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LA 
10–16

www.ewalds.fi • @Ewalds

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

 

MA–PE 
10–19

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto

ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

Pienikin ilmoitus huomataan!

VARAA MATKASI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Ulkohytti merinäköala 
alk. 1479€ / hlö

Parvekkeellinen ulkohytti 
alk. 1679€ / hlö

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

Suositut risteilyt alkavat!
8.10.2022 

MSC Orchestra 
11 päivää, 10 yötä 

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

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

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

Fuengirolasta Málagan satamaan ja takaisin

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

Lähde retkelle! 
Gibraltar

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

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

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

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

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

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

Kukkiva Córdoba
11.5., hinta 80€

Toimimme 7 päivää 
viikossa. Varaa ajoissa!

• Noudamme ja toimitamme 
tavarat melkein mistä vain.

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

• Noudamme myös ylimääräiset 
tavarat kierrätykseen.

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

ASUNNON TYHJENNYSPALVELU

+34 602 062 225

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

Sinun ilmoituksesi tähän?
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Fuengirolan sää

Kansainväliset päivät 
olivat huikea menestys
Kahden pandemiavuoden jälkeen vihdoin 
juhlitut Fuengirolan kansainväliset 
päivät, eli La Feria Internacional de los 
Países, olivat jättimenestys. Näin vakuutti 
kaupungin pormestari Ana Mula yhdessä 
turismivastaava Rodrigo Romeron kanssa.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuvat: Santtu Hyytinen

Kansainvälisillä päivillä tehtiin tänä vuonna ennätyksiä niin kävijämäärissä 
kuin oluen myynnissä.

Maanantaina 2. toukokuu-
ta päättyneiden kansain-
välisten päivien jälkeen 
pormestari Mula totesi että 
tapahtuma oli sekä järjes-
telyjen, osallistujamäärän 
että asiakastyytyväisyy-
denkin osalta ”jättime-
nestys”.

Kuusipäiväisten juhlien 
aikana juhla-alueella kävi 
virallisten tilastojen mu-
kaan yli miljoona vierai-
lijaa. Koska koko Málagan 
provinssissa asuu yhteen-
sä n. 1,7 miljoonaa ihmistä, 
kävijämääräksi ilmoitettu 
luku tarkoittanee juhla-alu-
eella vierailujen määrää, ei 
eri henkilöiden määrää.

Mula iloitsi myös siitä, et-
tä kansainvälisten päivien 
aikana vilinää ei ollut ai-
noastaa feria-alueella, vaan 
koko kaupunki vilisi vierai-
ta niin lähikunnista kuin 
Andalusiasta ja muualta 
Espanjastakin, jopa ym-
päri maailmaa.

Kansainvälisten päivien 

paluu näkyi myös hotelleis-
sa. Fuengirolan hotellien 
täyttöaste pitkänä viikon-
loppuna oli keskimäärin 
85%, mikä on erinomainen 
tulos. Jotkin hotelleista oli-
vat aivan täynnä.

Pormestari Ana Mula 
totesi, että tällaiset luvut 
antavat odottaa menestyk-
sellistä turistikautta.

Suomen osastolla 
ennätystuloksia
– Tämä oli meille parhai-
ten onnistunut tapahtuma 
ikinään. Vaikka valmis-
tautumisaika oli lyhyt ja 
tilat normaalia pienem-
mät, onnistuimme sekä 
taloudellisesti että sisällöl-
lisesti hienosti, hehkuttaa 
kv-päivien Suomen osas-
ton organisaattori Marko 
Levander.

Jotta saadaan hieman 
mittakaavaa, Levander 
avasi joidenkin tuotteiden 
myyntilukuja.

Myimme
 ● 2.000 porokebab annosta
 ● 1.500 lohileipää
 ● 800kg loimulohta
 ● 6.600 litraa olutta

Varsinkin olutmäärä kuu-
lostaa hurjalta.

– Meiltä loppui suomalai-
nen Sandels -olut jo lauan-
tai-iltana. San Miquel tuli 
onneksi apuun ja saimme 
pidettyä hanat auki maa-
nantaihin saakka. 

Levander katsoo jo eteen-
päin ja suunnitelmat ensi 
vuoden kv-päivien osalta 
ovat käynnissä.

– Neuvottelut joka 
suuntaan ovat jo pitkällä. 
Kaupungin kanssa on kes-
kusteltu siitä, että saamme 
takaisin ison casetan heti si-
sääntulon kohdalta. Olvin 
kanssa neuvotellaan oluts-
ponsoroinnista, tavoitteena 
on myydä ensi vuonna 600 
tynnyriä Sandelsia eli hur-

jat 18.000 litraa. Myös po-
ron maahantuojan kanssa 
on jo keskusteltu tuoteva-
likoiman kasvattamisesta. 
Ensi vuonna tehdään Suo-
mi isosti, sen lupaan jo nyt, 

Levander julistaa.
Myös ohjelmaa ensi vuo-

den juhliin suunnitellaan 
hyvissä ajoin. Levanderil-
le voi esittää ideoita ja eh-
dotuksia jo nyt.
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KUKKO EVENTS • Av/de Los Boliches 4, Fuengirola • Puh. +34 646 111 203 • www.kukkorestaurante.com

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI

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

Lauluyhtye Tríada
Maija Hapuoja, 

Seita Van Den Eeden 
& Lea Antila

Ari-Pekka Korhononen (piano), 
Ari Kovero (perc.)

Su 8.5. klo 13

25€
Sis. noutopöytä 

runsain valikoimin 

ja kakkukahvit!

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

Sis. noutopöytä 

runsain valikoimin 

ja kakkukahvit!

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

Sis. noutopöytä 

runsain valikoimin 

ja kakkukahvit!

”Lounaskonsertissa 
kuullaan sekä tuttuja 

että hieman tunte-
mattomampiakin 

äitien päivään sopivia, 
kauniita lauluja.”

Edif Cristal, Paseo Maritimo 115, Torreblanca, 
Fuengirola - Puh. 952 667 230 

-10%
Tällä ilmoituksella 

Avoinna klo 13–24 (tiistai suljettu)

 

ARGENTIINALAINEN   RAVINTOLA

Erikoistunut hiiligrillissä 
valmistettuihin liharuokiin!

Parrilla Cosquin

HUOM! Uusi osoite!

Avoinna Ma, Ke, To klo 17.30–23.30
Pe–Su klo 14–16.30 ja 19–23.30 
(tiistaisin suljettu)

Erikoistunut hiiligrillissä 
valmistettuihin liharuokiin!FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 

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

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

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

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

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna Ti–Su 
klo 12–21:30

(urheilun mukaan 
venytetään)

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

JALKA
PALLON  

EM
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

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

Facebook: paseo 100 Sport & Soul

HUIPPU RUOKAA, HUIPPU TUNNELMAA!

Season Start 
4.9.2021

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

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

SIMPLY SCANDINAVIAN ▷ RESTAURANTE & CAFETERÍA
Av/de Los Boliches 4, Fuengirola ▷ Puh. +34 646 111 204 

TORSTAI 
EXTRA: 

Hernekeitto ja 
pannukakku 

5,90€

PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT LOUNASANNOKSET

JUURITAIKINAAN 
LEIVOTTU 

PÄIVÄN PIZZA

LOUNAS

8,90€

Katso päivän 
annokset 
Facebookista!5,90€

Keitto-
lounas

7,50€

Salaatti-
lounas

8,90€

Lämmin-
ruokalounas

MA–LA
KLO 12–16

Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä

Paseo Máritimo nro 64, local 1 (hotel Yaramar)
Avoinna klo 12–24 (ma suljettu) – Puh 951 530 498

R e s t a u r a n t e  V i n e a
Uusi ravintola rantakadulla

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!
HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

-10%
 tällä 

ilmoituksella  

á la carte -listan 

annoksista!

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!  
puh. 952 477 967

www.pizzamaestro.es

Calle Salinas 34, Los Boliches 
(Los Bolichesin juna-aseman alla)

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

Menovinkit viikon varrelle:
www.fuengirola.fi/menovinkit
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tehtiin rytmivaihdoksia, 
välillä kuultiin ska-musii-
ikkia, välillä rockabillyä, 
silti homma pysyi hienos-
ti kasassa, iloitsee Niina Ris-
tolainen.

Sami Yaffan bändissä 
soittaa tuttuja muusikoita 
suomalaisyhtyeistä. Kita-
rassa on Himistä tuttu Lin-
de, samoin kosketinsoittaja 

Burton on tuttu Him-yhty-
eestä. Rumpali Janne Haa-
visto muistetaan monesta 
yhteydestä, esimerkiksi J. 
Karjalaisen bändeistä ja Lai-
ka & the Cosmonautsista.

Keikalla bändi soitti pää-
osin Yaffan uutta tuotantoa. 
Encore-vaiheessa muistel-
tiin vanhoja, kuultiin New 
York Dollsia, Heartbrea-

kersia ja Johnny Thunder-
sia, näissä kaikissa Yaffa 
on soittanut. Suomalais-
ten illan kruunasi Hanoi-
klassikko Lost in the city ja 
viimeisenä kuultu Pelle Mil-
joona OY:n Olen kaunis.

Sami Yaffan kanssa on 
jo aloitettu keskustelu, jos-
ko hän tulisi ensi syksynä 
Fuengirolaan esiintymään.

Aurinkorannikon muusi-
kot Jartsa Tuovisen johdol-
la soittavat Baddingin, Topi 
Sorsakosken, Jorma Kää-

riäisen ja muutaman muun 
Agents -yhtyeen kanssa tu-
tuksi tekemiä kappaleita.

Hauskan lisän iltaan 
tuo Mr. Breathless. Mies 
sattuu olemaan Aurinko-
rannikolla ja nähtyään il-
moituksen illasta hän soitti 
ja kysyi saako bileisiin liit-

tyä. Mr. Breahless on oikean 
Agentsin keikkamyyjä ja 
hän myös soittaa useassa 
Esa Pulliaisen kokoonpa-
nossa. Mr. Breathless soit-
taa illan aluksi lyhyen 
rock´n ŕoll -setin Jerry Lee 
Lewis -tyyliin ja osallistuu 
joihinkin Agents-kappalei-
siin bändin kanssa.

Varaa paikkasi ennak-
koon laittamalla sähkö-
postia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com. Show 
alkaa klo 20, lippuja saa 
myös ovelta klo 18.30 al-
kaen.

Lauantaina 14.5. Kukos-
sa vietetään todellista la-
tinomusiikin juhlaa. Silen 
Band plays Latino on jo mo-
neen kertaan näyttänyt ky-
kynsä Aurinkorannikon 
parhaana bilebändinä. Yh-
tyeen superintensiivinen 
rytmiikka saa jokaisen ta-
kapuolen irti penkistä ja jo-
kaisen lantion liikkumaan 
rytmikkäästi. Tällä kertaa 
latinorytmeihin saadaan 
vielä oiva visuaalinen lisä, 
kun Fuengirolan samba-

naiset vierailee sulkineen 
lavalla parissa kappalees-
sa. Sambanaiset on Kukkis 
Rajalinin johtama harras-
tajaryhmä, jonka ensiesitys 
nähtiin Kukon Wappub-
runssilla.

Varaa paikkasi etukä-
teen, näihin iltoihin on 
yleensä tungosta. Laita 
sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com 
Show time on lauantaina 
klo 20, ovet aukeavat jo 
klo 19.

Agents-ilta feat. 
Mr. Breathless

Silen Band & Sambanaiset

Heikki Viinamäki ja Jartsa Tuovinen 
Agents-musiikin pauloissa. Bändissä 
mukana Jorma Ettanen, Kari Alajuu-
ma ja vierailija Mr. Breathless.

Silen Band plays Latino on alueen ykkösbilebändi.

Yaffan kiertue jatkuu perjantaina Barcelonassa ja lauantaina Mallorcalla.

Esteponan ”Tavastia” Louie Louie on Aurinkorannikon rock-pyhättö. Sami Yaffa tervehti Fuengirolan suomalaislähetystöä sekä lavalta että keikan jälkeen henkilökohtaisesti.

Fuengirolan Sambanaiset elävöittää miehistä rytmiikkaa.

Sami Yaffa kävi kylässä

Pari viikkoa sitten Kukossa järjestetty 
Agents-ilta oli loppuunmyyty. Moni jäi ulko-
puolelle ja joiltain oli mennyt ohi koko tilai-
suus. Yleisön pyynnöstä tämän viikon lauan-
taina järjestetään uusinta Agents-illasta. 

Juuri kun Aurinkorannik-
ko on selvinnyt Andy Mc-
Coyn muutaman viikon 
takaisesta vierailusta, lu-
vassa oli lisää suomalais-
ta rock´nŕollia. Myös Hanoi 
Rocksissa vaikuttanut Sa-
mi Yaffa teki bändeineen ly-
hyen Espanjan kiertueen ja 
yhtenä keikkapaikkana oli 
viime tiistaina Esteponassa 
sijaitseva Louie Louie.

– Hieno keikka oli kaikin 
puolin. Louie Louie on to-
dellinen rock-luola, muis-
tuttaa vähän Helsingin 
Semifinaalia tai Tavasti-
aa, paikalla ollut Roy Roos 
kertoo.

Baari ei ollut loppuun-
myy ty,  enemmänkin 
väkeä keikalle olisi mah-
tunut. Suomalaisedustus 
oli yleisön joukossa mitta-
va, Fuengirolasta lähti iso 
seurue katsomaan legen-
dan keikkaa.

– Oli tosi hyvä meininki. 
Hienointa oli se, että bändi 
pystyi sekoittamaan tyy-
likkäästi montaa eri gen-
reä. Kappaleiden sisällä 

Teksti: Antti Pekkarinen 
Kuvat: Niina Ristolainen 
ja Roy Roos



Tapahtumat6 – Perjantai 6.5.2022

 
Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit  

Pe 6.5.
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Miami 
harjoitukset klo 20.30
Fuengirola, Meriatur, Päiväretki El Torcal & 
Antequera
Fuengirola, Pub Fifty-Sixty, Darts 301 klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Mestis Finaalipeli klo 17.30, 
Texas Hold’em -turnaus BIG FRIDAY
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

La 7.5.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Agents-ilta 
feat. Mr. Breathless – Jartsa, Hese, Jorma & Kari 
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Miami aika-ajot 
klo 22 
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Kokoontuminen 
pelimatkaan Malaga – Oviedo klo 15.45, 
F1 Miami aika-ajot klo 22
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

Su 8.5.
Fuengirola, Kukko, Äitienpäiväkonsertti ja -lounas: 
Lauluyhtye Tríada – Maija Hapuoja, Seita Van Den 
Eeden & Lea Antila, Ari-Pekka Korhononen (piano), 
Ari Kovero (perc.) klo 13
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 EHT Ruåtsi – Suomi, 
klo 21.30 Formula 1 Miami GP
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Veikkausliiga klo 17.30, F1 
Miami GP klo 21.30 

Ma 9.5.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show 
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan alkeet, 
Sani Alba-Nieminen klo 14.45

Ti 10.5.
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive Klubi: 
Jerry Fox & Kimi! klo 19 
Fuengirola Uusi Refla, Texas Hold’em -turnaus 
klo 18

Ke 11.5.
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu 
klo 19
Fuengirola Uusi Refla, Kauhajoki – Vilpas 
koripallon finaali klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, 
Karaoke klo 20
Fuengirola, Meriatur, Päiväretket Ronda ja 
Setenil de las Bodegas / Caminito del Rey / 
Kukkiva Córdoba

To 12.5.
Fuengirola, Meriatur, Klassikkopäiväretki 
Gibraltarille
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan keskustelu, 
alkeistaso, Sani Alba-Nieminen klo 14.45
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla,  Kokoontuminen 
saunareissulle klo 17, Veikkausliiga klo 17

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

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

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

(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen 
ja se edellyttää ruokailua.)

Kukossa
tapahtuu!tapahtuu!

La 7.5. klo 20 (10€)
Agents-ilta 
feat. Mr. Breathless
Baddingin, Topi Sorsakosken 
ja muiden Agents-solistien 
musiikkia: Jartsa, Hese, 
Jorma & Kari

Su 8.5. klo 13 
(25€ sis. lounaan ja 
kakkukahvit)
Äitienpäiväkonsertti
Lauluyhtye Tríada
Maija Hapuoja, 
Seita Van Den Eeden
& Lea Antila
Ari-Pekka Korhononen (piano), 
Ari Kovero (perc.)

La 14.5. klo 14 (vapaa pääsy)
Noora Karman 
Talent Schoolin ja 
Tuiskulan kevätjuhla
•Talent Schoolin esityksiä: 
Tanssia, taikuutta yms.
•Tuiskulan lasten lauluesitys 
Maija Hapuojan johdolla
(Mahdollisuus nauttia buffet-
lounas klo 12 alkaen)

La 14.5. klo 20 (10€)
Silen Band plays latino 
feat. Sambanaiset

Pe 20.5. klo 20 (15/18€)
Raappana & 
Kari Tapiiri

Ari-Pekka Korhononen (piano), 

Tuiskulan lasten lauluesitys 

(Mahdollisuus nauttia buffet-

Ari-Pekka Korhononen (piano), 

Wara Manta 
sai lakin

Pikkis Karen sai tänä 
vuonna kunnian lakit-

taa Wara Manta.

Örisevät lauloi juhlavia ja keväisiä lauluja.

Vappuperinteet palasivat Aurinkoran-
nikon suomalaisyhteisöön parin hil-
jaisen pandemiavuoden jälkeen. Wara 
Mantan lakitukseen saapui runsaas-
ti väkeä viettämään hauskaa vapun 
aloittajaista. Ihmismäärää on vaikea 
arvioida mutta pari sataa saattaa olla 
aika hyvä arvio.

Lakin Wara Mantalle asetteli tällä 
kertaa Pikkis Karen. Paikalla oli myös 
Örisevät-mieskuoro, joka lauloi ke-
väisiä lauluja sekä juhlavan Maam-
me-laulun.

Tilaisuus on Costadilaisten järjes-
tämä, perinne on jo yli kymmenen 
vuotta vanha. Siitä on muodostunut 
iloinen kohtaaminen kevätmielisille 
suomalaisille.
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Woolbedilla on yhteistyössä Suomi 
Retkien ja Meriaturin kanssa 
mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä 
huomattavasti alennettuun hintaan. 
Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin 
terveysluentoon, jossa voit tavata 
Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 
uusimpiin kashmir- ja 
merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa 
myös kevyen lounaan esittelyn 
yhteydessä.

Luennoitsijana mm 
Leo-Pekka 
Tähden valmentaja 
Juha Flinck

yhteistyössä

kanssa

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

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

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

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

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

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

RONDA &
SETENIL DE 

LAS BODEGAS

KUKKIVA CORDOBAESTEPONA
& BENAHAVIS

ANTEQUERA
& TORCAL

22€19€ 40€

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )

SISÄLTÄÄ ILLALLISEN!

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:  
9/5, 16/5, 23/5

AIKA: 17:00

17€

MARBELLA
PUERTO BANUS

& OJEN

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT: 13/5
AIKA: 17:00

 Vain

10€
 Vain

10€
 Vain

10€

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

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

kanssa.

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:  30/5
AIKA: 17:00

 KUUBALAISEN MUSIIKIN ILTA 
ILLALLISEN KERA 

 Tule nauttimaan kuumista rytmeistä autenttisten 
havannalaisten muusikkojen esittämänä. Sukella 

aitoon tunnelmaan ja nauti maan moninaisista 
rytmeistä illallisen kera.  

ELVIS JA JOHNNY G 
ILLALLISEN KERA

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

illallisesta yhdessä näiden klassikoiden kanssa.

Meillä on laaja tapahtumaohjelma tarjolla! Löydä suosikkitapahtumasi kaikille aisteillesi! Ennen tapahtumaa 
tapaat Woolbedin uniasiantuntijat, jotka pitävät terveysluennon ja sinulla on mahdollisuus tutustua 

korkealaatuisiin kashmir- ja merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

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

CAMINITO DEL REYGIBRALTAR

28€31€ 24€24€

NERJA & 
FRIGILIANA

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

RETKIOHJELMA KESÄN  AJAKSI 

 Meriatur-yhteistyön ansiosta Suomi Retket voi tarjota kaikki retket puoleen hintaan Woolbedin vuodevaatteiden ja 
villatuotteiden esittelyn yhteydessä. Lisätietoja ja varaukset osoitteessa www.meriatur.com

11/5
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Mercadonan hinnat 
nousseet eniten 
 
Inflaatio laukkaa Espanjassa ennätystahtia. Hinnat 
ruokakaupoissa ovat nousseet viimeisen reilun vuo-
den aikana keskimäärin lähes 10 prosenttia.

Espanjan kuluttajajärjestö OCU:n (Organización de 
Consumidores y Usuarios) tilastoista käy ilmi, että jou-
lukuusta 2020 maaliskuuhun 2022 hinnat Espanjan 
päivittäistavarakaupoissa ovat nousseet keskimäärin 
9,4%. Vertailussa on huomioitu 156 tuotteen hinnat.

Vaikka nousua tapahtui jo pitkin vuotta 2021, on 
todellinen hyppäys hinnoissa osunut vuoden 2022 
ensimmäiselle neljännekselle, kun mm. sota Ukrai-
nassa on alkanut näkyä myös kuluttajien kukkarossa.

Kauppaketjujen vertailussa voidaan todeta, että 
eniten hintojaan on nostanut Mercadona, jonka tuot-
teet ovat kallistuneet 11,9 prosentilla. Myös Eroski 
(10,6%) ja Alcampo (10,5%) ovat nostaneet hintojaan 
yli 10 prosentilla.

Vähiten hintojaan on nostanut Día, jonka ostos-
kori on kallistunut 8,5%.

Vertailu ei kerro siitä, millä ketjulla hinnat ovat 
nyt korkeimmat, vaan hinnannousu on verrattu ai-
na kunkin ketjun omiin lähtöhintoihin ennen hin-
nannousujen alkua.

Espanjassa yli 
20 miljoonaa 
vakituisessa 
työsuhteessa 
Päättynyt huhtikuu oli työmarkkinoiden suhteen 
erinomainen, minkä seurauksena pitkäaikainen työl-
lisyystavoite vihdoin saavutettiin.

Espanjan edellinen pääministeri Mariano Rajoy 
asetti vallassa ollessan tavoitteen, että vuoteen 2019 
mennessä Espanjassa 20 miljoonalla työläisellä olisi 
vakituinen työsopimus. Nyt tuo tavoite on vihdoin 
saavutettu, neljä vuotta myöhässä, mutta kuitenkin.

Huhtikuu on perinteisestikin ollut vahva kuukausi 
espanjalaisessa työllisyydessä, mutta aiempina vuo-
sina rekrytoinnit ovat painottuneet voimakkaasti 
lyhytaikaisiin sopimuksiin. Nyt tilanne näyttää kui-
tenkin muuttuneen, ja huhtikuussa 2022 solmituista 
uusista työsopimuksista lähes puolet, kaikkiaan lä-
hes 700.000, oli vakituisia työsopimuksia. Luku on 
korkein milloinkaan tilastoitu.

Samaan aikaan työttömien määrä on jatkanut 
laskuaan. Kolmen miljoonan työttömän haamura-
ja on näillä näkymin rikkoutumassa lähiaikoina. 
Viimeksi Espanjassa on ollut alle kolme miljoo-
naa työtöntä vuonna 2008, kun finanssikriisi iski. 

Málagan pormestari 
toivoo baarikansalta 
hiljaisempaa ääntä  
Malagan pormestari Francisco de la Torre vaatii jäl-
leen ihmisiä opettelemaan puhumaan hiljaisella ää-
nellä, ratkaisuna meluun Plaza Mitjanalla ja muilla 
yöelämän alueilla.

Andalusian korkein oikeus tuomitsi taannoin kau-
punginisät maksamaan yli 13.000 euron vuosikorva-
ukset Marqués de Vadillo -aukion baarien melusta 
kullekin melusta valittaneelle, tuomion antamisesta 
siihen asti, kunnes meluhäiriöongelma on saatu täy-
dellisesti ratkaistua.

Pormestari korosti, että kaupunki etsii aktiivisesti 
tasapainoa melutason alentamiseksi ja toisaalta ”elä-
vän ja dynaamisen” kaupunkielämän välillä. Työs-
sä ympäristömelun poistamiseksi painotetaan myös 
kansalaiskasvatukseen.

Diana Ross hehkuu 
Marbellan kesässä
Marbellan kesä on jälleen 
täynnä viihdemaailman 
tähtiä läheltä ja kaukkaa. 
Yksi odotetuimmista kon-
sertoijista on Diana Ross.

Marbellan Starlite fes-
tivaalilla on totuttu näke-
mään ja kokemaan huikea 
kattaus maailman kirk-
kaimpia musiikkitähtiä. 
Tämä vuosi ei tee poikke-
usta.

Koko kesän läpi kestävä 
Starlite festivaalin nimen 
alla kulkeva konserttien 
sarja tuo heinäkuussa 
Aurinkorannikolle itsen-
sä Diana Rossin.

Jo 60-luvulla The Supre-
mes -yhtyeen kanssa mai-
neeseen noussut Ross on 
pitkän uransa aikana eh-

Mikä on paras vappuherkku?

Munkki

27%
Kuohuviini

19%
Sima

28%

Tippaleipä

7%
Nakit

13%
Perunasalaatti

5%

• SÄÄOLOSUHTEET NÄYTTÄISIVÄT Aurinkoranni-
kolla vihdoin asettuvan alueen nimen mukaiseen 
jamaan. Kuluva kevät on ollut poikkeuksellisen sa-
teinen ja epävakaista säätä on riittänyt myös tou-
kokuun alkupuolelle. Nyt säätiedote kuitenkin 
esittelee pääosin auringon kuvia lähemmälle pa-
rille viikolle. Ylimmät päivälämpötilat asettuvat lä-
hipäivinä 22 ja 25 asteen välille, saattaapa paikoin 
jopa 30 asteen raja olla uhattuna. Öisin elohopeat  
käyvät alimmillaan 17–18 asteen lukemissa. Sa-
teen uhka on näillä näkymin minimaalinen. 

• FUENGIROLASSA VIETETÄÄN koiran päivää tä-
nä viikonloppuna. Sunnuntaina 8. toukokuuta jär-
jestetään Sohailin linnan viereisessä puistossa Dia 
del Perro tapahtuma. Koiran päivän tarkoituksena 
on nostaa esiin koirien roolia nyky-yhteiskunnas-
sa. Sekä seuralaisina että ammattilaisina, esimer-
kiksi poliisin ja pelastuslaitoksen palveluksessa. 
Kaupungin järjestämä teemapäivä vietetään nyt 
11:nnen kerran. Teemapäivä startataan sunnun-
taina klo 10 Plaza de Españalla kaupungintalon 
edustalla. Sieltä siirrytään kulkueena Sohailin lin-
nalle, missä on luvassa aktiviteetteja.

Seuraava kysymys: Pitäisikö Suomen kouluissa opettaa enemmän espanjaa?

• TORSTAIAAMUNA SATTUI A7 -tiellä onnetto-
muus, joka sotki liikenteen perusteellisesti. San 
Pedrossa, reilut 40 kilometriä Fuengirolasta län-
teen kuorma-auto kääntyi kyljelleen ja tukki koko 
tien. Tapahtuneen seurauksena liikenne A7-tiel-
lä Cádizin suuntaan jouduttiin ohjaamaan vaihto-
ehtoiselle reitille. Onnettomuudesta seurasi kovat 
ruuhkat molempiin suuntiin. Pahimmillaan alueel-
la oli jopa yli kymmenen kilometrin jono, ennen 
kuin liikenne myöhemmin päivällä saatiin suju-
maan. 

• ANDALUSIAN MAAKUNTAHALLITUS on lyönyt 
lukkoon ns. pyhäpäiväkalenterin vuodelle 2023. 
Espanjalaiseen kalenteriin kuuluu 12 valtakunnal-
lista, palkallista pyhäpäivää. Näiden pyhäpäivien 
osuessa sunnuntaille, siirtyy palkallinen vapaa-
päivä seuraavalle maanantaille. Ensi vuonna An-
dalusian palkalliset vapaat ovat: 1. tammikuuta, 
6. tammikuuta, 28. helmikuuta, 6. huhtikuuta, 7. 
huhtikuuta, 1. toukokuuta, 15. elokuuta, 12. loka-
kuuta, 1. marraskuuta, 6. joulukuuta, 8. joulukuu-
ta ja 25. joulukuuta. Näiden lisäksi tulee kaksi 
alueellista pyhää, jotka kaupungit voivat päättää.

tinyt saavuttaa jokseenkin 
kaiken mitä musiikin alal-
la voi saavuttaa. Onpa hä-
net julistettu jopa kaikkien 
aikojen menestyneimmäk-
si naisartistiksi Guinnesin 
ennätystenkirjan toimesta.

Vaikka ikää on jo lähem-
mäs 80 vuotta, on Diana 
Ross edelleen vauhdissa. 
Siitä olkoon osoituksena 
esimerkiksi se, että hän jul-
kaisi uuden studioalbumin 
Thank You viime marras-
kuussa. Kyseessä on hänen 
25. studioalbuminsa, ja se 
päätti 15 vuoden levytys-
tauon.

Diana Ross nousee 
Marbella Starliten Audi-
toriumin lavalle keskiviik-
kona 6. heinäkuuta.

Diana Ross on esiintynyt jo kahdeksalla vuosikymmenellä, mutta 
molemminpuolinen yhteys yleisön kanssa on edelleen vahva.
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Ulkomaiset talonostajat 
ovat kiinnostuneita Málagan 
pikkukaupungeista

Kuten viime aikoina tilas-
tot ovat jälleen paljastaneet, 
on Málagan provinssi yksi 
voimakkaimman väestö-
kasvun alueista koko Es-
panjassa. Ja samat tilastot 
osoittavat myös sen, että 
merkittävä osa väestön-
kasvusta tulee ulkomail-

ta Espanjaan muuttavista.
Kaikki ulkomaalaiset ei-

vät selvästikään halua ostaa 
taloa Marbellasta, Torremo-
linoksesta tai Nerjasta. On 
myös monia, jotka etsivät 
pieniä ja rauhallisia kau-
punkeja, joissa he voivat 
nauttia muutaman päivän 

lomasta kiireen keskellä ja 
levätä, tai asettua asumaan 
eläkepäivikseen.

Erityisesti brittien, sak-
salaisten ja hollantilaisten 
keskuudessa suosittuja 
ovat neljä pikkukaupun-
kia Málagan provinssissa. 
Nämä ovat suomalaisten 
keskuudessa kenties hie-
man tuntemattomammat 
Ojén, Viñuela, Almogía ja 
Alcaucín.

Ojén on Marbellan lähel-
lä sijaitseva valkoinen vuo-
ristokylä. Se ei ole edullinen 
kohde, mutta alue koetaan 

viehättäväksi, koska se on 
rannan ja luonnon välis-
sä ja kivenheiton päässä 
Marbellan kaupungista 
(15 km).

Ojénissa talon neliöhin-
ta on keskimäärin 2.138 
euroa. Ulkomaalaisista os-
tajaehdokkaista eniten ha-
kuja tällä alueella tekevät 
juuri saksalaiset, brittiläi-
set ja hollantilaiset.

Viñuela on parin tu-
hannen asukkaan maa-
laiskaupunki, josta on 
Aurinkorannikon Torre del 
Marin lomakohteeseen vain 

Viime vuosina Aurinko-
rannikolla on lisääntyvässä 
määrin koettu hiekkakatoa 
rannoilla. Ilmiö ei toki ole 
uusi, mutta asiantuntijoi-
den mukaan mm. ilmas-
tonmuutoksesta johtuen 
jatkossa samaa on luvassa 
entistä enemmän.

Varsinkin keväisin myrs-
kyisät tuulet nostavat meri-
veden korkealle rannoille ja 
jopa teille asti. Takaisin me-
reen palatessaan vesimas-

sat huuhtovat mukanaan 
valtavat määrät hiekkaa. 
Hiekkaranta ilman hiek-
kaa on vain ranta. Niinpä, 
jotta rannat saadaan takai-
sin loistoonsa, tarvitaan li-
sää hiekkaa.

Tänä keväänä Málagan 
alueelle iskivät voimakkaat 
kevätmyrskyt huhtikuun 
alkupuolella.

Andalusian maakunta-
hallitus on nyt käynnistänyt 
rantojen ehostushankkeen, 

Ulkomaalaisten talonostajien suosikki-
kohteiden joukossa on neljä pikkukaupunkia 
Málagan provinssissa. Listauksen alueiden 
suosituimmuudesta on tehnyt kiinteistö-
portaali Idealista.

Ojén on yksi koko Espanjan suosituimmista kohteista ulkomaalaisten talonostajien keskuudessa.

Turisteille ja paikallisille halutaan taata jatkossakin asianmukainen hiekkarantaelämäys.

20 minuutin ajomatka.
Alueen yksi viehätyksis-

tä on kaunis tekojärvi La 
Viñuela, josta osa Aurin-
korannikosta saa vetensä. 
Järveä ympäröivä luonto on 
vehreää ja alueella kasvate-
taan mm. oliiveja, avokado-
ja, mangoja ja appelsiineja.

Viñuelassa talon neliö-
hinta on 1.586 euroa ja alu-
eelta eniten kiinteistöjä 
hakevat britit.

Almogía on rauhallinen, 
4.000 asukkaan kaupunki 
Guadalhorcessa. Kaupunki 
sijaitsee 23 km päässä Má-
lagan pääkaupungista. Alu-
een suojaisa mikroilmasto 
tekee talvesta yhden maa-
kunnan leudoimmista ja 
tasoittaa muutenkin ää-
rilämpötiloja. Ilmastosta 
johtuen alue on erityisen 
suosittu mm. urheilumat-

kailijoiden keskuudessa.
Idealistan mukaan ta-

lon ostaminen Almogíasta 
maksaa 900 euroa neliö-
metriltä. Alueelta eniten 
asuntoja etsivät hollanti-
laiset, seuraavaksi eniten 
saksalaiset ja britit.

Alcaucín puolestaan 
on tyypillinen Axarqui-
an alueen valkoinen kau-
punki, jossa on noin 2.500 
asukasta. Se sijaitsee Axar-
quian pohjoispuolella, Sier-
ra de Tejedan ja Axarquian 
vuorten välissä. Maanteitse 
matkaa pääkaupunki Má-
lagaan kertyy 54 km.

Alcaucínissa asunnon 
keskimääräinen neliöhin-
ta on 1.240 euroa. Täältä 
asuntoja hakevat tasaises-
ti pääasiassa hollantilaiset, 
brittiläiset ja saksalaiset ta-
lonostajat.

Málagan alueen rannoille tuodaan kahdella miljoonalla hiekkaa
Kaikkien Málagan provinssin rannikko-
kaupunkien hiekkarannat laitetaan entistä 
ehompaan kuntoon ennen kesän kuumaa 
turistikautta.

jossa Málagan provinssin 
rannoille tuodaan kaikki-
aan 300.000 kuutiometriä 
hiekkaa. Koko projektiin on 
varattu rahaa yhteensä 2,1 
miljoonaa euroa. 

Hiekkatyöt on jaoteltu 
viiteen alueeseen. Yhden 
näistä alueista muodosta-
vat Aurinkorannikon kau-
pungit Fuengirola, Mijas, 
Benlamádena ja Torremo-
linos. Muut ovat Málaga, Vé-
lez-Málaga ja Rincón de la 
Victoria; Marbella; Estepo-
na, Casares ja Manilva sekä 
Nerja, Torrox ja Algarrobo.

Kunnostustyöt ovat jo al-
kaneet ja ne tehdään kaikil-
la alueilla samanaikaisesti.

Yksi Viñuelan valtteja on upea tekojärvi ja sitä ympäröivä vehreä luonto.



Hyvinvointi10 – Perjantai 6.5.2022

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

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

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

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

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

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

Markkinoinnilla parempaa hyvinvointia yrityksellesi!

 
Tärkeä kupari
HIVENAINEET OVAT mikrokivennäisaineita, joita tar-
vitsemme alle 100 mg päivässä. Kupari on yksi kes-
keisimmistä hivenaineista. Tämä voidaan todistaa 
sillä, että kehossa tapahtuu fysiologisia muutoksia, 
mikäli saamme kuparia liian vähän.

Kehossa on 50–150 mg kuparia. Suurin osa siitä 
on maksassa, aivoissa, sydämessä ja munuaisissa. 
Kupari edistää useita kehon toimintoja:

• ihon normaalia pigmentoitumista
• normaalia raudan kuljetusta kehossa
• hiusten normaalia pigmentoitumista
• sidekudosten pysymistä normaalina
• solujen suojautumista hapettumisstressiltä
• hermoston normaalia toimintaa
• normaalia energia-aineenvaihduntaa
• immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Kupari on tärkeä myeliinin tuotannossa. Myeliini on 
rasva, joka koostuu useista fosfolipideistä ja ympäröi 
hermokuituja. Tästä syystä kupari on 
tärkeä ja edistää hermoston normaa-
lia toimintaa.

Kuparia tarvitaan mm. raudan hyö-
dyntämiseen, hemoglobiinin muodos-
tukseen ja punasolujen normaalin 
toiminnan ylläpitoon. Kupari edistää 
ravinnossa olevan raudan imeytymistä. Kupari toimii 
myös soluja suojaavana antioksidanttina. Kupari on 
erityisen tärkeää odottaville äideille, istukan kasvulle 
ja vastasyntyneille vauvoille. Imeväisikäisten lasten 
kasvussa kuparia tarvitaan luuston kehityksessä, 
puolustusmekanismien ylläpidossa, kolesteroli- ja 
sokeriaineenvaihdunnassa ja aivojen kehittymisessä.

Kuparia tarvitaan valkosolujen aineenvaihdun-
nassa, sidekudosta muodostamassa, aivojen ja lisä-
munuaisten toiminnassa. Se osallistuu ihon tumman 
väriaineen, melaniinin tuottamiseen. 

Elimistö ei varastoi kuparia joten sitä tulisi saada 
jatkuvasti. 

Sinkki haittaa kuparin imeytymistä, joten lisäkupa-
ri on tarpeen jos käyttää sinkkiä yli kuukauden ajan. 

Sinkki ja kupari suositellaan otettaviksi eri aikaan 
vuorokaudesta. 

Kuparin puutostiloille on ominaista valkosolujen 
vähyys veressä, rautalääkitykselle reagoimaton ane-
mia sekä luuston sairaudet. Kuparinpuute on yhdis-
tetty sydän- ja verisuonisairauksiin sekä hermoston 
sairauksiin.

Kupari on tärkeä osa tukikudosten rakennetta ja 
normaalia toimintaa: Sitä tarvitaan luun vahvuuden 
ylläpitoon ja kollageenisäikeitten lujittamiseen sekä 
kollageeni- ja elastiinisäikeiden välisten liitosten muo-
dostumiseen. Kollageenia on paljon ihossa, verisuon-
ten seinämissä, rustoissa ja jänteissä. 

Alentuneita kuparipitoisuuksia voi esiintyä vaikeis-
sa imeytymishäiriöissä, kuten keliakiassa, kystisessä 
fibroosissa sekä aliravituilla lapsilla.

Alentuneita arvoja tavataan myös rautalääkityksen 
ja sinkkipitoisten hivenaineiden käytön yhteydessä, 
koska sekä rauta että sinkki estävät kuparin normaalia 
imeytymistä suolistosta.

Muita kuparinpuutokseen liitettyjä 
merkkejä ovat mm. korkea LDL-ko-
lesteroli, hiustenlähtö, painonnousu 
sekä masennus.

Myös liika rauta, kalsium ja mag-
naani voivat laskea kuparin määrää. 
Toisaalta kupari tarvitsee C-vitamiinia 

ja seleeniä toimintoihinsa. Liika fruktoosin käyttö sekä 
vatsahappojen puute vähentävät kehon kuparimäärää.

Monista eri ruoista löytyy vähän kuparia. Enemmäl-
ti sitä on mm. äyriäisissä, sisäelimissä, seesami- ja 
auringonkukansiemenissä, kookos-
maidossa, cashewpähkinöissä, 
avokadossa, parsassa, valkosi-
pulissa, pavuissa, soijapavuis-
sa ja kauraleseessä. Kuparia 
on käytetty myös rannekkeissa, 
joiden tarkoitus on ollut lievittää 
kipua ja tulehdusta esim. nivel-
reumassa periaatteena ilmei-
sesti, että kuparia imeytyy 
iholta verenkiertoon.

Anni’s Vital Shop

Sami Lindberg

Elimistö ei varastoi 
kuparia joten sitä tulisi 

saada jatkuvasti. 

KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

Vastaanotto:
Calle Boqueron 1 Local 2 Esq. Avenida Los Boliches 35, Fuengirola 

 Ajanvaraukset:
+34 694 437 807,+358 40 564 3335,

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

• Proteesit
• Valkaisut
• Kirurgiat
• Implantit
• Oikomishoidot
• Juurihoidot
• Digitaaliset 
   röntgenkuvat

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

Löydä�e meidät:
Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

Suomalainen lääkäriasema

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

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com
Löydät meidät Facebookista nimellä 

Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

Tervetuloa kaikille!



Hyvinvointi Perjantai 6.5.2022– 11

Löylyttelyä upeissa maisemissa

Kyseessä on paikka, joka 
omaa pitkät perinteet suo-
malaiskulttuurissa. Tämä 
rauhallinen ja tuskanhi-
keäkin paiskova paikka 
on monelle, etenkin etelä-
eurooppalaisille outo paik-
ka. Tämä paikka tottelee 
nimeä sauna. 

Sauna on suomalaisille 

tärkeä osa kulttuuria ja Suo-
messa saunoja on yli 3 mil-
joonaa. Täällä Espanjassa 
sauna ei ole kovin yleinen, 
eikä edes suomalaisten kes-
kuudessa saunoja ole yhtä 
tiheässä kuin pohjoisessa 
kotomaassa.

Pääsin huhtikuun lopulla 
saunomaan yhteen saunaan 

Mijaksen vuorenrinteellä. 
Paikka oli kaunis. Aivan 
frisbeegolf kentän kupeessa 
oleva rauhaisa ja viihtyisä 
kokonaisuus, jossa saunan 
lisäksi oli vilvoittelutila ja 
pukuhuoneet. Myös perin-
teinen pallogrilli kököt-
ti yhdessä nurkassa, joten 
grillauskin varmasti onnis-
tuu saunomisen lomassa. 
Tosin mikäänhän ei voita 
perinteistä kiuasmakkaraa. 
Itse asiassa yksi saunoja oli 
nakannut folioon makka-
rat ja laittoi kiville tulles-
saan saunaan.

Saunapäivä oli torstai ja 
sinne oli järjestetty yhteis-
kyyti satamasta sijaitsevan 
ravintolan läheisyydestä. 
Osa saunojista tapaa kul-
kea omia kyytejä saunal-
le. Tällä kertaa sain olla 
ainut saunoja autonkyy-
dissä ja nokka kohti Mi-
jasta. Onneksi paikalle tuli  
pian pari muutakin ja vä-
hän myöhemmin kolmas. 
Eli ei aivan yksityissauna 
toimittajakuvaajalle ollut.

Neljästä saunojasta perä-
ti kolme oli ensikertalaisia, 
itseni mukaan lukien. Joten 

Mijaksen vuorenrinteellä frisbeegolfkentän 
kupeessa seisoo uljaana hieno rakennus, 
jonka käyttötarkoitus on suomalaisille tuttu. 
Teksti ja kuvat: Santtu Hyytinen

puhuttavaa riitti saunasta 
ja sen tärkeydestä suoma-
laisyhteisössä täällä Espan-
jassa. Eikä neljännelläkään 
kaverilla ollut kuin kolmas 
kerta saunomassa. Juttua 
lauteilla riitti.

Sauna oli iso ja tilava. 
Lauteita oli kolmen sei-

nustan verran ja iso uljas 
kiuas keskellä. Yhdeltä si-
vulta oli näkymät vuorel-
le päin ja olipahan upeat 
maisemat. 

Saunakokemus oli an-
toisa, itse ainakin haluan 
kokea tämän saunan uu-
destaan.

Tähän pihasaunaan pääsee talvellakin ilman lumitöitä.

Näkymät Mijasin saunalta ovat vertaansa vailla.

Vilpola sijaitsee Andalusian tähtitaivaan alla. Tilaa on vaikka isommallekin porukalle.
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– Elämä on lyhyt 
aika. Toteuttakaa 
unelmianne, kun 
se on mahdollista, 
kehottaa kävellen 
halki Euroopan mat-
kaava Taina Liekari.
Teksti: Antti Pekkarinen  
Kuva: Taina Liekari

Kahden ”hullun” matka 

Positiivista hulluutta on 
viime aikoina ilmennyt 
Aurinkorannikolla taval-
lista enemmän. Positiivisen 
hulluuden mannekiineiksi 
ovat nousseet Taina Lieka-
ri, joka päätti käyttää puoli 
vuotta elämästään kävel-
len Fuengirolasta Suomeen. 
Toinen positiivisesti täräh-
tänyt on Matti Kuosmanen, 
joka pakkasi itsensä ja jätti-
läiskokoisen Aku-koiransa 
minikokoiseen sähkömo-
poautoon ja lähti sillä kö-
röttelemään kohti Nilsiää.

Kuluvan viikon keski-
viikkona nämä matkalaiset 
kohtasivat Ranskan Alsa-
cen alueella Mullhousen 
pikkukaupungissa. Yhteis-
tä tarinoitavaa riitti ja mat-
kakokemusten jakaminen 
oli molemmille avartavaa.

– Tuo Tainan tapa mat-
kustaa on siinä mielin pa-
rempi, että hänellä on hyvin 
aikaa mietiskellä ja pohdis-
kella. Meillä Akun kanssa 
päivät ovat melko hektisiä, 
kun yritämme tällä pie-
nellä mopoautolla selvitä 
vilkkaan liikenteen seas-
sa, Kuosmanen sanoo.

Liekarilla aikaa todella-
kin on mietiskelyyn. Rau-
hallinen kävely hitaasti 
vaihtuvissa maisemissa on 
mitä parhainta aikaa antaa 
ajatusten lentää.

– Jotenkin elämän rajal-
lisuuden on matkan aikana 

seikkailuja ja kokemuksia. 
Myös terveys nousee täl-
laisilla matkoilla tärke-
ään rooliin.

– Pää on kestänyt yllät-
tävän hyvin. Päivä päivältä 
tuntuu paremmalta, Lieka-
ri sanoo.

Fysiikka on väkisin ko-
villa, kun lähdetään taa-
pertamaan neljää tuhatta 
kilometriä.

– Olen jopa yllättynyt, et-
tä mitään lihaskipuja ei ole 
esiintynyt. Aluksi tuli jal-
koihin rakkoja, mutta noin 
150:n kilometrin jälkeen ne 
häipyivät, eivätkä ole enää 
vaivanneet. Jalkaterissä on 
viime päivinä ollut hieman 
kipuja. Kunnon teippauk-
sella nekin kuitenkin ovat 
pysyneet kävelykunnossa 
koko ajan. Jos jaloissa tun-
tuu pahalta, otan yhden le-
popäivän ja taas mennään.

Yhden pienen vatsaf-
lunssan Liekari on mat-
kalla saanut.

– Tuolla Espanjan puo-
lella oli yksi kuumepäivä. 
Silloin oli vatsa aivan sekai-
sin, eikä mikään pysynyt 
sisällä. Seuraavana aamu-
na kaikki oli kunnossa, ja 
kävelin sellaisen reilun 30 
kilometrin päivälegin.

Myös Kuosmanen on säi-
lynyt Akun kanssa matkus-
taessa järjissään, vaikka 
onkin kokenut matkan fyy-
sishenkisesti välillä rasit-
tavaksi.

– Tainan reissu on tietys-
ti fyysisesti ihan eri tasolla 
kuin minun ja Akun matka, 
mutta kyllä tämä on fyy-
sisestikin ollut yllättävän 
raskasta. Tuolla kun pitkän 
päivän pujottelee kovaa aja-
vien autojen välissä, kädet 
tärisevät vielä pitkään, kun 
on saavuttu majapaikkaan.

-Henkisesti reissussa on 
ollut parempia ja huonom-

Arvokasta hiekkaa

Pääkirjoitus 6.5.2022

alkanut ymmärtää entistä 
paremmin. Tässä kävelles-
sä maailmaa katsoo vähän 
kuin lapsen silmin, kaikki 
on uutta ja ihmeellistä, pie-
netkin asiat. Toivottavasti 
saan tämän matkan avulla 
innostettua ihmisiä tarttu-
maan unelmiinsa ja toteut-
tamaan niitä. 

Kuosmanen komppaa 
Liekarin ajatusta pienuu-
den kauneudesta.

– Tällaiset reissut ovat 
todellista reaalimaailman 
down shiftaamista. Hidas-
ta etenemistä ja pienistä asi-
oista välittämistä. Minulle 
on konkretisoitunut se, mi-
tä Maslow tarkoitti tarve-
hierarkiallaan. Ensin on 
pystyttävä tyydyttämään 
perustarpeet, ennen kuin voi 
siirtyä nauttimaan hierar-
kian korkeammista tasois-
ta. Sähkön ja bensan saanti 
ovat muodostuneet minul-
le perustarpeiksi. Ensin on 
saatava päivän energiahuol-
to kuntoon, vasta sen jälkeen 
voi ryhtyä filosofoimaan.

Kuosmanen uskoo isoon 
visioon, pienet yksityiskoh-
dat kyllä ratkeavat aina.

– Ajatelkaapas vaik-
ka, että pitäisi syödä ele-
fantti. Se vaikuttaa aluksi 
mahdottomalta. Kun asi-
aa ryhtyy palastelemaan, 
niin kyllähän elefantinkin 
saa syötyä. Korva ja kärsä 
kerrallaan, kyllä se urakka 
pienenee. Me Tainan kanssa 
syömme kilometrejä. Aluk-
si matka oli elefantin kokoi-
nen, nyt siitä on enää alle 
puolet jäljellä.

Fyysistä ja  
henkistä rasitusta
Matkalaiset ovat taittaneet 
tällä hetkellä hieman vajaat 
2.500 kilometriä. Noihin ki-
lometreihin mahtuu paljon 

 Jalkapatikalla 
Suomesta Espanjaan

 ● Taina Liekarin elämänsä 
pisin vaellus

 ● Matkaa noin 4.400km 
kävellen

 ● Yli 8.000 seuraajaa 
Facebookissa

 ● Matka alkoi 13.2.
 ● Lauttapaikka varattu 

Tukholmasta 19.7.

Käytätkö aurinko-
rasvaa, mikä on 
suojakerroin?      
Teksti ja kuvat:  
Santtu Hyytinen

Juhani Nousuniemi, 72 
Inari

Käytän aurinkorasvaa 
kertoimella 30.

 

Olli Taskinen, 67 
Heinola

Käytän 30 kertoimella.

Eija Savikko, 76  
Lahti

Käytän 30 kerrointa.

pia päiviä. Monta kertaa on 
tullut mieleen, että ennak-
kovalmistelut olisi pitänyt 
tehdä paremmin. Muuten-
kin tässä on oppinut sen, 
että asioita kannattaa har-
kita, ennen niiden toteutta-
mista. Ei ole yksi tai kaksi 
kertaa, kun olen jostain lii-
kenneympyrästä lähtenyt 
yhtään miettimättä hyvältä 
tuntuvaan suuntaan. Kyllä 
siinä itseään soimaa, kun 
huomaa akun tyhjentyvän 
ja tietää ettei aggregaatis-
sa ole nimeksikään bensaa 
virtaa tuottamaan. Jos oli-
si tullut karttaa katsottua 
tarkemmin, huoltoasemia 
olisi kyllä ollut lähimain.

Kyberhyökkäys, informaatiovaikuttaminen ja hybridi-
vaikuttaminen. Vaikeita sanoja, joita on toisteltu tiuhaan 
erityisesti nyt, kun päätös Suomen Nato-jäsenyydestä 
on ovella.

Vaikeita ja vähän pelottaviakin sanoja. Voi tuntua 
pelottavalta, että jonkun tahon toimesta meille Suo-
meen hyökkäillään ja salaa vaikutellaan ties mihinkä?

Pelko on jo voitto hyökkääjälle. Se on juuri sitä, mihin 
hyökkäyksillä pyritään. Epäjärjestykseen, varpaillaan 
oloon, epämääräiseen pelon ilmapiiriin.

Kun puhutaan kyberhyökkäyksestä, tarkoitetaan 
yleensä nk. palvelunestohyökkäystä. Hyökkääjä ajaa 
valtavan määrän liikennettä kohteen sivustolle, jolloin 
sivusto ruuhkautuu ja suoriutuu tavallista huonommin 
tai menee väliaikaisesti pois käytöstä.

Vähän sama, kuin jos joku ajaisi viisi bussilastillista 
asiakkaita Könösen kioskille, missä on yksi kassatyön-
tekijä. Ruuhkaahan siitä aiheutuu ja jonottaminen har-
mittaa, mutta eipä sen kummempaa vahinkoa aiheudu 
kenellekään.

Kyberhyökkäykset ovat käytännössä juuri sitä kiusan-
tekoa, jota presidentti Niinistökin alkuvuoden puhees-
saan ennakoi Venäjän taholta. Kiusantekoa. 

Uutisiin palvelunestohyökkäyksistä kannattaa suh-
tautua rauhallisesti. Jaaha, tällaista kiusaa taas tehtiin, 
se huomattiin ja eikun eteenpäin. Turha vouhkaus on 
kiusaajan pussiin pelaamista.

Toki kannattaa pitää huolta oman tietokoneensa 
suojauksesta, jotta sitä ei päästä valjastamaan mukaan 
kiusaajien bottiverkostoon ja yhdeksi ylimääräiseksi 
”asiakkaaksi” Könösen kioskille.

Hankalampaa on suhtautua informaatiovaikutta-
miseen ja ”trollaamiseen”. Sen motiivina on luoda il-
mapiiriä, jossa ihmiset alkavat epäillä, mikä on enää 
totta ja mikä ei. 

Trollaus, vaihtoehtoteoriat ja hölynpölyväitteet leviävät 
tehokkaimmin some-ryhmissä. Meistä jokainen voi 
omalta osaltaan harkita tarkemmin, mil-
laisia viestejä jaamme eteenpäin, jotta 
emme ole pelaamassa tietämättäm-
me kiusaajan pussiin.

Pysytään rauhallisina eikä 
pelata kiusaajan pussiin

Taina Liekari, Matti Kuosmanen ja Aku kohtasivat Ranskan Mullhousessa. Matkaa Aurinkorannikolta Suomeen on taitettu jo yli puolet.

Niina Sinisalo

Kirjoittaja on sisällöntuottaja
suomalaisille yrityksille.

Hiekka on Aurinkorannikon turismille välttämätön hyö-
dyke. Välillä sitä sataa taivaalta liiaksikin, mutta sen 
katoaminen rannoilta on vielä suurempi ongelma. 

Myrskyt ovat aina syöneet rantoja ja hiekka on 
huuhtoutunut Välimeren maininkeihin. Luultavasti ilmas-
tonmuutoksesta johtuen, myrskyt ovat viime vuosina 
voimistuneet, ne vievät enemmän hiekkaa mukanaan 
rannoilta kuin aiemmin.

Turisti ei tykkää mennä kivikkoiselle rannalle aurin-
koa palvomaan. Rantahiekan pitää olla pehmeää ja 
kivan tuntuista. Siksi Aurinkorannikollakin huuhtoutu-
neen hiekan tilalle tuodaan joka vuosi yhä enemmän 
siirtohiekkaa.

Tänä keväänä myrskyt olivat harvinaisen rajut ja 
hiekan tarve on suuri. Málagan provinssiin rannoille 
kuskataan yhteensä noin 300.000 kuutiometriä hiekkaa. 

Ihan ilmaistakaan hiekka ei ole, eikä varsinkaan sen 
kuljettaminen. Tämän kevään täydennykset maksavat 
arviolta reilut 2 miljoonaa euroa. Siinä saa aika moni 
turisti käristää itseään ja käyttää paikallisia palveluja, 
että hiekan hinta saadaan veroina takaisin yhteiskun-
nan pussiin.

Joku voisi sanoa hiekan kärräämistä rannalle höl-
möläisten hommaksi. Sitä se ei kuitenkaan ole. Turismi 
on alueen ylivoimaisesti tärkein elinkeino. Sen eteen 
täytyy tehdä paljon töitä ja olosuhteet on pidettävä niin 
hyvinä, kuin se on mahdollista.
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Kahden ”hullun” matka 

”Euroopan komission 
alaisen yksikön 

Eurostatin tilaston 
mukaan vuonna 

2021 Espanjassa 
asui kaikkiaan 

12 557 Suomessa 
syntynyttä.”
Aamulehti.fi 5.5.

Huomiota ja  
uhkaavia tilanteita
Molemmat matkalaiset 
ovat saaneet osakseen pal-
jon huomiota. Molempien 
Facebook-sivuilla on run-
saasti seuraajia ja mediat 
ovat olleet kiinnostuneita 
matkalaisten kuulumisis-
ta. Myös tien päällä matka-
laiset on huomattu.

– Maailman isoin koi-
ra ja maailman pienin au-
to on sellainen yhdistelmä, 
joka kiinnostaa. Aina kun 
pysähdymme, kuvien ot-
tajia tulee runsaasti paikal-
le. Heistä monesta on tullut 
myös seuraajiamme Face-

bookissa. Auton perässä lu-
kee Face book-logon vieressä 
follow us. Kun tuossa putpu-
tamme menemään 45km/h 
vauhtia, seuraamiskehotus 
on joillekin jopa liian konk-
reettinen, ohi on päästävä, 
Kuosmanen nauraa.

Liekari on saanut run-
saasti tarjouksia hypätä 
auton kyytiin.

– Eivät meinaa millään 
uskoa, ettei kyyti kelpaa. 
Kun sitten vielä kerron, et-
tä matkaa on Suomeen vielä 
tuhansia kilometrejä, kyy-
din tarjoajat ovat aivan ym-
mällään.

– Yhtenä päivänä suo-
malainen auto ajoi vastaan. 

Huomasin, että he kääntyi-
vät takaisin minut ohitettu-
aan. Olivat jostain lukeneet 
matkastani ja olivat innois-
saan, kun sattuivat koh-
dalle. Perhe oli matkalla 
Torreviejaan.

Kuosmasella ison koi-
ran kanssa matkustavana 
miehenä ei ole juurikaan 
uhkaavia tilanteita matkal-
la sattunut. Pienimmätkin 
uhkailut Aku on hoitanut 
pienellä liikehdinnällään. 
Mitään vakavaa Liekarille-
kaan ei onneksi ole sattu-
nut, pari kertaa on hieman 
pelottanut.

– Yhtenä iltana saavuin 
Espanjassa pikkukaupun-

kiin auringon jo laskettua. 
Tulin sivukylien kautta vä-
hän hämärän alueen läpi. 
Yksi mies lähti tulemaan uh-
kaavasti minua kohti huuta-
en. Sytytin kännykän valon 
ja otin puhelun ystävälleni. 
Tein uhkaajalle selväksi, että 
kaikki tapahtumat kuuluvat 
puhelimesta, se riitti hänelle, 
hän poistui paikalta.

– Etelä-Ranskassa menin 
yhteen todella halpaan ho-
telliin. Aika nopeasti tajusin, 
että hotellia käytetään lähin-
nä ilotalona. Sen verran outo 
tunnelma oli, että pysyttelin 
illan tiiviisti huoneessani, en-
kä käynyt talon tarjoamassa 
yhteissuihkussa.

 Aku Goes home  
– Aku kotiin

 ● Matti Kuosmanen ja Aku 
 ● Kulkuvälineenä 

sähkömopoauto
 ● Noin 2.000 seuraajaa 

Facebookissa
 ● Matka alkoi 20.4.
 ● Lauttapaikka varattu 

Travemündesta 15.5.

Heikki Silvennoinen, 75 
Kauniainen

Käytän, 30 pääsääntöisesti.

Esteri Ylönen 
Fuengirola

Kerroin 50, käytän kasvoille 
lähinnä.

Jari Lintumäki, 37 
Joensuu 
 
Käytän 30-kertoimista. En 
ihan aina laita aurinkoa 
ottaessa.

 

Taina Liekari, Matti Kuosmanen ja Aku kohtasivat Ranskan Mullhousessa. Matkaa Aurinkorannikolta Suomeen on taitettu jo yli puolet.

Halpis kävikin kalliiksi 
Mennessäni uuteen ravintolaan käyn googlailemassa 
asiakkaiden mielipiteitä. Valitettavasti tätä en tehnyt 
varatessani vuoka-auton ”low cost” vuokraamosta.

Varasimme auton halvimmasta päästä, tarkoitus ei 
ollut tehdä turistikierrosta. Päästessämme Pariisin Or-
lyn lentokentälle, suoraa päätä vuokraamoon, jossa 
todettiin ettei varamaamme autoa ollutkaan. Tarjottiin 
mukavampaa ja suurempaa, jossa oli myös gps, jota 
tosin emme tarvinneet. Nyt sitten hinta nousi jo aika roi-
masti. Kellot alkoivat soimaan. Oli liian myöhäistä lähteä 
kiertelemään lentokentän kymmeniä autovuokraamoja. 
Aika oli vähissä ja edessä 400 km. Ei kannattanut jäädä 
itkemään, vaikka vituttikin.

Viikko pyörähti nopeasti, kuten tapana on. Hyvissä 
ajoin päätimme luovuttaa auton ilman stressiä ennen 
koneen lähtöä. Siihen menikin tovi tai pari.

Virkailija huomasi erikoiskamerallaan paljaalla sil-
mällä havaitsemattoman millin lommon vasemmassa 
etuovessa. Hänen mukaansa sitä ei ollut kun auto meille 
luovutettiin. Emme uskoneet kaveria, mutta no hätä, on-
han meillä kaiken kattava vakuutus ilman omavastuuta.

Homma ei ollutkaan yhtä yksinkertainen, kaveri kiel-
täytyi maksamasta takaisin 250 euron takuusummaa. 
Hän halusi myös jäädyttää 1.250 € tililtämme. Nyt vii-
kon autovuokra 400 € olikin jo noussut 1.900 euroon.

Ranskaa taitamaton olisi jo viety ambulanssilla sai-
raalaan teho-osatolle. Kello tikittää ja lentokoneil-
la ei ole tapana odotella, siis jo pientä 
stressiä ilmassa. Viimein menin net-
tiin katsomaan yrityksen asiakkaiden 
mielipiteitä, emmekä olleet poikkeus. 
Lukematon määrä samanlaisia tapa-
uksia samasta yrityksestä, joista suurin 
osa kuluttaja-asiamiesten kirjoituspöy-
dillä odottamassa käsittelyä.

Aikuisten leikkiä!
Otsikko on aina hyvin tärkeä kun haalitaan lukijoita. 
Uteliaisuus on ihmiselle tuiki tärkeäkin ominaisuus ke-
hityksen kannalta. 

Tämän kertainen otsikkoni varmasti herätti mielen-
kiintoa, onhan se viittaus seksuaaliseen tekstiin. Jos sitä 
halusi, niin voi jättää lukemisen tähän ja siirtyä vaikka 
lukemaan ”Maskin takaa” palstaa, jossa käsitellään 
muunlaista miehistä tekemistä. 

Niin, otsikon asiaan. Joku viisas on aikoinaan toitot-
tanut leikin merkitystä ihmisille. On luonnollista nähdä 
lasten leikkivän, mutta samaa tekevää aikuista kat-
sotaan alta kulmain, onko hän kännissä tai järjeltään 
vähäosainen. 

Tärkeää olisi leikkien jatkuminen koko elämän ajan. 
Totisuuden vastapainoksi meidän aikuisten pitäisikin 
pistää leikiksi. Helppoa se on silloin kun lapset tai 
lapsenlapset ovat pieniä. Ihmisen varttuessa ja las-
ten lähdettyä ”pesästä” leikit tuppaavat jäävän vähiin. 

Harrastuksetkin, golfit, padelit, futikset ovat hieno-
ja kun harrastetaan leikkimielisesti eikä otsa rypyssä. 
Kun osaaminen lisääntyy, niin leikkimielisyys helposti 
katoaa, näin se vaan on. 

Telkkarista tulee aika paljon pöllön tuntuisia ohjel-
mia aikuisten touhutessa kaikenmoisia hassuja juttuja, 
mutta tuntuu siltä, että tekijöillä on vaan hauskaa. Mi-
ten saada aktivoitua meidät töllöttävät sohvaperunat? 

Leikki ei ole mitään ilman toista fyysistä ihmistä. 
Vaarassa ovat lastenkin leikit, kun pelaamiset siirtyvät 
ja ovat jo suurelta osin siirtyneetkin kännyköihin. Pi-
hapelit, naruhyppelyt, kymmen tikkua laudalla, kirkon 
rotta, ruutu, perspotku jne. olivat hienoja pelejä, jois-
sa kontakti toiseen ihmiseen oli aivan eri kuin känny-
kän räplääminen. Ja tietysti leikkien kautta tulevat ne 

ensikosketukset toiseen tai kolmanteen 
sukupuoleen terveellisesti, mikä taas 
on hyvä pohja niihin oikeasti aikuisten 
leikkeihin. 

Onneksi meillä on lastentarhat, jotka 
hoitavat osaltaan leikkiin ohjaamisen, 

niin kuin meillä Fugessa Tuiskula.

Vesa Uusi-Kilponen

Kimmo Sahlman

Molempien reissaajien matka jatkuu, Liekarilla vielä yli kaksi kuukautta 
Kuosmasella noin pari viikkoa. Molempien matkaa voi seurata Facebookis-
sa. Liekarin sivut löytyvät nimellä ”Jalkapatikalla Espanjasta Suomeen” ja 
Kuosmasen sivut nimellä ”Aku goes home – Aku kotiin”. Liekari ottaa mie-
lellään vastaan sponsoritukea, fb-sivuilta löytyy ohjeet kuinka toimia, jos 
haluat tukea positiivista hullua kävelymatkallaan Suomeen.
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WellO2 - heti helpompi hengittää!

Yhteistyössä

mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

Myynnissä 
Centro Finlandiassa 

Meriaturissa! 239€
Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola

puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746 
info@meriatur.com

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön 
apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WWW.WELLO2.FI

Jo yli 
70.000 

tyytyväistä 
käyttäjää!Vankilatarina ja Andy McCoy 

kiinnostivat huhtikuussa
Kulunut huhtikuu nosti esiin monta kiinnostavaa artikkelia 
Fuengirola.fi -mediassa. Kaikkein luetuimmaksi nousi aivan kuun 
viimeisinä päivinä julkaistu Pia Heikkilän tarina siitä, kuinka häntä 
pidettiin ”panttivankina” suomalaisessa vankilassa. Artikkelia 
luetaan edelleen paljon, se saattaa nousta kaikkien aikojen 
luetuimpien juttujen joukkoon.

Andy McCoyn vierailu Aurinkoranni-
kolla kiinnosti. Itse asiassa kymmenen 
luetuimman jutun joukossa oli kolme Mc-
Coyn vierailua käsitellyttä juttua.

Kolmossija meni kolariuutiselle, joka 
kertoi hurjasta törmäilystä Fuengirolan 
rantakadulla.

Top 3 huhtikuu 2022
1. Etsityn rikollisen ex-puoliso: Olin puoli vuotta 

Suomen valtion panttivankina (28.4.)
2.  Espanjalaiset innostuivat Andy McCoysta 

(8.4.)
3. Raju kolari Fuengirolan rantakadulla (3.4.)

Andy McCoy kiinnosti lukijoita huhtikuussa.
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1.  Montako vuotta suomalaisten Tallinnassa suosima  
Viru-hotelli täytti keskiviikkona?

2.  Kuinka monta mahaa on lehmällä?
3. Montako sotilaskonetta makaa USA:n ilmavoimien 

hautausmaalla Arizonassa?
4.  Miksi ranskanperunat uhkaavat loppua maailmasta?
5.  Montako miljoonaa euroa Valtteri Bottas tienaa tästä 

kaudesta Alfa Romeolla Independent-lehden mukaan?
6.  Kenen huhutaan korvaavan viikonloppuna kuolleen 

jalkapalloagentti Mino Raiolan?
7. Montako prosenttia paperintuotanto putosi Suomessa 

tammi–maaliskuussa?
8.  Kenen kirjoihin perustuu Harjunpää-rikossarja?
9. Minkä brittiläisen metallibändin maskotti on Eddie the 

Head?
10. Minkä ikäisenä Blues Brothers - ja Delta-jengi -elokuvien 

tähti John Belushi kuoli?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

R A V U T H A K A E S S E E K E L I

A S E P U V U T S O L U A L O A T H/P

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

P A M E L A U A U L A I

A L A A V U P A L A M O

J O U L U V A L O P A K E T I T

U U M A R I K A K E S

M E R T A S S A K O T T A A

K A U N I I T A V I T I I O H

A L L A S A S U V A A A T E L I S T O

S I I V O T A S Ä L L I O L I V I A T

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

A A T A M I A I T A T I T Ä A U T O

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 19 

Herää ajoissa ihmettelemään luonnon ääniä, 
se tuo sinulle energiaa ja paljon onnea!

Lue elämäkerrallinen kirja, saat siitä positiivista 
ajateltavaa ja se tuo sinulle lisäksi onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Urheile ja liiku paljon, se vie ajatuksesi 
mukaviin asioihin. Onnea saat vuoristosta!

Kevään kukkaset antavat sinulle tarvittua 
värienergiaa. Onnea saat vaalean keltaisesta!

Kevät keikkuen tulevi ja pian on kesä, joten 
suunnittele se, näin saat onnea ja iloa!

Lue paljon kirjoja, keskity kaikkeen mitä teet. 
Saat näistä toimista iloa ja onnea elämääsi!

Etsi sellaista ystävää, joka ulkoilee paljon. 
Hankkiudu lenkkiseuraksi, se tuo sinulle 
onnea!

Nauti lauantain raikkaasta luontoretkestä 
ja haistele vuorten tuulia. Onnea saat 
lenkkareista!

Vuori-ilma ja kevään kukkivat kasvit antavat 
sinulle supervoimia ja onnea jaksaa vielä tovi!

Kaikki maalauksellisuus kiinnostaa sinua ja 
haluat olla luova, se tuo lisäksi sinulle onnea!

Lepäile ja löhöile paljon, niin jaksat suorittaa 
toukokuun loppuun. Onnea saat rentoilusta!

Kävele paljon rannalla ja nauti meri-ilmasta. Se 
tuo sinulle tarvittavaa energiaa sekä onnea!

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

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

Kesäaika alkanut. Kuva: Katja Kjellbäck

LUKIJAN 
KUVA 

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

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA MIJASIN 

FRISBEEGOLFIN 
YHTEYDESSÄ

www.hirsisaunamijas.fi
info@hirsisaunamijas.fi

p. 050 555 3317
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KHL-sopimuksen tehneet 
pelaajat vaikeuksissa
MONILLA SUOMALAISILLA jääkiekkoili-
joilla on sopimus KHL-seurassa pelaa-
misesta myös ensi kaudella. He ovat 
tehneet sopimuksensa ennen kuin Ve-
näjä hyökkäsi Ukrainaan.

Suurta halua ei suomalaisilla ole Ve-
näjällä pelaamisesta, mutta miten pur-
kaa sopimus, jonka on itse agenttinsa 
välityksellä allekirjoittanut.

Esimakua saatiin jo tällä kaudella. 
Kun suomalaiset KHL-pelaajat halusivat 
lähteä kotimaahan Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan, monet seurat ilmoittivat, ettei 
lähtö onnistu.

Monien ulkomaalaisten pe-
laajien tilanne on ollut se, et-
tä joko jatkaa pelaamista 
tai maksaa miljoonan eu-
ron kipuraha sopimuk-
sen purkamisesta.

Muutamat ruotsa-
laispelaajat lähtivät ja 
ottivat sopimussakon 
kontolleen. Suomalaispe-
laajista osa jatkoi kauden 
loppuun. Pahimmillaan kauden 
kesken lopettaminen olisi merkinnyt 
jopa kahden miljoonan euron sanktiota 
sopimusrikkomuksesta.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton, IIHF:n 
hallituksen jäsen Heikki Hietanen totesi 
Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei liitol-
la ole edellytyksiä puuttua ensi kautta 
koskeviin sopimuksiin KHL-seurojen ja 
suomalaispelaajien välillä.

 
HIETANEN JA IIHF ovat saaneet paljon 
arvostelua osakseen. Monen mielestä 
liitolla on täysi mahdollisuus ilmoittaa, 
etteivät sopimukset enää sido pelaajia 
muuttuneen tilanteen takia.

Jalkapallon puolella vastaava liitto 
Fifa linjasi jo aikoja sitten, että se antaa 
pelaajille luvan purkaa sopimukset ve-
näläisseurojen kanssa ilman sanktioita.

Kiinnostavaa on se, miten tällaiset 
kansainvälisen liiton ilmoitukset pitävät, 
koska ei ole tietoa, millaiseen sopimus-
paperiin pelaajat agentteineen nimensä 
kirjoittaneet.

Ainakin kiistanalaista on se, miten 
kv. liitto voi mennä pelaajan ja seuran 
tekemän kahdenkeskisen sopimuksen 
väliin ja ilmoittaa, ettei se ole voimassa.

 
VENÄJÄN TOIMINTA sopimus-

asioissa on tullut monella 
taholla todistettua, että 
heillä on sopimuksis-
ta omat tulkintansa ja 
maan edustajat pitävät 
niistä kiinni.

Ikävintä pelaajien 
kannalta on epätietoisuus 

seuraavasta kaudesta. Kun 
on jo allekirjoitettu sopimus, 

jonka purkamisesta voi seurata 
miljoonasanktiot, niin miten uskaltaa 
tehdä sopimukset uuden seuran kanssa 
Suomeen tai Keski-Eurooppaan.

Jos taas tilanne venyy eikä ratkaisua 
synny, saattaa hyväkin pelaaja joutua 
pakkoratkaisuun ja valita pelipaikka siel-
tä, mistä saa. Nythän KHL:stä vapautuu 
noin sata ulkomaista pelaajaa pääasi-
assa Euroopan markkinoille.

Suurtakaan asiantuntijaa ei tarvita 
sen tosiasian toteamiseen, että epä-
selvä tilanne häiritsee kotikisoihin val-
mistautuvien pelaajien mielenrauhaa, 
vaikka heidän agenttinsa hoitavatkin 
käytännön neuvottelut.

LA LIGA SMARTBANK, eli tuttavallisem-
min ilmaistuna ”divari”, on neljää kier-
rosta vaille pelattu. Sinivalkoisten silmä-
lasien kautta katsottuna suurin mielen-
kiinto kohdistuu putoamiskamppailuihin. 
Aurinkorannikon oma porukka Málaga 
joutuu tappelemaan putoamispeikkoa 
vastaan. Neljä viimeistä joukkuetta tip-
puu RFEF 1 -sarjatasolle. Ammattilais-
liigaa pelanneelle organisaatiolle tämä 
tarkoittaa taloudellista katastrofia. 

Kaksi neljästä kovan kohtalon koke-
vasta joukkueista jo tiedetään. Pahnan 
pohjimmainen Alcorcon on menettänyt 
jo matemaattisenkin mahdollisuuden 
säilyä. Sarjataulukon toiseksi viimeisel-
lä joukkueella Fuenlabradalla on vielä 
teoreettinen tähtitieteellisen pieni mah-
dollisuus säilyä, mutta se vaatisi lotto-
voiton kaltaisen ihmeen. Käytännössä 
sen toivo on jo mennyttä.

Putoamisviivan alapuolelta löytyvät 
vielä Amorebieta sekä Real Sociedad 
B, jotka ovat tasapisteissä (37). Vielä 
kuukausi pari sitten nämä molemmat 
luettiin jo varmoiksi putoajiksi, mutta niin 
vain nuo ovat napsineet pisteitä sieltä 
täältä yllättävään tahtiin ja ovat enää 
vain neljän pisteen päässä kaksikosta 
Malaga / Sporting (41). Jälkimmäisten 
toimistoissa vallinnee tällä hetkellä pa-
niikkimieliala, kun epätodennäköisestä 

painajaisunesta onkin tullut totta. Turval-
linen keskikastin paikka uhkaa vaihtua 
putoamiskandidaatiksi.

Málagalla on jäljellä neljä ottelua ja 
se tarvitsisi niistä kaksi voittoa. Joukku-
een peli on parantunut huomattavasti 
uuden valmentajan tultua remmiin, mut-
ta enää ei ole sijaa antaa yhtään siimaa 
vastustajille vaan kaikkien palasten on 
loksahdettava kohdalleen. Vielä viime 
syksynä joukkue oli kotikentällään voit-
tamaton, mutta sitten alkoi kone yskiä 
ja kohta on jo puoli vuotta kulunut sii-
tä kun saatiin viimeksi juhlia Málagan 
kotivoittoa La Rosaledalla(!). Jäljellä on 
vielä kaksi kotimatsia ja nyt ne on vain 
yksinkertaisesti voitettava, sillä muuten 
saattaa hukka periä.

Lauantaina 7.5. klo 18:15 Málaga 
kohtaa kivenkovan Oviedon kotonaan. 
Ottelusta ei tule puuttumaan drama-
tiikkaa. Suomalainen Málagan kannat-
tajayhdistys järjestää otte-
luun kuljetuksen akselilla 
Fuengirola - Los Boliches 
- Benalmádena - Torremo-
linos - paluu. Tervetuloa 
mukaan.

malagacffanclubfinland
@gmail.com
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La Liga

Lauri P. Pietikäinenwww.uusirefla.com

Putoamispeikko

Fuengirola isännöi 
massiivista 
koripallotapahtumaa 
kesäkuussa

Fuengirola on julistanut 
haluavansa olla jatkos-
sa keskeinen paikka koko 
Espanjan koripallokartal-
la. Tästä yhtenä osoituk-
sena on huippulaadukas 
harjoituskeskus, joka avat-
tiin viime vuoden puolella 
Higueronin alueelle.

Nyt Fuengirola lunastaa 
lisää puheitaan järjestämäl-
lä Convención Internacio-
nal de Baloncesto (CIBA) 
tapahtuman. Kyseessä on 
ensimmäistä kertaa järjes-
tettävä kansainvälinen ko-
ripallotapahtuma, josta on 
tarkoitus tehdä vuosittai-
nen tapaus.

Kesääkuun 17. päivästä 
19. päivään asti koripallo-
kansaa valuu Fuengirolan 
feria-alueelle, jossa lajin ilo-
sanomaa levitetään mm. 
3x3 muotoisella katuko-
risturnauksella, johon odo-
tetaan osallistuvan yli 90 
joukkuetta.

Lisäksi tiedossa on mm. 
taito- ja heittokilpailuja, täh-
distöottelu ja koripalloon eri 
tavoin liittyviä esitelmiä 
yms. Tilaisuuden puhujia 
julkistetaan lähiaikoina.

Oman merkittävän roo-

linsa tapahtumassa saa 
myös tyttöjen ja naisten ko-
ripallo, sillä ohjelmassa on 
Maratón Basket Girlz, jossa 
niin koripalloa kuin muu-
takin urheilua lähestytään 
nimen omaan naisnäkökul-
masta.

Tapahtuman järjestelyis-
sä ovat vahvasti mukana Hi-
gueronin harjoituskeskusta 
pyörittävät entiset maajouk-
kuetähdet Berni Rodríguez 
ja José Manuel Calderón.

Järjestyksessään ensimmäinen Convención 
Internacional de Baloncesto -tapahtuma täyt-
tää kaupungin feria-alueen viikkoa ennen 
juhannusta.

Higueronin harjoituskeskusta pyörittävät Espanjan entiset maajoukkuetähdet Berni Rodríguez (vas.) ja José 
Manuel Calderón (oik.) ovat järjestämässä kesäkuussa Fuengirolaan uraauurtavaa koripallotapahtumaa.
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Billnäsin Ruukin Olli Muuraisen näyttely ”Näe suljetuin silmin” toteutetaan myös virtuaalisena.

Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

P erjantaina 4.5.2012 ilmestyneessä 
lehdessä pääuutinen kertoi EU:n 

lääkeuudistuksesta, jonka myötä EU-
maassa kirjoitetun reseptin lääkkeet 
voi noutaa myös toisen EU-maan ap-

teekista. Näin esimerkiksi suomalaisille 
mahdollistui kotimaassa kirjoitetulla 
reseptillä lääkkeiden saanti Espanjas-
sa ja päinvastoin. EU:n komissiolta oli 
tulossa tarkemmat ohjeet, jotta resep-

tilääkeuudistus voitiin ottaa käyttöön 
lopulta lokakuussa 2013.

P ääuutisaiheena olivat myös Fuen-
girolan taksit. Maakunnassa oli 

nimittäin hyväksytty taksiliikennettä 
koskeva laki, jonka myötä taksamittari 
velvoitettiin jatkossa olemaan jokaises-
sa taksissa. Näin taattiin myös valmius 
palvella erityistarpeisia yksilöitä. Leh-
den ilmestymisaikaan Fuengirolassa 
oli 74.000 asukasta ja 108 taksilupaa. 
Tänä päivänä markkina on muuttunut 
huomattavasti Fuengirolassa toimivi-
en Uber ja Bolt kyytipalvelujen myötä.

V appua oli vietetty monin tavoin. 
Centro Finlandialla vapputapahtu-

ma oli erityisesti pikkuväelle suunniteltu 
askarteluhuoneineen ja tanssijump-
pineen. Costan Stadilaiset lakittivat 
rauhankyyhkyä pitävän pronssisen 
naispatsaan Paseolla ja kansainvälisil-
lä päivillä oli käynyt kaupungin lähtei-
den mukaan satojatuhansia vierailijoita 
neljän päivän aikana. Vapun päivänä 
ympäri Espanjan jatkui boikotointi hal-
lituksen työlainsäädännön uudistuksia 
vastaan yli 80 mielenosoituksella.

M álagan provinssista Tebasta oli 
löydetty Espanjan sisällissodan 

aikainen joukkohauta. Arkeologi An-
drés Fernández kertoi haudan olevan 
Espanjan toiseksi suurin – suurin oli 
löydetty Málagasta jo aiemmin. Hau-
dasta löytyi noin 125 teloitetun jään-
teet ja haudan arvioitiin olevan vuosilta 
1936–39.

Työn, opiskelun ja tut-
kimuksen synergiassa 
TUTORS:lla päädyimme 
tutkimaan uuden teknolo-
gian piirteitä, kuten kryp-
tovaluutat, NFT, Metaverse, 
DeFi, Play2Earn ja DAO. Nä-
mä ja monet muut uudet 
palvelut ja käsitteet ovat 
syntyneet meneillään ole-
van muutoksen aikana.

Koska TUTORS on yh-
teiskunnallinen opetus- ja 
sosiaalialan yritys, se pyrkii 
olemaan samalla vahva te-
kijä myös teknologiamark-
kinoilla ja ennakoimaan 
tulevaisuutta tekemällä vas-
tuullista yhteistyötä muu-
toksentekijöiden kanssa. 
Näin tehtiin myös vuoden 
alussa, kun TuDo-työryhmä 
lähti kehittämään virtuaali-
sen gallerian prototyyppiä 

eri kohderyhmille. 
Uusien teknologioiden 

synergioita uteliaana seu-
ranneina päätimme tuottaa 
virtuaalisen gallerian pro-
toversion Ebisusbay NFT-
myyntialustayrityksen 
hyväntekeväisyystapah-
tumaan.  Pian tämän jäl-
keen tarjosimme pilottia 
myös Crypto.com-yrityk-
sestäkin tunnetulle taitei-
lijalle, Barbara Redekopille. 
Barbaran tyyli edustaa erin-
omaisesti NFT-digitaiteen 
nykyaikaista muotoa ja hän 
on tunnettu eläinsuojelun ja 
sosiaalihuollon aktiivisesta 
kehittämisestä. 

Barbaran lisäksi tar-
josimme palveluitamme 
myös paikallisen Suome-
la-yhdistyksen kuvataide-
piirille, jonka kevätgalleria 

löytyy nyt myös virtuaa-
lisesti samasta palvelusta. 
Kuvataidepiirin tarve oli 
tuoda pandemian jälkei-
seen aikaan näyttely lähel-
le niitä, jotka eivät syystä 
tai toisesta pääse nautti-
maan siitä fyysisesti pai-
kan päällä. 

Edellä mainittujen ko-
keilujen jälkeen olemme 
kiinnostuneet laajenta-
maan myös muiden alojen 
taiteilijoihin ja ajattelijoihin, 
jotka haluavat hyödyntää 
virtuaaligalleriaa soveltu-
vin osin näyttely-, esittely- 
tai kokoustilana.

Virtuaaligalleria-portaa-
liin on tulossa jo toukokuun 
aikana chileläisen Valenti-
na Bravan sekä suomalaisen 
Aki Månssonin näyttelyt. 
Ajankohtaisin yhteistyö 
on sovittu kansainvälises-
ti palkittuna yrittäjänä sekä 
taiteilijana tunnetun Billnä-
sin Ruukin Olli Muuraisen 
kanssa. Ollin ”Näe suljetuin 
silmin” yksityinen hyvänte-
keväisyysnäyttely avataan 
7.5.2022 Raaseporissa klo 
16–18 kaikille ja näyttely on 

Suomelan kuvataidepiirin 
kevätgalleria nyt myös 
virtuaalisena
Maailma liikkuu väistämättä uuteen suun-
taan. Tätä on hoettu jo yli 20 vuotta; aina 
siitä asti, kun puhelimet ja laitteet toivat 
mahdollisuuden olla langattomasti yhtey-
dessä ihmisiin ympäri maailmaa, sijainnista 
riippumatta. 

pystyssä 22.5. saakka. Yh-
teistyö koskee näyttelyn 
virtuaalisen tilan luontia 

ja taulujen NFT-versioiden 
tuotantoa ja jakelua.

Kaikki tilat ovat nähtä-

vissä sivustolla vr-gallery.
online. 

Filip Bovin / TUTORS 

Suomelan kuvataidepiirin kevätgalleria on vain muutaman klikkauksen päässä osoitteessa vr-gallery.online.
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Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset
• Räätälöidyt retket
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• Tilausajot
• Ostosmatkat
• Lentokenttäkuljetukset
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osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi  
Hinnat: 8€/100 merkkiä, 12€/200 merkkiä

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

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

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

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

TAVARAN

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

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

Terminal to Terminal 
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

Vuokralle  
tarjotaan

YKSIÖ LOS BOLICHES, YM-
PÄRIVUOTISESTI. Tarjolla uu-
dehkosta talosta 200m pääs-
sä rannasta 2. kerroksen noin 
30m2 yksiö, jossa parin neli-
ön lasitettu parveke länteen. Il-
mastointi/ilmalämpöpumppu,  
pari vuotta vanhat kalusteet. 
Vuokra 540€/kk sisältäen net-
tiyhteyden (valokaapeli). Kah-
den kuukauden vuokrata-
kuu. Ei lemmikkejä. Vapautuu 
1.6.2022. Puh: +358409684987 
/ +34678248425 / korosuo@
hotmail.com. 

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

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

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

 KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Toimisto 400 m 
Victoria Kent 
Renfe -asemalta 

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

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

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

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

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

Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 
Facebookissa 

647 127 498 / Timo

www.smartworkplaza.com

business & co-working center
• Boliches • Fuengirola

Kysy toimistoja 

tai työpisteitä! 

+34 622 329 645
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Marin muuttaa 
demarien kurssia
SUOMEN PÄÄMINISTERIÄ ja SDP:n puheenjohtajaa 
Sanna Marinia luonnehdittiin puolueen vasemman 
laidan kulkijaksi. Hänen odotettiin jatkavan Erkki Tuo-
miojan ja Tarja Halosen viitoittamalla tiellä.

Marinin käytännön toimet ja viimeaikaiset puheet 
kertovat ihan muuta. Hän arvostelee Venäjän sotatoi-
mia rikollisiksi ja muistuttaa turvallisuusympäristömme 
muuttuneen perusteellisesti sekä lisää, että Suomen 
pitää vastata muutokseen.

Marin ei suoraan ilmaise vielä kantaansa Nato-
jäsenyyteen, mutta puhuu epäsuorasti liittoutumisen 
puolesta. Paljon kertoo sekin, että hän sanoo suhtau-
tuvansa liittoutumiseen pragmaattisesti, eli asiapoh-
jaisesti ilman ideologisia painotuksia.

Marin tekee koko ajan työtä liittoutumisen eteen 
hakemalla turvatakuita liittymisprosessin ajaksi ja pyr-
kimällä siihen, että Ruotsi astuu Natoon yhtä jalkaa 
Suomen kanssa.

MARIN PUHUI TURUSSA työväenpuolueiden yhteisessä 
vappujuhlassa hyvin eri tavalla kuin Vasemmistoliiton 
puheenjohtaja Li Andersson. Andersson antoi täyden 
tukensa lakkoileville hoito- ja kunta-alan työntekijöille 
sekä vaati palkkaohjelmaa, jolla palkkoja korjataan 
työntekijöiden vaatimalla tavalla.

Marin korosti, että asia on työmarkkinaosapuolten, 
eikä hän ottanut mitenkään kantaa lakkolaisten puo-
lesta. Paikalla oli paljon ay-väkeä. He olivat selvästi 
pettyneitä Marinin neutraaleihin ilmaisuihin.

Sikälikin esiintyminen oli demaripomolta uutta, että 
yleensä vappupuheet ovat voimakkaan ideologisia ja 
puheeseen liittyy selkeä lupaus. Ilmeisesti Marin on 
ottanut opiksi edeltäjänsä Antti Rinteen eläkeläisille 
lupaamasta vappusatasesta.

Marinin tilanne onkin erikoinen. Samalla kun hänen 
kannatuksensa pääministerinä on bilekohujen jälkeen 
vahvistunut, puolueen kannatus ei seuraa perässä.

 
MARINIA SUOSITAAN yli puoluerajojen. Se selittää 
osaltaan hänen kannatustaan. Sen sijaan omissa ei va-
rauksettomasti liputeta hänen puolesta. Viimeaikaisten 
puheiden lisäksi pitää muistaa, että hallitus on Marinin 
johdolla tehnyt ay-väen kannalta ikäviä päätöksiä, kuten 
poistanut eläkeputken, uudistanut työttömien työhakua 
kiky-kakkosella sekä euroistanut ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan.

Aina ennen SDP on johdonmukaisesti vastustanut 
tällaisia uudistuksia. Nyt se ollut rustaamassa niitä itse.

Jotta SDP tavoittaisi kokoomuksen suuren etumat-
kan Suomen suosituimpana puolueena, Marinin pitäisi 
jakaa sympatiaa ydinkannattajilleen, mutta sitä hän ei 
tee. Mitä pidempään hän on ollut nykyisessä tehtä-
vässään, sen enemmän hän esiintyy pääministerinä.

Vielä vuosi sitten pidettiin mahdottomana sinipuna-
hallitusta Petteri Orpon ja Marinin linjaristiriitojen takia. 
Nyt asiantuntijat puhuvat sinipunasta jopa todennäköi-
simpänä vaihtoehtona.

JOS ON DEMARIEN kurssi muuttunut, niin vielä kovem-
pi puhuri käy perussuomalaisissa. Ex-puheenjohtaja 
Jussi Halla-aho sanoi, että Suomen pitää edistää uu-
siutuvan energian investointeja ja korvata niillä öljyn 
ja kaasun tuontia Venäjältä.

Aiemmin persuissa puheet uusiutuvasta energiasta 
on leimattu viherhömpäksi, jonka suomalaiset maksa-
vat kohonneina energian hintoina.

Suomeen on jo nyt tullut yli 20.000 ukrainalaista 
pakolaista pois sodan jaloista, eivätkä persut ole mok-
siskaan. Aiemmin sotaa pakenevia on leimattu elinta-
sosurffareiksi. Myös Euroopan unioniin ja Natoon suh-
taudutaan myönteisesti. Linja on muuttunut 180 astetta.

Hyvä kysymys on se, mistä löytyy 
perussuomalaisille muista puolueista 
erottuva uskottava linja niin, että se 
pitää kannattajien rivit suorina ja estää 
heidän pakonsa Ano Turtiaisen Valta 
kuluu kansalle -puolueeseen.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

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

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fiCITYMEDIA

1. 50 vuotta
Viru-hotelli valmistui neuvostoaikana. Sen rakentaminen kesti 36 
kuukautta, koska alkuperäinen rakennusyhtiö meni konkurssiin. 
Neuvostoliitossa se oli kuitenkin nopeatahtinen rypistys. 
Tavallisesti vastaavat projektit kestivät 8–11 vuotta.

2. Neljä
Verkkomaha, pötsi, satakerta ja juoksutusmaha. Vastaus ei ole 
helppo edes maatalousministerille. Tuore maatalousministeri 
Antti Kurvinen muisti vain pötsin IS:n haastattelussa. Edellinen 
ministeri, maitotilallinen Jari Leppä vastasi aikoinaan kolme.

3. Noin 3.100
Niiden yhteisarvo on 35 miljardia dollaria. Koneiden 
muodostama laivue olisi maailman toiseksi suurin heti USA:n 
jälkeen. Osa koneista kierrätetään esimerkiksi varaosiksi, 
mutta osa pidetään käyttökuntoisina. Alueella työskentelee 800 
mekaanikkoa.

4. Ukrainan sodan takia
Ukraina ja Venäjä ovat maailman suurimmat aurinkokukkaöljyn 
tuottajat. Nyt öljyn tuotanto on jäissä. EU onkin korvaamassa 
aurinkokukkaöljyn palmuöljyllä. Ranskalaisten perunoiden 
kotimaassa Belgiassa jopa 60 prosentti frittikioskeista – myyvät 
erilaisia ranskanperuna-annoksia – voi joutua sulkemaan ovensa.

5. 8,2 miljoonaa euroa
Lehden mukaan summa on seitsemän miljoonaa puntaa eli lähes 
saman verran kuin Kimi Räikkönen tienasi tallissa viime kaudella. 
Bottas joutui laskeman palkkaansa viime kaudesta vain noin 
puoli miljoonaa euroa.

6. Zlatan Ibrahimovicin
Ajatus ei ole tuulesta temmattu. Zlatan täyttää syksyllä 41 vuotta, 
hän on AC Milanissa lähes vaihtopelaajan roolissa ja ruotsalainen 
oli yksi Raiolan merkittävimmistä asiakkaista sekä superagentin 
ystävä.

7. 63 prosenttia
Pudotuksen taustalla on tietenkin UPM:n pitkäksi venynyt lakko, 
joka päättyi vasta hieman ennen vappua. Myös sellun tuotanto 
putosi lähes 31 prosenttia. Sen sijaan kartongin tuotanto 
puolestaan kasvoin hieman yli viisi prosenttia. 

8. Matti Yrjänä Joensuun
Kirjojen pääosassa on vanhempi konstaapeli Timo Harjunpää. 
Teoksissa on aitoa tunnelmaa, sillä Joensuu oli itse poliisi. Hän 
työskenteli muun muassa Helsingin väkivaltayksikössä. Sarjassa 
Harjunpäätä esittää näyttelijä Olli Rahkonen. 

9. Iron Maidenin
Tai tuttavallisemmin vain Eddie. Maskotti on esiintynyt Iron 
Maidenin lähes kaikkien sinkkujen ja LP-levyjen kannessa. Alun 
perin Eddie oli vain maalaus rumpusetin yläpuolella, jonka silmät 
hehkuivat ja suusta tuli verta. Nykyisin hahmo kävelee itse 
stagelle.

10. 33-vuotiaana
John Belushi eli rankan elämän. Hän oli 1970-luvun lopussa 
Yhdysvaltain suosituin koomikko, mutta kokaiiniriippuvuus 
verotti hänen voimiaan. Kesällä 1981 Belushi oli kuivilla, mutta 
Naapurit-elokuvan epäonnistuminen ajoi hänen jälleen kerran 
pulverin käyttäjäksi. Elämä päättyi vuonna 1982.

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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Suunnittelijan 
työpäivä
ISO KUPILLINEN TEETÄ au-
ringonnousua patiolla katsel-
len herättelee uuteen päivään. 
Hetki on tärkeä energian lähde 
päivään. Rauhan katkaisee kat-
sahdus kelloon – on terästäy-
dyttävä aamun askareisiin ja 
lapsen kouluun kuljettamiseen. 
Aikaiset kouluaamut jatkuvat töi-
den merkeissä puhelimen, tie-
tokoneen ja suunnitelmien ää-
rellä. Ainoastaan rautakauppa 

on auki niin aikaisin, että sinne 
voi tarvittaessa suunnata suo-
raan koululta. Sähköpostit, viestit 
ja päivän työlistan kokoaminen 
aloittavat päivän. Aikaa saattaa 
hurahtaa helposti tunti jos toi-
nenkin riippuen kuinka paljon 
asiakkaiden, yhteistyötahojen 
ja tavarantoimittajien posteja on 
jäänyt työlistalle. 

Ihannepäivänä varsinaiseen 
suunnittelutyöhön eli työn luo-
vaan ja antoisimpaan osuuteen 
jää usean tunnin keskeytymätön 
aika. Kun suunnittelija saavuttaa 
flow -tilan työssään, hän innos-
tuu jopa hihkumaan itsekseen 
loistavalle idealle. Tästä tulee 
niin upea! Se ruokkii ideointia 
eteenpäin, kun punainen lanka 
tai suunnitelman wau -efekti jä-
sentyy selkeäksi ideaksi. Aina 
suunnitelma ei kuitenkaan lähde 
lentoon työpöydän äärellä, vaik-
ka kuinka kaivaisi ideapankkia. 
Joskus loistoajatus tupsahtaa 

päähän viimeisenä ajatukse-
na illalla ennen nukahtamista. 
Se saattaa syntyä myös lenkillä 
koiran kanssa tai puutarhaliik-
keessä asiakkaan kattoterassille 
kasveja valitessa.

Asiointi alan eri liikkeissä on 
iso osa suunnittelijan työtä. Si-
sustus – ja tilasuunnittelussa 
liikkeiden kirjo on valtavan laaja. 
Huonekalut, puutarhat, maaliliik-
keet, puutavara, rautakauppa, 
kangaskauppa, laattaliike, si-
sustustarvikeliike, keittiökalus-
teet, saunat, jacuzzit ja monet 
muut erityisliikkeet myyjineen 
tulevat suunnittelijalle tutuksi. 

Ainakin tälle suunnittelijalle tietyt 
liikkeet ovat kuin karkkikauppa 
lapselle. Valikoima, värit ja ma-
teriaalit ovat niin upeita, että pää 
menee helposti aivan sykkyrälle. 
Ihasteluun ja hypistelyyn ei kui-

tenkaan saa jäädä jumiin, sillä 
valintoja asiakkaille on tehtävä 
ripeästi. Suomalaisen ja espan-
jalaisen ripeästi ei kuitenkaan 
aina kohtaa, joten on varaudut-
tava extramaltilla. Ja suolapäh-
kinöillä sekä vesipullolla!

Parhaita hetkiä päivissä ovat 
ne, kun yhteistyö asiakkaiden ja 
yhteistyötahojen kanssa synnyt-
tää kuplivaa tyytyväisyyden tun-

netta. Asiakkaalta tullut tyyty-
väinen palaute tai valmistuneen 
sisustuksen ihastelu on paras 
mahdollinen palkkio tehdystä 
työstä. Onnistuneen työpäivän 
päättää tunne siitä, että pro-
jektit ovat edenneet hyvässä 
aikataulussa ja huomenna on 
hyvä jatkaa siitä, mihin tänään 
jäi. Muina päivinä päähän jää 
pyörimään hoitamattomien asi-
oiden lista ja helposti päivä ve-
nyy illan puolelle. Vielä lapsen 
ratsastustuntia seuratessa tulee 
hoidettua muutama pikainen 
viesti asiakkaalle. Tärkeää on 
kuitenkin asettaa niin itsensä 
kuin perheensäkin jossain koh-
taa päivää etusijalle. Keskittyä 
niihin maailman tärkeimpiin.

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala Sisustussuunnittelija / Santala Design

Parhaita hetkiä päivissä ovat 
ne, kun yhteistyö asiakkaiden ja 

yhteistyötahojen kanssa synnyttää 
kuplivaa tyytyväisyyden tunnetta. 
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Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

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

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

Soita +34 698 438 202

TULE ASUNTOINFOON!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”

www.mkhomes.es

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

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

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 10–14.

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.

ASUNTOMARKKINATASUNTOMARKKINAT



Asuntomarkkinat22 – Perjantai 6.5.2022

ASUNTOPULA!

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

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

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

Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

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

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Ota yhteyttä!

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta



Asuntomarkkinat Perjantai 6.5.2022 – 23

BENALMADENA  36 M2  1 MH  189 000€  
#STRAND1217

LA MAIRENA  91 M2  2 MH  289 000€  
#STRAND4201

MIJAS  80 M2  2 MH  219 000€  
#STRANDM6502

FUENGIROLA  111 M2  3 MH  520 000€  
#STRANDM4503

FUENGIROLA  90 M2  3 MH  239 000€  
#STRANDM6505

FUENGIROLA  141 M2  4 MH  595 000€  
#STRAND1218

KOLME UUTTA MUUTTOVALMISTA ASUNTOA + PENTHOUSE HIGUERONISSA
OLE PIAN YHTEYKSISSÄ: INFO@STRAND.ES

UUTTA

+34 676 90 15 19   INFO@STRAND.ES   STRAND.ES
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www.olekustannus.com/uusiole

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

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TOUKOKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT7€

Kryptovaluutat ja muut MUUTOKSET 
ESPANJAN VEROTUKSESSA

Loma-asumisen monet 
mahdollisuudet:

OSTA, VUOKRAA, 
YHTEISOMISTA

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

Nyt tavoitat meidät myös 
Suomen numerosta

+358 40 6525 923 

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

Kukkiva Córdoba
Córdoban patiofestivaalit 

ja upea moskeija-katedraali
Keskiviikkona 11.5. Hinta 80 €

Keväisin Córdoba puhkeaa kukkaloistoon jokavuotis-
ten toukokuussa vietettävien kukkapatiofestivaalien 
myötä. Kaupunki on tunnettu koko Espanjan kauneim-
mista patioista eli sisäpihoista, ja festivaalien aikana 
näistä pääsee vapaasti ihailemaan noin 50:ä.
Kaupunkiin saavuttuamme on varattu aikaa ruokailua 
varten. Lounastauon jälkeen tutustumme Córdoban 
tärkeimpään nähtävyyteen, henkeäsalpaavaan moskeija-
katedraaliin. Kierrämme myös vanhat juutalaiskorttelit ja 
pääsemme kurkistamaan museona säilytettyyn synagogaan.
Illan tullen klo 18 patiot avataan yleisölle. Patioiden 
omatoimiseen ihasteluun on varattu aikaa kaksi ja puoli 
tuntia. Retkelle lähdetään keskipäivällä, ja paluu rannikolle 
tapahtuu puolen yön paikkeilla. Tervetuloa mukaan!


