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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

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

Suomalainen 
matkatoimistosi 

Espanjassa

MEILTÄ SAAT ESIMERKIKSI:
• Lentoliput • Hotellit •

• Ryhmämatkat • Risteilyt •
• Laivaliput • Autonvuokraukset •

• Päiväretket • Vakuutukset •

Tulossa paljon uutta!
Katso lisää syksyn uusista 
retkistä nettisivuiltamme: 
www.meriatur.com

Tutustu myös info- ja henkilökunta-osioihin.

Palvelemme 
toistaiseksi 

puhelimen ja 
sähköpostin 
välityksellä.

Palasimme 
taas normaaliin 

aikatauluun. 
Fuengirola.fi  

joka perjantai  
– netissä jo 
torstaina!



2 – Perjantai 28.8.2020 Fuengirola.fi

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 9-19 • LA 10–16

AVAAMME PE 28.8. KLO 9.00

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

Elosen Ruiseväs 3,95€ /pkt540g

www.ewalds.fi  • @Ewalds

Lastenkerho 
Tuiskula 

3-6-vuotiaille 
joka arkipäivä.

 
Lisätietoja +34 636 874 330

lastentuiskula@gmail.com

Tervetuloa 

Tuiskulaan!

♥

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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Kouluvuosi aloitettiin 
poikkeusjärjestelyillä
Espanjalaisten koulujen viettäessä vielä vii
meisiä lomaviikkoja, alkoi Aurinkorannikon 
suomalaisessa koulussa jo opiskelu. Tois
taiseksi koronatilanne aiheuttaa poikkeus
järjestelyjä.

Suomalaisen koulun syys-
lukukausi alkoi keskiviik-
kona 12.8. Jotta lähiopetus 
voidaan järjestää turvalli-
sesti, koululla on ryhdytty 
moniin erityisjärjestelyihin.

– Noudatamme Junta de 
Andalucían koulu- ja ter-
veysviranomaisten mää-
räyksiä erittäin tarkasti ja 
ne vaikuttavat koulun ar-
keen todella paljon, kertoo 
suomalaisen koulun rehto-
ri Maarit Paaso.

Hän mainitsee muuta-
man esimerkin.

– Luokasta toiseen saa 
liikkua vain poikkeus-
tapauksessa, joten käy-
tännössä kaikki aineet 
opetetaan samassa luo-
kassa. Varsinkin liikun-
tatunnit ovat tällä hetkellä 
haasteellisia. Luokkakoko 
on rajoitettu 20 henkeen, 
ellei käytössä ole poik-
keuksellisen suurta tilaa. 
Neljänne ja kuudennen 
luokan oppilaat on jaet-

tu kahteen eri tilaan, jot-
ta turvaetäisyydet voidaan 
varmistaa.

Koronapandemia on vai-
kuttanut myös koulun op-
pilasmäärään.

Oppilaspaikkojen pe-
rumisia on tullut useita 
kymmeniä, joten aloitam-
me kouluvuoden toivottua 
pienemmällä oppilasmää-
rällä. Onneksi myös uusia 
oppilaita on tullut jonkin 
verran, Maarit Paaso toteaa.

Vaikka kouluvuosi aloi-
tetaan poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, on tunnelma 
koulussa rehtorin mukaan 
kuitenkin hyvä ja positii-
vinen.

– Moni varmasti huo-
kailee näitä monia uusia 
sääntöjä. Ne ovat kuitenkin 
viranomaisten määräämiä, 
ja koulun on noudatettava 
niitä. Tunnelma on silti ol-
lut mielestäni mukava ja 
lämmin. Moni on todennut 
että no, ei tälle voi mitään.

oton suhteen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön työ-
ryhmän muistiossa vii-
me vuonna oli maininta 
määräaikaisesta oikeudes-
ta valtionosuuteen. Kanna-
tusyhdistyksen hallitus on 
esittänyt eriävän mielipi-
teen määräaikaisuudesta.

Opetusministeri Li An-
dersson lupasi keväällä pe-
rustaa työryhmän, jossa 
oppilaaksi otto on yksi kä-
siteltävistä asioista. Tähän 
ryhmään kutsutaan mu-
kaan virkamiehistöä ja ul-
kosuomalaisten koulujen 
edustajia.

– Odottelemme kutsua 
työryhmään. Vasta sen eh-
dotusten pohjalta päästään 
tekemään päätöksiä oppi-
laaksi oton suhteen. Ennen 
näitä päätöksiä isoja rat-
kaisuja Aurinkorannikon 
suomalaisen koulun suh-
teen on mahdotonta tehdä.

Aurinkorannikon suomalaisesta koulusta on peruttu kymmeniä oppilaspaikkoja. Toukokuussa 
jouduttiin tekemään myös pientä henkilökuntaleikkausta. Syksyn koulutyö on alkanut kuiten-
kin hyvillä mielin.

Jos koronatilanne pahe-
nee Espanjassa niin paljon, 
että viranomaiset käskevät 
jälleen siirtyä etäopetuk-
seen, suomalainen koulu on 
rehtori Maarit Paason mu-
kaan hyvässä valmiudessa.

– Keväällä jouduimme 
siirtymään todella pikaisel-
la varoajalla. Nyt olemme 
kevään jäljiltä viisaampia 
ja olemme valmistautuneet 
myös paremmin, jos etä-
opetukseen pitää siirtyä.

Rakennushanke 
jäissä
Aurinkorannikon suoma-
laisen koulun kannatus-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Susanna Salo surkuttelee 
koronapandemian tuomia 
ongelmia.

– Esimerkiksi uuden 
koulun rakentamishanke 
on ollut keväästä saakka 
jäissä. Epävarmuus tule-
vaisuudesta on pakotta-
nut siirtämään päätöksiä 
tulevaisuuteen. Hanketta 
ei kuitenkaan ole haudat-
tu, siihen palataan, kunhan 
tilanne rauhoittuu.

Myöskään opetusminis-
teriöltä ei ole tullut selvyyt-
tä linjauksiin oppilaaksi 

Fuengirolan sää
Pe 28.8.

Su 30.8.

Ke 2.9.

La 29.8.

Ti 1.9.

Ma 31.8.

To 3.9.
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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.

EURO JACKPOT                                                             TULE MUKAAN PELIPORUKKAAN
KHL–JOKERIT   

VEIKKAUSLIIGA 
TANSSII TÄHTIEN KANSSA 

F1  SM-LIIGA 
LAUANTAISIN POKERIA

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

Koronapandemian 
leviäminen on kesän 
aikana kiihtynyt 
Espanjassa jälleen 
huolestuttavasti. 
Tällä hetkellä maa on 
koko Euroopan pahin 
koronapesäke.

Espanjalainen El País -jul-
kaisu teki laajan kyselyn 
asiantuntijoiden keskuu-
dessa, selvittääkseen hei-
dän näkemyksiään siihen, 
miksi juuri Espanjassa ti-
lanne on mennyt niin pa-
haksi. Vastaajien joukossa 
oli professoreita, johtajia ja 
muita asiantuntijoita mm. 
epidemiologian, ennaltaeh-
käisevän lääketieteen, mik-
robiologian, tartuntatautien 
ja julkisen terveyden aloilta.

Asiantuntijat olivat yk-
simielisiä siitä, että tilanne 
koko Espanja huomioiden 
on huolestuttava. Tapausten 
osattiin odottaa lisääntyvän, 
mutta ei näin nopeasti, ei-
kä näin paljon.

Kun asiantuntijoilta ky-
syttiin syytä siihen, miksi 

tapaustiheys on Espanjassa 
tällä hetkellä koko Euroo-
pan suurin, löytyi muu-
tama keskeinen syy. Yksi 
usein mainittu syy oli, että 
koronarajoitukset purettiin 
Espanjassa liian nopeasti. 
Kun tähän yhdistetään se, 
ettei uusia tartuntaketjuja 
edelleenkään pystytä jäl-
jittämään riittävän tehok-
kaasti, pääsevät tartunnat 
laajenemaan.

Espanjalainen kulttuu-
ri, jossa perheet ja suvut 
ovat suuria ja viihtyvät 
läheisessä kosketuksessa 
edesauttaa myös viruk-
sen leviämistä.

Osa asiantuntijoista tu-
kisti myös kansalaisia sii-
tä, että henkilökohtaisista 
suojautumiskeinoista, ku-
ten maskien käytöstä ja tur-
vaetäisyyksistä on lipsuttu. 
Lisäksi juopotteluiltamat 
kodeissa, julkisilla paikoilla 
ja yökerhoissa ovat omiaan 
altistamaan suojamenette-
lyistä lipsumiseen ja viruk-
sen leviämiseen

Lisäksi massatestauksien  
perään huhuili useampi 
asiantuntija. Niitä ei alkuun 
tehty lainkaan, eikä vielä-
kään läheskään tarpeeksi.

Vielä yksi keskeinen syy 
runsaalle leviämiselle oli 

asiantuntijoiden mielestä 
se, että espanjalainen yh-
teiskunta on suurelta osalta 
palvelukulttuuri, jossa ih-
miskontaktit ja liikkumi-
nen ovat suuressa roolissa.

Mitä on tehtävissä?
El País kysyi asiantuntijoilta 
myös heidän näkemystään 
siitä, mitä pitäisi tehdä, jot-
tei tilanne suorastaan rä-
jähdä käsiin, kun koulujen 
alkaminen on pian edessä.

Yhtenä oleellisena keino-
na esiin nousi testauskapa-
siteetin selvä lisääminen. 
Samoin tartuntaketjujen 
jäljittäminen pitäisi saada 
uudelle tasolle. Myös nuo-
ret pitää saada ymmärtä-
mään ehkäisevien toimien 
tärkeys.

Kouluihin palaavien op-
pilaiden osalta esiin nousi 
mm. luokkakokojen pienen-
täminen ja erityisen hyvästä 
hygieniasta huolehtiminen.

Tällä hetkellä näyttää sil-
tä, että uusi kouluvuosi al-
kaa selvästi huonommassa 
koronatilanteessa, kuin mi-
hin edellinen päättyi.

Lähde: El País

Miksi Espanja johtaa Euroopan koronatilastoja?

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

Kukaan ei varmasti halua kevään koronalukujen palaavan.

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

AVAAMME 
UUDISTUNEENA 

MYÖHEMMIN 
SYKSYLLÄ. 

www.kukkorestaurante.com

Seuraa  
ilmoitteluamme! 
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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!

 
 

Koska lentäminen on ol-
lut vaikeaa, ajoittain jopa 
mahdotonta, autolla liik-
kuminen Euroopassa on 
noussut entistäkin varteen-
otettavammaksi vaihtoeh-
doksi. Kokonaismäärät ovat 
automatkailunkin puolel-
la koronan vuoksi vähen-
tyneet, mutta autoilijoiden 
suhteellinen osuus esimer-
kiksi Suomen ja Aurinko-
rannikon välillä matkaavien 
keskuudessa on lisääntynyt 
merkittävästi.

Reittejä Suomeen ajetta-
essa on monia. Helpoin ja 
kätevin reitti on ajaa Saksan 
Travemündeen ja matkus-
taa sieltä Finnlinesin lautal-
la Helsinkiin. Korona on 
tehnyt tuhojaan myös täs-
sä liiketoiminnassa, mutta 
laivat ovat pystyneet kulke-
maan kevään lyhyttä kieltoa 
lukuun ottamatta.

– Maaliskuusta alka-

en matkustajamäärät ovat 
kärsineet koronakriisin 
aiheuttamasta talouden 
epävarmuudesta sekä eri 
maiden matkustusrajoituk-
sista. Finnlinesin matkusta-
jamäärä tammi-kesäkuussa 
2020 oli 227.000. Edellise-
nä vuonna vastaava luku 
oli 310.000, kertoo Finn-
linesin matkustajaliiken-
teen johtaja Kielo Vesikko.

– Heinäkuun osalta mat-
kustajamäärät jäivät myö-
häisestä rajojen avaamisesta 
johtuen vain noin puoleen 
edellisestä vuodesta. Elo-
kuusta näytti vielä pari viik-
koa sitten tulevan tämän 
vuoden paras kesäkuukausi, 
mutta uudet 24.8. voimaan 
tulleet matkustajamäärä-
ykset aiheuttavat sen, että 
tulemme jäämään elokuus-
sakin selkeästi viime vuo-
den määrien ja liikevaihdon 
alapuolelle. 

Autolauttaliikenne toimii 
koronasta huolimatta

Tällä hetkellä Finnlinesin 
rahti-matkustajalautat 
liikennöivät kaikilla reiteillä 
normaalisti.

Korona on koetellut matkailualaa ankaralla 
kädellä. Varsinkin lentoyhtiöt ovat ajautuneet 
tukalaan tilanteeseen. Myös matkustaja
laivoilla on ollut omat haasteensa, mutta  
ne ovat sentään pystyneet toimimaan.
Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

Sopeutetut palvelut

Finnlines on joutunut so-
peuttamaan palveluitaan 
laivoillaan koronamääräys-
ten mukaisiksi. Myös asi-
akkaiden pelot ja epäilyt 
on otettu huomioon ke-
sän aikana.

– Asiakkaiden reaktiot 
laivamatkan aikana ovat ol-
leet hyvin erilaisia COVID 
19 -aikana. Osa asiakkaista 
on ollut hieman peloissaan 
matkastaan, mutta koke-
nut henkilökuntamme on 
osannut kuunnella ja rau-
hoittaa asiakkaitamme mat-
kan aikana. Rauhoittavaksi 
on myös koettu rentouttava 
ja hiljainen rahti-matkus-
tajalaivojemme fiilis. Asi-
akkaamme ovat antaneet 
positiivista palautetta lai-
vojemme koosta ja asiakas-
määristämme.

Finnlines joutui karsi-
maan palveluitaan laivalla 

rajusti. Esimerkiksi sauna-
tilat ja lasten leikkihuoneet 
olivat jonkin aikaa koko-
naan suljettuina. Tällä het-
kellä palvelut ovat käytössä, 
mutta niissä noudatetaan 
tiukkoja henkilörajoituk-
sia, jotta lähikontakteilta 
vältyttäisiin.

– Asiakkaamme ovat 
suhtautuneet rajoituksiin 
ymmärtäväisesti. Ehkä am-
mattikuljettajamme kaipa-
sivat sauna-alueita kaikista 
asiakasryhmistämme eni-
ten.

Myös laivaruokailussa 
on tapahtunut muutoksia.

– Ruokakonseptin väli-
aikainen muutos Buffetista 
annoksiin jakoi asiakkait-
temme mielipiteitä kevään 
aikana. Osa olisi kaivannut 
runsaita buffet-pöytiä, kun 
osa taas puolestaan nautti 
valmiista annoksista buffe-
tin sijaan. Buffet-konsepti 
tulee varmasti tulevaisuu-

dessa kokemaan muutok-
sia ja mekin Finnlinesillä 
olemme valmiita suun-
nittelemaan laivoillemme 
tulevaisuudessa muitakin 
ruokakonsepteja, pelkän 
buffetin sijaan. 

Tällä hetkellä Finnline-
sin rahti-matkustajalautat 
liikennöivät kaikilla reiteil-
lä normaalisti. Toiminnan 
kannattavuuden kannalta 
lisää matkustajia tarvitaan.

– Matkustajamäärien el-
pyminen on sidoksissa eri 
maiden viranomaispäätök-
siin ja EU:n sääntöihin. 
Merkityksellistä on myös 
se, miten hyvin onnistum-
me vakuuttamaan poten-
tiaaliset matkustajat siitä, 
että meillä on turvallista 
matkustaa. Laivamme ovat 
matkustajamäärään näh-
den tilavia ja niille mah-
tuu enimmillään joitakin 
satoja matkustajia. Tä-
mä ja se, että lähes kaik-
ki matkustajat liikkuvat 
omalla autolla, pienentää 
riskiä altistua tarttuville 
taudeille sekä laivalla että 
terminaaleissa. Automat-
kustajien lähtöselvityskin 
tehdään ilman, että mat-
kustajien täytyy poistua  
autostaan.

Turvaetäisyydet eivät ole rahti-matkustajalautalla ongelma.

Tavara on liikkunut koronasta huolimatta.Finnlines hyödynsi korona-ajan hiljaisuuden stailaamalla hyttinsä uudenaikaisiksi.
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Pääministeri lupasi 
aluehallinnoille 
tukea ja apuvoimia 
pandemian 
hillitsemisessä

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez piti tiistaina 
tiedotustilaisuuden, jossa hän linjasi maan toimia 
koronapandemian toisen aallon hillitsemiseksi.

Kevään ja alkukesän aikana kahden viikon jak-
soissa jatkunut koko Espanjan kattava hälytystila 
alkoi loppua kohti saada lisääntyvää kritiikkiä. Ke-
säkuussa maa siirtyi ”uuteen normaaliin” ja samalla 
valta kriisin hoitamisesta palautui aluehallinnoille.

Viime viikkojen aikana pandemian toisen aallon 
nostaessa päätään ovat monet äänet kellossa jälleen 
muuttuneet, ja keskushallinnolta on alettu vaatia 
toimia, jopa uutta hälytystilaa.

Pääministeri Sánchez myönsi puheessaan, että 
koronatilanne on sekä Espanjassa että maailmalla 
huolestuttava. Espanjan osalta hän totesi, että maas-
sa on suuria alueellisia eroja siinä, miten hyvin ti-
lannetta on pystytty hoitamaan.

Sánchez ei kuitenkaan ilmaissut, että keskushal-
linto olisi ottamassa maanlaajuista tilanteen hal-
lintaa. Sen sijaan hän tarjosi apua aluehallinnoille, 
näiden tekemien päätösten tueksi.

Pääministeri muun muassa lupasi, että aluehal-
linnot voivat, jos niin tarpeelliseksi näkevät, pyytää 
alueellisen hälytystilan julistamista omalle itsehallin-
toalueelleen. Lisäksi Sánchez tarjosi aluehallintojen 
käyttöön 2.000 sotilasta avustamaan tartuntaket-
jujen jäljittämisessä. Riittävien resurssien puuttu-
minen tartuntojen jäljittämisessä on ollut suurena 
osatekijänä esimerkiksi Madridin ja Katalonian alu-
eiden tartuntatapausten räjähdysmäisessä kasvussa.

Espanjalaisen kouluvuoden alkaminen syyskuus-
sa on myös huolestuttanut monia. Tässä suhteessa 
pääministeri tyynnytteli kuulijoitaan toteamalla, 
että asiaa ollaan suunniteltu jo useiden kuukausi-
en ajan, jotta koululaiset voivat palata mahdollisim-
man turvallisesti kouluihin.

Carrefour ostaa  
172 Supersol 
-kauppaa
Ranskalainen liikejätti Carrefour ilmoitti torstaina 
sopineensa 172 Supersol -päivittäistavarakaupan 
ostamisesta Espanjassa. Liikkeistä noin 90% sijait-
see Málaga, Cádizin, Sevillan ja Madridin alueilla.

Carrefourin antamien tietojen mukaan nyt han-
kituilla liikkeillä aiotaan mm. vauhdittaa sähköistä 
asiointia, sillä ainakin osasta liikkeistä suunnitel-
laan netissä tehtyjen ruokatilausten noutopisteitä.

Kaupan kohteena olevien liikkeiden yhteenlas-
kettu liikevaihto oli vuonna 2019 noin 450 miljoo-
naa euroa. Liikkeiden ostaminen on osa Carrefourin 
suunnitelmaa vankistaa asemaansa Espanjan mark-
kinoiden toiseksi suurimpana toimijana.

Antonio Banderas antoi ko-
ronavirukselle kyytiä (Kuva: 

Banderasin instagram)

Antonio Banderas selätti 
koronaviruksen
Málagan oma näyttelijä-
suuruus, maailmallakin 
mainetta niittänyt Anto-
nio Banderas on ilmoittanut 
parantuneensa koronavi-
rustartunnasta.

Banderas ilmoitti omilla 
sosiaalisen median kana-
villaan elokuun 10. päivä, 
että hänellä oli todettu ko-
ronatartunta. Tuolloin hän 
kertoi voivansa suhteellisen 
hyvin, olevansa vain hie-
man tavallista väsyneempi.

Tämän viikon tiistaina 
tähti lähestyi fanejaan jäl-
leen sosiaalisessa mediassa 
ja tälle kertaa uutiset olivat 
iloisempia.

– 21 päivän kurinalaisen 
eristyksen jälkeen voin tä-
nään todeta, että olen toi-
punut Covid-19 -taudista. 
Olen parantunut, Bande-

ras iloitsee tiedotteessaan.
Banderas esittää myös 

myötätuntonsa niille jot-
ka eivät ole olleet yhtä on-
nekkaita kuin hän, jotka 
ovat joutuneet kärsimään 
enemmän kuin hän. Sa-
moin tähti halusi toivottaa 
voimia niille, jotka parhail-
laan kamppailevat taudin 
kanssa.

Antonio Banderasilla  
meni koronan kanssa 
painiskellessa ohi myös 
merkkipäivä, kun 60-vuotis- 
syntymäpäivä kului karan-
teenissa. Nähtäväksi jää, ai-
kooko mies ottaa vahingon 
takaisin jossain vaiheessa.

Vastaa netissä: www.fuengirola.fi

Seuraava kysymys:
Mitä ajattelet maskipakosta/

käyttösuosituksesta.

Milloin suunnittelet matkustavasi 
Espanjaan seuraavan kerran?

Viikon Kolmen kuukauden sisällä
35%

Ehkä myöhemmin
24%

Vuoden sisällä 
22%

Puolen vuoden sisällä
19%

Varjonen peittosi koronauutiset
Heinäkuu on perinteisesti hiljaisin kuukausi 
Fuengirola.fi median lukemisessa. Tänäkin 
vuonna lukijamäärät tippuivat kevään 
huippuluvuista, mutta edelliseen vuoteen 
verrattuna kasvua oli merkittävästi. 

1. Rannikon aurinkoinen Varjonen
– Ei ole kovin yleistä, että henkilöjuttu nousee kuu-
kauden luetuimmaksi. Nyt näin kävi kuitenkin jo 
toista kertaa peräkkäin. Kesäkuun luetuin juttu kä-
sitteli Toivo Sukaria, ja heinäkuun luetuin juttu oli 
henkilökuva Rami Varjosesta. Varjonen on tuttu 
hahmo Aurinkorannikolla, joten hänen tekemisen-
sä kiinnostavat.

2. Maskipakko tuli voimaan
– Koronaan liittyvät uutiset olivat myös heinäkuus-
sa luettuja. Varsinkin käytännön elämään vaikutta-
vista säännöksistä kertovat artikkelit kiinnostivat.

3. Voiko Andalusia vapautua Suomen 
matkailurajoitteista?
– Heinäkuussa eli pieni toivo siitä, josko Andalusia 
käsiteltäisiin omana alueenaan Suomen viranomais-
päätöksiä tehtäessä. Se toive ei ikävä kyllä toteutunut.

Heinäkuussa juttuja luettiin 
lähes kolme kertaa enem-
män kuin viime vuoden 
vastaavana ajanjaksona.

Elokuussa lukijamäärät 

perinteisesti jälleen läh-
tevät vahvaan kasvuun. 
Saammekin jo ensi vii-
kon lehteen tilastot elo-
kuun osalta.

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

Pääministeri Pedro Sánchez

Heinäkuun luetuimmat top 3
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Syksyn
Reiki-kurssit
alkavat pian, 
ota yhteyttä!

 
Mitä uutta viime kevät toi tullessaan?
ALUKSI AJATUS kuulosti hassulta. En oikeastaan ai-
emmin ollut edes pitänyt tätä vaihtoehtona. Miten se 
onnistuisi? Olisiko se edes toimiva tapa? Houkuttelee-
ko se ihmisiä liikkumaan? Kuka ylipäätään harrastaa 
liikuntaa kotona? Näihin kaikkiin kysymyksiin sain vas-
tauksen menneen kevään ja kuluvan kesän aikana.

Online- eli nettijumpat ja vieläpä aivan livenä. Kiitos 
koronan, tähän ohjaustapaan tutustutin itseni keväällä 
ensimmäisen kerran. Kuinka muutoinkaan olisin saanut 
jatkettua ohjauksiani tiukkojen koronarajoitusten aikaan.

Ohjauskanavia on monia. On facebookit, instag-
ramit, zoomit, skypet jne. Kysykää vain mitä tapaa en 
testannut, kun etsin sitä helpointa ja toimivinta ratkaisua. 

Innokkaita jumppailijoita oli kevään aikana yllättä-
vän mukava määrä. Luulenpa että osa testasi kuiten-
kin uutuuden viehätyksen vuoksi. Onhan nettijumppia 
ollut jo pitkään, mutta kuten minulle, niin oli monelle 
muullekin tämä on aivan uusi tapa harrastaa liikuntaa. 

Tämän kaikenhan saat kätevästi suoraan vaikka 
olohuoneeseesi. Kuinka helppoa. Säästät aikaa kun 

ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen ja saat jumppailla 
aivan kaikessa rauhassa. 

Ryhmiä löytyy joka lähtöön; on rauhallisempaa ke-
honhuoltoa ja rankempaa lihaskuntotreeniä. Jokaiselle 
ihan varmasti jotakin. 

Minun jumppani alkavat aina tervehdyksillä ja kuulu-
misia kyselemällä. On aivan upeaa ollut huomata kuin-
ka on muodostunut tietty ydinporukka joka on pysynyt 
mukana kuukaudesta toiseen. Toki ryhmiin saa tulla 
myös vierailemaan ja osallistua niin kauan kuin haluaa.

Jokainen itse päättää millä sykkeellä osallistuu tun-
nille, voi ottaa hieman löysemmin tai kokeilla rajojaan. 
Lintsatakin voi sillä ohjaaja ei ole välttämättä 
näkemässä. Tosin eihän mukaan lähdetä 
ohjaajan vuoksi vaan itseä varten.

Näin puolen vuoden nettijumppien 
kokemuksella voin todeta, että tapa on 
oikein käypä. Tällä tavalla saadaan 
hyvää oloa myös sinne kotiin  
saakka.

Riina LeppäkangasPersonal Trainer ja ryhmäliikuntaohjaaja

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

oimaa luonnosta.oimaa luonnosta.

Vitamiinit • mineraalit • luomuelinta

Tri Tolosen
Berberin 500 mg 

+ Kromi

-10%Tarjous voimassa 4.9.2020 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Suomela golfasi Messilässä
Suomelan golfkerhon liki 
400 vuosijäsenestä kerhon 
kesäkisoihin osallistui perä-
ti 48 pelaajaa. Kisat käytiin 
5.8. Messilän erinomaisel-
la kentällä hienossa kesä-
säässä. Kenttä on rankattu 
Suomen kolmanneksi vai-
keimmaksi, mikä näkyi tie-
tenkin myös slope -pisteissä.
Kisat kantoivat tukijansa 
Hierontapiste Koivun ni-
meä. Yhtiön edustajat Jutta 
Hopp ja Jari Mykrä jakoi-
vat lahjakorttipalkinnot ja 
kertoivat toiminnan jatku-
van Los Bolichesin junaka-
dun toimipisteessä jälleen 
lokakuun alussa. 

Naisten pistebogeykisaan 
osallistui kaikkiaan 16 pe-
laajaa, miesten kisaan 32 
pelaajaa. 

Naisten sarja:
1. Pirkko Voutilainen 43 pistettä (slope 26)
2. Riitta Vuoksiala 38 pistettä (slope 26)
3. Virpi Loberg 36 pistettä (slope 39)

Miesten sarja:
1. Timo Luotola 40 pistettä (slope 36)
2. Antti Jokipii 38 pistettä (slope 29)
3. Timo Lemola 38 pistettä (slope 31)

Lähimmäksi lippua erityiskilpailut, voittajat:
Väylä 2 (par 3) naiset Riitta Vuoksiala 3,50 m, 
miehet Jouko Nivala 1,36 m
Väylä 12 (par 3) naiset Riitta Vuoksiala 5,39 m, 
miehet Karl-Johan Linden 1,29 m

golfareille tutustumistarjo-
uksena pelikierroksen lop-
pukauden ajan 20 eurolla.

Suomelan golfkausi 
2020–2021 alkaa jäsenis-
tön kuukausikokouksel-
la maanantaina 5.10. klo 
18. Koronatilanteesta 
riippuen jäsenille tarjo-
taan mahdollisuutta osal-
listua kokoukseen etänä 
tai vaihtoehtoisesti kokous 
pidetään kokonaan etänä. 
Kauden avauskisa käydään 
16.10. Mirafloresin ken-
tällä. Lisää tietoja Suome-
lan golfkerhon tulevasta 
kaudesta löytyy osoitteesta  
suomela.info/golf/. 

Iitti Golfin toimitusjoh-
taja Jukka Ryynänen esit-
teli palkintojenjaon jälkeen 
heidän kenttäänsä tavoittee-
naan, että kesällä 2021 ki-
sa voitaisiin käydä Iitissä. 

Naisten pistebogeykisan palkinnonsaajat vasemmalta Riitta 
Vuoksiala (2.), Pirkko Voutilainen (1.) ja Virpi Loberg (3.).

Miesten pistebogeykisan palkinnonsaajat vasemmalta oi-
kealle Timo Lemola (3.), Timo Luotola (1.) ja Antti Jokipii (2.).

Messilän klubitalolla oli aurinkoinen tunnelma. Jukka Erkko, Jutta Hopp ja Jari Mykrä. 

Hän ryyditti myyntipuhet-
taan lupaamalla Suomelan 
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Tällä kertaa 
kysyimme 
lukijoilta miten 
he ovat kokeneet 
maskipakon.

Pääkirjoitus 28.8.2020

Rukkasia nostelemassa

Kehopositiivinen
Nyt kun kesä mennyt on ja syksy saapuu, tulee tar-
kasteltua kuka sieltä peilistä katsoo. Onko se keho-
positiivinen vai kehonegatiivinen minä. Ehdottomasti 
positiivisen puolelle tässä olen kääntynyt, vaikka 
kuinka kaikissa vartalon kunnossa pitämisen ohjeissa 
esiintyy huippuvartaloisia naisia ja miehiä. He esittävät 
naama peruslukemilla meikäläisille miten testataan ja 
kehitetään kroppaa.

Näitä ohjeita rapistumisen pelossa yrittävät seu-
rata vähintään keski-ikäiset ja siitä vanhemmat, joi-
den keskivartalo ja lihaksisto tuskin pystyvät edes 
vastaamaan kyykkyyn kehotusta. Sitten pitäisi vielä 
mennä makaamaan selälleen kädet ristissä niskassa 
ja makuulta ylös myös ilman käsien apua. Meikäläi-
nen kyllä pääsi kyykkyyn, mutta rohkeus kallistaa siitä 
selinmakuulle petti, kun pelkäsin kallon iskeytymistä 
tammiparkettiin. Ei ihan sama juttu kuin parikymppi-
selle pyöreäpeppuiselle ”pajunvarrelle”.

Niin monta tämän tapaista ohjetta olen katsonut, 
joissa jo alkuasennon saaminen tuottaa ongelmia. Ei 
siinä kehopositiivisuuteni kärsinyt yhtään kolautusta 
vaikka en enää pystykään menemään ”pikkuryssää”, 
tai seisomaan kahta minuuttia yhdellä jalalla, toisen 
jalan nilkka polvea vasten.

En ole nähnyt yhtään sellaista ohjetta jossa jo 
ikääntynyt kaljamahainen, tai riippurintainen henkilö 
opastaisi ikäisiään ja tapaisiaan kohentamaan lihas-
kuntoaan, ettei näyttäisi heiltä. Peli ei kuitenkaan ole 
menetetty, sen verran on hyviä ryhmäliikuntoja melkein 
jokaisella paikkakunnalla ikäryhmien mukaan, niin 
kuin Fuengirolassakin, jossa myös Kaisa Saarentolan 

koronakevään liikuntavinkit voi vielä kat-
soa netistä, Fuengirola.fi -arkistosta.

Parasta olisi tehdä niin kuin arkki-
atri Arvo Ylppö (104 v) vinkkasi aikoi-
naan, viiden minuutin venyttely aina 
aamuisin. No, voisi se viisiminuuttinen 

tietysti hoitua muullakin tapaa?

Seppo Siren, 75,  
Lahti
Maski, kyllä käy. Yhteisen 
hyvän puolesta! 

Terhi Parkko, 45,  
Kouvola
Ei ole vaikeuttanut elämääni, 
ymmärrän pakon. Jätemäärä 
huolestuttaa.

Seppo Lukkari, 52,  
Lahti
No problem. Maski on täysin 
totuttelukysymys.

Syksyn tullen nähdään, kuinka moni Aurinkorannikon 
suomalaisyrittäjä jättää palaamatta kesälomilta. Vii-
me aikojen uutiset Espanjan toisesta korona-aallosta 
ovat varmasti saaneet monen mietteliääksi. Suomes-
sa kesämökin rannalla istuessa on saattanut käydä 
mielessä vanhaan kotimaahan jääminen ja elämän 
rakentaminen jälleen kerran alusta. Ajatus on ym-
märrettävä, tilanne ei ole helppo.

Kun työt keväällä loppuivat, alueen yrittäjistä paljas-
tui erilaisia piirteitä. Osalta rukkaset tippuivat maahan, 
alkoi itku ja marina. Ne, joilla rukkaset ovat vieläkin 
nostamatta, saattaa syksyn tullen sormia palella. 

Osa yrittäjistä analysoi tilanteen, lähti sopeutta-
maan toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin tai etsi 
uusia tuotteita valikoimiinsa. Osa haki ulkopuolista 
rahoitusta ja lähti kehittämään ja modernisoimaan 
toimintaansa tulevaisuutta ajatellen. Vahva oletus on, 
että Espanjan Aurinkorannikolla nähdään seuraavien 
kuukausien aikana hillitön digiloikka. 

Alkava syksy on monelle kohtalon paikka. Kestääkö 
kassa vielä yhden huonon jakson. Toivo on nyt lääke-
tieteessä. Toimiva, turvallinen rokote olisi lottovoiton 
arvoinen uutinen Aurinkorannikon yrittäjille. Se avaisi 
positiivisen näkymän tulevaisuuteen.

 Mikäli hyviä uutisia ei saada, meininki saattaa 
muuttua Mad Max -elokuvien kaltaiseksi. Vain vahvim-
mat, luovimmat ja usein röyhkeimmät jäävät henkiin.

Aina on kuitenkin hyvä muistaa, että Aurinkoran-
nikon talous on ihan oma pikku kuplansa. Täällä suh-
danteet vaihtelevat normaalimaailmaa vikkelämmin. 
Alas mennään kovaa, mutta matka kuopan pohjalta 
vuoren huipulle on myös lyhyt. Euroopan ylivoimaisesti 
paras ilmasto takaa kysynnän palautumisen aina, oli 
vastassa globaali pandemia, finanssikriisi tai vaikka 
torakoiden invaasio.

Tulisen tangon tarkka tulkki
Viitisen vuotta 
Aurinkorannikolla 
asunut laulaja 
ja artisti Kukka
Maaria Rajalin tekee 
uutta tangolevyä ja 
odottelee että pääsisi 
jälleen keikoille.
Teksti ja kuva:  
Johannes Lindström

tamisesta tuli lopulta myös 
hänelle ammatti.

Rajalin on koulutuksel-
taan laulu- ja musiikkipeda-
gogi. Koulutustaan hän on 
ehtinyt oman artistiuransa 
ohella hyödyntää myös sekä 
Helsingin Metropolia Am-
mattikorkeakoulussa että 
Sibelius-Akatemiassa. Mo-
lemmissa hän on toiminut 
laulunopettajana, ja viih-
tynyt työssään paremmin 
kuin hyvin.

– On todellakin etuoi-
keutettua että saa tehdä työ-
tä sellaisissa olosuhteissa. 
Opettaa oppilaita, joista jo-
kainen on lahjakas, mo-
tivoitunut ja innoissaan, 
hän toteaa.

Keskeinen luku Kukka-
Maaria Rajalinin uralla on 
osallistuminen vuoden 
2002 Tangomarkkinoiden 
kilpailuun. Tangokunin-
gattareksi tuona vuonna 
kruunattiin Johanna Pako-
nen, mutta tangoprinsessan 
titteli osui Rajalinille.

– Prinsessaksi tuleminen 
siinä kisassa oli paras tulos 
minun kannaltani. Sain si-
tä kautta esiintymiskutsuja 
ja -mahdollisuuksia, mutta 
minulle ei langennut mitään 
niistä velvoitteista, joita ku-
ningattaren kruunun mu-
kana olisi tullut.

Vanha suola
Moni Aurinkorannikon 
suomalainen on saapunut 
alueelle haikailtuaan ensin 
pidemmän aikaa lämpöön 
ja valoon. Kukka-Maaria 
Rajalinin tapauksessa tie 
Espanjan aurinkoon kulki 
kuitenkin miehen kautta.

– Tapasimme mieheni Pe-
terin kanssa ensimmäisen 
kerran jo vuonna 2003. Sil-
loin elämäntilanteet olivat 

kuitenkin epäsuotuisat va-
kavammalle suhteelle, Kuk-
ka-Maaria Rajalin muistelee.

Kipinä jäi kuitenkin elä-
mään, ja kun pari tapasi uu-
delleen kymmenen vuotta 
myöhemmin, oli aika kypsä.

– Tapasimme uudelleen 
syksyllä 2013 ja jo vuoden 
kuluttua siitä, 5. syyskuuta 
2014, menimme naimisiin.

Pariskunta vihittiin Tu-
run linnan kirkossa ja häitä 
juhlittiin kuninkaansalis-
sa. Häitä Rajalin muistelee 
hymyillen.

– Ennen omia häitäni olin 
ehtinyt tehdä laulajana jo 
yli tuhat hääkeikkaa, jo-
ten minulla oli aika selvä-
nä mielessä millaiset häät 
haluan itselleni. Ja varsin-
kin millaisia en halua. Ni-
mittäin en sellaisia, joissa 
kaikki on aikataulutettu mi-
nuutilleen, niin että koko 
juhla menee pelkäksi suo-
rittamiseksi ja aikataulun 
toteuttamiseksi.

Tuoreella aviomiehellä 
oli jo tuolloin vuonna 2014 
ajatuksia muutosta ja yri-
tystoiminnasta Aurinko-
rannikolla, ja vuosi häiden 
jälkeen, syksyllä 2015 muut-
to lopulta toteutui.

Hiljaa hyvä tulee
Vaikka koronan runnoma 
vuosi 2020 on ollut esittä-
välle taiteelle vähintäänkin 
haasteellinen, on musiikki 
edelleen vahvasti osa Kuk-
ka-Maaria Rajalinin elämää. 
Hän työskentelee laulun-
opettajana ja odottaa jo kuu-
meisesti keikoille pääsyä. 
Sen lisäksi häneltä on tu-
lossa oma tangolevy. Levyn 
vertaaminen Iisakinkirk-
koon on liioittelua, mutta 
kaikessa rauhassa sitäkin 
on tehty.

– Eräänlainen lähtö-
laukaus levyprojektille 
tuli vuonna 2013. Olin sil-
loin edustamassa Suomea 
Granadan kansainvälisillä 
tangofestareilla. Siellä mi-
nua säesti argentiinalainen 
huippupianisti Juan Este-
ban Cuacci, Rajalin kertoo.

KUKA?
Kukka-Maaria Rajalin
• 44 vuotta
• Laulaja, musiikki

pedagogi
• Asuu Benalmádenassa 

miehensä Peterin kanssa

Vesa Uusi-Kilponen

Kun Kukka-Maaria Raja-
linin työhuoneessa istah-
taa sohvalle, voi kuvitella 
olevansa vaikka Välime-
ren risteilyllä. Ikkunas-
ta ei nimittäin näy muuta 
kuin meri ja ulapalla lipu-
via purjelaivoja. Huoneessa 
on myös tyylikäs valkoinen 
piano, risteilyhenkeä se-
kin. Rajalinin pianolla ei 
kuitenkaan soiteta voitto-
puolisesti aulamusiikkia. 
Hänen lajinsa on tango, ja 
vielä tarkemmin argentii-
nalainen tango.

Viiden Aurinkorannikol-
la vietetyn vuoden aikana 
Rajalin on toki ehtinyt tul-
la suomalaisyleisölle tun-
netuksi muutenkin kuin 
vain tangojen tulkitsijana. 
Ne jotka ovat nähneet hä-
net lavalla esimerkiksi Ab-
ba-iltojen tai James Bond 
-teemojen merkeissä, muis-
tavat varmasti, että tangon 
ohella Rajalinilta irtoaa mo-
ni muukin tyylilaji.

Tango tuli ja vei
Musiikki on ollut keskeinen 
osa Kukka-Maaria Rajalinin 
elämää jo nuoresta pitäen. 
Sekä laulaminen että pia-
nonsoitto ovat aina olleet 
lähinnä hänen sydäntään. 
Laulamisesta ja sen opet-
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”Espanjan 
maskipakko 
on Euroopan 

tiukimpia, mutta 
se ei estänyt 

epidemian toista 
aaltoa.”

hs.fi 26.8.

Yhtälö 3 X C
Yllä oleva yhtälö on vaikeasti ratkaistavissa Espan-
jassa. CCC on espanjaksi el corona (virus), la Corona 
(kuningashuone) ja Corinna (tekoprinsessa ja kunin-
gasisän ex-jalkavaimo). Näitä on pohdiskeltu Espan-
jassa koko kesä. Kataloniasta ei ole hiiskuttukaan.

On todettu, ettei kesälämpö tainnuttanutkaan co-
ronavirusta, vain hieman hengähdystaukoa. Virus 
nostaa uhmakkaasti päätään, kadut tyhjinä englan-
tilaisista, ei ole näkynyt saksalaisiakaan, puhumat-
takaan italialaisista, joita meillä Torressa oli paljon. 
Niissä hotelleissa, jotka ovat auki, kapasiteetti pyörii 
40 prosentilla. Kun lomakuukausi on ohi, niin sulke-
vat ovensa.

Se toinen C, Corinna Larsen, ex-kunkun ex-ra-
kastajatar on laittanut trumpetit soimaan. Sai lahjaksi 
kunkulta 65 miljoonaa euroa. Siitä on riittänyt puhetta. 
Viimeisessä BBC:lle antamassaan haastattelussa ker-
toi vuolaasti Juan Carlosin rahankäytöstä ja sadoista 
eri tileistä, joita miehellä on. Omisti kertomansa mu-
kaan jopa oman rahanlaskemiskoneen. Nähtävästi 
häntä kuulustellaan 28. syyskuuta. Luulisin, että tulee 
ampumaan tykkiään paukkuen.

Kolmas C, la Corona, kuningashuone. Kuningas - 
isä on jättänyt Espanjan pölyt ja rantautunut Abu Dha-
biin. Siis maanpaossa, kuten kävi kaikille Bourbon-
kuninkaille. Arvioitu omaisuutensa on kaksituhatta 
mijoonaa euroa. Nyt tutkitaan, että mistä rahat, joita 
ei ilmoitettu, oikestaan tulevat.

Epäillään lahjuksia, provikoita, esimerkiksi jokaises-
ta öljytynnyristä, jotka on tuotettu Arabias-
ta ja kuuluisasta luotijunasopimuksesta 
Medinasta Mekkaan; yli sata miljoonaa 
euroa provikkaa.

Kruununprinsessa Leonor sai täs-
sä taannoin kysymyksen, mitä sinusta 
tulee isona? Ei osannut vastata. Mutta 
kuitenkin, what ever will be will be...

Nuorempana tulin työskennelleeksi muutaman vuo-
den Valkeakoskella. En päivittäin, mutta päivän tai 
pari viikossa. Veikkaan, että valtaosa tietää kerto-
mattakin, että varsinkin vielä 90-luvun lopulla Val-
keakoskella vallitsi sopivissa tuuliolosuhteissa ns. 
”rahan haju”. Minusta se oli enemmänkin P:llä alka-
vaa askaa kuin rahaa.

Kerran, kun haju äityi oikein pahaksi, kysyin ystä-
vältäni, joka oli asunut parikymmentä vuotta noissa 
aromeissa, että tottuuko tähän joskus. Hän totesi la-
konisesti, että ei siihen totu, mutta ajan mittaan siitä 
ei enää jaksa valittaa.

Siinä oli mielestäni vinha viisaus. Asia, joka ei va-
littamalla parane, kannattaa pyrkiä ignooraamaan.

Tällä asenteella olen pyrkinyt suhtautumaan esi-
merkiksi näihin korona-ajan järjestelyihin. Vaikka 
naputtelisin kuinka nasevan kannanoton vaikkapa 
maskipakosta, pidän hyvin epätodennäköisenä, 
että Pedro Sanchez pirauttaisi puhelimella ja ke-
huisi, että olipa sulla hyviä pointteja, muutankin heti 
näitä sääntöjä.

Näin muodoin sovitaanko, että en valita myöskään 
tästä seuraavasta asiasta, kunhan totean:

Viime aikoina kovassa koronakurimuksessa olleen 
Aragonian pääkaupungissa Zaragozassa kaksihen-
kiset koronapartiot ovat alkaneet vierailla positiivisen 
koronatestin saaneiden potilaiden luona. Tarkoitukse-
na selvittää tarvitsevatko he apua karanteenissaan.

Kun näitä vierailuja oli tehty jo yli sadan, parhail-
laan covid-19 -tautia sairastavan luo, niin arvaapa 
mitä partiot raportoivat. 13%:ssa tapauksista potilas 
ei ollut kotona. Siis henkilö, joka tiesi sai-
rastavansa ja olevansa erittäin poten-
tiaalinen tartuttaja tautiin, joka joillekin 
on tappava, oli nähnyt hyväksi poistua 
kotoaan muiden ihmisten keskuuteen.

Jollekin tämäkin haisee, ja minun 
mielestäni se ei nytkään ole raha.

Lilian Välimäki, 35+,  
Kuru 
Kuuliaisesti totellaan ohjeita, 
mutta joka kerta kun sen 
laittaa, niin nousee arvostus 
niitä kohtaan jotka joutuvat 
käyttämään kaiket päivät. 

Aila Rosholm, 54,  
Espoo
Ei muuten haittaa, mutta välillä 
vähän ahdistaa kun ei kuumal-
la saa kunnolla henkeä. Pidän 
kuitenkin mielelläni. 

Harri Björklund, 53,  
Turku
Kyllähän se vähän ahdistaa 
varsinkin kuumalla ilmalla, 
mutta muiden terveyden 
kannalta täytyy pitää.  

Kimmo Sahlman

Janne Leipijärvi

Tulisen tangon tarkka tulkki

Kukka-Maaria Rajalin kutsuu itseään laulunörtiksi. – Minua kiinnostavat todella paljon äänen muodostamisen pienet 
vivahteet ja niihin vaikuttava fysiikka.

– Ohjelmistossani oli 
myös muutama oma kap-
paleeni, jotka olin säveltänyt 
argentiinalaisen Alfonsina 
Stornin runoihin. Juan piti 
kappaleistani ja ehdotti että 
etsisin käsiini jonkun suo-
malaisen runoilijan runoja, 
joihin voisin säveltää kap-
paleita. Ja hän lupasi olla 
mukana levytysprojektissa.

Aikansa sopivaa runoili-
jaa etsittyään Kukka-Maaria 
Rajalin löysi loistavan suo-
menruotsalaisen runoilijan 
Edith Södergranin, joka on 
maailmallakin tunnettu ja 
jonka runot Uuno Kailas 
suomensi jo vuonna 1929. 
Juan Esteban Cuacci lunas-
ti lupauksensa ja tuli Fuen-
girolaan soittamaan levyn 

pianot. Nauhoitukset teh-
tiin keväällä 2018 Centro 
Finlandian ravintola Roos-
tersissa täysimittaisella flyy-
gelillä.

Tällä hetkellä levy on 
käytännössä valmis ja se 
oli tarkoitus julkaista tä-
nä vuonna. Toisin kuiten-
kin kävi.

– Levyn julkaiseminen 

on vain osa koko juttua. 
Sen jälkeen niitä kappalei-
ta pitää päästä esittämään 
yleisölle. Kun sitä levyä on 
näin kauan valmisteltu, niin 
kyllä tässä vielä muutaman 
kuukauden jaksaa odottaa.

Keväällä 2021 levy jul-
kaistaan ja julkkarikeikka 
pidetään Kukossa, Kukka-
Maaria Rajalin lupaa.

Minä ja mun oikeudet
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1.  Mihin aikansa kalleimpaan elokuvaan olivat ehdolla 
päärooliin mm. Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Bale, 
Macaulay Culkin ja Matthew McConaughey?

2.  Kenellä urheilijalla oli parhaimmat palkkatulot talouslehti 
Forbesin julkaisemalla listalla viime toukokuussa?

3.  Miksi Boeing 747 -lentokoneen eli jumbon ohjaamo on 
matkustamoa ylempänä?

4. Missä sijaitsee maailman toiseksi pisin tunneli?
5.  Mitkä ovat prinssi Harryn ja Meghan Marklen viralliset 

etunimet?

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

Nyt on aika nostaa elämänlaatua ja nauttia 
kesän viime säteistä! Onnea saat lauantaisis-
ta vierailijoista!

Monenlainen selektio upeita asioita on ovesi 
takana viikonloppuna. Avara mielesi kytee ja 
se tuo sinulle onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

HOROSKOOPIT Ida Solland

Viime 
lehden 
sanaristikon 
oikea
ratkaisu FFF• 

    
CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
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Monelta osin taakse jäänyt kesäsi jatkuu mu-
kavasti ja romanttisesti. Onnea saat paljosta 
flirttailusta!

Ihana kesäinen fiilis lataa iltaasi utuista tun-
nelmaa. Onnea saat yllättävältä taholta ja 
moninkertaisesti!

Kuuma, kuumempi, hot, se on sinun kesäsi 
ollut ja tulee olemaan – vielä kuukauden. On-
nea saat sitruunasta!

Ihana tyyppi katselee sinua sillä silmällä koko 
lauantain, et vaan huomaa sitä. Onnea saat 
huulipunasta!

Superjännä tapahtuma innostaa sinua niin, 
että lennät yläilmoissa. Olet kauneimmillasi 
ja se tuo sinulle onnea!

Kesä jatkuu kohdallasi niin, että saat rantalo-
mailla koko sunnuntain. Onnea saat bikineis-
tä ja sardiineista!

Kiva yllätys kumppaniltasi sunnuntain viettoon 
piristää mieltäsi. Onnea saat rantahiekalta ja 
chirinquitosta!

Yybersiisti hemmo kiikuttaa sinulle kivan asi-
an, joka jää elämääsi. Onnea saat kesäloma-
tunnelmasta!

Kuuma kesä ja ihanat tunnelmat sekoittavat 
pääsi. Alat etsiä hyvää luettavaa ja se tuo si-
nulle onnea!

Kaikki mistä uneksit toteutuu, kunhan jaksat 
odottaa. Ihanat uutiset tuovat sinulle viikon-
loppuna onnea!

6.  Minkä ikonisen tavaramerkin/sloganin kesällä kuollut 
amerikkalainen graafikko Milton Glaser loi vuonna 1977?

7.  Minä vuonna ensimmäinen afrikkalainen musta nainen sai 
Suomen kansalaisuuden?

8.  Laita oikea prepositio un/una käärme sanan eteen  
___serpiente ja ___culebra?

9.  Minkä niminen on Suomen ensimmäinen autoilijoiden 
taukopaikka vuodelta 1952?

10. Mikä on rikosuutisoinnissa usein käytetty astalo?

R I T A O P O T

P A I T A P U S E R O

A L A T M I L T E I V Ä R E A L I T

M A K A K I I E S K I M O T T I I A

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

U S E A L I G U U R I R Ä M Ä I L

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

J S O T A M E T K A P I I R A A T

S A K A T U R A L I I S I T A N

U A O K S A I K U M O L L A A N

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

A I T A R A A T E L U I T A R A S T I

U N E T E S T E E R Ä S T I R S A T

M E L O N I T L O V I T I E N P I T O

A S U T N I S Ä A N S A T A A T U T

Kirjailija, journalisti 
ja ruotsin televisi-
on entinen uutis-
päällikkö Anders 
Roslund nousi mi-
nunkin tutkalleni kir-
joittamalla yhdessä 
Börge Hellströmin 
kanssa ja yhdessä 
he tuottivatkin kuusi 
kirjaa. Yhteistyö kat-
kesi ensin ”taiteelli-
siin erimielisyyksiin”, 
vaikkakin he palasi-
vat yhteen kirjoitta-
maan vielä yhden 
kirjan, jonka jälkeen 
urat jatkuivat hetken 
aikaa erillään. Börge 
Hellström menehtyi 
2017 sairauteen ja niin ollen yhteistä tuotantoa 
ei enää edes voi tulla. Sä kasvoit neito kaunoi-
nen on Roslundin toinen yksin kirjoittama kirja 
em. muutoksen jälkeen ja osaahan Roslund 
yksinkin kirjoittaa.

Kirja sinällään on itsenäinen teos, mutta par-
haan lukuelämyksen siitä silti saa lukemalla ai-
emmat teokset ensin, mikä on sinällään sääli. 
Tiukkaa tykitystä tämä silti on. 462-sivuinen ee-
pos ei juuri tyhjäkäynnillä polje ja pelkästään se 
on jo hyvän dekkarin merkki. Eläkkeen hilkulla 
hoippuva rikoskomisario Ewert Grens on kirjan 
päähenkilö ja tämä on siinä mielessä sarjan 4. 
osa, olkoonkin että itsenäinen, mutta Grensin 
menneisyys käsitellään aiemmissa kirjoissa. 17 
vuotta sitten Grens tutki tapausta, jossa onnitte-
lulaulu soi asunnossa kovalla ja viisivuotias tyttö 
avasi oven. Nyt tapaukseen kytkeytyy uusi juttu.

Ruotsalaisia dekkareita tulee kuin B-luokan 
toimintaelokuvia 90-luvulla. Kuten toimintalef-
fatkin, suurin osa on harmaata massaa, joita 
voisi lukea vaikka koomassa. Roslundin tyyli 
kuitenkin puree ainakin minuun ja sitä kautta 
väitänkin että hän ei välttämättä enää kuulu 
siihen B-kategoriaan, vaan on ihan kärkipään 
tekijöitä tuossa suuressa massassa, joka naa-
purista vielä kirjapainoja työllistää. Kannattaa 
ottaa lukulistalle.

MT

Anders Roslund:                   

Sä kasvoit neito kaunoinen

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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Kuljetusliike Kissa Vieköön kuljettaa kaiken
omaisuutesi vaikka suoraan kotiovellesi. 

Jos et pääse vastaanottamaan tavaroitasi Suomessa, 
pidämme ne Keski-Suomen 

varastollamme hyvässä tallessa.
Kuukauden mittainen varastointi on ilmainen.

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän
- NE KISSA VIEKÖÖN!

+358 400 716 266  •  +34 645 290 899

Kuljetusliike

KISSA VIEKÖÖN
+358 400 716 266

Kuljetusliike Kissa Vieköön kuljettaa kaiken

– www.kuljetuskissaviekoon.fi  –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

Camino Pajares 10, nouto tors
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 uimaallas. Lämmitys + 
ilmastointi. Puh +358 50 308  
9254 

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

Vuokrataan osuus autohallipai
kasta moottoripyörälle, hyvä si
jainti Los Pacosissa A7liitty
män läheisyydessä. Tiedustelut 
p. +358 50 5700 907

Kausi 2020–2021 matka tuntemattomaan

In memoriam

Kauko ”Kake” Salon muistolle

LA LIGAN viimeinenkin palapelin osa 
loksahti paikalleen kun yllätysjoukkue 
Elche varsin dramaattisen kamppailun 
jälkeen Gironaa vastaan varmisti nou-
sunsa takaisin pääsarjaan. Kaudella 
2020–2021 ylimmän portaan uudet 
joukkueet ovat siis Huesca, Cadiz ja 
Elche.

Seuraava sarjaporras vieläkin hie-
man kuplii. Deportivo on nostanut jos 
jonkinnäköistä kannetta ja protestia 
putoamistaan vastaan. Kolmas por-
ras eli 2B olisi perinteikkäälle seuralle 
katkera pala ja saattaisi merkitä vel-
kaisen organisaation päätepistettä, 
joten rimpuilu on täysin ymmärrettävää. 
Viimeisellä kierroksella Deportivon oli 
määrä kohdata Fuenlabrada, joka lähti 
ottelumatkalle tietäen viiden pelaajansa 
kantavan koronavirusta. Ottelu siirret-
tiin pelattavaksi myöhemmin vain tun-
teja ennen kuin pelin oli määrä alkaa. 
Vaikka matsin lopputulos (jälkeenpäin 
pelattuna 2–1 voitto Depolle) ei säily-
miseen riittänytkään, vaati Deportivo 
ensin koko viimeisen kierroksen yhtä-
aikaisen pelaamisen uusintaa. Sitten 
useammalla joukkueella paisutettua 
tulevan kauden liigaa. Viimeisenä ol-

jenkortenaan vielä vaatimus Fuen-
labradan diskaamisesta ja pääsystä 
tämän jälkeen kalifiksi kalifin paikalle. 
Tätä kirjoitettaessa lopullinen sinetti 
vielä puuttuu, mutta olisin itse valmis 
panemaan rahani likoon Fuenlabradan 
säilymisen puolesta.

Vaikka se ei olekaan vielä ihan ki-
veen kirjoitettuna niin näillä näkymin 
La Ligan organisoimat kaksi ylintä 
jalkapallosarjaa käynnistävät 2020–
2021 -kautensa syyskuun puolivälissä. 
Suurin mielenkiinto liittyy ilman muuta 
koronavirustilanteeseen. Saadaanko 
sarjat aloitettua/pelattua suunnitelmi-
en mukaan? Missä vaiheessa yleisö 
päästetään lehtereille?

Oma intuitioni kertoisi jotta syyskau-
si pantaisiin pakettiin viruksen ehdoilla 
suljetuille saleille, mutta kevätkaudek-
si 2021 pääsisimme jo itse-
kin paikan päälle pelejä 
seuraamaan. Tämä siis 
ihan pelkkänä puhtaa-
na veikkauksena, vailla 
minkäänlaisia järkipe-
rusteita. Aika sitten ker-
tokoon mitä tule-
man piti.

L oppukesällä 2009 seisoin yksin ja 
mietteliäänä tulevan Centro Fin-

landian viereisellä kadulla, kun vieree-
ni ilmaantui rennon oloinen kaveri ja 
kysyi: Suunnitteletko tuohon tyhjään 
kiinteistöön jotain? Avoimin mielin 
vastasin juuri niin kuin asia oli, kaup-
pa- ja palvelukeskusta, ja siihen pitäisi 
valita urakoitsija, kun tarjouksen jät-
töaikakin on ohi.

Kaveri esitteli itsensä Kauko Saloksi 
ja kertoi tehneensä noita hommia yli 
kolmen vuosikymmenen ajan Aurin-
korannikolla. Voinko vielä jättää tar-
jouksen, hän lisäsi.

Totta kai voit, vastasin ”Kakelle”. Jo-
tenkin luottamus häneen tuli heti ensi 
tapaamisella. Olimme olleet vaikean 
valinnan edessä, kuka tekisi ja mitä. 
Emme silloin vielä voineet ymmärtää-
kään mistä miehestä oli kysymys ja 
kuinka syvä luottamus toisiamme koh-
taan syntyi, kestääkseen loppuun asti.

Aurinkorannikolla olen tavannut 
paljon ihmisiä tämän viidentoista vuo-
den aikana. Kauko Salon tapaisia ih-
misiä on harvassa. Älykäs, huumoria 
hän käytti fiksusti vaikeissakin tilan-
teissa. Hän ei tuonut ongelmia asiak-
kailleen, vaan ratkaisuehdotuksia jotka 
olivat monesti hänelle ison työn takana.

Kake oli hyvin tunnettu omalla alal-
laan ja siihen liittyvissä palveluissa. 
Asiat sujuivat hyvin

kun ihmiset tiesivät olevansa Kaken 
kanssa yhteistyössä. Hänen sujuva es-
panjan kielen osaamisensa avasi mo-

nia portteja vaikeistakin byrokratian 
rattaista, mikä on tärkeää Espanjassa 
toimittaessa.

Katson Kauko Salon olleen vahva 
lenkki koko Centro Finlandia raken-
tamisessa. Hänen joustava asenteen-
sa auttoi kantamaan pahimpien karien 
ylitse. Kun tänä syksynä oli tarkoitus 
jälleen uudistaa palvelukeskustamme 
Kaken yrityksen kanssa, niin kohta-
lo puuttui peliin kaikkein ikäväm-
mällä tavalla.

Kauko Salon äkillinen menehtymi-
nen oli sokki. Joukosta oli poistunut 
koskettava ihminen, liian aikaisin.

Surevien joukko on suuri.

Vesa Uusi-Kilponen

La Liga 

www.uusirefla.com Lauri P. Pietikäinen

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam
me vastaan hyväkuntoista ta

www.aurinkorannikonseurakunta.fi
       aurinkorannikonseurakunta            

aurinkorannikon suomalainenseurakunta

www.aurinkorannikonseurakunta.fi
       aurinkorannikonseurakunta            

aurinkorannikon suomalainenseurakunta

Jumalanpalvelukset sunnuntaisin Srk-kodilla 
klo 18.00.
Kirjasto avoinna sunnuntaisin klo 17.00–18.00.
Srk-kodin kahvila ja kirjasto avoinna 
keskiviikkoisin kello 10–13 sekä 
raamattuopetusta klo 13–14.
Papit tavoitettavissa pääsääntöisin 
puhelimitse tai s-postilla (mahdollista sopia 
myös yksityinen tapaaminen).
Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649194085
jarmo.karjalainen@evl.fi 

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
p. +34 654 51 14 72 (lomalla 15.9. saakka)
juha.sarkkinen@evl.fi 

Sosiaalikuraattori Tia Raunio
Tavattavissa srk-kodilla keskiviikkoisin klo 10–13.
p. +358503472159
tia.raunio@merimieskirkko.fi  

Lahjoitustilit
Nordea FI89 2066 1800 0216 23 ja

La Caixa ES44 2100 2678 9202 0100 2129

varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä
hävaraisten auttamiseksi. Vas
taanotto, myynti to klo 10–14   

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

Lääkäri ja sairaalakäynnit, 
NIE, residencia jne.

Yli 20 vuoden kokemuksella.

Janita Forsman-Gutierrez
Puh. 685 928 411
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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 17632014

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 UusiKilponen
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.  Titaniciin
Vuonna 1998 ensi-iltansa saanut elokuva maksoi 200 miljoonaa 
taalaa, kun taas itse laiva maksoi silloiseksi rahaksi muutettuna 
vain 150 miljoonaa dollaria. Lopulta 20th Century Fox joutui 
pyytämään kilpailevaa Paramount Picturesia osallistumaan 
kustannuksiin. Jack Dawsonin rooli meni tietenkin Leonardo 
DiCapriolle.

2.  Tennispelaaja Roger Ferederillä
Federer nousi vitostilalta ykköseksi ensimmäisenä tennispelaa-
jana kautta aikain. Hänen bruttoansiot olivat 106,3 miljoonaa dol-
laria eli noin 95,8 miljoonaa euroa. Federerin tuloista peräti 100 
miljoonaa taalaa tuli muualta kuin palkintorahoista. Jalkapalloilija 
Christiano Ronaldo jäi noin millin päähän sveitsiläisestä.

3.  Jotta sen alapuolelle saadaan ovi lastiruumaan.
Vielä 1960-luvulla lentokoneenvalmistajat uskoivat yliääni-
koneiden valtaavan henkilökuljetuksen markkinat. 747 suunni-
teltiin välivaiheen koneeksi, joka voidaan muuttaa helposti rah-
tikoneeksi.

4.  Suomessa Asikkalan ja Vantaan välillä
Päijänne-tunneli alkaa Asikkalan selältä ja loppuu Silvolan teko-
järveen Vantaalle. Se on 120 kilometriä pitkä raakavesitunneli. 
Vesi virtaa tunnelin läpi hitaasti. Sen matka kestää noin yhdeksän 
vuorokautta.

5.  Henry ja Rachel
Ne kävivät ilmi, kun heidän poikansa Archien syntymätodistuk-
sesta tuli julkinen. Molempia puolisoita on kutsuttu pienestä 
pitäen heidän lempinimillään. Sattumalta Rachel oli Meghanin 
roolinimi sarjassa Pukumiehet.

6.  I ♥ New York
1970-luvun lopulla New York tunnettiin väkivaltaisena jengi-
kaupunkina, jossa oli maan korkeimmat murhaluvut. Kampan-
jalla aloitettiin New Yorkin puhdistaminen ihmisten mielissä, 
vaikka lopullinen niitti iskettiin vasta 1990-alussa, kun pormes-
tari Rudolph Giuliani aloitti nk. nollatoleranssin – siihen aikaan ei 
saanut kävellä edes punaista valoa päin ilman sakkoa.

7.  1899
Rosa Clay työskenteli suomalaisessa lähetyssaarnaajaperheessä 
piikana. Ensimmäisinä Suomen vuosinaan 1880-luvun lopussa 
häntä esiteltiin hengellisissä tilaisuuksissa kesynä villinä. Vajaan 
kymmenen vuoden päästä, 1898, Clay opiskeli opettajaksi ja 
muutti 1900-luvun alussa USA:han pakoon suomalaista rasis-
mia.

8.  Una serpiente (feminiiminen) ja  
 un culebra (maskuliininen)
Espanjan kieli ei aina noudata kielioppisääntöjä. Ehkä tunnetuin 
epäsäännöllinen sana on vesi eli agua. Onko sinulla kylmää 
vettä? = Tienes agua fría? Vesi on feminiininen sana, jonka 
yksikön epämääräinen prepositio on ”un” – ei ”una” pitkän a:n 
takia. Toinen tunnettu vastaava sana on un arma, las armas.

9. Lahnajärvi
Lahnajärvi oli pitkään aina 2000-luvulle asti suosittu taukopaikka 
Turun ja Helsingin välillä kulkevalla Ykköstiellä, jossa pysähtyivät 
myös niin linja-autot kuin turistit. 1980-luvun puolessa välissä 
siellä avautui myös Suomen ensimmäinen vesipuisto. Viimeiset 
vuodet paikka on ollut niin kiinni kuin auki ja purku-uhan alla.

10. Tilapäinen lyöntiväline
Astalo on tavara, josta ei ole suunniteltu lyöntivälineeksi, mutta 
sitä käytetään usein lyömäaseena. Sellaisia voi olla vaikka olut-
pullo, halko, jakoavain, ym.  

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

Virkamiesten kylmät 
terveiset hallitukselle

vesa.uusikilponen
@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

ELÄKEPUTKI POIS, ansiosidonnaiseen työttö-
myyskorvaukseen porrastus ja keston rajaus 
työhistorian mukaan.

Suomessa valtiovarainministeriön virkamiehet 
löivät tiukat rätingit pöytään. Näillä lääkkeillä pitäisi 
syntyä 30.000 uutta työpaikkaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus istuu 
nyt kylmien tosiasioiden edessä.

Tietoa siis on, mutta onko tahtoa. Aiemmin vas-
taavat esitykset ovat kaatuneet poliittiseen vastus-
tukseen. Suomi ajettiin jopa yleislakon partaalle.

Suomi ottaa lisää velkaa 20 miljardia tänä vuon-
na ja ensi vuonnakin 6–7 miljardia euroa. Vuosikym-
menessä pitäisi päästä tilanteeseen, jossa valtion-
velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Tämä edellyttää työllisyysasteen nostoa yli 
75 prosentin. Viime aikoina on ryhdytty jo puhu-
maan siitä, miten 78 prosenttia työikäisistä pitäisi 
olla sorvin ääressä kasvattamassa kansantuloa.

Suurta merkitystä on sillä, miten maailmanta-
lous kehittyy ja millainen tilanne on meille tärkeis-
sä vientimaassa. Juuri nyt ei näytä hyvältä, kun 
koronaviruksen toinen aalto etenee maailmalla 
hyökyaallon lailla.

Edellä kerrottu ei kuitenkaan poista sitä tosi-
asiaa, että hintakilpailukykyämme pitää edelleen 
kohentaa. Se edellyttää paikallisen sopimisen 
lisäämistä ja palkan muuttamista yhä enemmän 
tuloksen mukaan muodostuvaksi.

Vvm:n virkamiehet ehdottavat ansiosidonnaisen 
keston muuttamista. Mitä lyhyempi on työura, sen 
lyhyempi on kesto ja päinvastoin.

Lääkkeisiin kuuluu myös kahden viikon välein 
tehtävät haastattelut tai tapaamiset. Yhteydenot-
tojen laistamisesta tulisi sanktio. Sanktio nousisi 
sen mukaan, mitä useammin tapaaminen jää 
hoitamatta.

Suomessa yli 60-vuotiaat ovat saaneet yt-neu-
vottelujen jälkeen lähteä, usein molemminpuolisella 
sopimuksella. Ongelma on siinä, etteivät ikäänty-
neet enää palaa työelämään.

Ruotsissa ei putkea ole ja ikääntyneitä työn-
telijöitä on paljon yleisemmin töissä kuin meillä. 
Ero on huima.

Ruotsissa irtisanomisjärjestys on selkeä: vii-
meksi tulleet lähtevät. Suomessa jääjät ratkaistaan 
sen mukaan, miten tärkeä työntekijä yritykselle on.

Ruotsissa lasketaan, että nuoret löytävät uuden 
työpaikan tai kouluttautuvat uudelleen.

Ruotsissa on myös kevennetty ikääntyvien 
työntekijöiden sivukuluja.

Kukaan ei voi kieltää, etteikö vvm:n virkamies-
ten ehdotuksilla olisi heidän ilmoittamiaan työlli-
syysvaikutuksia.

Tänä syksynä punnitaankin Sanna Marinin (sd.) 
hallituksen kyky tehdä myös kipeitä päätöksiä. 
Marinille on kertynyt poliittista pääomaa ja us-
kottavuutta. Jos hän ja valtiovarainministeri Matti 
Vanhanen (kesk.) kykenevät tekemään edes sen 
suuntaisia päätöksiä, mitä Hetemäki linjasi, on se 
odotettua enemmän.

Jos Marin kykenee katkaisemaan napanuo-
ran ay-liikkeeseen ja tekee itsenäistä politiikkaa 
kansakunnan parhaaksi, on se todella kova juttu.

Samalla tulisi punnituksi hänen poliittinen pää-
omansa.

Vaakaa painaisivat alas ay-liike, mutta nos-
taisivat työnantajat ja historian juoksussa myös 
yhteiskunnallista analyysiä tekevät.

Olot ovat nyt niin poikkeukselliset, että ikä-
vätkin päätökset voivat mennä läpi, 

jos ne osataan markkinoida oikein; 
kansantalouden vaatimalla välttä-
mättömyydellä, joka koituu koko 
kansan hyväksi.

Riviilmoitukset 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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Sinun täytyy vain ottaa uusi auto-, koti-, henki- tai hautausvakuutus 
päästäksesi nauttimaan Cashback-maksunpalautustarjouksestamme - 
koska vaikeina aikoina tarvitsee vähän hemmottelua!  

Vakuutusmäärissä, kuten myöskään maksunpalautuksissa, 
ei ole ylärajaa!

#1
Expatriaattien

valinta

LIBERTYCASHBACK

Ota yhteyttä: Seguria SL, www.seguria.es tai puh. 951 396 350

SINÄ
sitä eniten

Kun

tarviset

OLETKO JO ASIAKAS? 

jokaisesta uudesta vakuutussopimuksesta

60€ CASHBACK

OLETKO UUSI ASIAKAS? 

ensimmäisestä vakuutussopimuksesta & 60€ siitä 
eteenpäin 

30€ CASHBACK

23.      
JOULUKUUTA
2020 

asti  

Tarjous voimassa 27.08. - 23.12.2020. Vakuutus tulee maksaa suoraveloituksena. Edut koskevat vain uusia auto-, koti-, henki- ja hautausvakuutuksia. Edut eivät koske jo voimassaolevia vakuutuksia tai niiden uusintaa. Kaikissa 
tapauksissa sovelletaan ehtoja ja vähimmäishintoja. Lisätietoa verkkosivuillamme ja vakuutusagentiltasi.

Fuengirola Fi HP (150mmx225mm) 28th August

VUOKRATTAVAA 
LIIKETILAA 
TARJOLLA!

 
Soita ja kysy lisää: +34 679 844 378 tai lähetä sähköpostia: info@centrofinlandia.fi

Keskeinen ja näkyvä sijainti 
Fuengirolan Los Bolichesissa. 

Sopii erinomaisesti call centeriksi 
tai toimistoksi.
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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 €


