 19-vuotias Heikki Harma 
eli Hector esitti mm. saman vuoden alussa listaykköseksi 
nousseen kappaleen Palkkasoturi.

10. 1972
Ruotsin entinen pääministeri Olof Palme oli oman ydinpommin 
kannattaja. Ruotsi allekirjoitti ydinsulkusopimuksen 1968, mutta 
jatkoi salaa pommin kehittämistä vielä neljä vuotta. Ruotsilla 
oli jo tarvittava määrä plutoniumia, kuusi kiloa, mutta vain 
poliittinen päätös pommin rakentamisesta jäi puuttumaan.

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

Suomessa häpeällistä 
työvoiman hyväksikäyttöä

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

Suomessa on ajateltu yleisesti, että työelämän vää-
rinkäytökset ovat täällä vähäisiä.

Helsingin Sanomat paljasti, että etenkin siivo-
usalalla ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö 
ja laajaa. Samaa tapahtuu myös rakennusalalla ja 
ravintoloissa. Myös laivateollisuuden alihankintayri-
tyksissä ilmenee vastaavaa hyväksikäyttöä.

Ilmiö ei ole uusi. Siitä on puhuttu jo toistakym-
mentä vuotta. Ongelman kitkemiseen ei kuitenkaan 
ole systemaattisesti ryhdytty. Valitetaan resurssien 
puutetta ja ilmiön kitkemisen vaikeutta.

Ennen kaikkea kyse on tahdosta. Halutaanko ilmiö 
kitkeä ja siihen suunnata voimavaroja.

Siivousalalla ulkomaista työvoimaa kiristetään 
muun muassa sillä, että jos he tekevät mukisematta 
työnsä ja suostuvat työnantajien kohtuuttomiinkin vaa-
timuksiin, voivat he saada maahan pysyvän työluvan.

Pahimmassa asemassa ovat kielteisen turvapaik-
kapäätöksen saaneet maahan jääneet ihmiset. Jos 
ei työnantajan vaatimuksiin suostuta, tulee maas-
takarkoitus.

Monissa tapauksissa on käynyt niin, että palkka 
on jätetty kokonaan tai osittain maksamatta.

Yleinen tapa sopimuksia ja työlainsäädäntöä rik-
kovissa yrityksissä on, että kaikilta tehdyiltä tunneilta 
ei makseta palkkaa, vuoro- ja sunnuntailisät jätetään 
maksamatta jne.

Kun puhutaan resurssien puutteesta ongelman 
kitkemiseen, pitää muistaa myös menetetyt veroeu-
rot. Se ei ole ihan vähäinen summa.

Eniten ongelmia sanotaan tuottavan näytön saa-
minen. Yksittäinen ilmoitus saamattomista palkoista 
on tähän mennessä aiheuttanut pääasiassa olan-
kohautuksia.

Suomessa on tilaajavastuu, joka edellyttää, että 
alihankintayritysten taustat tutkitaan. Käytännössä se 
toimii huonosti. Töiden ketjuttaminen toki vaikeuttaa 
selvitystyötä. Helsingin Sanomien esiin nostamien 
ongelmayritysten tilaajina ovat olleet pääasiassa kun-
nat. Kuntien ohjeistuksessa pääpaino on hinnassa. 
Eli halvimman tarjouksen antanut yritys on vahvoilla.

Jos yritys antaa tarjouksen, mikä poikkeaa selvästi 
muiden yritysten tarjouksista, pitäisi hälytyskellojen 
soida. Siivouksessa valtaosa kustannuksista muodos-
tuu työstä. Eli paine kohdistuu työn hintaan, ja tarjo-
ushintaa saadaan alas juuri edellä mainituilla tavoilla.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on vuosikausia 
toiminut yrityksiä, joissa työntekijöiden riistoa on todis-
tettavasti tapahtunut. Silti sopimuksia on uudistettu.

Työn tilaajakuntien edustajat ovat julkisuudessa 
vakuutelleet, ettei heillä ole tietoa muissa kunnissa ta-
pahtuneista työehtojen polkemisista. Ei myöskään so-
pimusten irtisanomisista alipalkkausongelmien takia.

Tällaiset selitykset eivät tavallista kadunmiestä 
vakuuta.

Harmillista laajamittainen maahanmuuttajataus-
taisten työntekijöiden hyväksikäyttö on niille yrityksille, 
jotka toimivat oikein.

Ne jäävät usein kilpailutilanteessa nuolemaan näp-
pejään. Kun vielä siivousalalle on vaikea saada väkeä, 
leimaavat väärinkäytökset helposti kaikki yritykset.

Viranomaisten on valpastuttava, mutta sekään ei 
yksin riitä. Myös lainkuuliaisten ja sopimusten mu-
kaan toimivien yritysten pitää toimia viranomaisten 
ja työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistyössä, jotta 
ulkomaalistaustaisten työntekijöiden riisto saadaan 
loppumaan.

Liike Nytin kansanedustaja Hjallis Harkimo totesi, 
että suomalaisessa työelämässä on suurempiakin 
ongelmia. Toki on. Työntekijöiden riistossa on kui-

tenkin kyse muustakin kuin työehtojen 
täyttämättä jättämisestä. Kyse on ih-
misoikeuksien polkemisesta. Suomen 
kaltaisessa oikeusvaltiossa ja sivis-
tysmaassa tällainen on häpeällistä.

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

Kirjoittaja on 40 vuotta 
median palveluksessa toiminut 

lehdistöneuvos.
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Kun suomalaiset haluavat kunnon pizzaa, he suuntaavat usein 
Los Bolichesin juna-aseman suuntaan.

Los Bolichesin Maestro

Asiakkaat voivat itse annos-
tella annoksen vahvuuden, 
Sami selvittää.

Pizza Maestro sopii eten-
kin italialaisen ruuan ys-
täville. Suosittuja annoksia 
pizzojen lisäksi ovat pastat 
ja salaattiannokset, joista 
Sami suosittelee kreikka-
laista, äitinsä kotimaan 
mukaan. Jälkiruokana tar-
joillaan italialaista kahvia 
ja jäätelöä.

– Minusta on tärkeää että 
ravintolassa on laadukasta 
ruokaa, tarjoilua ja kilpai-
lukykyinen hinta.

Nämä asiat muodostavat 
kolmion, joka on hyvän ra-
vintolan perusta, miettii Sa-
mi, joka piti Salossa monta 

Aseman portaiden vieressä 
sijaitsee Pizza Maestro, jota 
Sami Ghaly on pyörittänyt 
lähes 11 vuotta. Juna-ase-
ma on hyvä maamerkki, 
tuumii 16 vuotta Suomes-
sa aikoinaan asunut Sami.

– Monesti kotimaahan 
lentävät suomalaiset syö-
vät viimeisen Espanjan-
ate riansa meillä ja lähtevät 
junalla lentokentälle. Kun 
he saapuvat takaisin, soit-
tavat he jo kentältä, että 
täältä tullaan.

Maestro on tunnettu rei-
luista pizzoistaan, joiden 
täytteissä ei säästellä.

– Pizzan kanssa tuodaan 
aina pöytään tuoretta valko-
sipulia öljyssä ja chiliöljyä. 

vuotta ravintolaa ennen Es-
panjaan muuttoaan.

Ruokalistat Maestrossa 
ovat suomeksi, espanjaksi 
ja englanniksi. Nämä ovat-
kin omistajan mukaan tär-
keimmät kielet ravintolassa 
– tässä järjestyksessä, vaik-
ka Sami puhuukin näiden 
lisäksi kreikkaa, arabiaa ja 
hieman ranskaakin.

Maestron listalla on 
myös gluteenittomia piz-
zoja, joita asiakkaat ovat 
kyselleet paljon. Juomava-
likoimaan sisältyvät muun 
muassa siiderit ja lonkerot. 
Asiakkaiden viihtyvyyt-
tä kesäkuumalla parantaa 
ravintolasaliin asennettu 
ilmastointi. Sami Ghalyn pizzeriassa on vilkasta ympäri vuoden. 

Pizza Maestro
Calle Salinas 34, Los Bolichesin
juna-aseman alla, p. 952 477 967
Avoinna joka päivä klo 12–00.30.

Tipi Tapassa on nautittu herkullisia 
tapaksia ja tukevia pihvejä jo yli kahden 
vuosikymmenen ajan. 

Tipi Tapan keittiö yllättää, 
aina positiivisesti

Juuri ennen koronakaran-
teenin alkua Tipi Tapa teki 
isolla terassillaan täydelli-
sen remontin. Tila laitet-
tiin uuteen uskoon lattiasta 
kattoon saakka. Nyt se on 
tyylikkäästi sisustettu ra-
vintolasali mukavine ka-
lusteineen.

Tipi Tapan nimi viittaa 
tapas -ravintolaan. Myös si-
tä se on, ravintolasta löytyy 
laaja lista annoksia, joita 
voi nauttia joko pieninä ta-
paksina tai isompina an-
noksina. Myös salaatteja 
listalla on mukavasti tar-

jolla, Tipi Tapan vuohen-
juustosalaatti on lajinsa 
paras. Muutenkin vuohen-
juustoa saa Tipi Tapassa 
monella tapaa laitettuna, 
karamellisoitua versiota 
kannattaa myös ehdotto-
masti maistaa.

Tapas -listalta voisi vuo-
sien kokemuksella nostaa 
esiin vaikkapa täytetyt ka-
nanmunat, burgosista ko-
toisin olevan morcillan 
(mustamakkara) tai peko-
niin kääräistyt juustotäyt-
teiset kesäkurpitsarullat. 
Vaihtoehtoja on paljon, kas-

Tipi Tapa 
C/ Málaga 4, Fuengirola
p. 951 311 630 
Avoinna joka päivä klo 12–24.
www.restaurantetipitapa.com

Flamencoesitykset vetävät aina väkeä.

Kreikkalainen keittiö on loistava! Sen voi itse todeta 
vierailemalla Santorinissa, kreikkalaisessa perheravintolassa 
Fuengirolan rantakadulla.

Helleenisiä herkkuja

– Uunilammas on meidän 
suosituin annoksemme. Se 
saa osakseen ylistäviä lau-
suntoja, myhäilevät Malika 
ja Khalid, perheravintolaa 
pyörittävä pariskunta.

Ravintoloitsijoilla on pit-
kä kokemus alalta. Khalid 
isännöi menestyvää kreik-
kalaista ravintolaa Lon-
toossa 18 vuoden ajan. 
Lontoosta he muuttivat 

Aurinkorannikolle.
Santorinissa kaikki ruoka 

tehdään itse. Puolivalmis-
teita tai pakasteita ei käyte-
tä. Lista on monipuolinen 
ja siltä löytyvät kaikki pe-
rinteiset Kreikan herkut. 
Kreikkalaisen ruoan lisäksi 
Khalid ja muu avokeittiön 
henkilökunta loihtii näl-
käisille herkullisia pizzo-
ja ja pastoja.

Helleenisistä herkuista 
ehdottomasti kokeilemi-
sen arvoinen on meze eli 
pienistä annoksista koos-
tuva kreikkalainen tapas-
valikoima. Meze sisältää 
maittavaa hummusta, tzat-
zikia, salaatteja, viininlehti-
kääryleitä, vartaita ja muita 
suupaloja.

Myös jälkiruuissa on mo-
nia maistuvia vaihtoehtoja.

Santorinin isäntä Khalid pyöräyttää pitkällä 
kokemuksellaan jos jonkinlaiset kreikkalaiset 
makupalat.

Monipuolinen 
meze maistuu 
alkuruokana.

Santorini
Paseo Maritimo de 
Torreblanca 99, Fuengirola
p. 952 663 096 
Avoinna joka päivä. 
www.restaurantesantorini.com

vissyöjä, merenelävistä pi-
tävä ja lihansyöjä löytävät 
kaikki omat herkkunsa.

Todellinen Tipi Tapan eri-
koisuus on suomalainen li-
ha. Kaksi kertaa peräkkäin 
arvostetussa World Steak 
Challengessa suomalainen 
ayshire -rotuinen liha on va-
littu maailman parhaim-
maksi ja laadukkaimmaksi 
lihaksi.  

– Suomalainen liha on 
saanut erinomaista palau-
tetta. Lihan maku on to-
della intensiivinen ja sen 
pinta on täydellisesti mar-
moroitunutta. Olen ylpeä 
saadessani myydä asiak-
kaille näin laadukasta li-
haa, Garcia toteaa.

Testiryhmämme söi suo - 

malaisesta lihasta valmis-
tetun välikyljyksen. Ei tar- 
vinnut ravintoloitsijan yl-
peyttään niellä, niin hy-
vää liha oli. 

18.7. alkaen Tipi Tapas-
sa aletaan taas järjestää fla-
mencoiltoja.

– Esitykset ovat joka il-

ta erilaisia. Lavalla on illan 
mittaan yhdestä kolmeen 
tanssijaa, joiden lisäksi ryh-
mään kuuluu myös laulaja 
ja kitaristi.

Flamencoesitykset järjes-
tetään tiistaisin, torstaisin 
ja lauantaisin.

– Koska illat ovat suosittu-

ja, varmistaakseen mukaan 
pääsyn kannattaa varata 
pöytä joko soittamalla tai 
Facebookin kautta, Garcia 
muistuttaa.

Tipi Tapa sijaitsee Fuen-
girolan länsipäässä härkä-
taisteluareenan ja moskeijan 
välimaastossa.
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Parrilla Cosquin 
C/ Salvador Rueda, Fuengirola
C/ Lope de Vegan kulmassa 
p. 952 667 230 
Avoinna ma–pe klo 19.30–24, 
ti suljettu, la–su klo 13.30–16 ja 
19.30–24.

Pampalta parhaat pihvit
Kun puhutaan lihansyöjäkansasta, eittämättä ensimmäisenä tulee mieleen 
argentiinalaiset. He myös tietävät, kuinka liha valmistetaan herkulliseksi.

Fuengirolasta löytyy muu-
tama hyvä argentiinalainen 
ravintola, yksi niistä Los Bo-
lichesin sydämestä. Ravin-
tola tuntee nimen Cosquin.

Kun astuu ravintolaan 
sisään kulmaovesta, aistii 
heti sen tärkeimmän. Tääl-
lä liha grillataan avotulella 
kunnon hiiligrillissä. Tuo 
aistimus syntyy miedosta 
savun tuoksusta, joka lei-
jailee ravintolassa.

Avotulen ääreltä löytyy 
itse ravintoloitsija Jose, jo-
ka on pitänyt ravintolaa 
samalla paikalla jo yli 20 
vuotta. Hän on itse kotoi-
sin Argentiinan Cordobas-
ta, joten ruoanlaitto hoituu 

aidolla taidolla ja tunteella.
Testiryhmämme otti al-

kuun Josen suosituksesta 
paria erilaista makkaraa. 
Toinen oli mausteinen cho-
rizo ja toinen morcilla eli 
paikallinen mustamakka-
ra. Jottei alkuruokakaan 
olisi jäänyt liian kevyeksi, 
listaan laitettiin vielä ita-
lialainen provoleta-juusto.

Makkarat maistuivat 
erinomaisilta, niitä täyden-
si mausteinen öljykastike, 
jota oli sopivasti ripotel-
tu lautasille. Myös juusto 
oli viedä kielen mukanaan.

Sitten päästiin varsinai-
seen asiaan, eli pihvilihan 
kimppuun. Ravintoloitsija 

kertoi ennen tilausta kun-
kin lihan rasvaisuusasteen 
ja mehukkuuden. Jälleen 
päädyimme hänen suosi-
tuksiinsa. Porukan näl-
käisin nuori mies otti 300 
gramman entrecoten, ai-
kuinen mies 250 gramman 
sisäfileen ja joukon leidi 
tyytyi 200 gramman ul-
kofileeseen.

Lihat tuotiin pöytään ar-
gentiinalaiseen tapaan var-
sin pelkistetysti. Lautasella 
oli pihvin lisänä vain muu-
tama grilliperunan viipale. 
Turhia kastikkeitakaan ei 
ruokaan ollut sotkettu, li-
ha oli maustettu suolalla, 
pippurilla ja pienellä sive-

lyllä mausteöljyä.
Veitsen kanssa ei tar-

vinnut kovin aktiivisesti 
työskennellä, liha oli niin 
mureaa, että se murtui pel-
källä painalluksella. Esi-
merkiksi entrecotessa rasva 
oli sulanut lähes olematto-
miin, siitä oli jäljellä vain 
lihaa meheyttävä vaikutus. 
Taidolla valmistettu hyvä 
liha ei tarvitse seurakseen 
juuri mitään, se tuli todis-
tetuksi. 

Jälkiruoaksi Jose toi ar-
gentiinalaisen letun, joka 
oli täytetty kinuskin ta-
paisella makealla kastik-
keella. Täydellinen kruunu 
aterialle.

Jose on tarjonnut 
herkullisia ruo
kiaan Fuengirolas
sa jo yli 20 vuotta.

SYÖ HYVIN

Saksalainen keittiö tunnetaan parhaiten reiluista annoksista 
ja konstailemattomasta perusruoasta. Sillä konseptilla on 
Ku´Damm houkutellut tyytyväisiä asiakkaita Fuengirolan 
satamaan jo yli 20 vuotta.

Oluttuvasta isoon keittiöön

mutta sen lisäksi myös ruo-
kaa alkoi mennä koko ajan 
enemmän. Vuosien saatossa 
ravintola on kasvanut mel-
ko isoksi, ja kanta-asiakkai-
ta löytyy saksalaisten lisäksi 
skandinaaveista, briteistä ja 
espanjalaisista, Lienhoop 
kertoo.

Ku´Dammin henkilökun-
ta on pysynyt pitkään lähes 
muuttumattomana. Se on  
harvinaista Aurinkorannikol-
la, jossa juuri ravintola-alalla 
vaihtuvuus on normaalis-
ti suuri.

Nykyään Ku´Dammia johtaa 
Michael Lienhoop, jolla ra-
vintolabisnes kulkee suvus-
sa. Michaelin ja Andreak  sen 
isä Karl Heinz aloitti perheen 
ravintolahommat Aurinkoran-
nikolla. Hän osti Ku´Dammin 
ja Tomaten, mutta antoi ravin-
tolat poikiensa hoidettavaksi. 
Isällä oli lähinnä konsultin 
rooli ravintoloiden hoitami-
sessa.

– Andreas aloitti Ku´ Dam-
min pienenä saksalaisena 
oluttupana. Toki ihmiset sak-
salaisesta oluesta tykkäävät, 

– Meillä koko porukka on 
kuin yhtä perhettä. Andreak-
sen äiti Monika on pitänyt 
henkeä yllä koko ravintolan 
olemassaoloajan, Michael 
kehuu.

Ku´Dammissa kaikki ruoka 
laitetaan alusta saakka itse, 
puolivalmisteisiin ei turvau-
duta. Ravintolassa on esimer-
kiksi oma savustamo, jossa 
Michael savustaa kalaa vä-
hintään kerran viikossa. Ai-
na suosittujen liha-annosten 
lisäksi pääruuaksi voi tilata 
myös reilun salaatin.

Ku’Damm
Fuengirolan huvivenesatama, 
veneiden vieressä
p. 952 472 864
Avoinna joka päivä klo 11–. 
www.kudamm-fuengirola.com

Ku´Dammin terassilla viihdytään.

Uusi Refla on kerännyt suomalaisia asiakkaita 
satamassa kohta jo parinkymmenen vuoden ajan.

Sataman keidas

Nykyiset omistajat Jaakko 
Kuusisto ja Lauri P. Pietikäi-
nen ovat vieneet ravintolaa 
eteenpäin pitkin askelin. 

– Varsinkin ruokapuoli 
on meillä entistä monipuo-
lisempi. Tahvon lautasia 
myydään vuosi vuodelta 

yhä enemmän. Syksyllä 
käynnistyy taas jo perin-
teeksi muodostunut Reflan 
jättiarvonta johon mukaan 
pääsee jokainen pääruoan 
tilannut. Sesonkikauden 
lopulla keväällä arvotaan 
osallistuneiden kesken mm. 
upouusi skootteri.

Paikan ohessa toimii 
myös Malaga C.F. fan club 
Finlandin osasto. Yhdistys 
järjestää opastettuja peli-
reissuja paikallisen jalka-
palloseuran Malaga CF.n 
kotipeleihin. Samoin ko-
ripallon osalta Unicajan 

areenalle. Molempien jouk-
kueiden vieraspelit taasen 
näkyvät suorina Reflan ko-
tikatsomossa. Yhdistyksen 
kautta saat myös pelkkiä 
pääsylippuja ja se auttaa 
veloituksetta kausikortti-
en ostoprosessissa.

Reflasta saa myös pää-
sylippuja delfiiniristeilylle. 
Puolentoistatunnin aurin-
koisia risteilyjä tehdään jo-
ka päivä kaksikerroksisella 
laivalla jossa mm. baari, 
musiikkia, keinonurmi-
nen aurinkoterassi ja kak-
si WC:tä.

Uusi Refla on suosittu sporttibaari, ravintola, jalkapallofanien tapaamis
paikka ja paljon muuta. 

Uusi Refla
Fuengirolan huvivenesatama 
p. 952 479 263
Avoinna joka päivä, keittiö klo 12–21
www.uusirefla.com
www.malagafans.fi
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Lenso Properties,
S.L. Lene Söderström

www.homecostadelsol.com

Asuntokauppa kauttamme monen vuoden 
kokemuksella luotettavasti alusta loppuun

puh. +34 657 871 223
info@fi nn-invest.com
www.fi nn-invest.com

NYT
aloitetaan uudella
innolla! Tervetuloa 
tutustumaan 
kohteisiimme 
Aurinkorannikolla.

CALAHONDA
Täydellisyyttä hipova kattohuoneisto fantastisin 
näkymin merelle. 2 mh/2kph, laaja oh/erittäin hyvin 
varustettu avok, osittain Lumon-lasitettu terassi 
samassa tasossa sekä iso kattoterassi/varasto.
Tyylikkäästi kalustettu, ilmast/lämmitys. Autopaikat 
aidatulla alueella. 2 isoa uima-allasta/viheralueet.  
Hinta: 212.000 € 
Ref 18692

FUENGIROLA / TORREBLANCA
Tyylikäs rivitalo pienessä skandinavialaisessa asuin-
yhtiössä. Ainutlaatuisessa täysin remontoidussa 
talossa on alakerrassa erittäin laaja oh, jonka
yhteydessä moderni keittiö. Osittain lasitettu terassi 
unelmanomaisin panorama-näkymin. Yläkerrassa 
3 mh, 2 kph, toinen laaja terassi sekä iso ullakko-
huone. Koko talo on ilmastoitu sekä tyylikkäästi 
kalustettu. 
Hinta:  350.000 € – Ref 18632

BENALMÁDENA COSTA
Sijoitusasuntoja, yksiöitä sekä kaksioita, jotka
sijaitsevat vuokraukseen edullisimmalla alueella, 
lähellä kaikkia palveluja, metro-juna -asemaa, 
”Lintu”-puistoa sekä rantakatua. 
Laajat viheralueet/uima-altaat.  
Hinnat: yksiöt alk. 99.000 € ja
huoneistot alk. 110.000 €  
Ref 18708 

COSTA DEL SOL
Huoneistoja, huviloita, rivi-, paritaloja rakenteilla eri
puolilla Aurinkorannikkoa. Valikoimastamme löytyy 
sekä rakenteilla olevia sekä juuri valmistuneita.
Hinnat:  
huoneistot alk. 175.000 €, 
rivi/paritalot alk. 200.000 € ja
luksushuvilat alk. 500.000 €  
Ref 18759 – Ref 18014

FUENGIROLA
Torreblancan ala-osassa, n 300 m ranta-
kadulta El Castillo -rakennuksessa useita 
remontoituja huoneistoja, ihanteellinen 
sijoitus vuokraukseen ja omaan nautintoon. 
Uima-allas auki koko vuoden.

Hinnat: 1 mh 110.000 € ja 
2 mh 198.000 € 
Ref 18795

Kaikki hinnat sis. autohallipaikan ja asunnot 
ovat täysin kalustettuja ja varustettuja. 
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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 CORONAN 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

www.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.

KAKSI PÄIVÄÄ,
KAHDET MESSUT!

YRITYKSIÄ, 
LUENTOJA JA 
ARVONTOJA!

espanjanterveysjahyvinvointi.com espanjanasuntomessut.com

26-27.10.2019
Hotelli Las Palmeras

Fuengirola

Sisäänpääsy
1 päivä 5 €

2 päivää 8 €

MIJAS COSTA
aivan ihana RT, 160 m2, 3 mh, 2 kph, 
3 terassia, 2 autotallipaikkaa ja 
upea uima-allasalue.
Hinta 320.000 €

MIJAS COSTA

Pirjo Olsson 607 637 288 • pirjo.info@gmail.com

ASUNTOJA AURINKORANNIKOLTA

GIRASOL 
1 mh, kph, oh, lasitettu 
terassi, tyylikäs asunto, 
täysin remontoitu.  
Hinta 130.000 €

LOS PACOS
Edf Pacosol, 1 mh, kph,  
oh ruokailutilan kanssa, 
terassi lasitettu. 
Hinta 130.000 €

CALAHONDA
El Puente, täysin uusittu 3 mh, 
2 kph, oh, rh, 2 terassia, autotalli-
paikka, kauniit maisemat merelle. 
Hinta 260.000 €


