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Tiesitkö, että Baronalla työskentelee
täällä Fuengirolassa jo yli 250 eri alan
ammattilaista?
Katso avoimet työpaikat, jätä hakemus
ja liity osaksi kasvavaa porukkaamme!

barona.fi

COVID-19 TESTIT
FUENGIROLA: Calle Santa Rosa Nº 20
BENALMÁDENA: Av. del Puerto
Deportivo S/N, Benalmádena-costa
Palvelemme myös Nerjassa ja
Almuñécarissa.

TESTAUKSET KAIKILLA
KLINIKOILLAMME
MAANANTAI–SUNNUNTAI
OTA YHTEYTTÄ:
PUH.+34 951 94 00 49
WHATSAPP: +34 684 08 75 52
EMAIL: info@intermedicalss.com

Jakelu: MÁLAGA • TORREMOLINOS • BENALMÁDENA • FUENGIROLA • MIJAS • CALAHONDA • MARBELLA
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SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ

MA–PE
10–19

Ilmalämpöpumput

LA
10–16

• viilennys • kosteuden poisto
• lämmitys • ilmansuodatus
• Asiakasturva
• Kanavoinnit
• Siistit asennukset • Laitteen siirrot
• Käyttöopastus
• Kylmäkoneet

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

Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola • Puh. 952 666 239
www.ewalds.fi • @Ewalds

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

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

ASUNNON TYHJENNYSPALVELU

LÄÄKÄRI

• Noudamme ja toimitamme
tavarat melkein mistä vain.
• Toimitamme ostoksesi
huonekalukaupoista kotiin
(Ikea, Leroy Merlin jne.)
• Noudamme myös ylimääräiset
tavarat kierrätykseen.

LAILLISTETTU

ASIANAJAJA
ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

- oikeudenkäynnit
- asuntokaupat
- yritykset
- perintöasiat
- muu käytännönasioiden hoito

aurinkoisen asumisen puolesta
www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. de Los Boliches 4, Centro Finlandia, +34 663 976 922
29640 Fuengirola (MA), España
+34 620 430 385
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Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Toimimme
päivää
Laita sms tai whatsapp-viesti viikossa. Varaa ajoissa!
numeroon +34 602 062 225

Sinun ilmoituksesi tähän?

Kilpailukykyiset hinnat

Puh./fax +34 951 261 746,
+34 661 104 878,
Puh. 607 965 089
anniina@pohjola.es
Calle Lope de Vega 1, 1. krs. 29640 Fuengirola (Málaga)

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

Lähde retkelle!

KATRIINA RAISKIO

UUDISTUN

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

UT

Gibraltar

O
KLASSIKK

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

Ronda ja Setenil de las Bodegas

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 42€

mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.

Estepona & Benahavis

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)

17.5., 31.5., 14.6., 28.6., hinta 44€

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

www.rrlaw.es

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€

Suositut risteilyt alkavat!

ME
ITY DIA

F

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

8.10.2022
MSC Orchestra
11 päivää, 10 yötä

Málaga–Cádiz–Lissabon–Alicante–
Mahon–Olbia–Genova–Marseille–Málaga
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Ulkohytti merinäköala
alk. 1479€ / hlö
Parvekkeellinen ulkohytti
alk. 1679€ / hlö

E N GIR O

L

TKASI
VARAA MA ETISSÄ!
N
I
KÄTEVÄST atur.com
www.meri
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

Uutiset
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Sähkön hinta Espanjassa
on noussut nelinkertaiseksi
Sähkön hinta tukkumarkkinoilla nousi tämän
viikon maanantaina noin 21% – 208,74
euroon megawattitunnilta (MWh).
Teksti: Niina Sinisalo Kuva: Arkisto
Sähkön hinta on nyt lähes
neljä kertaa korkeampi
kuin samaan aikaan vuonna 2021, Iberian Electricity
Market Operatorin (OMIE)
tietojen mukaan.
Sähkön hinta on nyt 2%
korkeampi kuin helmikuun 24. päivänä, jolloin
Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi. Sähkön hinnan
nousuun ovat vaikuttaneet
siis muutkin tekijät kuin sota Ukrainassa.
Espanja on ollut jo pitkään yksi Euroopan kalleimmista maista sähkön
kuluttajahintojen osalta.

Vaikea lokakuu
Ydinvoimaloiden huolto- ja korjausseisokit ovat
korottaneet entisestään ennätyskorkeita hintoja. Viime lokakuun puolivälin
jälkeen Ascón ydinvoimala ajettiin alas kuukaudeksi. Siitä tuli ensimmäinen
ydinvoimala, missä oli tuotantoseisokki seuraavien
kolmen kuukauden aikana.
Lokakuussa sähkön hinta nousi huikeat 300%. Se

oli ylimmillään 260 euroa/
MWh.
Sähköä tuotetaan myös
kaasun avulla. Algeria ilmoitti lokakuun lopulla
sulkevansa Maghreb–Eurooppa-kaasuputkensa.
Putki on kuljettanut kaasua Espanjaan Algeriasta
Marokon kautta ja se on
toinen kahdesta energian
toimitusreitistä Pohjois-Afrikasta Espanjaan. Päätös
näkyi Espanjassa, jonka
maakaasusta peräti noin
45 % on tullut Algeriasta.
Espanja neuvottelee Maghreb-Eurooppa-putkilinjan
uudelleen avaamisesta

Yritykset vaikeuksissa
Moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna espanjalaisyrityksillä
on vain vähän kiinteähintaisia sähkösopimuksia ja
ne ovat siksi haavoittuvia
hintavaihtelulle.
Lokakuinen sähkön
hintojen nousu aiheutti
Espanjassa useiden tehtaiden ilmoitukset tuotantojen keskeytyksistä ja

Korkeuksiin karannut sähkön hinta uhkaa jo Espanjan talouskasvua.
työntekijöiden lomautuksista, sillä tehtaiden tuotantokustannukset nousivat
pahimmillaan yli 25%. Tuotantoseisokkien piirissä oli
noin 20.000 työntekijää.
Sähkön hinta on keskeinen haaste koko Espanjan
talouskehitykselle.
Espanjan sähkömark-

kinoilla tukkuhinta määräytyy viimeksi tuotantoon
tulleista energialähteistä
kalleimman mukaan. Tänä
päivänä kallein energianlähde on kaasu, jonka mukaan hinta siis määräytyy.
Kuluttajalla ei ole montaa keinoa vaikuttaa sähkölaskuunsa. Vain osa

sähkölaskusta muodostuu
varsinaisen kulutuksen perusteella. Huomattava osa
laskusta muodostuu kiinteästä sähkönsiirron ja -jakelun osuudesta.
Sähkön siirtohintaan vaikuttaa kotitalouden sähköliittymän teho (potencia
contratada). Mitä enem-

män kilowatteja sopimukseen sisältyy, sitä kalliimpi
on myös sähkölasku.
Espanjan hallitus on pyrkinyt hillitsemään kuluttajahintoja sähköyhtiöiden
tuottoja leikkaamalla, veroja ja maksuja alentamalla
sekä haavoittuvia kuluttajia tukemalla.
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JÄÄKIEKON MM 12 RUUTUA!

Lastenkerho Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

La 21.5. klo 21:00 Malaga – Burgos
RAIKAS & MAUKAS

LOUNAS

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

MA–LA
KLO 12–16

YHTEYSTIEDOT:
Puerto deportivo
Local 325-327,
Fuengirola
+34 624 432 698

FUENGIROLAN
SATAMASSA
Avoinna Ti–Su
klo 12–21:30
(urheilun mukaan
venytetään)

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla
a
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KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!
•Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16–17
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi
•Tiistaisin klo 16–17 askartelukerho 5€
•Keskiviikkoisin klo 16–18 leivontakerho 10€
Tervetuloa kaikille!

✃

• Raikkaita salaatteja eri täytteillä
• Hapanjuuritaikinapizzoja
• Burgereita • Tapaksia • Makeita ja
suolaisia leivonnaisia
• Smoothieita • Erikoiskahveja

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

Centro Finlandia 2. krs, Fuengirola
Lisätietoja +34 636 874 330
lastentuiskula@gmail.com
Löydät meidät Facebookista nimellä
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Raikkaat salaatit, runsaat liha-annokset, saksalaiset
makkarat, savukalaa, herkulliset jälkiruoat...
Ravintola suljettu tiistaisin.
FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ.
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com
Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986

KARAOKEA,
DARTSIA JA
PELEJÄ!

Avoinna:
Ke–Su
klo 18.00–
Ma–Ti suljettu

tauskibar

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches

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

JALKA

Season Start
PALLON
4.9.2021

EM

11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

HUIPPU
RUOKAA, HUIPPU
TUNNELMAA!
timo@juhala.info,
WhatsApp
64 712 7498
Paseo 100 • paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo
Rey de España 100, Fuengirola
paseo.sata@gmail.com
Facebook:
Sport
Soul
Paseo
Marítimo paseo
Rey de 100
España
100,&Fuengirola

MM-KISAT KUKOSSA
– Huudetaan Leijonat voittoon!

Kaikki Suomen matsit isoilta ruuduilta.

LÄTKÄTARJOUS

LÄTKÄSAFKAT

Alkusarjan Suomen matsien
1. erän loppuun saakka 0,5 l
San Miquel, lasi talon viiniä
tai minttushotti

Hodareita,
burgereita, wingsejä,
makkaraperunoita,
pizza sliceja, nachoja.

VA IN

1€

Gin&tonic
(Bombay Saphire)

3€
Avaamme tunti ennen matsin alkua.
Av/de Los Boliches 4, Fuengirola • www.kukkorestaurante.com

Tapahtumat
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Raappana palaa keikoille Fugessa
Raappana tunnetaan pitkän linjan suomalaisena reggae-artistina.
Hän kuuluu siihen jengiin joka uudisti suomen kielen käyttöä rytmisesti osana reggaemusiikkia. Jamaikalaisittain suomea on Raappanan lisäksi ääntänyt menestyksekkäästi ainakin Jukka-Poika.
Raappana ei ole pitkään
aikaan julkaissut uutta
musiikkia. Huhu kertoo,
että biisejä on valmiina ja
kesäksi on uutta luvassa.
Myös edellisistä keikoista
on kulunut todella pitkä
aika. Siksipä keikka Fuengirolassa ravintola Kukko
Eventsissä osuu mainioon

Raapana ja Kari Tapiiri
järjestävät bileet Kukossa
perjantaina 20.5.

Leirikoululaiset
konsertoivat
seurakuntakodilla
Oulun Rajakylän koulun yhdeksännen luokan
musiikkiluokka vierailee Aurinkorannikolla
leirikoulunsa merkeissä.
Samalla luokan 18-jäseninen orkesteri sekä kuoro
konsertoivat Fuengirolan

suomalaisella seurakuntakodilla sunnuntaina 22.
toukokuuta klo 16.
Kapellimestarina toimii
Jaakko Jauhiainen ja kuoron johtajana Ilkka Eskelinen. Esitys on kestoltaan
noin 40 minuuttia.

saumaan. Kyse on samalla paluusta keikkalavoille ja hyvin todennäköisesti
yleisö pääsee kuulemaan
vielä julkaisemattomia
kappaleita.
Raappanan lisäksi perjantaina 20.5. Kukko Eventsissä esiintyy myös Kari
Tapiiri.
Näissä reggaebileissä
ei ole tarkoitus pönöttää
pöydissä. Kukkoon raivataan reilusti vapaata tilaa

ja laitellaan pystypöytiä
sopiviin paikkoihin. Tanssiminen ja liikkumien tilassa on homman nimi.
Ruokana tarjoillaan hodareita, burgereita, nachoja
ja muita helposti syötäviä
herkkuja.
Show time on noin klo 20,
ovet avataan klo 19. Lippuja
voi varata ennakkoon laittamalla sähköpostia osoitteeseen kukko.events@
gmail.com.

Lauantain lavatansseissa retonki heilahtaa
Lavatanssit ja kesä kuuluvat saumattomasti yhteen. Aurinkorannikolla
kesä voidaan julistaa jo alkaneeksi, siksi on aika järjestää lavatanssit. Kukon
lavalla tanssitaan lauantaina 21.5. Kuten Reijo Taipaleella oli tapana todeta,
kesä alkaa siitä, kun retonki heilahtaa.
Tanssirytmeistä vastaa
Seita ja Kesäheilat -yhtye.
Yhtyeessä vaikuttaa tuttuja hahmoja Aurinkorannikolta, tanssiorkesterin aitoa
tunnelmaa tuo Kari Alajuuma haitarin kanssa. Muut
soittajat ovat Jorma Ettanen,
Sami Lassila ja Antti Maunu. Solistin pestiä hoitaa
pääosin Seita Van Den Eeden. Orkesterin ohjelmisto
koostuu tutuista tanssiklas-

sikoista, mukana on vals- tella. Voit varata paikka- sähköpostia osoitteeseen
seja, tangoja, foxtrotteja ja si etukäteen laittamalla kukko.events@gmail.com.
humppaa. Välillä piipahdetaan latinorytmien puolella
cha cha chan, bossanovan
ja rumban merkeissä. Kaikki musiikki soveltuu erinomaisesti paritanssiin.
Paikalla on myös Töölön tanssikerhon innokkaita tanssijoita, joten taitavia
viejiä ja tanssitettavia löytyy.
Kukon tanssilavan ovet
aukeavat klo 18. Aluksi on
mahdollisuus nauttia illallinen, jotta sitten jaksaa
pyörähdellä lavalla. Orkesteri aloittelee noin klo
19, mutta levyltä kuullaan
tanssimusiikkia heti aluksi. Kukkoon raivataan iso
tanssilattia, ettei tarvitse Lavatansseihin liittyy paljon muistoja. Tule luomaan uusia muistoja
postimerkin päällä taivu- Kukkoon lauantaina 21.5. (Kuva: Museovirasto)

Talent Schoolin ja
Tuiskulan kevätjuhla
Oulusta Aurinkorannikolle. Rajakylän koulun yhdeksännen musiikkiluokan 18 tytön vahvuinen kuoro esiintyy Fuengirolan suomalaisella
seurakuntakodilla.

Kaikki joukolla
konttaamaan
Pub FiftySixty on tullut
kevään aikana tunnetuksi
hulluista tempauksistaan.
Ensin hiihdettiin hiekkarannalla, sitten potkukelkkailtiin joenuomassa.
Hulluus ei ota loppuakseen. Tänä lauantaina klo
12 FiftySixty järjestää rannalla konttauskisan.
– Säännöt on vielä hioutumisvaiheessa, mutta kilpaa

Lauantaina 14.5. vietetään
Kukossa Noora Karman
Talent Schoolin ja Lastenkerho Tuiskulan kauden
päättäjäisjuhlia. Ohjelman
aloittaa Tuiskulan lasten
yhdessä laulunopettaja
Maija Hapuojan kanssa
valmistelema lauluesitys.
Sen jälkeen Talent Schoolin eri ryhmät esiintyvät
omissa lajeissaan. Luvassa

on ainakin erilaisia tanssiesityksiä ja cheerleadingia.
Myös Nooran taikurioppilaat ovat luvanneet esittää
oppimiaan temppuja. Juhlan jälkeen lapsille on järjestetty kevätdisko Talent
Schoolin tiloissa.
Tilaisuuteen on vapaa
pääsy ja kaikki ovat tervetulleita. Eturivin paikat on
varattu oppilaiden omai-

kontataan hiekkarannalla,
kertoo ravintoloitsija Tapio
Kiiski.
Konttaus tapahtuu Los
Bolichesin rannalla suunnilleen pesetapatsaan kohdalla. Valitettavasti käytössä
ei ole kuvia, koska kyseinen
Tour de Paseo järjestetään
nyt ensimmäistä kertaa. Ensi viikon lehdessä julkaisemme parhaita konttaustyylejä. Tuiskulan lapset ovat valmiina laulamaan Maija Hapuojan johdolla.

Talent School esittää päättäjäisissä muun muassa sirkusakrobatiaa.
sille, mutta muualtakin on
hyvä näkyvyys esiintymislavalle. Juhla alkaa klo 14,
yleisöä pyydetään saapumaan ajoissa paikalle. Kukon buffet-lounas (8,90€ ja

lapset alle 12v. 5€) on katettuna klo 12 alkaen ja siitä
löytyy ruokaa joka makuun. Myös lapsille maistuvia nauravia nakkeja on
tarjolla.

Tapahtumat
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Kukossa
tapahtuu!

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 buffetlounas (8,90€, lapset alle 12v 5€)
klo 12 alkaen

Jos ei ole suu tuohesta, kannattaa heilahtaa viikonloppuna olutfestareille Rincón de la Victoriaan.

Käsityöoluet kuohuvat
Rincón de la Victoriassa
Tänä viikonloppuna 13.15. toukokuuta juhlitaan
Rincón de la Victoriassa,
Málagan itäpuolella käsityöoluiden festivaalia.
Tapahtuman nimi on
Birra&Art, ja sen puitteissa luvassa on muun muassa kymmenittäin erilaisia
oluita, maistuvaa purtavaa
ja elävää musiikkia.
Kymmenkunta kansallista panimoa tuo myyntiin kaikkiaan noin 55

La 14.5. klo 20 (10€)

Silen Band plays latino
feat. Sambanaiset
Rannikon ykkösbilebändi!
Pe 20.5. klo 20 (15/18€)

Raappana &
Kari Tapiiri

La 21.5. klo 19 (10€)

Lauantain Lavatanssit
Seita ja Kesäheilat

NÄYTÄMME KAIKKI
JÄÄKIEKON MM-OTTELUT!



erilaista olutta. Juhliminen
ilman kiinteää ravintoa on
pidemmän päälle kuluttavaa, joten juhla-alueella on
myös 24 eri ruokakioskia
ja -pistettä, joissa tarjolla on niin kansainvälisiä kuin espanjalaisiakin
herkkuja.
Kaikki taide ei kuitenkaan mene suuhun, sillä
Birra&Art -tapahtumassa esillä ja ostettavissa on
myös käsin tehtyjä koruja

Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit
Pe 13.5.

Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja flamencoshow klo 17
Fuengirola, Bar Hima, MM: Suomi – Norja
klo 19.20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Texas Hold’em -turnaus
klo 18, Suomi – Norja jääkiekon MM klo 19.20
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia

La 14.5.

Fuengirola, Kukko, Noora Karman Talent Schoolin
ja Tuiskulan kevätjuhla klo 14 (vapaa pääsy),
Asuntoinfo klo 14, Silen Band plays latino feat.
Sambanaiset klo 20
Fuengirola, Bar Hima, MM: Latvia – Suomi
klo 19.20
Fuengirola, Pub FiftySixty, konttauskilpailu
rannalla Peseta-patsaan kohdalla klo 12
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Jääkiekon MM alk. klo 11.10,
Suomi – Latvia jääkiekon MM klo 19.20
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia
KUVA: MUSEOVIRASTO

Su 15.5.

Varaa lippusi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen kukko.events@gmail.com
(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen
ja se edellyttää ruokailua.)

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

ja koriste-esineitä. Korvia
puolestaan kutkutetaan
menevällä live-musiikilla kaikkina kolmena päivänä.
Birra&Art -tapahtumapaikka on Rincón de la
Victoriassa, tarkemmin sanottuna Plaza Al Ándalus,
kaupungintalon edustalla.
Kuohuvaa valuu hanoista
perjantaina ja lauantaina
klo 12–01 ja sunnuntaina
klo 12–19.

Fuengirola, Bar Hima, MM: Tsekki – Ruåtsi
klo 19.20
Fuengirola, Pub FiftySixty, The levyraati klo 18
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Jääkiekon MM alk.
klo 11.10, West Ham – ManCity Valioliiga klo 15

Ma 16.5.

Fuengirola, Kukko, Woolbed ja Elvis-show klo 17

Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18,
MM: Suomi – USA klo 19.20
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan alkeet,
Sani Alba-Nieminen klo 14.45
Fuengirola Uusi Refla, Jääkiekon MM alk.klo 15.10,
Suomi – USA jääkiekon MM klo 19.20

Ti 17.5.

Fuengirola, Bar Hima, MM: Italia – Tanska
klo 15.20
Fuengirola, Meriatur, Päiväretki Estepona &
Benahavis
Fuengirola Uusi Refla, Jääkiekon MM alk.
klo 15.10, Texas Hold’em -turnaus klo 18

Ke 18.5.

Fuengirola, Bar Hima, MM: Suomi – Ruåtsi
klo 19.20
Fuengirola, Meriatur, Päiväretket Ronda ja
Setenil de las Bodegas / Nerja ja Frigiliana
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Jääkiekon MM alk. klo 15.10,
Suomi – Ruotsi jääkiekon MM klo 19.20

To 19.5.

Fuengirola, Bar Hima, MM: Kanada – Kazakstan
klo 19.20
Fuengirola, Meriatur, Klassikkopäiväretki
Gibraltarille / Marbella, Puerto Banús & Ojen
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan keskustelu,
alkeistaso, Sani Alba-Nieminen klo 14.45
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Jääkiekon MM alk.
klo 15.10

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

RETKIOHJELMA KESÄN AJAKSI
ANTEQUERA
& TORCAL

ESTEPONA
& BENAHAVIS
19€

24/5, 7/6

M

Y

CM

19/5, 2/6, 16/6, 30/6

NERJA &
FRIGILIANA

RONDA & SETENIL
DE LAS BODEGAS
31€

C

17€

22€

17/5, 31/5, 14/6, 28/6

GIBRALTAR

Joka Torstai

MARBELLA
PUERTO BANUS & OJEN

28€

CAMINITO DEL REY
24€

24€

18/5, 1/6, 15/6, 29/6

Joka Perjantai

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

11/5, 25/5, 21/6

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

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!
YHTEISTYÖSSÄ

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

KANSSA

info@suomiretket.com

+34 687 151 228

MY

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

CY

CMY

K

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.

Vain

Vain

10€

10€

ELVIS JA JOHNNY G ILLALLISEN KERA

KUUBALAISEN MUSIIKIN ILTA ILLALLISEN KERA

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

Tule nauttimaan kuumista rytmeistä autenttisten havannalaisten
muusikkojen esittämänä. Sukella aitoon tunnelmaan ja nauti maan
moninaisista rytmeistä illallisen kera.

SISÄLTÄÄ ILLALLISEN!
VAIN NÄMÄ PÄIVÄT: 30/5
AIKA: 17:00

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT: 16/5, 23/5
AIKA: 17:00

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )
TEE ETUKÄTEISVARAUS SUOSIKKITAPAHTUMAASI JO TÄNÄÄN! Vain ennakkovarauksella!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

+34 687 151 228

YHTEISTYÖSSÄ

info@wool-bed.com

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

KANSSA

Uutiset
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Viisi loukkaantui
autojen törmäyksessä
Mijas Golfissa
Kaikki loukkaantuneet vietiin saamaan sairaalahoitoa. Osa vietiin Marbellan sairaalaan ja osa Málagan aluesairaalaan.
Onnettomuus sattui sunnuntai-iltana noin klo
19:30, jolloin hätäkeskuksen 112-numeroon tuli useita ilmoituksia silminnäkijöiltä, jotka kertoivat kahden auton törmäyksestä.
Ilmoitusten mukaan kolarissa oli useita loukkaantuneita ja mahdollisesti autoon loukkuun jääneitä
matkustajia Avenida de España ja Barcelona -katujen risteyksessä Mijas Golfin asuinalueella.
Hätäkeskuksen koordinointikeskus hälytti välittömästi onnettomuuspaikalle paikallispoliisin, Mijasin palokunnan ja useita ambulansseja Marbellasta
ja Torremolinosista.
Palomiehet joutuivat vapauttamaan vakavimmin
loukkaantuneen henkilön toisesta autosta.
Onnettomuudessa loukkaantui kaikkiaan viisi mieshenkilöä, jotka ovat iältään 22–32-vuotiaita.

Kuka kruunataan Málagan
kauneimmaksi?
Kaikkiaan 22 kaunotarta
kilpailee Málagan provinssin kauneimman naisen
tittelistä Rincón de la Victoriassa kesäkuun alussa.
Miss Mundo Málaga lähtee kisaamaan muiden
provinssien missien kanssa edustuspaikasta Miss
Maailma kilpailussa. Málagan provinssin edustaja
valitaan kesäkuun neljäntenä päivänä Rincón de la
Victoriassa järjestettävässä
kilpailussa.
Kaikkiaan 22 kaupunkia ja kuntaa on edustettuna, kun Miss Mundo Málaga
titteli jaetaan. Voittaja lähtee edustamaan Málagan
provinssia pari viikkoa

myöhemmin Barcelonaan,
missä valitaan lopulta Espanjan edustaja Miss Maailma kilpailuun.
Málagan provinssin finaalissa edustettuna ovat
myös Aurinkorannikon
kaupungit. Fuengirolaa
edustaa 19-vuotias Olivia
Salas.
Paikalla uutta kaunotarta valitsemassa on mm. hallitseva Miss Mundo Málaga
Blanca Aguilera.

Fuengirolan edustaja Olivia Salas
kertoo pitävänsä mm. muodista,
matkustelusta ja uusien ihmisten tapaamisesta.

Espanjaan aukesi
itsemurhien
ehkäisypuhelin
Puhelinlinjan kautta saa koulutettujen ammattilaisten apua ympäri vuorokauden.
Itsemurhien määrä on huolestuttanut Espanjassa jo pidemmän aikaa. Vuosittain Espanjassa kuolee oman käden kautta nelisen tuhatta ihmistä, mikä
tekee noin 11 menetettyä ihmishenkeä. Itsemurha
on ollut maan yleisin ei-luonnollinen kuolinsyy jo
vuodesta 2008, jolloin se ohitti tilastoissa liikenneonnettomuudet.
Nyt Espanjan hallitus on ottanut merkittävän askelen itsemurhien ehkäisyssä. Kansallinen kriisipuhelin otettiin käyttöön tiistaina 10. toukokuuta.
Kriisilinjan numero on 024 ja se on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.
Puhelimeen vastaavat koulutetut ammattilaiset.
Numero on jatkuvasti miehitetty, joten soittaja saa
apua – henkistä tukea ja muuta tarvittavaa apua välittömästi.
024-kriisinumeroa hoitaa Espanjan punainen risti. Rahoitus hankkeelle tulee valtiolta, joten kyseessä ei ole vapaaehtoisten toiminta.

Fuengirolan
rannoille jälleen
laadun siniset liput
Ympäristöjärjestön myöntämä sininen lippu on takeena siitä että ranta on kaikin puolin mallikelpoinen.
Rannoistaan elävä Fuengirola saa tänäkin kesänä ylpeillä ja markkinoida itseään esimerkillisillä
ranta-alueilla. Euroopalaisen ympäristökasvatuksen järjestön myöntämät siniset liput toimivat laatusertifikaattina, osoittaen että lipun ansainnut ranta
on vedenlaadultaan, palveluiltaan, saavutettavuudeltaan ja ympäristön hoidoltaan korkealla tasolla.
Fuengirolan kaikki rannat: El Castillo, Fuengirola,
Los Boliches-Las Gaviotas ja Carvajal, ovat tänäkin
vuonna saaneet siniset liput. Kyseessä on kolmas perättäinen vuosi, kun koko kaupungin seitsemän kilometrin rantaviiva on kyseisen tunnustuksen arvoinen.
Kaikkiaan sinisiä lippuja myönnettiin Andalusian
itsehallintoalueelle 145, mikä on enemmän kuin millekään muulle alueelle. Andalusian sisällä Málagan
provinssi sai lippuja eniten, kaikkiaan 44.

Pitäisikö Suomen kouluissa opettaa
enemmän espanjaa?
Kyllä

Ei

81%

19%

Seuraava kysymys: Millä matkustat kesälomareissusi?

•

FUENGIROLAN KAUPUNKI

on ottanut merkittävän askelen juomaveden säästämiseksi. Jatkossa kaupunki käyttää katujen puhdistukseen
ihmisten juomavedeksi kelpaamatonta vettä, jota
pumpataan feria-alueen alla sijaitsevasta säiliöstä. Samaa vettä on jo aiemmin käytetty mm. viheralueiden ja puistojen kasteluun, mutta nyt sitä
aletaan hyödyntää myös katujen pesussa.

•

MIJASIN POLIISI

•

TORREBLANCAAN TEHDÄÄN

lisää pysäköintipaikkoja. Kaupunki on aloittanut ala-Torreblancassa, calle Orquídeas kadulla työt, joilla kadun
varteen rakennetaan 13 uutta parkkipaikkaa. Samalla uusitaan myös mm. katuvalaistusta ja jalkakäytäviä. Parkkipaikkojen lisääminen on osa
laajempaa projektia, jolla on tarkoitus saada
noin 80 uutta parkkipaikka Torreblancaan.

•

LOS PACOSIN PADELKESKUKSESSA

•

ESPANJAN KULUTTAJAJÄRJESTÖ

•

ANDALUSIA JA MÁLAGA

OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) varoittaa, että vuokra-autoista saattaa olla maassa
jälleen tänä kesänä pulaa. Pandemian aikana monet vuokraamot ovat joutuneet myymään
osan kalustostaan kattaakseen kulujaan, ja nyt
mikrosirujen saantivaikeudet ovat johtaneet siihen, että uusia autoja on vaikea saada. OCU
suosittaakin varaamaan vuokra-auton hyvissä
ajoin.

pidätti 48-vuotian brittimiehen
epäiltynä mm. alaikäisten lastensa kaappaamisesta.
Holtittomasti ajanut mies jäi poliisin haaviin kaahattuaan poliisin tunnuksettoman auton ohi. Takaaajoa seuranneen pysäytyksen jälkeen silmin nähden
päihtynyt mies pidätettiin epäiltynä lähestymiskiellon
rikkomisesta, alaikäisten lastensa kaappaamisesta
ja päihtyneenä ajamisesta.
onnistuttiin maanantai-iltana elvyttämään sydänkohtauksen saanut 75-vuotias mies. Viranomaistiedotteiden
mukaan miehen elvytti paikallispoliisi, mutta joidenkin silminnäkijöiden mukaan elvytyksestä vastasi
pääosin paikalla ollut suomalaishenkilö. Joka tapauksessa lopulta ensiapuhenkilöstön saapumisen
jälkeen miehen tila saatiin vakiinnutettua ja hänet
siirrettiin Málagan sairaalan tehohoitoyksikköön.
vaikuttavat tilastojen perusteella olevan Espanjan häpeäpilkkuja mitä tulee
sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan. Málagan provinssi on jälleen kerran surullisen listan ykkösenä
alueena, jossa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on eniten koko Andalusiassa. Viime vuonna provinssissa
raportoitiin lähes 7.000 tapausta. Andalusia puolestaan johtaa vastaavaa tilastoa Espanjan itsehallintoalueiden osalta.

Matkailu
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Suuri Illuusio

– mielikuvituksen museo Málagassa
Suomalainen ei usko, ennen kuin näkee. Eikä
muuten kannattaisi uskoa silloinkaan, silmän
ja aivojen yhteistoimintaa pysytään manipuloimaan. Juuri niin tehdään hauskassa Museo
de la imaginaciónissa Málagassa.
Teksti ja kuvat: Tuisku ja Antti Pekkarinen

Joka tytöllä on siivet olkapäissä. Perhosen näkökulma maailmaan.

Tarkkana askelten kanssa.

Vain mielikuvitus on rajana, kun tässä museossa liikutaan. Optiset tehosteet,
3D-kuvat ja muut vinkeät
asiat saavat pään pyörälle.
Välillä tuntuu oikeasti siltä, onko mikään maailmassa totta.
Museon viihdyttävin sali on niin sanottu valokuvahuone. Siinä ihminen
asettuu erilaisiin lavasteisiin ja otetuissa valokuvissa
hän näyttää olevan sisällä tilanteessa. Ihminen voi
joutua hillopurkin sisään,
huojuvalle riippusillalle tai
vaikkapa kesyttämään jättikokoista sutta.
On suorastaan ihmeellistä, kuinka todellisilta tilanteet kuvissa näyttävät.
Lavastekuvat ovat tarkkaan harkittuja ja mitoitettuja. Niihin astutaan sisään
ja sen jälkeen kamera muuttaa tilanteen todelliseksi.
Museo de la imaginación
sopii erinomaisesti nykyaikaan. Lähes jokainen räpsii
kuvia kännykällään ja jakaa niitä ystävilleen. Tästä
museosta saa paljon jaettavia kuvia ja varmasti paljon
tykkäyksiä ja muita reaktioita.

Rouva purkissa.
Museossa on myös erilaisin valotehostein tehtyjä illuusioita. Peilein ja
valoin toteutetut pienet tilat kasvavat ihmissilmissä
suuriksi saleiksi. Peilejä on
muutenkin käytetty paljon,
todellisuus muuttuu aivan
erilaiseksi, kun sitä katselee samanaikaisesti kymmenestä eri kulmasta.
Museon ensimmäisessä salissa on esillä kuvia,
joiden sisältö on moniselitteinen. Ensi vilkaisulla
kuva näyttää aivan toisel-

Maailma on joskus upside down.
ta, kuin vähän aikaa tuijotettuna. Taas on silmää ja
aivoa hämätty.
Museo de la imagigación
sijaitsee Málagan keskustassa Sohon kaupunginosassa (Calle Martínez
Campos 13). Sisäänpääsy
maksaa aikuisilta 10€, al-

le 15-vuotiailta 5 € ja alle
7-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi sisään.
Tärkein väline museovierailulla on kamera tai
kännykkä, jossa on kamera. Tästä museosta nauttivat varmasti kaikenikäiset.

Museo de la imaginación sopii
erinomaisesti nykyaikaan.

Pelottaisiko, dinosauruksen hampaat eivät onneksi ulotu häkkiin.

Kuinka susi kesytetään? Tuossapa oiva profiilikuva Facebookiin.

Tältä näyttää valokuvahuone, lähikuvissa lavasteet muuttuvat eläviksi.

Matkailu
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Castillo de Colomaresin tornit piirtyvät dramaattisina Benalmádenan vuoria vasten.

Kolumbukselle kunniaa
Benalmádenassa
Castillo de Clomares on mielenkiintoinen
nähtävyys Benalmádenassa.
Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Kolumbuksen laivaston Pinta-alus on yksi innoituksen lähteistä.

Kun Benalmádena Pueblosta lähtee laskeutumaan
kohti rantaa Carretera Costa del Solia pitkin, pilkistää
pian alavasemmalla erikoisen näköinen monumentti.
Kun jatkaa matkaa, saattaa
paikan ohi ajaa lähes huomaamatta. Tien varteen näkyy lähinnä muuri, jonka
takaa pilkistää jotain, joka
ehkä etäisesti muistuttaa
linnaa. ”Mikähän tuokin
on”, tuli itsekin mietittyä
useamman kerran, ennen
kuin uteliaisuus voitti, ja
otin asiasta selvää.
Muurin takaa löytyy
Castillo de Colomares, erikoinen rakennelma joka
muistuttaa hieman linnaa,
hieman laivaa ja kenties
hieman suurta ja monimutkaista suihkulähdettä.
Rakennelmasta voi löytää
goottilaista, roomalaista,
bysanttilaista ja maurilaista arkkitehtuuria. Saattaapa
paikoin tulla mieleen myös
Gaudín kädenjälki.
Monumentti ei kuitenkaan ole Gaudín, tai kenenkään muunkaan kuuluisan
arkkitehdin työtä. Muistomerkin takaa löytyy mies
nimeltä Esteban Martín.
Hän ei ollut arkkitehti, vaan
lääkäri. Hän oli kuitenkin
kiinnostunut arkkitehtuurista, ja Kolumbuksen
Amerikan löytöretken

Monumentti numero kaksi, La Casa de Aragón.

Castillo de Colomares
Finca la carraca, ctra. costa del sol,
s/n, Benalmádena
P. 678 03 40 11 / 952 44 88 21
castillomonumentocolomares.com
Numeroiduista monumenteista numero yksi on bysanttilaistyylinen Fuente de la Culebra.
500-vuotisjuhlien lähestyessä hän halusi tehdä kivestä, tiilestä ja sementistä
muistomerkin, joka kertoisi Kolumbuksen retken tarinan.
Avukseen tohtori Martín palkkasi kaksi malagalaista muuraria, ja vuonna
1987 alkoivat työt. Valmista ei tullut aivan juhlavuoteen 1992 mennessä.
Miesten urakka saatiin lopulta maaliin seitsemän
vuoden ahkeroinnin jälkeen, vuonna 1994.
Juuri tästä tarinankerronnallisesta syystä Castillo de Colomares on erityisen
mielenkiintoinen kohde. Sitä voi ihailla yksittäisenä

kokonaisuutena, arkkitehtuurin ja kauniiden maisemien yhdistelmänä tai
alueen näköalatasanteelta
voi vain katsella ympärilleen. Mutta huomattavasti
enemmän paikasta saa irti, kun malttaa kiinnittää
huomiota yksityiskohtiin.
Monumentista löytyvät
muun muassa kuuluisat
Santa María, Pinta ja Niña
-alukset. Koko rakennelma
on kuin monen yksittäisen
muistomerkin muodostama kokonaisuus. Erillisiä
numeroituja osia on kaikkiaan 16. Osa on – kuten
todettua – laivan keuloja,
on vesilähteitä, torneja, jne.
Alue ei ole erityisen suu-

ri, joten halutessaan sen käy
läpi nopeastikin. Toisaalta
jos innostuu tutkimaan tarkemmin monumentin yksityiskohtia ja räpsimään
kuvia, hujahtaa tunti tai
vaikka toinenkin silmänräpäyksessä. Ainakin omassa testiryhmässämme myös
lapsiosasto jaksoi hyvin pysyä kiinnostuneen tunnin,
jopa hieman toista.
Castillo de Colomaresissa vierailu on sen verran
huokeaa, että nopeammankin visiitin raaskii
tehdä, ja mennä tarvittaessa vaikka myöhemmin
uudestaan. Aikuisten lippu maksaa 3 euroa ja lastenlippu 2 euroa.

Ajankohtaista
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Fuengirolassa voi adoptoida valmiiksi
leikatun kissan tai koiran ilmaiseksi
Viime vuonna kaupunginvaltuusto vahvisti, että Fuengirolan asukkaat voivat
adoptoida lemmikin
kunnan löytöeläinkodista (Parque Zoosanitario Municipal)
ilmaiseksi.
Tämän vuoden huhtikuussa kaupunginvaltuutettu Francisco Javier García
Lara ilmoitti, että jatkossa eläimet myös steriloidaan ennen uuden kodin
löytymistä tai vastaavasti sterilointi maksetaan
myöhemmin, jos lemmikki adoptoidaan pentuna.
Kyseessä on valtuuston
toteuttama erityisprojekti,
jolla pyritään houkuttelemaan entistä useampia ihmisiä adoptoimaan koditon
lemmikki.
– Toimenpiteen tavoitteena on rohkaista fuengirolalaisia antamaan
kodittomille eläimille mahdollisuus kodin ja uuden
elämän löytämiseen, valtuutettu vahvistaa.
– Fuengirola on ystävällinen kaupunki eläimille. Siksi koiran tai kissan
adoptio löytöeläinkodista
on ollut jo pitkään ilmais-

ta Fuengirolaan rekisteröidyille asukkaille, García
kertoo.
Tähän asti kaupunginvaltuusto on rahoittanut kodittomiksi joutuneiden eläinten
tilapäisen vastaanottopalvelun, mikrosiruttamisen,
eläimen dokumenttien käsittelyn sekä pakollisten rokotusten antamisen.
– Nyt mennään vielä askelta pidemmälle ja
kaupunki maksaa eläinten steriloinnin niin, että
adoptio on täysin ilmaista,
valtuutettu sanoi päätöstä
julkistaessaan.
Naaraat voidaan steriloida noin kuuden tai seitsemän kuukauden iästä
alkaen – niillä ei tarvitse
olla juoksuaikaa ensin – ja
urokset voidaan steriloida
noin viiden kuukauden iästä alkaen.
Jos lemmikki on otettu
pentuna, uusille omistajille aiheutuu kustannuksia noin neljän tai viiden
ensimmäisen kuukauden
aikana. Rokotukset maksavat tavallisesti noin 30–75
euroa ja urosten sterilointi
vähintään 75 euroa. Naaraiden sterilointi maksaa noin
150 euroa.
Pennun hankkimisen
aloituskustannukset voivat saada jotkut luopumaan
lemmikin hankkimises-

Francisco Javier García Lara (vas.) Fuengirolan kaupungintalolta ilmoitti ilouutisia lemmikin adoptoimista harkitseville.
ta, elleivät he ole valmiita
adoptoimaan vanhempaa
koiraa tai kissaa, joka olisi jo rokotettu, sirutettu ja
steriloitu tarhassa.
– Sterilisoinnin maksaminen jopa kuukausia uu-

den lemmikin kotiin oton
jälkeen auttaa vähentämään lemmikin hylkäämistä ja löytöeläintarhan
ylikansoitusta sekä parantamaan merkittävästi
naaraskissojen ja -koirien

elämänlaatua, sillä niillä on
pienempi riski saada pentuja liian nuorina, García
selvensi.
Viime vuonna Fuengirolan löytöeläinkoti onnistui
kotiuttamaan noin 30 eläin-

tä, mutta tavoitteet ovat paljon korkeammalla.
Yhtäkään ko ditonta eläintä ei olla jouduttu
lopettamaan viimeiseen
kolmeen vuoteen kunnan
löytöeläinkodissa.

Uudet pergolat valmiina turistikauteen

Parin miljoonan budjetilla toteutettu pergoloiden uudistus näkyy myös pimeään aikaan. (Kuvat: Santtu Hyytinen)

Fuengirolan kaupunki ehosti rantakadun
ilmettä täksi kesäksi merkittävällä panostuksella uusiin pergoloihin.

säätä kestävät katokset.
Nyt projekti on saatu
valmiiksi ja rantakadun ja
hiekkarannan väliä koristaa kaikkiaan 64 uudenKaikki vanhat betonista ja vittiin pois ja tilalle pysty- karheaa pergolaa.
puusta tehdyt pergolat re- tettiin uudet, modernit ja
Uusien katosten runko

on säänkestäväksi käsiteltyä terästä. Runkojen päälle
jännitetään erikoisvalmisteinen purjekangas suojaamaan auringolta. Kangas on
suunniteltu kestämään jopa 100 kilometriä tunnissa

puhaltavia tuulenpuuskia,
ja sillä on 15 vuoden takuu.
Yksi uusien pergoloiden
merkittävä ominaisuus on
se, että niihin on integroitu LED valonauhat. Niiden avulla rantakadun

valaistus ja kokonaisilme
saadaan muuttumaan esimerkiksi erilaisiin juhliin
ja tapahtumiin sopivaksi.
Samalla lisävalaistus tuo
turvaa pimeään aikaan
liikkuville.
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Pääkirjoitus 13.5.2022
Suomi etusivulla
Torstaina Suomi oli kaikkien suurimpien espanjalaisten
medioiden pääuutisaiheena. Kyse ei ollut Rasmus yhtyeen esiintymisestä Euroviisuissa, eikä edes Ranta-Ahon
ja kaltaistensa veijareiden seikkailusta Espanjassa.
Torstain pääuutiset koskivat Suomen presidentin ja
pääministerin antamaa yhteislausuntoa, jossa he ilmaisivat myönteisen kantansa Suomen NATO-jäsenyyden
hakemiselle. Espanjalaisten uutisten mukaan Suomen
hakemus on valtionjohdon lausuntojen jälkeen selvä.
Suomen ja NATO:n lähentyneet suhteet on muutenkin ollut viime viikkoina paljon esillä Espanjan tiedotusvälineissä. Esimerkiksi YLE:n Espanjan kirjeenvaihtaja
Maija Salmi kertoo joutuneensa kommentoimaan Suomen tilannetta monille medioille. Ei tule mieleen viimeisiltä vuosikymmeniltä mitään muuta asiaa, joissa Suomi
olisi nostettu yhtä näyttävästi esille tiedotusvälineissä.
Vaikuttaa siltä, että Espanjassa, kuten muissakin
NATO-maissa Suomen mahdolliseen jäsenhakemukseen suhtaudutaan positiivisesti. Tämä käy ilmi sekä
Espanjan valtionjohdolle tehdyissä kysymyksissä että
katugallupeissa. Suomi ja samalla Ruotsi toivotetaan
tervetulleiksi puolustusliittoon.
Positiiviseen suhtautumiseen on vaikuttanut varmasti myös se, että Suomessa asian takana ollaan
harvinaisen yksimielisesti. NATO-kantoja on päivitetty
yli puoluerajojen ja onkin oletettavaa, että ensi viikolla eduskunnassa asian kanssa ei tarvitse vitkastella.
Myös kansan keskuudessa yksituumaisuus NATO
-asiassa on varsin laajaa. Toki joitain soraääniä kuuluu,
niitä soisi kuuluvan jopa enemmän. NATO-keskustelu
olisi voinut olla hedelmällisempi, mikäli perusteltuja
vastaväitteitä olisi esitetty enemmän.
Suomen historiassa kääntyy tänä keväänä uusi lehti.
Lähennymme läntistä viiteryhmäämme entistä enemmän. Espanjan pääkaupungissa Madridissa kesäkuun
lopussa pidettävässä NATO:n huippukokouksessa
Suomen asia on varmasti vahvasti esillä.

Nuorissa on tulevaisuus
Pelkästään Fuengirolassa asuu lähes 500 suomalaista
kouluikäistä lasta ja nuorta. Suurin osa heistä opiskelee
Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa, mutta moni
myös paikallisissa espanjalaisissa kouluissa. Nämä
nuoret ovat Suomelle kullan arvoisia tulevaisuuden
kansainvälisiä osaajia. Monet heistä lähtevät opiskelemaan Suomeen. He varttuvat täällä kansainvälisessä
ilmapiirissä, oppivat kieliä ja vuorovaikutusta eri maalaisten kanssa. Nämä taidot ovat todella tarpeen maailmassa, jossa viime aikojen puheenaiheita ovat olleet
koronapandemia, ilmastonmuutos ja Ukrainan sota.
Täällä Fuengirolassa nuorille tarjoavat suomenkielistä
toimintaa mm. Aurinkorannikon seurakunta, Turistikirkko,
Lumipartio, Aurinkorannikon Saapas, Rullakiekko, Noora
Karman Talent School jne. Paikallisia ja kansainvälisiä
vapaa-ajan harrastuksia löytyy monien urheilulajien,
musiikin, taiteen yms. parista. On konsertteja ja leirejä.
Kollegani sosiaalikuraattori Nina Tölli, jonka nuoret tuntevat Ninni-nimellä, ohjaa mielellään nuoria löytämään
harrastuksia ja turvallisia ajanviettotapoja. Hän on välillä
mukana seurakunnan ja Turistikirkon nuortenilloissa,
Saapas-kahvilassa, leireillä ja tapahtumissa. Hänen
kanssaan voi sopia ajan keskusteluun, jos on iloja tai
murheita jaettavana. Ninni luo parhaillaan verkostoja
erityisesti paikallisiin kouluihin ja harrastustoimintoihin.
On tärkeää, että nuoret löytävät paikkansa täältä. Monesti kuulee, että tänne on muutettu vanhempien unelmien perässä. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin yleensä ennakkoluulottomampia, he
oppivat helpommin kieliä ja sopeutuvat
uusiin ympyröihin. Meidän aikuisten ja
nuorten vanhempien tehtävä on tukea,
kannustaa ja rohkaista nuoria löytämään omat vahvuutensa ja nauttimaan
nuoruudesta täällä Aurinkorannikolla.
Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Tia Raunio

Toimitusjohtana poliit
Vuodenvaihteessa Aurinkorannikolle muutti
lupsakka karjalaispoika Jukka Leskinen.
Ennen tänne asettumistaan Leskinen on
kiertänyt maailmaa melkoisesti.
Teksti ja kuva: Antti Pekkarinen
– Sekä isäni että äitini suvut ovat molemmat peräisin luovutetuilta alueilta.
Saattaa olla, että evakkoperinne on vaikuttanut siihen,
että itsekin olen aika paljon
maailmalla liikkunut.
Ennen Aurinkorannikolle päätymistä Leskinen kokeili puolisonsa
kanssa talviasumista Uudessa-Seelannissa ja Italian Toscanassa.
– Uusi-Seelanti oli oikein
viehättävä ja tykästyimme
siihen. Lennot ovat kuitenkin niin pitkät, että tietyistä lääketieteellisistä syistä
emme halunneet jatkaa
sinne kulkemista. Toscanassa taas oli talvella todella kylmä. Nyt tuntuu
siltä, että appiukkoni Anttivaari oli osannut tehdä aikoinaan oikean valinnan
asettumalla Aurinkorannikolle.
Leskinen on moninkertainen maahanmuuttaja.
Pisin ulkomaan jakso hänellä on ollut Ahlströmin
neuvottelevana investointipankkiirina Yhdysvalloissa. Siellä hän vietti 13
vuotta asuen New Yorkin
kupeessa ja viimeiset vuodet Atlantassa.
– Töiden ohessa tenniksestä tuli tärkeä sisältö
elämään USA:ssa. Otin harrastuksen niin vakavasti,
että onnistuin voittamaan
jopa harrastelijatason Yhdysvaltain mestaruuden.
Oli harrastaminen siinäkin
mielin vakavaa, että oikean
käden ranne ja toinen pol-

vi menivät aivan romuiksi. Molemmat on leikattu,
mutta eipä niillä vieläkään
mitään rajuja asioita harrasteta.
Uuteen maahan muuttaessaan Leskinen haluaa
aina oppia maan kielen,
kulttuurin ja historian. Espanjan osalta projekti on
vasta aluillaan.
– Muutimme Higueronin alueelle, mikä ei tämän
kielen ja kulttuurin omaksumisen kannalta ollut
ihan nappiratkaisu. Siellä ei taida asua juurikaan
espanjalaisia, englanti
on kommunikointikielenä niin naapureiden kuin
talonyhtiön hallinnonkin kanssa. Mutta periksi
en anna. Kieltä opiskelen
ja koska historia on intohimoni, päivitän myös
tietojani Espanjan menneisyydestä.

Pystymetsästä
yhdistystoimintaan
Leskinen on kiinnostunut
myös alueen suomalaisyhteisöstä. Alkuvuodesta
hänet valittiin Aurinkorannikon Kokoomuksen (ARK)
puheenjohtajaksi.
– Minulla ei ole juurikaan kokemusta yhdistystoiminnasta. Liike-elämän
johtamistehtävistä sen sijaan kokemusta löytyy.
Ajattelin soveltaa näitä oppeja ARK:n johtamisessa ja
ainakin alkuun metodi vaikuttaa toimivalta.
Leskinen on ottanut yh-

distyksen organisointiin
mallia yrityksen toimitusjohtajan roolista.
– Olen tehnyt sellaiset
to do -listat kaikille yhdistyksen hallituksen jäsenille. Olemme yhdessä
miettineet jokaisen vastuualueet ja toimenpiteet.
Olemme kirjanneet päivämäärät, milloin mikäkin asia pitää olla tehtynä.
Alkuhämmennyksen jälkeen hallituksen jäsenet
ovat kiitelleet tästä. He tietävät nyt mitä voivat tehdä ja mitä heiltä odotetaan.
Minulla on vahva usko siihen, että ARK:sta kehittyy
entistäkin dynaamisempi
toimija.
Leskinen pohdiskelee
ARK:n positiota alueen
yhdistyskentässä.
– Meidät erottaa esimerkiksi Suomelasta tai
Kalevasta se, että olemme
selkeästi poliittinen yhdistys. Vaikkakin meilläkin
on paljon harrastustoimintaa, kaiken taustalla on halu vaikuttaa yhteiskunnan
kehittymiseen kokoomuslaisten arvojen pohjalta.
Mitä nämä kokoomuslaiset arvot Leskiselle tarkoittavat?
– Minulle kokoomuslainen ajattelu tiivistyy kolmeen kohtaan. Ne ovat
sivistys, vastuullinen taloudenpito ja oikeusvaltioperiaate. Haluan avata
näitä kolmea hieman.

Sivistys

KUKA?
Jukka Leskinen

● Syntynyt 1956
Outokummussa
● Naimisissa, 4 tytärtä,
6 lastenlasta
● Kävi koulut Joensuussa
● Muutti 1975 Helsinkiin
opiskelemaan lakia
● Valmistui 1980 juristiksi
● Käynyt INSEADjohtajakoulutuksen
● Toiminut johtotehtävissä
mm. Ahlströmilla ja
Eltel Networksillä
● Harrastaa lukemista,
erityisesti historiaa
● Käy kuntosalilla

Jukka Leskisen evakkovanhemmat edustavat vahv
tulee kunnioittaa, muuten
emme pääse eteenpäin asioissa. Myös vastuu ympäristöstä on osa sivistystä.

Vastuullinen taloudenpito

– Sivistys tarkoittaa minulle
muutakin kuin koulutuksen arvostamista. Sivistys
on välittämistä yhteiskunnan vähäosaisista ja se on
myös toisten ihmisten kunnioittamista. Esimerkiksi vastakaista poliittista
ajattelua edustavia ihmisiä

– Tämän päivän velka tarkoittaa huomisen veroja.
Nähdäkseni tämänhetkinen sosiaalidemokraattisjohtoinen talouspolitiikka
ei ymmärrä tätä. On vastuutonta pyörittää yhteiskuntaa velkarahalla, se
tarkoittaa huonoa tulevaisuutta lapsenlapsillemme.

Jatta Parkkonen
Pihtipudas

Tarja Näätänen
Turku

Tauri Lõugas, 23
Helsinki

Suomelle mitalia toivon
ja en aio katsoa. Hengessä
kuitenkin mukana.

Ei tule katottua. Eikä
ole mielipidettä Suomen
menestyksestä.

Katon, mutten päivystä tv:n
ääressä. Finaaliin Suomi
menee.

Seuraatko jääkiekon
MM-kisoja ja miten
Suomelle käy?
Teksti ja kuvat:
Santtu Hyytinen
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ttisessa yhdistyksessä

Kielioppi kunniaan
Uusien kielien opettelu on mukava harrastus, mutta
monet eivät kuitenkaan ota sitä tosissaan.
Espanjalaiset esimerkiksi valittavat englannin kielestä samalla tavalla kuin suurten ikäluokkien suomalaiset edustajat, että kielen ääntäminen on niin vaikeaa.
Nyt kun ihmiset ovat vihdoin tajunneet, että rallienglanti on hyväksyttyä eikä kieliopin tarvitse olla täydellistä, niin suomalaiset ovat alkaneet käyttämään
vieraita kieliä.
Se on kuitenkin johtanut siihen, että jotkut ihmiset
ovat alkaneet väheksyä kielioppia. Ilman kielioppia ei
voi kuitenkaan puhua esimerkiksi espanjaa.
Jokainen meistä voi pärjätä preesensillä hetken aikaa niin kaupassa kuin baarissa, mutta yritäpä käydä
keskustelua menneessä aikamuodossa ilman kielioppia.
Kukapa ei haluaisi vaikkapa pahoitella espanjalaiselle kaverilleen, että ”jos minulla olisi ollut aikaa käydä
ostoksilla, niin olisin hankkinut punkkua.
Mutta kun kerron, että lauserakenne vaatii subjunktiivin pluskvamperfektin ja indikatiivin pluskvamperfektin, niin 99 prosenttia luovuttaa omien ennakkoluulojensa takia.
Kielioppimääreet kuulostavat vain pahemmilta kuin
ne todellisuudessa ovat. Eikä niitä tarvitse tietää nimeltä, kunhan vain osaa käyttää niitä edes välttävästi.
Lopuksi: itse olen monen muun ulkomaalaisen tavoin tilannut joskus espanjalaisessa ravintolassa kanan ”pollo” sijasta miehen sukupuolielintä ”polla” tai
hienostuneen kylmän tomaattikeiton ”porra” sijasta
marihuanaa ”porro”.
Ruotsissa koko elämänsä asunut suomalainen ystäväni taas sanoi minulle kerran ravintolassa ”Oletko syönyt
valmiiksi?” (Har du ätit klart?) eli olinko jo lopettanut. Suomalaiset turistit taas toteavat ruotsalaisessa
ravintolassa ruoan jälkeen ”Jag är full”. En
tiedä kertovatko he rehellisesti olevansa
kännissä vai onko heidän tarkoituksenaan sanoa, että he ovat täynnä (mätt).
Kirjoittaja on Fuengirola.fi-lehden
vapaa toimittaja.

Mika Heikkilä

vaa sosiaalidemokraattista perinnettä. Leskinen kokee olevansa ensimmäisen polven kokoomuslainen.
Oikeusvaltioperiaate
– Venäjän nykytoimet ovat
hyvä esimerkki autoritaarisesta valtiojohtamisesta.
Heti mieleen tulee vaikkapa Kiina, Unkari, Puola ja
Turkki. Näissä maissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Eikä sivistyksen anneta
levitä, koska se on riski autoritaariselle johtamiselle.

Vaalivuosi aktivoi
Ensi vuonna Suomessa järjestetään eduskuntavaalit.

Perinteisesti ARK:n toiminnot lisääntyvät ja aktivoituvat vaaleja edeltävänä
talvena. Niin nytkin.
– Olemme jo sopineet
alustavasti monista poliitikkovierailuista. Petteri
Orpo on luvannut vierailla täällä ensi syksyn aikana, lisäksi Kokoomuksen
kärkinimistä tulossa ovat
ainakin Kai Mykkänen ja
Pia Kauma. Myös Elina Valtosen ja Ben Zyskowiczin
kanssa on käyty keskusteluja vierailusta. Ajatus

on sellainen, että aina kun
meillä on vieras paikalla,
otamme toisen vieraan
mukaan Suomesta etäyhteydellä.
Muutakin toimintaa,
kuin vierailuja yhdistyksellä on suunnitteilla.
– Lupaan nyt tässä, että järjestämme ensi maaliskuussa juuri ennen
ennakkoäänestyksen alkamista vaalipaneelin,
johon kutsumme kaikkien puolueiden edustajat.
Muutenkin olisi muka-

Roosa Ärilä, 18
Luumäki

Heikki Viinamäki, 52
Vaasa

Jarkko Mäkelä 41
Nokia

Aion tietenkin! Ainakin
pronssiotteluun, mutta
eiköhän se finaaliin pääse.

Katton kaikki Suomen pelit
jos vain kynnelle kykenen.
Suomi nimittäin ei häviä
yhtään matzia.

Tuskin tulen kattomaan kovin
montaa peliä ja Suomi jää neljänneksi.

vaa, jos muutkin poliittiset
yhdistykset aktivoituisivat täällä, sitä kautta syntyisi hedelmällistä dialogia.
– Naisten lounas on lunastanut paikkansa yli
puoluerajojen toimivana
konseptina, pidän sitä
erittäin tärkeänä osana
toimintaamme. Samoin
perinteeksi muodostuneet
golfkisat ja kirjaraati ovat
tärkeitä. Näyttää siltä, että
yhteiselle lauluhetkellekin
on kysyntää.

”Espanjalainen
jännityssarja
Tervetuloa Eedeniin
on noussut Netflixin
katsotuimmaksi
nimikkeeksi
useissa maissa.”
Episodi.fi 10.5.

Kenen totuus?
Vuosisatojen varrella on monta kertaa jouduttu kysymään: mihin tämä maailma on menossa? Jälleen
elämme niitä aikoja, jolloin tuo kysymys on ajankohtainen. Eikä syyttä! Sodat, ilmastonmuutos ja kulkutaudit
ahdistavat suurta osaa ihmiskuntaa. Myös ihmisen
hengellisen tilan muutokset ovat osa tuota ahdistusta!
Taitaa olla koko ihmiskunta saattohoidossa?
Filosofi Joseph Margolis (1924–2021) on todennut:
”Ihminen ei ehkä ole universumin keskipiste, mutta hän
on keskipisteenä kaikissa niissä ponnistuksissa, joissa
yritetään ymmärtää tätä maailmaa”. Tältä pohjalta voidaan hyväksyä ajatus, että maailma on ihmiskeskeinen
ja ihmislähtöinen. Myös muutokset jotka ihmiskuntaa
riivaavat ovat useimmiten ihmislähtöisiä!
Ajatus ihmiskeskeisestä maailmasta ei tarkoita
kaikille samaa! Laatiessamme sääntöjä ja lakeja joudumme siksi tekemään kompromisseja. Myös maailmankatsomuksellinen keskustelu käydään erilaisten
ihmisten kesken! Kitkaa syntyy erityisesti silloin, kun
näkemykset poikkeavat oleellisesti toisistaan.
Näyttää olevan helppo löytää omaa näkemystä puoltava totuus! Vastustaja taas löytää epäkohtia eri tavalla kuin puolustaja samastakin asiasta. Kuka on sitten
oikeassa? Miksi joidenkin mielipiteillä ja ”totuudella”on
enemmän painoarvoa kuin joidenkin toisten? Siinäpä
miettimistä! Sanotaan, että syvimmällä totuudella on
suurin arvo. Näin varmaan on! Mutta kenen totuus
edustaa syvällisintä ymmärrystä todellisuudesta?
Lopuksi erään sokean munkin hieno oivallus: ”Kun
elää pimeässä, totuus on ainoa valo”. Entäpä jos totuuden valokin sammuu? Silloin
kaikki on todella pimeää. Silloin kaikki
kissatkin näyttävät samanvärisiltä! Kuka
silloin erottaa totuuden valheesta?
Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, dosentti

Hannu T. Korhonen

Hy vinvointi
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Mitä on sosiaalityö?
toimintakykyä, silloin kun tuelle on tarvetta. Tähän
ensimmäisenä ajatuksiin mielikuva kukkahattutädeis- sosiaalityössä on käytettävissä erilaisia sosiaalityön
tä virastoissa paperikasojen takana myöntämässä teorioita ja toimintamalleja. Voidaan käyttää esimertai kieltämässä toimeentulotukea tai mahdollisesti kiksi suhdeperustaista työotetta ja menetelmiä, joita
kotikäynnillä arvioimassa perheemme elämäntapaa ovat esimerkiksi erilaiset valtaistavat, dialogiset ja
ja kenties huostaan ottamassa lapsiamme. Osa so- systeemiset menetelmät. Voidaan hyödyntää, vaikka
siaalityöstä on kyllä viranomaistyötä, jota säätelee sirkulaarisia kysymyksiä ja hypoteeseja.
Lähtökohtana sosiaalityössä ovat sosiaalityön eetkunkin maan ja alueen lainsäädäntö ja ohjeistukset.
Usein ajatellaan myös, että apua, jota tarvitsemme tiset periaatteet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
sosiaalisiin tilanteisiin, saamme sukulaisilta ja ystä- on sosiaalialan eettinen velvoite ja työkäytäntöjen
viltä tai että voimme saada vastaukset sosiaalisiin laatukriteeri. Tästä voi lukea lisää Arki, arvot ja etiikka
kysymyksiin vaikka internetsivustoilla tiedustellen. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet -oppaasta
Osaltaan tämä kaikki on tottakin. Samalla tavalla kuin (Talentia, 2017) tai esimerkiksi Sosiaalityön arvot ja
terveyttä ja fyysisiä vaivoja hoidettaessa, kaikkeen etiikka -kirjasta (Aini Pehkonen 2011).
Sosiaalityö ei siis ole pelkästään viranomaistyöemme tarvitse lääkäriä tai sairaalahoitoa.
tä, jossa tehdään viranomaispäätökMutta mitä sitten on sosiaalityö,
siä erilaisten tukien myöntämiseksi,
jota tekee sosiaalityön ammattilaivaan sillä pyritään itsessään tukemaan,
nen? Koulutus sosiaalityöntekijäksi
ohjaamaan ja auttamaan erilaisissa
yliopistossa on yhtä pitkä kuin läätilanteissa elämänhallintaan, arkeen
käriksi. Sosiaalityöntekijän professio
ja ongelmiin syventyen.
on valtaistava ja merkittävä yhteisIhmisen hyvinvointi koostuu niin
kunnallisesti ihmisen terveyden ja hyfyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaavinvoinnin näkökulmasta. Tiedämme
lisesta kokonaisuudesta, yhteiskunnan
esimerkiksi, että lääkäri hoitaa usein
ja ympäröivän elintilan kontekstissa.
oiretta, mutta samalla myös, mistä
Hyvinvointiin nykypäivänä vaaditaan
oire johtuu. Samalla tavalla sosiaalipaljon. Arki ja elämä on täynnä erilaisia
työ auttaa kriisissä ja tilanteessa kun
tarve avulle on akuutti, mutta myös sosiaalityön me- haasteita, eivätkä ne ole tässä maailmantilanteesnetelmin pureudutaan siihen, mistä kokonaisuutena sa ja sen vaatimuksissa vähentyneet. Sosiaalityön
on kysymys ja miten ratkaistaan se, ettei vaivaa tai merkitys ihmisten hyvinvoinnin tukena on tärkeä ja
haastetta arjessa enää olisi tai että niiden kanssa ihmiset ovat tänä päivänä ymmärtäneet, että tämä
sosiaalisen tuen ja osaamisen hyödyntäminen on
pystyisimme elämään niin hyvin kuin mahdollista.
Sosiaalityö on yksilöiden, perheiden ja yhteisö- merkittävä tukimuoto.
Sosiaalityön menetelmistä voi hyötyä kuka tahansa
jen parissa tehtävää työtä. Sen tavoitteena on tukea
myönteistä muutosta arjessa ja parempaan suuntaan tänä päivänä leimautumatta, kuten terveydenhuollon
hyvinvoinnissa koko yhteiskunnan jäse- palveluista. Ost0amme vakuutuksia terveyttämme
nenä. Sosiaalityön avulla lievenne- vaalien sairauksien ja tapaturmien varalle. Voimme
tään elämäntilanteessa vaikeuksia myös pohtia, mitä mahdollisuuksia sosiaalityöllä olisi
ja vahvistetaan yksilöiden ja per- oman ja läheisten hyvinvoinnin eteen.
heiden omia toimintaedellytyksiä.
Sosiaalityön tehtävä on tukea
ja edistää kaikkien ihmisten
Kirjoittaja on laillistettu sosiaalityöntekijä (YTM) sekä
hyvinvointia, osallisuutta ja hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen yrittäjä Fuengirolassa.

SOSIAALITYÖTÄ POHDITTAESSA meille saattaa tulla
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Myös kaikki
erityishoidot!

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

Palvelemme
teitä suomeksi!

puh. 952 66 45 45

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

Löydätte meidät:

Avoinna: ma-pe 9-14 ja 16-20

KESÄN JÄTTIPAINOS ILMESTYY 3.6.

S u o m a l a i n e n l ä ä kä r i a s e m a

Hammaslääkäri Lääkäri

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

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

Niina Ristolainen

NSC Group Oy

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

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

Puh. 634 352 641

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

Markkinoinnilla parempaa hyvinvointia yrityksellesi!
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.
Vithas Xanit Internacional
Av. de los Argonautas, s/n. Benalmádena.
952 367 190

Vithas Torremolinos Medical Centre
C. Hoyo, 15. Torremolinos.
952 058 860

Ajanvaraukset suomen kielellä, + (34) 616 241 290
Suomenkielinen yhteyshenkilö:
Marita Ekman +(34) 696 981 372

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

Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
Avda. Ramón y Cajal, s/n. Ediﬁcio Beroe. Fuengirola
952 477 310

Lisa Pelttari, LT eMBA.
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri
Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Hy vinvointi
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Näin hillitset siitepölyallergian oireita
Siitepölyallergian
hoito riippuu paljon
sen oireista ja
voimakkuudesta.
Lievät ja lyhytkestoiset allergiat saattavat hyvinkin tulla ja mennä omia
aikojaan ilman sen kummempaa hoitoa. Voimakkaampiin ja pidempään
kestäviin oireisiin on tarjolla lääkkeitä, jotka ovat
antihistamiinivalmisteita.
Myös Espanjassa apteekeissa on laaja valikoima
antihistamiinivalmisteita,
joita voi ostaa ilman lääkärin määräämää reseptiä.
Asiantunteva henkilökunta osaa auttaa oikean tuotteen valitsemisessa.
Jos pelkkä antihistamiini
ei riitä rahoittamaan silmiä,
voi käyttöön ottaa myös silmätippoja. Allergisen nuhan hoitoon on saatavilla
myös antihistamiinin lisäksi kortisoninenäsuihkeita.
Lisähoitona monella
toimii nenähuuhtelu. Nenähuuhtelussa nenästä
huuhdotaan niin sanotulla
nenäkannulla epäpuhtaudet pois. Jotkut voimakkaasti oireilevat tarvitsevat

kun käy suihkussa, kannattaa vaihtaa vaatteet ja laittaa siitepölyiset vaatteet
pesuun.

3

Siivoa huolellisesti

4

Käytä aurinkolaseja

5

Liiku aamulla ja
illalla

6

Älä kuivata
pyykkiä ulkona

Koti kannattaa tietysti aina pitää puhtaana,
mutta erityisesti siitepölykaudella siitä kärsivien on
tärkeää siivota koti huolellisesti vähintään kerran
viikossa.
Espanjan keväässä ja kesässä aurinkolasit
ovat toki tarpeen muutenkin, mutta ne voivat suojata silmiä myös siitepölyltä.

Kevät voi olla siitepölyallergikolle Aurinkorannikollakin hankala vuodenaika.
myös vahvempia lääkkeitä
siitepölykauden ajaksi. Tällöin lääkäri voi määrätä esimerkiksi astmalääkettä.
Lääkehoidon ohella
myös pienillä käytännön
toimilla voi helpottaa olo-

huuhdella ulkona tarttuneen siitepölyn pois,
jolloin se ei pääse leviämään sisäilmaan. Myös
ennen nukkumaanmeKäy suihkussa
noa suihkussa käyminen
Kun tulet kotiin, voit auttaa monia, se auttaa

aan allergiakauden iskiessä
vedet silmiin ja röörit tukkoon. Keräsimme muutaman vinkin:

1

pitämään siitepölyn pois
sängystä.

2

Jos harrastat ulkoliikuntaa, se kannattaa mahdollisuuksien mukaan tehdä
aamulla tai illalla, jolloin
siitepölyä on ilmassa vähiten. Vaikeiden oireiden
aikana raskasta liikuntaa
kannattaa välttää.

Vaihda vaatteet
Vaikka lämpimässä kevätUlkona liikkuessa sii- tai kesätuulessa pyykki
tepöly tarttuu luonnollises- kuivuu nopeasti, se ehtii silti myös vaatteisiin. Samalla ti kerätä ilmasta siitepölyä.

WellO2 – lääkkeetön apu
hengitysongelmiin WellO2
WellO2 –
– lääkkeetön
lääkkeetön apu
apu
Jo yli
70.000
tyytyväistä
käyttäjää!

hengitysongelmiin
hengitysongelmiin

WellO2 yhdistää hengityslihasten harjoituksen sekä
WellO2
yhdistää
harjoituksen
sekä
lämpimän
höyryn. hengityslihasten
Harjoituksessa vastapaine
avaa
illämpimän
höyryn.
Harjoituksessa
vastapaine
avaa
ilmateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoamateitä,
lämmin
höyry
kostuttaa,
helpottaa
liman
irtoamista ja vähentää ärsytystä. Nenämaski avaa tukkoisen
mista
vähentää ärsytystä.
Nenämaski
avaa
tukkoisen
nenän.jaSäännöllinen
harjoittelu
vahvistaa
hengityselinenän.
Säännöllinen
harjoittelu
vahvistaa
hengityselimistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.
mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WellO2 - heti helpompi hengittää!
WellO2 - heti helpompi hengittää!

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.
Yhteistyössä
Yhteistyössä

WellO2 myynnissä
nyt Centro Finlandian
Meriaturissa!

Tarjoushinta

239€

Maksuton
kotiinkuljetus
lähialueille.
Koko Espanjaan
10€.

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

WWW.WELLO2.FI

Asuminen
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Hyötypuutarha
parvekkeelle
PARVEKE ON MITÄ IHANIN paik-

ka viettää aikaa ulkona, juoda
aamukahvit auringon noustessa tai muuten vaan nauttia
ulkoilmasta. Monia kuitenkin
askarruttaa, miten siitä omasta parvekkeesta saisi vieläkin
viihtyisämmän tai jopa oman
hyötypuutarhan, jossa voisi oleskelun lomassa napostella vaikka
tomaatteja ja mansikoita omista
pensaista. Tämähän on täysin
mahdollista!
Ensimmäisenä tietysti kannattaa huomioida parvekkeen
koko. Liian täyteen ei saa parvekepuutarhaa täyttää, sillä tuleehan parvekkeella edelleen mahtua nauttimaan aamukahveista.
Toisekseen tulee pohtia, kuinka
paljon painoa parveke kestää,
sillä mullasta ja ruukuista tulee
yllättävän paljon painoa. Kuutio
kosteaa multaa voi painaa jopa
1.000 kg.
Ruukuilla luodaan parvekkeen ’henki’, eli millaista ilmapiiriä toivotaan. Jos parvekkeelle
halutaan välimerellistä tunnelmaa, kannattaa kokeilla sijoittaa parvekkeelle paljon pieniä
terrakottaruukkuja, minkä lisäksi
vaikkapa pienet amppelit seinille
täydentävät ilmettä. Skandinaavisen ilmeen parvekkeelle puolestaan voi luoda selkeälinjaisilla
ja maltillisen värisillä ruukuilla.
Mikäli ruukkujen pohjassa
on reikä, sitä ei kannata tukkia.
Tällöin toki kasteltaessa ruukusta valuu hieman multavettä läpi,
mikä kannattaa huomioida. Jos
taas ruukussa ei ole valmiiksi
reikää, tulee se salaojittaa. Se
onnistuu sijoittamalla esimerkiksi ruukkusoraa ruukun pohjalle
ja laittamalla kangas soran ja
mullan väliin. Kun tämän jälkeen
ruukku täytetään mullalla, on
syytä huomioida, ettei mullan
seassa olisi paljon rikkaruohon
siemeniä. Näin pääsee itse helpommalla kitkemisen suhteen. Ei
siis kannata hyödyntää naapurin
vanhoja multia.
Jos tila antaa myöden, valitsisin parvekkeelle muutaman
suuremman puun, esimerkiksi
oliivipuun tai sitruunan. Nämäkin
tekevät satoa ihan parvekeolosuhteissa ja silloin tällöin leikkaamalla saa kasvun pidettyä
kurissa. Viinirypäle köynnöstävänä tuo ihanaa tunnelmaa ja
tekee hyvin satoa.
Istuttamalla amppeleihin
mansikkaa ja amppelitomaattia,
ei jää kattokaan tyhjäksi! Mikäli
haluaa käyttää pieniä ruukkuja
enemmänkin, kannattaa hankkia
avohylly, johon sijoittaa ruukkuja.
Siitä saa upean väliseinän ja katseenvangitsijan. Tämän kevään
uutuus on amppelikurkku, jota
ehdottomasti kannattaa kokeilla.
Tomaattia kannattaa istuttaa

Amppelimansikka näyttää ja maistuu hyvältä.

Niinhän se on, että nykyaikana myös raavaat miehet syövät salaattia.
lattialla oleviin ruukkuihin. Sen
kaveriksi sopivat myös vaikkapa
paprika tai porkkana. Porkkanaa
löytyy nykyään myös pyöreänä,
joten se ei tarvitse niin syvää istutustilaa kuin perinteinen porkkana. Näin matalampikin ruukku riittää! Parvekeolosuhteisiin
sopivat hyvin myös ruohosipuli,
herneenverso ja pinaatti, mutta
tärkeintä on tietysti valita vihannekset ja yrtit sen mukaan, mitä

Hyötykasvien lisäksi
kannattaa joukkoon
sijoittaa kukkivia
kasveja.
vihanneksia haluat itse käyttää.
Hyötykasvien lisäksi kannattaa joukkoon sijoittaa kukkivia
kasveja, jotta parvekkeelle saadaan kukkien tuomaa väriloistoa

myös mukaan! Aivan perinteiset
kesäkukat siellä täällä yrttien joukossa tuovat ihanaa tunnelmaa
ja tietysti huolehtivat elintärkeästä hyötykasvien pölyttämisestä.

Hoito:
Kasvien hoito ruukussa on toki
haastavampaa kuin ihan perinteisesti maassa kasvavien,
sillä kastelun suhteen on oltava
tarkempi. Kasvien kuivuminen
ja hukkuminen tapahtuvat herkemmin ruukussa. Jos parveke
on lasitettu, tulee ehdottomasti
huolehtia hyvästä tuuletuksesta. Kasvit paahtuvat ja palavat
parvekkeella herkästi. Myös varjostusverhot helpottavat kasvien
oloa. Kasvien suihkuttaminen
ihan vedellä on suositeltavaa.
Pienessä tilassa on tärkeää
huomioida tuhohyönteiset, sillä niitä toki parvekkeillakin on
harmina. Koska on kyseessä
syötävät tuotteet, mitään kemikaaleja ei tule käyttää. Kasvit voi
pestä saippuavedellä ja hakea
puutarhamyymälöistä biologista
torjuntaa, kuten petopunkkeja.
Vaikka kasveilla olisikin automaattinen tippu- tai tihkukastelu, on siitä huolimatta kastelua
tarkkailtava. Paras keino varmistaa, ettei mikään kasveista ole
kuivahtanut, on työntää sormi
multaan. Onko multa kuivaa vai
kosteaa? Toki multa saa välillä
kuivahtaakin, mutta ei kuivua
täysin.
Kasvien lannoittaminen on
tärkeää. Uudessa mullassa on

Terassilla kasvatettaessa on tärkeää muistaa säännöllinen lannoitus.
yleensä lannoitetta mukana, joten heti ei kannata uutta multaa
lannoittaa. Lannoitteet kuitenkin
huuhtoutuvat veden mukana, eli
kastelun myötä tulee lannoittamiseen kiinnittää huomiota. Uudesta mullasta lannoitteet saattavat huuhtoutua jo ennen kuin
kasvit ehtivät sitä hyödyntää. Eli
vuoden mittaan pitää lannoitetta lisätä kastelujen yhteydessä.
Jos huomaat, ettei jokin kasvi viihdy parvekkeella hoidosta huolimatta, kannattaa kasvi
vaihtaa toiseen. Rohkeasti kokeilemalla uusia kasveja oppii
parhaiten.
Sitten vain odottelemaan
satoa! Pitkäjänteinen kasveista
huolehtiminen ja niiden hoivaaminen kyllä palkitsee runsaana

Vihersuunnittelija/puutarhuri

satona. Kun kasveja on paljon
erilaisia, satoa saa omalta parvekkeelta jatkuvasti. Täällähän
meillä ei ole kiusana sitä pakkastalvea, joka aiheuttaisi takapakkia kasveille.

Lasse Ruohomäki

Ilmiöt
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Silen Bandin matka rannikon ykkösbilebändiksi
Silen Band on tällä
hetkellä yksi rannikon suosituimmista
livebändeistä. Silen
Bandin keikka tarkoittaa aina hauskoja
bileitä.
Silen Bandin juuret ovat
Markku Silenin Suomen
bändi Ultimo Nortessa.
Yhtye otti ohjelmistoonsa
Carlos Santanan musiikkia. Santanan soittamisen
myötä Silen löysi musiikillisen kotinsa.
Ultimo Norte teki ensimmäisen Espanjan kiertueensa vuonna 2015. Silen asui jo
tuolloin talvet Espanjassa ja
hän halusi perustaa bändin
myös Aurinkorannikolle.
Silen Bandin perustajajäseninä olivat legendaarisena blueslaulajana tunnettu
Harri ”Pikkis” Karen, Tane
Siltanen, Harri Nikkinen ja
useampia eri rumpaleita.
Ensimmäiset keikat tehtiin Nuriasol ravintolassa
Fuengirolassa vuonna 2015.
Ennen koronaa Silen
Bandin laulusolisteina vaikuttivat Pikkiksen lisäksi
Johanna Mäkelä ja Ismo
Virlander.
Silen Bandin nykyiseen rumpaliin Gustavo

Gottardiin Silen tutustui
Marbellan suositussa livemusiikkiravintolassa La
Catarinassa. Siellä järjestetään vieläkin joka viikko
muusikoille avoimia jamitilaisuuksia, joissa Silen soitti
ensimmäistä kertaa Gustavon kanssa ja pyysi tämän
mukaan kokoonpanoonsa.
Gustavo on tunnettu espanjalainen ammattimuusikko, joka on ollut mukana
lukuisissa kokoonpanoissa, levytyksissä ja myös
sooloartistina Marbellan
suurimmilla musiikkiklubeilla.
Koronan aikana Markku Silen perehtyi enemmän
erilaisiin latinomusiikin
tyylisuuntiin ja tapasi La
Catarinan jameissa El Salvadorista kotoisin olevan
Roland Floresin, joka on
laulaja ja perkussionisti.
Yhteistyö Rolandin kanssa laajeni myös Silen Bandin keikoille.
Talven 2021/22 aikana
bändiin liittyivät espanjalainen Carlos Candela Terry
basistiksi ja keväällä 2022
kuubalainen Pablo Contino Sanchez perkussioihin
ja laulajaksi.
Alkuperäisjäsenistä
mukana ovat vielä Silen ja
Harri Nikkinen. He ovatkin yhtyeen ainoat suomalaisjäsenet nykyään.

– Nikkinen on antanut
merkittävän panoksen musikaalisten tyylisuuntien
muutoksissa. Hän on koko
yhtyeen olemassaolon ajan
ottanut pitkälti vastuuta esitysten sovituksista,
Silen kehuu bändikaveriaan.
Silen Band on nyt soittanut seitsemän vuotta
rannikolla ja saanut erityisesti tänä keväänä mainetta
vauhdikkaana bilebändinä.
Keikkoja on ollut Fuengirolan lisäksi Marbellassa ja
Esteponassa.
Markku Silenin kiinnostus Carlos Santanan
musiikkiin juontaa juurensa hänen nuoruudestaan 1970-luvulla, jolloin
Santana julkaisi ensimmäisen LP-levynsä. Silen hankki kesätöillään samanlaisen
kitaran, kuin millä Carlos
Santana silloin soitti eli
Gibson SG:n. Nyt Silenillä
on kitaroita yhteensä jo yli
20 Suomessa ja Espanjassa, joista mieluisin tällä on
hetkellä suomalaisen Taisto
Heinosen rakentamana VR25FR TaistoGuitar.
Silen Bandin seuraavalla
kevään päättäjäiskeikalla
Kukko-ravintolassa nähdään bändin lisäksi upea
sambatanssijoiden show.
Tule mukaan bailaamaan
14.5 klo 20. Liput 10€.

Silen Bandin esiaste vuosien takaa. Takapenkillä Pikkis Karen ja Tauno Siltanen, edessä Janne Malms ja
Markku Silen.

Silen Bandin nykykokoonpanoa, vasemmalta Harri Nikkinen, Carlos Candela Terry, Roland Flores, Markku Silen
ja Gustavo Gottard.

tietokirjailija
Vintage-uutisiaDipl.ravintoterapeutti,
vuosikymmenen
takaa
Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

P

erjantaina 11.5.2012 ilmestyneessä lehdessä pääuutisen paikalle
pääsi löytöeläinyhdistys. Kodittomat

Espanjan koirat -yhdistyksen uudistunut hallitus oli tehnyt varojen käytöstä tutkintapyynnön poliisille, jonka

seurauksena puheenjohtaja hyllytettiin
tehtävästä ja myös hallituksesta oltiin
erottu vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisvoi-

min pyörivän yhdistyksen silloinen uusi puheenjohtaja Miia Marjamäki esitti
pahoittelut toimintaa tukeneille, sillä
osa suunnatusta avusta ei ollut kohdistunut eläinten hyväksi, erotettujen
henkilöiden toimien johdosta. Jatkossa
yhdistys tähtäsikin lahjoittajien luottamuksen palauttamiseen. Lehden ilmestymisen aikaan jo 2.500 koiraa oli
saanut yhdistyksen kautta kodin.

M

uissa uutisissa kerrottiin Julio
Iglesiasin saapuvan konsertoimaan Marbellassa järjestettävälle kesäfestivaalille. Pyörätuolikelauksen
maailmanmestari ja paralympiavoittaja
Leo-Pekka Tähti sai kunnianosoituksena urheilusaavutuksistaan Suomeen
oman postimerkin. Myös tilastotietoja
saatiin vuodelta 2011. Golf-turisteja oli
vieraillut tuolloin Andalusiassa noin
427.000 ja espanjalaisten viinitilojen
kävijämäärät nousivat 6,1 prosenttia.

B

enalmádenassa järjestettiin hyväntekeväisyysjuoksu Carrera Urban
jo toista kertaa. Yli 500 juoksijaa, iältään 4-80-vuotiaita, juoksivat perhehenkisessä tapahtumassa eri mittaisia
matkoja ja tapahtumalla kerättiin rahaa parisuhdeväkivallan uhrien turvakodille.

Ajanviete
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TOUKOKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT

7€
Loma-asumisen monet
mahdollisuudet:

OSTA, VUOKRAA,
YHTEISOMISTA
KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

Kryptovaluutat ja muut MUUTOKSET
ESPANJAN VEROTUKSESSA

tilaajapalvelu@olekustannus.com

olekustannus.com/tilauslomake

www.olekustannus.com/uusiole

!

LUMESTA

PONNISTELUSTA

!

SISÄÄN VAAN, TILAA ON!

INTISSÄ

KELKOISSAKIN TORJUMISTA

TAVATTOMAN
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HEMIN

PÄHKINÄT

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

Koeta löytää tuttuihin asioihin uusia sävyjä ja
näkökulmia, se tuo sinulle paitsi onnea myös
jännittävää iloa!

RAPU

Nyt on aika tutustua ulkomaan kohteisiin ja
suunnitella pikku kaupunkilomaa. Onnea saat
selaamalla hotellitarjontaa!

1. Montako vakituista rajanylityspaikkaa on Suomen ja
Venäjän välillä?
2. Kuka on maalannut viime vuosituhannen kalleimman
taideteoksen?
3. Kuka tunnettu entisajan F1-kuljettaja on voittanut
moottorikelkkailun maailmanmestaruuden?
4. Mitä brittiläistä bändiä Vladimir Putin fanittaa?
5. Millä nimellä espanjalainen Letizia Ortiz Rocasolano
tunnetaan nykyisin?
6. Kenen runo on Nocturne?
7. Mitä historiallista tapahtui jääkiekkoilun MM-kisoissa
13.5.2011?
8. Miten röyhtäisyt, pierut ja satelliitit nivoutuvat yhteen?
9. Mikä oli Suomen euroviisuedustajan The Rasmuksen
alkuperäinen nimi 1994?
10. Kenen maalaus on viime viikolla ihastusta kerännyt
Mother Marin?
Vastaukset sivulla 23

VESIMIES

Kiva viikonloppu saa sinut nauramaan,
puhumaan ja pöllöilemään. Onnea saat
uiskentelusta ja auringosta!

KALAT

Tutustu järkevän hintaisiin muotiluomuksiin
ja tee hankinta. Onnea saat muodin
seuraamisesta ja kesävaatteista!

OINAS

Testaile erilaisia kosmetiikkatuotteita ja löydä
oma luottovoiteesi. Onnea saat rasvaamalla
naamaasi riittävästi!

HÄRKÄ

Kokeile kivoja uusia sisustusideoita, nappaa
niitä vaikka värikäs koti face-sivustolta. Onnea
saat uusista verhoista!

KAKSOSET

Kokkaa viikonloppuna trendiherkkuja, tulet
tarvitsemaan tätä osaamista tuonnempana.
Onnea saat kvinoasta!

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

LEIJONA

Henkinen hyvinvointisi kasvaa hurjasti
lauantaina, kun saat saunoa ja syödä herkkuja.
Onnea saat pulahtelusta!

NEITSYT

Ihana lounas viikonloppuna saa sinut hyvälle
mielelle. Perjantain kauneusvinkit antavat
sinulle paljon iloa ja onnea!

VAAKA

Koe nautinnollisia hetkiä kuljeskellen metsissä
ja haistellen kevättä. Onnea saat olemalla
kunnollinen ja reipas!

SKORPIONI

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU
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Kokeile viikonloppuna kuivaharjaamista
ja kiihdytä verenkiertoasi. Onnea saat kun
ulkoilet ja liikut riittävästi!

JOUSIMIES

Hiusmuutos mielessä? Ole rohkea ja anna
luottokampaajasi tehdä sinulle kesähiukset, ne
tuovat onnea!

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

Omilla tiluksilla.
Kuva: Kalle Antero Jäppinen
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Marokon
kulta

- tuotesarja

100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.
Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.
Eh
ikä käi
än see
ty iho
mi n
stä

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

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

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

Urheilu
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La Liga

Viimeisiä viedään

LIGA SANTANDER on kolmea kierrosta vaille pelattu. Primera Divisiónin neljä parasta ovat oikeutettuja paikkaan Mestarien Liigassa. Viidenneksi ja
kuudenneksi sijoittuneet saavat paikan Eurooppaliigassa. Espanjalaisille seurajoukkueille kuuluva
kolmas Eurooppa-liiga paikka myönnetään Copa
del Reyn voittajalle tai Primera Divisiónissa seitsemänneksi sijoittuneelle, jos Copa del Reyn voittaja
on liigan kuuden parhaimman joukossa.
Mestari on tiedetty jo jonkin aikaa. Sen kaupunki pysyy kolmatta vuotta peräkkäin samana,
mutta joukkue vaihtuu. Tällä kertaa oli taas Real
Madridin vuoro. Muista sijoituksista olen vilkaissut
kristallipalloa ja saanut selville seuraavaa: Barcelona napannee hopeaa ja loput Mestarien liigan
paikat jaetaan Sevillan ja Atleticon kesken, vaikka
näiden joukkueiden keskinäinen järjestys saattaneekin vielä muuttua. Se ratkennee mitä ilmeisimmin toiseksi viimeisellä kierroksella keskinäisessä
kamppailussa. Tämä jos mikä on ns. ottelu jota ei
ole pakko katsoa, mutta välttämätön nähdä.
Seuraavalla eli tällä hetkellä viidennellä sijalla
majailevalla Betiksellä on hankala loppuohjelma,
mutta se on jo Eurooppa-liigassa voitettuaan cupin.
Kolmikosta R. Sociedad, Villarreal ja Athletic kaksi
jatkavat Betiksen seuraksi ja yhden osa on jäädä
rannalle ruikuttamaan. Veikkaan täksi joukkueeksi
kevään ottelusuman uuvuttamaa Villarrealia (nöyrä
anteeksipyyntö Villarrealin upealle suomalaiselle
faniryhmälle).
Ei-suljetuissa sarjoissa on yhtä lailla mielenkiintoista seurata kamppailuja kadotuksesta. Mitkä ovat
ne onnettomat seurat, joiden kohtalona on pudota
sarjaporrasta alemmaksi? Liga Santanderin kolme
viimeistä jatkavat ensi kaudella Liga Smartbankissa, eli tuttavallisemmin kutsuttuna divarissa. Kolmen viimeisen sarjakierroksen otteluissa pelataan
varmasti ristiin ja rastiin, mutta omat ehdokkaani
näiksi kovan onnen joukkueiksi ovat Cádiz, Levante ja Alavés. Yksi andalusialainen seura putoaisi,
mutta tilalle pukkaisi toista, sillä Almería
on viittä vaille valmis suoraan nousuun.
Aika kertonee kuinka oikeassa olin
ennustusteni suhteen. Ensi viikolla
pohdin tutkimuksissani toiseksi ylimmän sarjaportaan eli Liga Santanderin
nousija- ja putoajakandidaatteja. Ketkä pääsevät oksalle ylimmälle ja
keiden osa on päätyä mustaan
RFEF -aukkoon.

Lauri P. Pietikäinen

Suomi ja Ruotsi kohtaavat ensimmäisen kerran keskiviikkona 18.5.

Kevään lätkähuuma alkaa
Se on taas lätkäfanien tärkein aika vuodesta.
MM-kisat alkavat Suomen Leijonien osalta
perjantaina 13.5. klo 19.20. Ensimmäisenä
vastaan asettuu Norja, jonka pitäisi olla
pelkkä suupala, mutta urheilussa on aina
yllätysten mahdollisuus.
Alkusarjan kovimmat matsit Leijonilla ovat maanantaina 16.5. pelattava USA
-kohtaaminen ja keskiviikkona 18.5. pelattava klassikko Suomi–Ruotsi.
Uskotaan ja luotetaan siihen, että Suomi menee päätyyn asti. Mikäli niin hyvin

menee, Leijonat ärjyvät finaalissa sunnuntaina 29.5.
Reilut kaksi viikkoa siis riittää jännitettävää.
Aurinkorannikolla löytyy useita paikkoja, missä Suomen otteluita voi
seurata hyvässä seurassa.
Perinteisin kisakatsomo

sijaitsee Fuengirolan satamassa Reflassa. Los Bolichesin isoin kisapaikka
on Kukko, pienempi katsomo löytyy ainakin Bar
Himasta. Torreblancan
rannalla Leijonia kannustetaan Paseo 100 -ravintolassa. Torremolinosissa
ainakin La Doña näyttää ottelut. Kaikissa kisaravintoloissa on tarjolla
urheilun lisäksi hyvää
kisapurtavaa ja raikkaita urheiluhenkisiä juomia.
Tässä alkusarjan Suomen
matsit. Paikalle kannattaa
saapua hyvissä ajoin.

Pe 13.5. klo 19.20
Suomi – Norja
La 14.5. klo 19.20
Latvia – Suomi
Ma 16.5. klo 19.20
Suomi – USA
Ke 18.5. klo 19.20
Suomi – Ruotsi
Pe 20.5. klo 15.20
Iso-Britannia – Suomi
La 21.5. klo 15.20
Itävalta – Suomi
Ti 24.5. klo 19.20
Suomi – Tshekki

www.uusirefla.com

Tietääkö huono kenraali hyvää MM-kisoissa?

se ei ole. Toisaalta voidaan ajatella niinkin, että nuo

IHAN YKSINKERTAISTA

A

hävityt EHT-turnauksen pelit ja tappiois- seen erikseen.
On turhaa toivoa heikon EHT-turnaukta tullut kritiikki herättävät joukkueen ja
sen muuttaneen asetelmia Leijonien suhvalmennustiimin.
Plussan puolelle menee ilman muuta teen. Suomi on kisojen ehdon suosikki,
kullasta saatu itseluottamus. Jokaiselle eikä muu riitä kuin maailmanmestaruus.
Kaikki muut sijat ovat pettymyksiä,
pelaajalle tuli todistetuksi, että mahdollisuudet päätyyn asti ovat hyvät. Itse- ainakin kiihkeille faneille.
luottamus tuli sitä kautta kohdalleen.
Kahden peräkkäisen arvoJOUKKUEEN KOKOAMISESTA
turnauksen voittaminen on
käydään aina spekulaatiota.
SKI
haastavaa. Lisää haasJääkiekossa lisänsä suo
A
N
teita tuo kotikisat, ja
vielä NHL. Playoffeista
M
sen tuoma hässäköinti
pudonneet suomalaisjoukkueen ympärillä.
pelaajat toki kiinnostaSponsorit, lähiomaivat valmennusjohtoa.
set, pelikaverit, meSe ei kuitenkaan ole
dia. Kaikki haluavat
merkinnyt Jukka Jalopelaajien huomiota.
sen miehistöön varmaa
A K A
Valmennusjohdolla
pelipaikkaa.
onkin ylimääräinen työ
Jalonen rakentaa joukpitää fokus pelaamisessa
kueen sen mukaan, miten
ja valmistautumisessa joka ottepelaajat sopivat kuhunkin rooliin
luun, joka erään, vaihtoon ja tilantee- ja miten sitoutuneita he rooleihinsa ja

T

JUKKA JALOSEN JOHTAMA leijonamiehistö pelasi laiskasti ennen viikonloppuna
alkavia MM-kotikisoja.
Suomi otti turpaan EHT-turnauksessa
kaikissa kolmessa ottelussa. Suuri kysymys on nyt se, enteileekö huono kenraali
hyvää MM-kisoja ajatellen.
Jalonen kokosi MM-miehistönsä rungon olympiakultaa voittaneesta joukkueesta. Peräti 18, kun joukkueeseen
saa ottaa 24 pelaaja maalivahdit mukaan lukien.
Olympiakulta oli Suomen ensimmäinen jääkiekossa, ja sen tuntui niin pelaajista, koko maajoukkueorganisaatiosta kuin kannattajistakin äärimmäisen
hyvältä.
Onko tuo hyvä olo vaihtunut pelaajilla ja valmennusjohdolla voittamisen
nälkään?

joukkueen pelitapaan ovat. Esimerkiksi
Marko Mörkö Anttila on joukkueessa
siksi, että hän on esimerkkipelaaja toteuttamaan Jalosen pelisuunnitelmaa ja
on alivoimassa ulottuvuutensa ansiosta
ylivoimainen.
Suomen jääkiekko on mennyt vuosikymmenessä hurjasti eteenpäin. Tasokkaita pelaajia löytyy vaikka kahteen
kilpailukykyiseen joukkueeseen jo yksin
Euroopasta.
NHL:stä löytyy vielä toinen mokoma.
Maajoukkue-ehdokkaista löytyy itse asiassa lähes sadan pelaajan potentiaali,
NHL-miehet mukaan lukien.
Suomen menestys ei olekaan enää
kiinni pelaajien tasosta sinänsä. Enemmän on kyse siitä, miten Jalonen kykenee
valitsemaan päivän kunnoltaan parhaat
ja pelinälkäisimmät miehet, jotka kykenevät keskenään hyvässä yhteistyössä
toteuttamaan päävalmentajan peräämää
Meidän peliä.

Urheilu
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Futis on
parasta
paikan
päällä
Mitä tapahtuu reissulla, kun suomalaiset
kannattajat lähtevät katsomaan Málaga CF:n
jalkapallopeliä? Muun muassa tällaista.
Teksti ja kuvat: Santtu Hyytinen
erittäin tärkeä kotiottelu
Oviedoa vastaan. Voitolla
kotijoukkue olisi jo hyvin
lähellä varmistaa sarjapaikkansa ensi kaudeksi.
Peliin olivat lähdössä
myös kokeneet futisfanit,
isä Jarno poikansa Aatun
kanssa. He ovat käyneet
Málagan pelejä katsomassa jo viiden vuoden ajan.
– Varmaan Reflassa käydessämme syömässä viisi
vuotta sitten huomasimme heidän järjestävän futisreissuja ja innostuimme
pojan kanssa lähtemään ja
sillä tiellä ollaan, tuumasi
isä Jarno.
– Kauden aikana käymme muutaman pelin katsomassa ja hyppäämme
fanibussin kyytiin Benalmádenasta, jossa asumme
perheemme kanssa.
Molempien suosikkijoukkue on Málaga ja lisäksi Aatulla on Suomessa
HJK. Liekö syynä sama
värimaailma molemmilla joukkueilla. Kaksikolla
ei ole pelipäivänä sen suuPelipäivä!
rempia traditioita eivätkä
Toukokuun seitsemäs päi- he käytä suuremmin stavä oli aurinkoinen lauan- dionin palveluja.
– Tykkäämme käydä
tai ja pelipäivä. Edessä oli
Málaga CF pelaa maan
toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Tällä kaudella pelit alkoivat syksyllä hyvin,
mutta sitten tapahtui jotain
ja joukkue meni muutaman
kuukauden ajan tuuliajolla.
Vasta kevään tullessa joukkue alkoi taistella tosissaan,
huomattuaan vaarana olevan putoamisen.
Joukkueella on lukuisia
kannattajayhdistyksiä ja
yksi näistä on Lauri Pietikäisen luotsaama Málaga
CF fanclub Finland, joka
järjestää pelireissuja Málaga CF:n kotipeleihin.
Fanclub syntyi aikoinaan, kun jalkapallobaaria
pyörittäneeltä Pietikäiseltä
kyseltiin mahdollisuuksista auttaa lippujen ja kuljetusten järjestämiseen
otteluihin. Pikku hiljaa siitä ajauduttiin tilanteeseen,
että perustettiin virallinen
kannatusyhdistys ja parhaimmillaan ollaan menty peleihin usealla bussilla.

Aina ei oltu yhtä mieltä tuomarin kanssa.

Isä Jarno ja poika Aatu lähtivät kannustamaan Malagaa voittoon.
vaan katsomassa pelejä ja
hienoa, että tällaisia järjestetään, toteaa Jarno.
Vaikka joukkue on vaarassa pudota kolmannelle
sarjatasolle, jaksaa Lauri
Pietikäinen edelleen reissuja järjestää.
– Ihmisiä kiinnostaa espanjalainen jalkapallohuuma ja he haluavat lähteä
kokemaan ainutlaatuisen
futisreissun, hän kertoo.

– Pidän siitä että sarjasta voi myös pudota ja jokaisella pisteellä on merkitys.
Itse ottelusta olisi kuvitellut, että joukkueet yrittävät luoda maalipaikkoja
paljon hanakammin kuin
ottelussa lopulta nähtiin.
Tunnetta kentällä oli ja tuomarilta tuntui kortit olevan
hukassa. Ensimmäinen keltainen kortti annettiin vasta ensimmäisen puoliskon

Kioskista loppui kaikki ruoka kesken puoliajalla, vaikka jonoa oli vielä.
loppuvaiheilla, vaikka sitä ennen olisi ollut useitakin paikkoja kortti nostaa.
Kaikkiaan ainoastaan kolme korttia koko pelin aikana nähtiin.
Kovasta panoksesta huolimatta maalipaikkoja ei
hirveämmin nähty ja peli päättyi lopulta maalittomaan tasapeliin 0–0. Näin
ollen kolmesta jäljellä olevasta ottelusta kaivataan

Suomen katsomo-osiossa seurattiin tarkkana peliä.

edelleen kipeästi lisäpisteitä. Taistelu jatkuu.
Lauri Pietikäinen uskoo
Málagan vielä palaavaan
La Ligaan ja haastavan isot
”goljatit”. Sitä ennen toivotaan parasta ja pelätään
pahinta!

Málaga CF fanclub Finland on
perustettu vuonna 2012 ja se
järjestää futisreissuja Málagan
kotipeleihin.
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Paikkoja avoinna

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.

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

Lähetä lyhyt
vapaamuotoinen
hakemuksesi
ja CV sähköpostitse.

Outsource Forever S.L, Malaga

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

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

www.smartworkplaza.com

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän –

NE KISSA VIE!

+358 400 212 990 • +34 645 290 899

– www.kuljetuskissaviekoon.fi –

osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

Hinnat: 8€/100 merkkiä, 12€/200 merkkiä

Vuokralle
tarjotaan

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

Halutaan
vuokrata

Yksiö, 1mh tai vastaava sopuisaan hintaan. Fuengirolasta tai

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA

V TC

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

L

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse

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.

Ari-Matti Mämmi
+34 620 621 471
kuljetus@replay.fi
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Autohallipaikka junakadun tuntumassa Jesus Cautivo 6 ef
Don Alonso puh. +34 687 518
980 TUPASI

Pyydä tarjous:

F

FI
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Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

ME
ITY DIA

A.

business & co-working center
• Boliches • Fuengirola

•

KULJETUSPALVELUT

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

W

Luotettavat ja joustavat

Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. Sotu edut sekä terveydenhuollon.

WW

p.
+34 649
194
085
Johtava
pappi
Jarmo
Karjalainen
Kasvatustyön
pappi
Juha Sarkkinen
Johtava
pappi
Jarmo
Karjalainen
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla
15.6.–13.8.2021
p. +34 654
511 472,
juha.sarkkinen@evl.fi
lomalla
15.6.–13.8.2021
p.
+34
649
194
085
Kasvatustyön
pappi
Juha
Sarkkinen
Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p.
+34 649
194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
p. +34 952
665 718, Seurakunnan
toimisto
jarmo.karjalainen@evl.fi
p.
+34 654 511seurakunnan
472 Juha
Aurinkorannikon
ystävät
ry
Kasvatustyön
pappi
Sarkkinen
Kasvatustyön
pappi Juha
Sarkkinen
ext-marja.karjalainen@evl.fi
juha.sarkkinen@evl.fi
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28.7.–8.9.2021
’
lomalla
28.7.–8.9.2021
’
p. +34 654
511 472
p.
+34 654 www.aurinkorannikonseurakunta.fi
511 472
juha.sarkkinen@evl.fi
@aurinkorannikonseurakunta
juha.sarkkinen@evl.fi
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
Sosiaalikuraattori
Nina
Sosiaalikuraattori
TiaTölli
Raunio
www.aurinkorannikonseurakunta.fi
p.
+34 634
372 464@aurinkorannikonseurakunta
lomalla
9.7.-31.8.2021
@aurinkorannikonseurakunta
nina.tolli@merimieskirkko.fi
p. +34 625 806 666,Tia Raunio
Sosiaalikuraattori
SUOMEN
Sosiaalikuraattori
Raunio
+358 509.7.-31.8.2021
347 2159,
MERIMIESKIRKKO
Sosiaalikuraattori
TiaTia
Raunio
lomalla
lomalla
9.7.-31.8.2021
tia.raunio@merimieskirkko.fi
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625
806666,
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SUOMEN
p.
+3450
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@aurinkorannikonmerimieskirkko
+358
50
347
2159,
MERIMIESKIRKKO
tia.raunio@merimieskirkko.fi
tia.raunio@merimieskirkko.fi
tia.raunio@merimieskirkko.fi
Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa
@aurinkorannikonmerimieskirkko
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun
(20€) tilille:
@aurinkorannikonmerimieskirkko
La Caixa: ES44
2100 2678
9202 0100
2129
LAHJOITA
Seurakunnan
toiminta
tarvitsee
tukeasi.
Voit maksaa
Seurakunnan
toiminta
tarvitsee
tukeasi.
maksaa
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suomalainen
ev.lut.
tai Nordea: FI89
2066 1800
0216
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vuosittaisen
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(20€)Voit
tilille:
La
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(20€)
tilille:
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0100
Aurinkorannikon
ystävät
kautta
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FI89seurakunnan
20662678
18009202
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23ry:n2129
tai Nordea: FI89 RA/2020/1072
2066 1800 0216 23
Rahankeräyslupa
Nordea FI89 2066 1800 021623 (Suomi)

Haluatko
töihin
Aurinkorannikolle?

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA

C

Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakuntaKe
klo
Kahvila
ja kirjasto
avoinna
Su
klo 11–13
18
Messu
kodilla
keskiviikkoisin
loma-ajat
huomioiden.
TORRENTUPA
Su
klo 18
Messu
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakuntaPACOSINTUPA
Suljettu
kesän.
PE 13.5.keskiviikkoisin
klo 11-13 Kirjasto
avoinna
Sosiaalikuraattori
ja pappi
tavattavissa
seurakuntakodilla
loma-ajat
huomioiden.
PE 27.5.keskiviikkoisin
klo 11-13 Kirjastoloma-ajat
avoinna
kodilla
huomioiden.
TORRENTUPA
Suljettu
kesän.
PACOSINTUPA Suljettu kesän.
PACOSINTUPA
Suljettu
kesän.
Johtava pappi
Jarmo
Karjalainen
Johtava
pappi
Jarmo
Karjalainen
TORRENTUPA
Suljettu
kesän.
p.
+34
649
194
085,
jarmo.karjalainen@evl.fi
lomalla
15.6.–13.8.2021
TORRENTUPA Suljettu kesän.

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

•

SEURAKUNTAKOTI
PE 13.5. klo 10-14 Kahvila ja kirjasto
klo 18 Lauluseurat
LA 14.5. klo 19-22 Saapas-kahvila
SU 15.5. klo 18 Messu
MA 16.5. klo 14 Miestenpiiri
TI 17.5. klo 19 AA-ryhmä
KE 18.5. klo 11-13 Kahvila ja kirjasto
klo 13 Raamattupiiri
TO 19.5. klo 19 Yhteiskristillinen kahvila
PE 20.5. klo 18 Lauluseurat
SEURAKUNTAKOTI
LA 21.5. klo 19-22 Saapas-kahvila
SU 22.5.
klo 16 Leirikoulukonsertti,
Rajakylän
musiikkiluokka,
Ke
klo 11–13
Kahvila ja kirjasto
avoinna
SEURAKUNTAKOTI
vapaa
pääsy.
Su klo 18
Messu
SEURAKUNTAKOTI
SU 22.5.
klo 18 Messu
Ke
klo 11–13
Kahvila ja kirjasto avoinna

TAVARAN

KULJETUSPALVELUJA

Terminal to Terminal
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

Los Pacos -alueelta (esim. Girasol). Ajalle lokakuu -22–huhtikuu -23. Iltapäiväauringon puolelta. Ilmalämpöpumppu, wifi.
Yst. vastaukset nimim. golfari:
timantimo@gmail.com
Yksiö,1mh,tai vastaava sopivaan hintaan Los Pacosin alueelta. AjalleLokak.22-huhtik.23.
Ilmalämpöpumppu+Wifi. Yst.
vastaukset raimi.zweygberg@
gmail.com

Sekalaista

Auta meitä auttamaan! Otamme vastaan hyväkuntoista tavaraa kirpputorilla myytäväksi
/ edelleen toimitettavaksi vähävaraisten auttamiseksi. Vastaanotto, myynti to klo 10–16
Camino Pajares 10, nouto tors
taisin. P. (+34) 677 289 799
Manos Abiertas -keskus.

Sovittaessa ovelta ovelle.

KAIKKI TULKKAUS- JA
ASIOINTIPALVELUT

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

Lääkäri- ja sairaalakäynnit,
NIE, residencia, kauppakirjaasiat sekä virastoasioinnit.
Yli 20 vuoden kokemuksella.
Janita Forsman-Gutierrez
Puh. 685 928 411

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

PÄHKINÄT

1. 9 kpl
Vakituisten rajanylityspaikkojen lisäksi on vielä kaksi tilapäistä
rajanylityspaikkaa. Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra,
Niirala, Vartius, Kuusamo, Salla ja Raja-Jooseppi. Sen lisäksi
rajan yli voi päästä Lieksan Inarista ja Parikkalasta, jonka läpi
kulkevalta maantieltä on näköyhteys Venäjälle.
2. Andy Warhol
Andy Warholin Marilyn Monroe -teos myytiin New Yorkissa
sijaitsevassa Christie’sin huutokaupassa 185 miljoonan
euron hintaan. Warhol teki Shot Sage Blue Marilyn -teoksen
vuonna 1964 eli kaksi vuotta näyttelijän kuoleman jälkeen.
Kasvokuvateos on yksi useamman kuvan sarjasta.
3. Gilles Villeneuve
Kanadalainen Gilles Villeneuve kuoli hurjassa onnettomuudessa
Belgian GP:ssä 1982. Hänen poikansa Jacques Villeneuve voitti
mestaruuden 1997. Isä-Villeuven tyyli ajaa sladissa oli peräisin
hänen moottorikelkkailuhistoriasta. Hän oli voittanut lajin
maailmanmestaruuden.
4. Beatlesiä
Putin on tunnustanut, että Beatlesin musiikki – erityisesti biisi
Yesterday – oli raikas henkäys suljettuun Neuvostoliittoon ja
ikkuna ulkopuoliseen maailmaan. Mikä mahtaa olla nykyisin
raikas henkäys -biisi Putinin diktatuurin ulkopuolelle.
5. Kuningatar Letizia
Harva myöskään muistaa, että Letizia oli ollut pari vuotta
naimisissa ja eronnut ennen kuin tapasi silloisen prinssi
Felipen. He saivat toisensa katolisessa kirkossa järjestetyissä
häissä, koska Letizian ensimmäinen avioliitto oli toimitettu
siviilivihkimisenä.

VASTAUKSE T

6. Eino Leinon
Nocturne-runoa kutsutaan Suomen tunnetuimmaksi runoksi,
koska se on kaunis, monitasoinen ja rytmikäs. Vesa-Matti Loiri
on pukenut sen myös lauluksi käyttämällä Perttu Hietasen
ja Taisto Wesslinin sävellyksiä. Heidän lisäkseen myös Kaj
Chydenius, Felix Krohn, Taneli Kuusista ja Asko Vilén ovat
säveltäneet runon.
7. Nähtiin ilmaveivi
Tasan 11 vuotta sitten nuori Mikael Granlund laittoi koko
itsevarmuutensa peliin ja nosti kiekon lavallaan välieräottelussa
Venäjää vastaan maalivahti Konstantin Barulinin selän taakse.
Ilmaveivi jäi ottelun voittomaaliksi.
8. Satelliiteilla tarkkaillaan röyhtäisyjä ja pieruja
USA:ssa toimiva GHGSat-yhtiö kuvaa lehmien röyhtäilemää
ja piereskelemää metaania maan kiertoradalta. Niiden avulla
voidaan seurata hyvinkin tarkasti metaanipäästöjä alueittain.
Metaani lämmittää ilmakehää hiilidioksidia nopeammin.
9. Anttila
Se kuitenkin sekoitettiin siihen aikaan toimivaan tavarataloon.
Toinen vaihtoehto oli Sputnik ja vasta kolmas Rasmus.
Neljänteen levyyn mennessä nimi oli vaihtunut Rasmuksesta
The Rasmukseen.
10. Katariina Sourin
Katariina Souri maalasi pääministeri Sanna Marinista taulun, joka
sai nimekseen Mother Marin. Somessa maalaus sai runsaasti
ihastelua. Taiteilija kertoo myyneensä maalauksen hyvään
hintaan yksityiselle keräilijälle.

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKU-RATKAISUT

Työperäisen maahanmuuton
esteenä hurjat tulorajat
SUOMEN ISTUVA HALLITUS haluaa tuplata työperäisen maahanmuuton. Syykin on selvä. Työikäinen
väki eläköityy Euroopan nopeinta tahtia ja työvoimapula pahenee vuosi vuodelta.
Jo nyt tilanne on hurja. Suomessa on yli 120.000
avointa työpaikkaa ja lähes ala kuin ala kärsii kroonisesta tekijäpulasta.
Samaan aikaan kun työperäistä maahanmuuttoa
halutaan lisätä, oleskelulupien saantia on kiristetty ja tulorajat ovat niin hurjat, että niihin yltää vain
ani harva.

perhe haluaa
muuttaa työn perässä Suomeen, vaaditaan lähes
4.000 euron bruttotulot. Nettotulojen kun pitää olla
vähän alle kolme tonnia.
Euroopan unionin sisällä työvoima liikkuu vapaasti, mutta EU:n ulkopuolelta tulevaa työvoimaa
koskevat tiukat oleskeluehdot ja tulorajat.
Yleisin työn perässä maahan pyrkivä on perheellinen mies joka haluaa tuoda vaimonsa ja lapsensa mukanaan. On vaikea kuvitella, että tavallisiin
töihin, kuten hoiva-alalle, bussikuskiksi, tavallisiin
teollisuustöihin jne. tuleva saisi heti reippaasti yli
kolmen tonnin bruttopalkkaa.
Itse asiassa se on lähes mahdotonta. Pitää muistaa, että suomalaisten nettotulot kuukaudessa ovat
noin 2.500 euroa.
Hoitoalalla palkat ovat keskimäärin bruttona alle
2.500 euroa päivätyössä.
Jotta Euroopan ulkopuolta tulevan työvoiman tulo
vaikeutuisi vielä lisää, vaaditaan työpaikan olevan
toistaiseksi voimassa. Suomessa taas on yleistä, että
ensin solmitaan vuoden määräaikainen sopimus ja
vasta sen jälkeen on mahdollista saada vakituinen
paikka. Esimerkiksi julkisella puolella määräaikaisten työsuhteitten ketjuttaminen on varsin yleistä.
Tällainen toimintatapa yleistyy myös yksityisellä puolella, koska työn jatkumisesta ei voida olla
täysin varmoja.
Asiantuntijat Suomessa ovat varsin yksimielisiä
siitä, että hallituksen tavoite työperäisen maahanmuuton tuplaamisesta jää ikuiseksi haaveeksi, jos
tulorajoja ei hinata alemmaksi ja oleskelulupien
saantia helpoteta ja nopeuteta.
Nyrkkisääntönä työluvan saantiin pitäisi olla täysipäiväinen työ.
Jos nykytilanteeseen ei saada muutosta, Suomen
talouskasvu hiipuu, koska työvoiman määrä pikemminkin laskee kuin kasvaa. On vaikea kuvitella, että
talouskasvu voi perustua pelkästään tuottavuuden
kasvun varaan.
Kasvu vaatii tekeviä käsiä ja aivoja yhä enenevässä määrin.

JOS ESIMERKIKSI VIISIHENKINEN

on monilla aloilla se, ettei tuotantoa kyetä kasvattamaan tekijäpulan takia. Hoiva- ja
hoitajapuolella vajetta korvataan ylitöillä ja erikoisjärjestelyillä. Tuloksena on se, että alalta lähtee väkeä
muille aloille, koska jatkuva venyminen uuvuttaa
henkisesti ja fyysisesti.
Yleisin palaute sairaanhoitajien ja lähihoitajien
keskuudessa on riittämättömyyden tunne uupumisen lisäksi. Työvoimapula vie edellytykset tehdä
työtä niin hyvin, että voi itse olla siihen tyytyväinen.
Sen lisäksi, että työ- ja oleskelulupien saantia on
helpotettava ja tulorajoja alennettava, pitää myös
suomalaisten asenteitten muuttua. Suomessa suhtaudutaan tulijoihin kylmäkiskoisesti ja maahanmuuttokeskustelussa painottuvat epäkohdat.
Toki niitäkin pitää käsitellä, samoin kuin maahanmuuton kustannuksia. Mutta jos puhutaan vain niistä, työperäisen maahanmuuton välttämättömyys jää helposti
sivuosaan ja poliittinen paine ajaa
siihen, ettei työlupien saantia uskalleta helpottaa.

JO NYT TILANNE

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola
Päätoimittaja
Antti Pekkarinen
P. +34 679 844 378
antti@fuengirola.fi

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

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen
vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:
aineisto@fuengirola.fi

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Graafikko
Heikki Sallinen
aineisto@fuengirola.fi

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

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

Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

Pauli Uusi-Kilponen
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V IIKONLOPPUNA 1 3.5 .-15 .5 .

T ARJO LLA IH ANAT

MA K KA R APE R UNA T + JETI 'S LA GE R

6,50€

M AK KARAPER UNAT

J ET HR O N JÄ M ÄK ÄSTÄ- T IET EN K IN !

K YY T IP O J AK S I J E T I ' S LA G E R !

WWW.JETISKEBAB.COM
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Kesäkuun

JÄTTIPAINOS

35 000 kpl

Ota yhteyttä:
Antti Pekkarinen
puh.+34 679 844 378
antti@fuengirola.fi

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

Heini Lähteenmäki
puh.+34 655 650 399
heini@fuengirola.fi
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Asuntomarkkinat
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Suunnittelijan
työpäivä
auringonnousua patiolla katsellen herättelee uuteen päivään.
Hetki on tärkeä energian lähde
päivään. Rauhan katkaisee katsahdus kelloon – on terästäydyttävä aamun askareisiin ja
lapsen kouluun kuljettamiseen.
Aikaiset kouluaamut jatkuvat töiden merkeissä puhelimen, tietokoneen ja suunnitelmien äärellä. Ainoastaan rautakauppa

ISO KUPILLINEN TEETÄ

Jaana Santala

on auki niin aikaisin, että sinne
voi tarvittaessa suunnata suoraan koululta. Sähköpostit, viestit
ja päivän työlistan kokoaminen
aloittavat päivän. Aikaa saattaa
hurahtaa helposti tunti jos toinenkin riippuen kuinka paljon
asiakkaiden, yhteistyötahojen
ja tavarantoimittajien posteja on
jäänyt työlistalle.
Ihannepäivänä varsinaiseen
suunnittelutyöhön eli työn luovaan ja antoisimpaan osuuteen
jää usean tunnin keskeytymätön
aika. Kun suunnittelija saavuttaa
flow -tilan työssään, hän innostuu jopa hihkumaan itsekseen
loistavalle idealle. Tästä tulee
niin upea! Se ruokkii ideointia
eteenpäin, kun punainen lanka
tai suunnitelman wau -efekti jäsentyy selkeäksi ideaksi. Aina
suunnitelma ei kuitenkaan lähde
lentoon työpöydän äärellä, vaikka kuinka kaivaisi ideapankkia.
Joskus loistoajatus tupsahtaa

päähän viimeisenä ajatuksena illalla ennen nukahtamista.
Se saattaa syntyä myös lenkillä
koiran kanssa tai puutarhaliikkeessä asiakkaan kattoterassille
kasveja valitessa.

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

Parhaita hetkiä päivissä ovat
ne, kun yhteistyö asiakkaiden ja
yhteistyötahojen kanssa synnyttää
kuplivaa tyytyväisyyden tunnetta.
Asiointi alan eri liikkeissä on
iso osa suunnittelijan työtä. Sisustus – ja tilasuunnittelussa
liikkeiden kirjo on valtavan laaja.
Huonekalut, puutarhat, maaliliikkeet, puutavara, rautakauppa,
kangaskauppa, laattaliike, sisustustarvikeliike, keittiökalusteet, saunat, jacuzzit ja monet
muut erityisliikkeet myyjineen
tulevat suunnittelijalle tutuksi.

Sisustussuunnittelija / Santala Design

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

tenkaan saa jäädä jumiin, sillä
valintoja asiakkaille on tehtävä
ripeästi. Suomalaisen ja espanjalaisen ripeästi ei kuitenkaan
aina kohtaa, joten on varauduttava extramaltilla. Ja suolapähkinöillä sekä vesipullolla!
Sisustussuunnittelija Jaana
Parhaita hetkiä päivissä ovat Santalan sisustusblogi ilmestyy
Fuengirola.fi -lehdessä ja
ne, kun yhteistyö asiakkaiden ja
yhteistyötahojen kanssa synnyt- verkkosivustolla joka kuukauden
ensimmänen perjantai.
tää kuplivaa tyytyväisyyden tun-

Asuntomarkkinat
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ASUNTOMARKKINAT

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

Asuntoinfoistamme saatte
kaiken olennaisen tiedon
asunnon ostosta ja myynnistä.”
- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

Voit sopia myös henkilökohtaisen asuntoinfon!
Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!
Soita +34 698 438 202
• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo • frameproperties.es • info@frameproperties.es

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiinteistön arviointi
Kiinteistön arviointi
Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa
Tarvittavien asiakirjojen tarkistus ja hankinta
asuntoportaaleissa
Mainonta ja markkinointi
Asioidenhoito ja kaupan valvonta
Kaupan valvonta ja jälkihoito
Laaja asiakaskunta kansainvälisen
yhteistyöverkostomme kautta

www.mkhomes.es

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA
AURINKORANNIKON
ASUNTOKAUPASTA

Calle Feria de Jerez 3,
local A-3 (ent. Meriatur),
29640 Fuengirola.
Tel. (+34) 951 545 193
10–16.
Avoinna arkisin klo 10–14.

KUN HALUAT OSTAA:
KUN HALUAT OSTAA:

• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta
Costa del Solilla
Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä
paikallisten toimijoiden ja viranomaisten
paikallisten toimijoiden ja viranomaisten
kanssa
kanssa
• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,
• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,
turvalliset kaupat alusta loppuun
turvalliset kaupat alusta loppuun

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

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

Asuntomarkkinat

Perjantai 13.5.2022 – 27

ASUNTOPULA!

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

SuVilla

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

KIINTEISTÖNVÄLITYS
INMOBILIARIA

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

www.suvilla.com - suvilla@suvilla.com
Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

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

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

+34 663 976 922
+34 620 430 385

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT
ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista.

Ota yhteyttä!
Yhteistyössä:

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

Asuntomarkkinat

28 – Perjantai 13.5.2022

+34 676 90 15 19

INFO@STRAND.ES

STRAND.ES

UUTT
A

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

BENALMADENA 36 M2 1 MH 189 000€
#STRAND1217

MIJAS 80 M2 2 MH 219 000€
#STRANDM6502

FUENGIROLA 90 M2 3 MH 239 000€
#STRANDM6505

LA MAIRENA 91 M2 2 MH 289 000€
#STRAND4201

FUENGIROLA 111 M2 3 MH 520 000€
#STRANDM4503

FUENGIROLA 141 M2 4 MH 595 000€
#STRAND1218

