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LA 
10–16

www.ewalds.fi • @Ewalds

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

 

MA–PE 
10–19

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto

ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

Sinun ilmoituksesi tähän?

VARAA MATKASI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Ulkohytti merinäköala 
alk. 1479€ / hlö

Parvekkeellinen ulkohytti 
alk. 1679€ / hlö

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

Suositut risteilyt alkavat!
8.10.2022 

MSC Orchestra 
11 päivää, 10 yötä 

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

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

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

Fuengirolasta Málagan satamaan ja takaisin

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

Lähde retkelle! 
Gibraltar

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

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

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

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

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

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

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com
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Fuengirolan sää

Edessä ennätyksellinen 
helleaalto koko Espanjassa

sä keskikesällä. AEMET 
arveleekin, että nyt Espan-
jaan saapuva helleaalto on 
ajankohdaltaan varhaisem-
pi kuin koskaan aiemmin 
on koettu maan mittaushis-
torian aikana.

Pitkäaikaisiin keskiar-
voihin verrattuna viikon-
lopun lämpötilat ovat lähes 

Tänä viikonloppuna 
lämpötilat nousse-
vat yli 30 asteeseen 
lähes koko 
Espanjassa.
Teksti ja kuva:  
Janne Leipijärvi

Espanjan ilmatieteenlaitos 
AEMET varoittaa tulevak-
si viikonlopuksi saapuvasta 
helleaallosta. Odotettavis-
sa on yli 30 asteen läm-
pötiloja jokseenkin koko 
Manner-Espanjaan. Jois-
sain Andalusian provins-
seissa, kuten esimerkiksi 
Granadassa ja Sevillassa, 
elohopea nousee jopa yli 
40 asteen lukemiin. Myös 
Cordobassa ja Jaénissa on 
tiedossa lähes 40 asteen 
lämpötiloja.

Meren rannalla Málagan 
provinssissa lämpömitta-
reiden lukemat eivät nouse 
aivan yhtä korkealle, mut-
ta vastaavasti korkeampi 
kosteus tekee helteestä hau-
tovaa.

Aikaisin helleaalto?

Espanjassa on toki totuttu 
tämän kaltaisiin ja korke-
ampiinkin lämpötiloihin, 
mutta niiden aika on yleen-

koko Espanjassa 5–10 astet-
ta korkeammat, maan kes-
kiosissa jopa 10–15 astetta 
korkeammat.

Jotta loppuviikon kor-
keat lämpötilat voitaisiin 
kirjata virallisesti helle-
aalloksi, pitää täyttyä kol-
me kriteeriä: jakson pitää 
kestää vähintään kolme 

vuorokautta, helteen pitää 
koskettaa vähintään kym-
mentä prosenttia alueesta ja 
lämpötilojen pitää olla erit-
täin korkeat.

Koska osassa maata näyt-
tää olevan myös mahdolli-
suus lämpötilojen laskuun ja 
jopa sateillekin, pitää ensin 
katsoa jakso läpi ja vasta sen 

jälkeen tiedetään varmak-
si, ovatko viralliset kritee-
rit täyttyneet. Jos näin käy, 
kyseessä on Espanjan mit-
taushistorian ensimmäinen 
toukokuinen helleaalto. 

Vuosina 1981 ja 2017 
on vastaavat lämpöaallot 
koettu kesäkuun toisella 
viikolla.

Aurinkorannikon lä-
hikaupungeissa, kuten 
Fuengirolassa, Mijasissa, 
Benalmádenassa, Torre-
molinosissa, Málagassa ja 
Marbellassa sääennuste 
lupaa loppuviikolle var-
sin tasaisesti noin 29-31 
asteen maksimilämpö-
tiloja.

Rannat täyttyvät viikonloppuna helteeseen helpotusta hakevista.
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FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

JÄÄKIEKON MM 12 RUUTUA!
La 21.5. klo 20:00 Malaga – Burgos
malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna Ti–Su 
klo 12–21:30

(urheilun mukaan 
venytetään)

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

JALKA
PALLON  

EM
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

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

Facebook: paseo 100 Sport & Soul

HUIPPU RUOKAA, HUIPPU TUNNELMAA!

Season Start 
4.9.2021

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

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

LOUNAS MA–LA
KLO 12–16

RAIKAS & MAUKAS

LOUNAS

• Raikkaita salaatteja eri täytteillä 
• Hapanjuuritaikinapizzoja

• Burgereita • Tapaksia • Makeita ja 
suolaisia leivonnaisia

• Smoothieita • Erikoiskahveja

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

-10%
Tällä ilmoituksella 

Avoinna klo 13–24 (tiistai suljettu)

 

ARGENTIINALAINEN   RAVINTOLA

Erikoistunut hiiligrillissä 
valmistettuihin liharuokiin!

Parrilla Cosquin

HUOM! Uusi osoite!

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

Erikoistunut hiiligrillissä 
valmistettuihin liharuokiin!

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

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!
HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

-10%
 tällä 

ilmoituksella  

á la carte -listan 

annoksista!

 Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit  
Pe 20.5.
Fuengirola, Kukko, Iso-Britannia – Suomi jääkiekon 
MM klo 15.30, Raappana ja Kari Tapiiri klo 20
Fuengirola, Bar Hima, MM: Iso Britannia – Suomi 
klo 15.20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Iso-Britannia – Suomi 
jääkiekon MM klo 15.30, Texas Hold’em -turnaus 
klo 18

La 21.5.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Itävalta 
– Suomi jääkiekon MM klo 15.30, Lauantain 
Lavatanssit Seita & Kesäheilat klo 19
Fuengirola, Bar Hima, MM: Itävalta – Suomi 
klo 15.20 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Levyraati klo 18 
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Itävalta – Suomi jääkiekon 
MM klo 15.30, Kokoontuminen pelireissuun Malaga 
– Burgos klo 17.45

Su 22.5.
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Espanjan GP klo 15
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola Uusi Refla, F1 GP Espanja klo 15

Ma 23.5.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show 
klo 17

Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan alkeet, 
Sani Alba-Nieminen klo 14.45

Ti 24.5.
Fuengirola, Kukko, Suomi – Tsekki jääkiekon MM 
klo 19.20
Fuengirola, Bar Hima, MM: Suomi – Tsekki klo 19.20
Fuengirola, Meriatur, Päiväretki El Torcal & 
Antequera
Fuengirola Uusi Refla, Texas Hold’em -turnaus 
klo 18, Suomi – Tsekki jääkiekon MM klo 19.20

Ke 25.5.
Fuengirola, Meriatur, Päiväretket Ronda ja Setenil 
de las Bodegas / Caminito del Rey
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20

To 26.5.
Fuengirola, Bar Hima, MM: Puolivälierät klo 15.20 
ja klo 19.20
Fuengirola, Meriatur, Klassikkopäiväretki 
Gibraltarille 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Muistatko-pubivisa 
klo 17.30
Fuengirola, Suomelan sali, Espanjan keskustelu, 
alkeistaso, Sani Alba-Nieminen klo 14.45
Fuengirola Uusi Refla, Jääkiekon MM puolivälierät 
alk. klo 15.15

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

SEURAAVA LEHTI 
ILMESTYY 

PERJANTAINA 
3.6.

MM-KISAT KUKOSSA
– Huudetaan Leijonat voittoon!

Kaikki Suomen matsit isoilta ruuduilta.

LÄTKÄSAFKAT
Hodareita, 

burgereita, wingsejä, 
makkaraperunoita, 

pizza sliceja, nachoja.

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola • www.kukkorestaurante.comAv/de Los Boliches 4, Fuengirola Av/de Los Boliches 4, Fuengirola 

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

tai minttushotti pizza sliceja, nachoja.pizza sliceja, nachoja.Gin&tonic 
(Bombay Saphire)1€VAIN

3€

Avaamme tunti ennen matsin alkua.

KUKOSSA TAPAHTUU!
La 21.5. klo 19 (10€)

Lauantain Lavatanssit
Seita ja Kesäheilat

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

Varaa lippusi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kukko.events@gmail.com
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Jouni Ristolainen on suo-
malaisille tuttu hahmo 
kampaajana. Salon Ris-
tolainen on vuosia ollut 
suosittu ja arvostettu kam-
paamoliike Los Bolichesin 
itäpäässä. Ristolainen päät-
ti hieman laajentaa pal-
velukonseptiaan ja kun 
kampaamoa vastapäätä 
tuli myyntiin baari, hän 
ei kauaa miettinyt. 

Uusittu Bar Yupiter avat-
tiin viikko sitten perjan-
taina 13.5. Se on saanut 
sosiaalisessa mediassa pal-

jon kiitosta asiakkailta.
– Halusimme raikas-

taa baarin ilmettä ja koko 
konseptia. Ennen Yupiter 
keskittyi enemmälti oluen 
myyntiin, nyt meillä on 
valikoimassa kaikenlais-
ta muutakin. Kahvia myy-
dään valtavasti, ennen sitä 
ei mennyt juuri lainkaan, 
Ristolainen kertoo.

Uusi ravintoloitsija on 
ollut tyytyväinen baarin 
ensimmäiseen viikkoon. 
Asiakkaita on riittänyt mu-
kavasti.

Illassa esiintyy kuubalai-
nen duo Clave Latina. Duos-
sa esiintyvät laulaja Linet 
Varela, joka toimii myös 
lyömäsoittajana sekä sak-
sofonisti-huilisti Ivan Saez. 
Molemmat ovat valmistau-
tuneet kuubalaisesta kon-
servatoriosta vuonna 2010. 
Ammattiurallaan he ovat 
esiintyneet monissa mais-
sa, kuten USA:ssa, Sveitsis-
sä, Saksassa, Meksikossa, 
Espanjassa ja Italiassa. He 
tekevät myös yhteistyötä 
tunnettujen kuubalaisten 
taiteilijoiden kanssa, kuten 
Adalberto Alvarez, Manoli-
to Simonet, Omara Portuon-
do, Chucho Valdés.

Espanjassa Duo tekee 
parhaillaan uutta tuotan-

toa, joka on sekoitus eri 
musiikkityylejä, mutta kai-
kessa tulee esille afrokuu-
balaiset juuret ja se oppi, 
mitä he ovat saaneet uran-
sa aikana.

Clave Latina esiintyy 
Woolbed-tapahtumas-
sa 30.5 klo 17. Liput mak-
savat kymmenen euroa, 
Woolbed tarjoaa tuohon 
hintaan show’n lisäksi 
kolmen ruokalajin illalli-
sen. Ilmoittautumisen voit 
tehdä käymällä Simply 
Scandinavian ravintolassa 
ma-pe klo. 11-15, sähköpos-
titse info@wool-bed.com tai 
soittamalla +34687151228. 
Myös Woolbedin Elvis -il-
taan maanantaina 23.5. 
mahtuu vielä.

– Hienoa päästä pitkästä ai-
kaa lavalle. Onneksi näyt-
tää myös siltä, että kesällä 
keikkoja riittää mukavasti, 
iloitsee juuri Aurinkoran-
nikolle saapunut Suomi-
reggaen ykköskaartiin 
kuuluva Raappana.

Raappana on juuri ra-
kentelemassa uutta le-
vyä, joten uutta musiikkia 
kuullaan varmasti keikalla. 
Myös illan toinen esiintyjä 
Kari Tapiiri on julkaisemas-
sa kolmatta levyään.

Raappana ja Kari Tapii-
ri esiintyvät Fuengirolassa 
Kukossa perjantaina 20.5. 
klo 20. Luvassa on kovat 
bileet, Kukkoon tehdään 
kunnolla tilaa tanssimi-
selle ja muutenkin liikku-
miselle. Varattuja paikkoja 
ei ole, eli haetaan hieman 
enemmän klubimeininkiä. 
Lippuja saa ovelta (18€) tai 
voit tehdä sitovan varauk-
sen (15€) ennakkoon sähkö-
postitse osoitteeseen kukko.
events@gmail.com.

Kuubalaisia rytmejä Kukossa

Raappanalla kova 
polte keikoille

Clave Latina tuo Kuuban keinuvat rytmit Kukkoon.

Uudistunut Bar Yupiter on ollut viikon auki. Se on jo löytänyt tiensä 
monen sydämeen.

Kari Tapiiri ja Raappana kävivät reissun aluksi testaamassa Välimeren 
veden lämmön.

Yupiter Bar uudistui

Kesä tulee ja kuuma. Kuumia kuubalaisia 
rytmejä on tarjolla Kukossa Woolbedin jär-
jestämässä tilaisuudessa maanantaina 30.5. 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 11.5.2012 ilmestyneessä 
lehdessä suomalaisen koulun ho-

meongelmat oli viimein voitettu. Koko 
kevään uutisoiduista koulun vaikeuk-

sista kenties suurin olivat sisäilmaon-
gelmat, joihin oli puututtu monenlaisin 
toimin. Kohdistetuilla toimilla oli po-
sitiivinen vaikutus, sillä remontin jäl-

keen mitattu koulun sisäilman laatu 
oli ulkoilmaan verrattuna huomatta-
vasti puhtaampaa. Näytteet oli analy-
soitu Kuopion laboratoriossa.

Matkatoimisto Hispanian Fuen-
girolan piste oli suljettu jo 

marraskuussa 2011, mutta nyt talous-
vaikeuksiin ajautunut matkajärjestäjä 
lopetti toimintansa kokonaan. Espan-
jalaisomisteinen yhtiö kertoi, että mat-
kan varanneet asiakkaat saivat rahansa 
takaisin joko suoraan Hispanialta tai 
Kuluttajaviraston kautta.

Muissa uutisissa hierojakoulu et-
si vapaaehtoisia ”koekaniineiksi” 

opiskelijoiden näyttötutkintoihin ja Ne-
losella pyörinyt reality-sarja Fuengirola, 
jossa kuvattiin suomalaisten arkea Fuen-
girolassa, uusittiin Suomen televisiossa.

Erityisen lämmin viikonloppu oli 
kerännyt rannat täyteen Fuengiro-

lassa. Viilentävät uintihetket jäivät kui-
tenkin lyhyiksi, sillä meduusaparvi oli 
ajautunut Los Bolichesin rantaan. Leh-
dessä myös kerrottiin tietoisku - tiedät-
kö miksi meduusasta jää polttava jälki 
iholle? Meduusa on petoeläin ja metsäs-
tää pyyntilonkeroillaan. Lonkeroissa 
on polttiaissoluja, joista iskeytyy saa-
liiseen myrkkyä, minkä tarkoitus on 
lamauttaa. Myrkky on harvoin ihmi-
selle vaarallinen, mutta aiheuttaa kir-
velyä ja polttelua. Kertaus on mutsi vai 
miten se meni?

Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä

– Kehitämme tätä kon-
septia vielä. Lähitulevaisuu-
dessa kahvileipien lisäksi 

otamme valikoimaan ruo-
kaisia tapaksia. Ja mitä kaik-
kea muuta keksimmekään.
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Andalusiassa 
jo lähes 10.000 
ukrainalaispakolaista  
Helmikuun 24. päivänä alkaneen sodan jälkeen An-
dalusian itsehallintoalue on tarjonnut turvapaikan 
jo yli 9.400 Ukrainasta tulleelle pakolaiselle. Heis-
tä yli 2.500 on lapsia.

Ukrainan sodan jatkuessa on odotettavissa että 
pakolaisia tulee jatkossa lisää. Nyt Andalusian maa-
kuntahallitus on säätänyt asetuksia, joilla pakolais-
ten asemaa alueella halutaan turvata. 

Pakolaisten joukossa on mm. paljon lapsia, jotka 
ovat joutuneet pakenemaan sodan jaloista ilman 
sukulaisia. Viranomaiset haluavat säädöksillä mm. 
varmistaa, että lapset päätyvät sellaisiin koteihin, 
joissa heistä huolehditaan asianmukaisesti. Myös 
lasten vanhempien tai muiden sukulaisten jäljittä-
mistä halutaan tehostaa.

Asetukset ovat voimassa alkuun ainakin vuo-
den ja tarpeen mukaan niiden voimassaolo uusi-
taan puolen vuoden välein.

Viimeisimmän tilaston mukaan Andalusiaan on 
saapunut pakolaiseksi 9.472 pakolaista. Heistä 2.577 
on koulua käyviä lapsia.

Koiranpissan 
kimppuun 
vesipulloilla 
Fuengirolan kaupunki jakaa koirien omistajille muo-
vipulloja, jotta nämä huuhtelisivat lemmikkiensä 
pissat kadulta.

Fuengirola haluaa profiloitua koiraystävällisek-
si kaupungiksi. Yksi osa tässä hankkeessa on luon-
nollisesti se, että koirien ulosteet ja virtsat eivät saisi 
tahria kaupungin katukuvaa. Niinpä Fuengirolassa 
on jo alettu jakaa ilmaisia koirankakkapusseja esi-
merkiksi koirapuistoissa. 

Nyt kaupunki haluaa puuttua myös pissaongel-
maan. Niinpä koirien omistajille jaetaan tuhat kap-
paletta muovipulloja, joihin neuvotaan tekemään 
veden ja viinietikan seos sekoitussuhteella 1:1.

Tämä liuos auttaa huuhtelemaan pissat ja poista-
maan myös haju- ja muut haitat.

Fuengirolan kaupungin puhtaudesta ja terveys-
asioista vastaava edustaja Javier Hidalgo muistut-
taa, että koirien omistajilla on laillinen velvollisuus 
siivota lemmikkiensä jätökset. Velvollisuuden lai-
minlyömisestä voi seurata 301–1.500 euron sakko.

Hurjastelija törmäsi 
poliisiautoon 
Marbellassa  
Poliisi antoi pysähtymiskäskyn holtittomasti aja-
neelle kuskille. Tämä lähti kuitenkin pakenemaan 
paikalta.

Kuljettaja ajoi kohti San Pedro Alcántaran asutus-
keskusta Marbellassa. Poliisin ajoi miestä takaa  A-
7-tiellä. Parhaimmillaan pakenija hurjasteli yli 150 
km tunnissa tiellä, jonka nopeusrajoitus oli 50 km /h.

Lopulta kaahailija saatiin kiinni toisen poliisipar-
tion tuella. Takaa-ajo päättyi, kun Puerto Banúsin 
kohdalla pidätetty kuski ajoi umpikujaan. Tilanne 
ei kuitenkaan päättynyt rauhallisesti, sillä pakenija 
kiihdytti autonsa vielä päin poliisiautoa.

Partioauton poliisit loukkaantuivat ja toinen heis-
tä jäi autoon loukkuun. Osa poliiseista loukkaan-
tui myös pidätetyn väkivallan ja aggressiivisuuden 
vuoksi.

35-vuotias mieskuljettaja pidätettiin, ja paikalli-
sella poliisiasemalla hänelle tehtiin puhallustesti, 
joka antoi positiivisen tuloksen.

Chanelin pakarat vetivät 
espanjalaiset TV:n ääreen
Lauantaina kisatut eurovii-
sut osoittautuivat Espan-
jalle menestyksekkäiksi 
useammallakin eri tavalla.

Torinossa käytyjen Eu-
rovision laulukilpailujen 
lauantaisessa finaalissa 
nähtiin jälleen 25 maata. 
Espanja oli jälleen mukana 
finaalissa, koska se pääsee 
sinne suoraan, neljän muun 
suurimman rahoittajamaan 
kanssa, ilman välieräkar-
sintoja.

Liekö syynä varma fi-
naalipaikka, vai jokin muu, 
mutta monena vuonna Es-
panjan menestys on ollut 
varsin heikkoa. Toisin oli 
nyt.

Espanjaa edusti 31-vuo-
tias näyttelijä-tanssija-
laulaja Chanel Terrero. 
Kolmevuotiaana perheensä 
mukana Kuubasta Espan-
jaan muuttanut Chanel esit-
ti kappaleen SloMo.

Chanelin vetävä kappa-
le ja seksiä tihkunut lava-
show kelpasivat mainiosti 

Millä matkustat 
kesälomareissusi? 

Lentokoneella

54%
Autolla

35%

Polkupyörällä

4%
Laivalla

3%
Bussilla

2%
Junalla

2%

• AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU  
juhlii 30-vuotista taivaltaan tämän viikon perjantaina 
20.5 Fuengirolassa Palazio de la Pazissa. Ohjelmas-
sa on koulun oppilaiden esittämä aikamatka koulun 
30-vuotisen historian innoittamana. Juhlaan olisi ha-
luttu kutsua paikalle kaikki halukkaat, mutta valitetta-
vasti kaupunki rajoittaa tilaisuuksien osallistujamääriä 
edelleen koronan vuoksi. Näin ollen kaikkia halukkai-
ta ei voitu kutsua juhlaan mukaan. Koululta pahoitel-
laan tilannetta, joka ei ole heidän vallassaan. 

• VENÄJÄ ON ILMOITTANUT karkottavansa maasta  
27 espanjalaista diplomaattia. Karkotus on seuraus-
ta siitä, että Espanja oli aiemmin ilmoittanut karkot-
tavansa – niin ikään – 27 diplomaattia Venäjän 
diplomaattia Madridin suurlähetystöstä, turvallisuus-
syihin vedoten. Keskiviikkona 18.5. Espanjan Mosko-
van suurlähettiläs Marcos Gómez Martínez kutsuttiin 
Venäjän ulkoministerin puhutteluun, jossa hänelle 
kerrottiin, että 27 mainitulla espanjalaisdiplomaatilla 
on viikko aikaa poistua maasta. Karkotuksen jälkeen 
Espanjalta jää Moskovaan enää itse suurlähettiläs.

Seuraava kysymys: Mitä puoluetta äänestäisit, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt? 

• KESÄN SAAPUESSA ja lämpötilojen noustessa, 
myös vähemmän toivotut hyönteiset alkavat lisään-
tyä. Fuengirolassa kaupunki on aloittanut ennal-
taehkäisevän kampanjan ötököiden torjumiseksi. 
Kaupungin viemäriverkosto käydään tehostetusti 
läpi, ja niihin ruiskutetaan hitaasti liukenevaa hyön-
teismyrkkyä, jonka on tarkoitus estää hyönteisten 
ylenmääräinen lisääntyminen. Työt aloitettiin tämän 
viikon alussa keskustasta ja kuukauden aikana käy-
dään läpi koko kaupunki. 

• MERCADONA-RUOKAKAUPPAKETJU ilmoittaa in-
vestoineensa Málagan provinssin alueella yli 21 mil-
joonaa euroa vuoden 2021 aikana. Summalla on 
avattu kaksi uutta liikettä, peruskunnostettu kolme ja 
tehty normaalia kunnossapitoa moniin muihin. Mer-
cadonalla on tällä hetkellä 85 myymälää Málagan 
provinssissa. Vuonna 2021 nuo liikkeet työllistivät 
5.236 henkilöä. Saman vuoden aikana liikkeisiin os-
tettiin paikallisten tuottajien tuotteita 882 miljoonalla 
eurolla. Koko Andalusian alueella paikallisten tuotta-
jien tuotteita ostettiin myyntiin 3,6 miljardilla eurolla.

sekä espanjalaisille katsojil-
le että eurooppalaisille ää-
nestäjille.

Espanjassa euroviisufi-
naali keräsi ruutujen äärelle 
keskimäärin 6,8 miljoo-

naa katsojaa ja kaikkiaan 
yli puolet (50,8%) tv:tä kat-
selleista. Luku on paras 13 
vuoteen. Yli kolmannes es-
panjalaisista katsoi finaalia 
ainakin hetken.

Tällä kertaa tuli myös 
menestystä. Chanel sijoit-
tui lopulta kilpailun kol-
manneksi, mikä on maan 
paras sijoitus 27 vuoteen, eli 
sitten vuoden 1995.

– Laulamisen lisäksi näyttelijänä ja tanssijana uraa tehnyt Chanel nähtiin pienessä roolissa myös suomalais-
espanjalaisessa Paratiisi-sarjassa.
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Pelityylit lähestyvät toisiaan
KANSALAINVÄLISESSÄ jääkiekossa  
pelitapojen erot maiden välillä olivat en-
tisaikaan isoja. Tyypillisin ero oli poh-
joisamerikkalaisen ja venäläisen tavan 
välillä.

Siinä, kun venäläiset perustivat pelinsä 
kollektiiviseen tekemiseen ja kiekon 
kontrollointiin, pohjoisamerik-
kalaiset pelasivat yksilöiden 
kautta suoraviinaisesti pys-
tysuunnan jääkiekkoa, jo-
hon oleellisina kuuluivat 
kovat kamppailut ja kon-
taktit.

Tshekit pelasivat pal-
jolti venäläisen tapaan, 
joskin suoraviivaisemmin.

Ruotsalaisten tyyli oli se-
koitus molemmista. Suomalaiset 
hakivat omaa pelitapaansa pitkään. Vai-
kutteita maajoukkueemme sai Kanadas-

ta, kun Joe Wirkkunen valmensi Leijonia. 
Kustav Bubnik taas toi Suomen peliin 
tshekkien kiekollista tapaa.

 
SUOMELLA OLI JO 1970-luvun loppu-
puolella pelaajia, jotka olisivat kyenneet 

paremmin organisoituina ja roolitet-
tuina ottamaan MM-tasolla mi-

taleita. Leijonien pelillinen 
identiteetti oli kuitenkin 
köyhä ja vaihtui jatku-
vasti sen mukaan, kuka 
milloinkin otti valmenta-
misesta päävastuun.

Tuosta ajasta on kul-
jettu pitkä matka. Nyky-

Leijonat pelaavat Jukka 
Jalosen päävalmentamana 

kontrollikiekkoa. Sille on ominaista 
pelivälineen hallinta, vastaavasti ilman 
kiekkoa vastustajan paineistaminen jo-

kaisella kentän osa-alueella ja pelaajien 
vahvat roolitukset.

Pelaajat valitaan nimenomaan roolei-
hin, ei pistepörssien tai vain seurame-
nestyksen mukaan.

Suomi ei ole yksilöinä paras joukkue 
MM-kisoissa, mutta pelitapa ja vahvat 
roolitukset saavat jokaisesta pelaajasta 
parhaan osaamisen ulos. Siksi Leijonat 
on nytkin suurin mestarisuosikki.

Niin hurjalta kuin se tuntuukin. Suomi 
näyttää kansainvälisessä jääkiekossa 
suuntaa, josta moni maa ottaa vaikutteita.

 
KUN SEURAA NYT pelattavia MM-kisoja 
kisoja, merkille pantavaa on se, etteivät 
joukkueet enää niinkään erotu pelityyleil-
tään. Pyritään pelaaman hyvin pitkälle 
samalla tavalla kuin vaikkapa Suomi.

Pelin virtaus toki vie. Selvästi heikom-
mat joukkueet ovat vahvemman jouk-

kueen prässissä pakotetut vetämään 
linjapuolustusta ja perustamaan peliään 
vastahyökkäyksiin.

Tyyli kuitenkin muuttuu, kun kisois-
sa heikommin menestyneet kohtaavat 
toisensa. Pyritään kiekkokontrolliin, pai-
neistukseen jne.

Suuri muutos on tapahtunut Kanadan 
joukkueen pelitavassa. Se on eurooppa-
laistunut. Yksilöiden kiekollinen taito ja 
hyvä luistelu yhdistettynä joukkueena 
pelaamiseen on ollut vaahteralehtipai-
doille tunnusomaista jo pitkään.

Muutosta ei tarvitse kaukaa hakea. 
Pelityyli tulee NHL:stä, jossa nuo edel-
lä mainitut ominaisuudet pistävät esiin. 
Hyvää kehitystä tukee myös tiukentuneet 
sääntötulkinnat. Koukkimiset ja muut 
pelaamista hidastavat epäpuhtaudet 
karsitaan armotta pois.

Tappeluliigasta on tullut taitoliiga!

M
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PENKKIURHEILIJALLE ON TARJOLLA vielä todella 
mielenkiintoisia herkkupaloja vaikka La Liga Santa-
der näyttääkin jo pelatulta. Viimeisestä paikasta 
Eurooppa-liigaan kilpailevat Villarreal sekä Athletic. 
Kummallakin on vieraspeli kivenkovan vastustajan 
kanssa. Villarreal kohtaa Barcelonan ja Athletic 
Sevillan. Molemmat ottelut pelataan sunnuntaina 
22.5. alkaen klo 22:00.

Viimeinen putoajan paikkakin on auki. Kolmikosta 
Cádiz, Mallorca ja Granada yhden osa on pudota 
Liga Smartbankiin eli ns. divariin. Kaikkien näiden 
kolmen seuran ottelut pelataan samanaikaisesti sun-
nuntaina klo 20:00 eli juuri ennen kuin ratkaistavaksi 
saadaan viimeisen europaikan kohtalo.

Toiseksi korkeimmalla sarjatasolla eli La Liga 
Smartbankissa on kaksi kierrosta jäljellä. Kaksi en-
simmäistä nousee suoraan ylimmälle sarjaportaal-
le ja kolmannesta paikasta käydään playoff-taistot 
3.–6. sijoille jääneiden joukkueiden kesken. Suora 
nousu on kolmen kauppa. Joukkueilla Almería, 
Eibar ja Valladolid on jokaisella ottelu lauantaina 
myöhäisiltana klo 22:00. Tähän samaan aikaan 
pelataan myös kaikki muut nousukarsinnallisesti 
merkittävät ottelut.

Neljä viimeistä putoavat armottomasti RFEF 1  
-sarjaan. Tämä on kova kohtalo, sillä se tietää samalla 
sponsorirahojen ja televisiointikorvausten menoa. 
Pääsylipuistakin jää jäljelle enää murto-osa enti-
sestä. Käytännössä moni seura lakkaa kokonaan 
olemasta pudottuaan ammattilaissarjasta. 

Perinteikkäät seurat Sporting ja Málaga ovat ol-
leet putoamisuhan alla viimeiset kierrokset, mutta 
nyt niillä kummallakin on tuhannen taalan paikka 
varmistaa sarjapaikkansa tulevalle kaudelle. 

Lauantaina klo 20:00 Sporting kohtaa vieraissa 
jo pudonneen ja ilman panosta pelaavan Fuenlab-
radan. Samaan aikaan Málaga saa kotikentälleen 
La Rosaledalle vieraaksi Burgoksen. Voitoilla sekä 
Sporting että Málaga olisivat kuivilla vesillä. Mála-
gan seuraorganisaatio on panostanut viimeiseen 
kotipeliin täysillä ja jakanut kausikorttilaisille täkyjä ja 
vapaalippuja. La Rosaleda ollee täpötäysi ja Burgos 
saa vastaansa varsinaisen hornankattilan.

Tähän matsiin järjestää Málagan 
suomalainen fan club kuljetuksen 
Fuengirolasta ja takaisin. Tervetuloa 
mukaan:

malagacffanclubfinland@gmail.com

La Liga
Tärppejä

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Kisa vaikka kontaten
FiftySixtyn hullut tempaukset keräävät aina runsaasti kiinnostunutta yleisöä.

Konttaus ei ole toistaiseksi päässyt olympiakomitean tukemien lajien listalle. Ehkäpä jokin panimo voisi olla sopivampi tukija.

Pub FiftySixty jatkaa hur-
jien, toinen toistaan älyt-
tömämpien tempausten 
järjestämistä. Aiemmin on 
harrastettu rantahiihtoa ja 
jokiuomapotkukelkkailua, 
nyt oli vuorossa konttaus-
kisa Fuengirolan rannalla.

Varsinainen urheilulli-
nen menestys ei ollut tä-
män kisan pääasiallinen 
tarkoitus, tietyt huoltotoi-
met kisan aikana nousivat 
jopa tuloksia merkittä-
vämpään rooliin. Ainakin 
puolivälin huikkapistettä pi - 

det tiin kilpailijoiden tahol-
ta tärkeänä.

Palkintojenjako järjes-
tettiin Pub FiftySixtyssä 
hilpeissä tunnelmissa. Pal-
kintojenjaon aikana selvisi 
myös, että osa kilpailijois-
ta oli nauttinut dopingiksi 

luokiteltavia aineita, joten 
heidän suorituksensa jou-
duttiin hylkäämään.

Mitä kaikkea ensi syk-
synä FiftySixtyn idea-
pajasta tuleekaan, sitä 
jäämme hartaasti odot-
tamaan.
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Jotkut muuttavat Aurinkorannikolle pitkä-
aikaisen haaveen perässä, toiset saattavat 
tarvita avukseen pienen potkun, tai kuten 
Marge Toivosen tapauksessa: potkut.
Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Santtu Hyytinen

Porttikiellosta portin vartijaksi

Los Bolichesin sydämes-
sä Fuengirolassa sijaitse-
vaa Tauski Baria on pian 
viiden vuoden ajan emän-
nöinyt napakalla otteellaan 
Marge Toivonen. 

– Heinäkuussa 2017 sain 
tänne porttikiellon ja loka-
kuussa olin jo toimitusjoh-
taja, hän kertaa hymyssä 
suin.

Siinäpä melkoinen ura-
kehitys, mutta palataan sii-
hen hieman tuonnempana.

Potkuista palmun alle

Marge Toivosesta saa hel-
posti sellaisen kuvan, että 
hän on nopeiden liikkei-
den ja ripeän toiminnan 
erikoisnainen. Käsitys lie-
nee osittain oikea, mutta 
työelämässä Toivonen on 
ollut enimmäkseen pitkän 
linjan tekijä.

– Olin 29 vuotta töissä sa-
malla paperitehtaalla Loh-
jalla. Sitten vuonna 2009 
tehtaalla tehtiin supistuk-
sia, ja siinä yhteydessä minä 
sain lopputilin, hän kertaa.

Pitkän uran päättymi-
nen tuolla tavalla oli kova 
paikka. Toivonen kertoo 
että hänen itsetuntonsa 
romahti, mikä osaltaan 
saattoi olla vaikuttamas-
sa hänen muuttoonsa Au-
rinkorannikolle. Vaikka 
elämä oli heittänyt eteen 
kasan sitruunoita, ei Mar-
ge Toivonen kuitenkaan la-
maantunut.

– Irtisanomisen jälkeen 
kävin kaksivuotisen varas-
tonhoitajan perustutkin-

pahtumasarjaan, jonka 
seurauksena istumme nyt 
Tauski Barissa tekemässä 
tätä haastattelua.

– Heinäkuussa 2017 tu-
limme ystävättären kans-
sa tuohon viereiseen baarin, 
jossa meitä varoiteltiin, et-
tei kannata mennä tuonne 
Tauskiin, siellä alkaa kohta 
taas tuolit lennellä. Ja niin 
siinä tosiaan kävi. Tuoli al-
koi lennellä kun Tauskissa 
porukka alkoi tapella. Tä-
mä oli siihen aikaan tosi 
huonossa kunnossa ja ai-
ka epämääräistä porukkaa 
pyöri baaria pitämässä, Toi-
vonen taustoittaa.

– Minä sitten – vieläpä ai-
ka maltillisin sanoin – ker-
roin tapahtumista omalla 
facebook-seinälläni. No, 
sieltähän tuli heti Taus-
kilta vastaus, että nyt on 
Marge Toivosella porttikiel-
to Tauskiin kunnes hän toi-
sin päättää.

Tästä ei mennyt montaa 
viikkoa, kun elokuussa Toi-
vosen puhelin soi ja häntä 
pyydettiin Tauski Bariin 
emännöimään kara okea. 
Toivonen suostui, ja sii-
tä alkoi varsin nopea ura-
kehitys.

– Elokuussa aloitin kara-
oke-emäntänä, syyskuussa 
minusta tuli ravintolapääl-
likkö ja lokakuussa toi-
mitusjohtaja, hän kertaa 
nopeita käänteitä.

– Monet haaveilevat baa-
rin hankkimisesta Au-
rinkorannikolta, mutta 
minulle tämä vähän niin 
kuin tulla tupsahti, kun 
Tauski halusi myydä.

Laulu raikaa

Omistajanvaihdoksen jäl-
keen Marge Toivonen on 
emännöinyt Tauski Baria 
pian viisi vuotta. Hyväs-

Hot, hot, hot!

Pääkirjoitus 20.5.2022

non. Valmistuttuani hain 
töihin varastonhoitajak-
si yhteen firmaan, mutten 
päässyt, hän muistelee.

Lopulta tuon työn luis-
kahtaminen sivu suun tai-
si koitua onneksi.

– Hain saman tien töihin 
yhteen Aurinkorannikolla 
toimivista puhelinmyyn-
tiyhtiöistä, ja sain paikan. 
Kaipasin todella maise-
manvaihdosta, joten viikos-
sa tein päätöksen muuttaa 
Espanjaan. Ilmoitin per-
heelle, että muutan viikon 
päästä Espanjaan, heität-
tekö minut lentokentällä, 
Marge Toivonen nauraa.

Kielitaidon puute ei to-
meraa naista häirinnyt, 
vaan hän kotiutui Aurin-
korannikolle saman tien.

– Kahden kuukauden jäl-
keen lähdin Suomeen tyh-
jentämään asuntoni, koska 
olin päättänyt jäädä tänne. 
Jaoin perheelle huonekalut 
ja palasin takaisin Fuen-
girolaan.

Tiskin taakse

Espanja ja Aurinkorannik-
ko osoittautuivat Toivosel-
le siis heti nappivalinnoiksi. 
Toisin oli kuitenkin puhe-
linmyynnin suhteen. Hä-
nen omin sanoinsa ”se ei 
kutsunut mitenkään”.

Niinpä parin vuoden 
päästä Marge Toivonen al-
koi siirtyä ravintola-alan 
hommiin eri suomalais-
baareihin. Tämä siirtymä 
johti lopulta vuonna 2017 
jokseenkin erikoiseen ta-

 

KUKA?
Marge Toivonen

 ● 66 vuotta
 ● Kotoisin Lohjalta
 ● Neljä lasta,  

kolme lapsenlasta
 ● 29 vuoden ura 

paperitehtaalla
 ● Muutti Aurinkorannikolle 

2011
 ● Harrastaa dartsia

Syötkö jäätelöä 
ja mikä on 
lempimakusi?      
Teksti ja kuvat:  
Santtu Hyytinen

Caius, 3

Suklaa.

 

Adela, 5

Suklaa. 2 palloa jos saa niin 
kippoon. Syöny niin paljon 
jätskiä, että koko naama 
suklaassa.

Lilli, 5

Mansikkajäätelö. Syön 
kaikkialla.

Tampere – Malaga
Tampere, siis se kaupunki aika keskellä Suomea ja 
Raumalta noin 140 kilometrin päässä, on noussut 
merkittäväksi paikaksi kehityksensä ansiosta. Paljon 
tuttujani asuu myös siellä, se ei nyt varsinaisesti kyllä 
noihin otsikoihin vaikuta. 

Tampereen keskustan katutyöt ratikkalinjoineen oli 
iso juttu, vuosikausia kestäneenä, nyt hienona esimerk-
kinä uudistumisesta, vaikka varmasti koetteli yrittäjien 
kukkaroa. 

Kaikki ei kuitenkaan ole mennyt putkeen hämäläis-
ten pääkaupungissa. Upea uusi keskus joutui nimion-
gelmaan kun Uros Oy meni konkkaan ja uusi sponsori 
piti etsiä nopeasti. Eipä tarvinnut kaukaa hakea, nyt 
kiekkoväki kokoontuu Nokia-nimen alle. 

Tampereen maine kiekkokaupunkina vaan vahvistui 
Tapparan ansaitun mestaruuden myötä Ilveksen hyvin 
säestäessä. Tampere kokonaisuudessaan onkin omas-
sa mielessäni noussut toiseksi Rauman jälkeen, voi 
vain arvata mikä kaupunki on siellä toisessa päässä.

Juuri näinä päivinä ratkotaan myös Suomen suo-
situimman urheilulajin jääkiekon maailmanmestaruus 
Tampereella. Hyvältä näyttää tässä vaiheessa senkin 
suhteen. Itse kyllä veikkasin leijonalauman masujen 
olevan jo niin täynnä sitä mannaa, ettei koutsin koske-
tus enää riitä kultaan.

Paras juttu meikäläiselle on kuitenkin Tampereen 
lentokentän kehitys Málagankin lentojen suhteen. Ei 
tarvitse enää lentää hankalan matkan päässä olevan 
Hesan kentältä, näin säästää aikaa ja rahaa. Matkus-
tus on muutenkin nyt jo helpottunut niistä ankarista 

koronarajoituksista, mm. QR-koodeista. 
Pitää kuitenkin muistaa, ettei se covid 
mihinkään ole hävinnyt, rokotukset ja 
maski ovat hyvin perusteltavissa. 

Tervetuloa Fugeen, monipuolisten 
palvelujen pariin. 

Vesa Uusi-Kilponen

Alkava viikonloppu saattaa olla kuumin toukokuun vii-
konloppu Andalusiassa koko nykyisen mittaushistorian 
aikana. Koskaan aiemmin ei toukokuussa ole mitattu 
sellaisia lämpötiloja joita nyt ennustetaan. Sisämaan 
kaupungeissa Sevillassa ja Córdobassa mittari saattaa 
kivuta iltapäivisin yli 40:n asteen.

Eikä kyse ole yksittäisestä päivästä, uhkana on his-
torian ensimmäinen toukokuinen helleaalto. Helleaalto 
Espanjassa tarkoittaa aivan eri asiaa kuin Suomessa. 
Pohjolan hellerajana pidetään yleisesti 25 astetta, Es-
panjassa selkeää rajaa ei ole, mutta reilusti yli 30 astet-
ta saa mittarissa olla, ennen kuin helteestä puhutaan.

Koronapandemia ja nyttemmin Ukrainan sota ovat 
siirtäneet ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat sivuun 
julkisesta keskustelusta. Niitä on käytetty myös perus-
teluina jo tehtyjen ilmastopäätösten purkamiselle tai 
siirtämiselle hamaan tulevaisuuteen. 

Ilmastotavoitteista on ollut pakko joustaa muuttuneiden 
tilanteiden takia. Tekosyynä niitä ei kuitenkaan saa käyt-
tää. On kiistaton totuus, että ihmisen vaikutuksen vuoksi 
maapallon tietyt alueet kuivuvat ja merenpinta nousee. 

Ikävä kyllä Andalusia on juuri sellainen alue, johon 
molemmat ilmaston lämpenemisen vaikutukset osuvat 
suoraan. Oliivi kestää melko kuivia oloja, mutta sitrushe-
delmät tai avokadot eivät kuivaksi halkeilevassa maassa 
kasva, eivätkä lehmät lypsä ilman vettä. Rutikuivissa 
oloissa ei viihdy ihminenkään. 

Ympäristöjärjestöt ovat aloittaneet uudelleen ilmasto-
asioista puhumisen. Se ei ole naivia, se on välttämätöntä. 
Myöskään ympäristöjärjestöjen viestin halveksiminen 
ei ole naivia. Se on tyhmää, ylimielistä ja vaarallista.

Ilmaston lämpeneminen on vakava asia. Siitä huo-
limatta kannattaa nauttia tulevan viikonlopun helteistä. 
Kannattaa hakeutua viilentävien vesien äärelle ja muis-
taa nauttia riittävästi nestettä. Oluttakin voi nautiskella, 
mutta pitää muistaa ottaa vettä välissä, muuten tulee 
kuiva olo ja pipi pää.
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Porttikiellosta portin vartijaksi

”Espanjan 
terveyslaitoksen 

johtava epidemiologi 
Fernando Simón 

pitää apinarokon 
merkittävää 

leviämistä epä
todennäköisenä.”

Iltalehti.fi 19.5.

sä hengessä tapahtuneen 
omistajanvaihdoksen jäl-
keenkin baarille nimensä 
antanut laulaja Tauski nä-
kyy nimen ohella mm. baa-
rin sisustuksessa.

Toivosen itsensä osalta 
kypsemmällä iällä tapah-

tunut alan vaihto tuntuu 
onnistuneelta. Hän ker-
too viihtyvänsä tiskin  
takana.

– Tässä on tavannut ja 
oppinut tuntemaan monen-
laisia ihmisiä, julkkiksia-
kin, joita täällä on käynyt. 

Ile Vainio, Tomi Metsäke-
to, Sofia Belórf, Tuukka ja 
Olga Temonen, Erika Vik-
man, Jouni Hynynen, Mari 
Perankoski, A.W. Yrjänä ja 
niin edelleen. En minä sel-
laisia Lohjalla tapaisi.

Karaokebaariksi profi-

loituneessa baarissa laule-
taan viitenä iltana viikossa. 
Omaan repertoaariinsa 
Toivonen laskee kuulu-
van toista sataa kappaletta.

– Jos joku pitää nimetä 
bravuuriksi, niin ehkäpä 
Sellaista Elämä On.

Sofia, 3 
 
Se valkoinen (vanilja) hillolla. 
Syön jäätelöä kaikkialla.

Enni, 5

Vanilja ja siihen nompa-
rellejä. Viikonloppuna 
halusin 2 jäätelöä, mutta 
mun ei annettu ottaa.

Eino, 5

Vaniljajäätelö, jota syön 
kotona ja jätskibaarissa. 
Kesällä syön tuhat jäätelöä.

 

Marsalkan sauva on noin 20 cm pitkä koristeltu sauva. 
Se on sisältä ontto ja sisältää marsalkan valtakirjan. 
Vanhan sanonnan mukaan: ”huono se sotilas, joka ei 
marsalkan sauvasta haaveile”. Voi olla noinkin, mutta 
mistäs itse marsalkka haaveilee? Ainakin marsalkka 
Grigori Potemkinin (1739–1791) kerrotaan haaveil-
leen Venäjän keisarinnasta Katariina Suuresta (1729–
1796). Hän oli nimittäin yksi Katariinan tunnetuista  
rakastajista. 

Parhaiten Grigori Potemkin tunnettaneen kuitenkin 
käsitteestä ”Potemkinin kulissit”. Sillä tarkoitetaan tilan-
teen antaman vaikutelman lavastamista paremmaksi 
kuin se todellisuudessa on! Potemkin oli aikoinaan 
taitava luomaan vaikutelmaa että asiat olivat paljon 
paremmin kuin todellisuudessa olivatkaan.

Totalitaarisissa valtioissa Potemkinin kulissi kuvaa 
nykyisin käytäntöä, jossa vieraille näytetään maan 
parhaat puolet ja kätketään puutteet. Pohjois-Korea 
lienee tässä todellinen mestari! Myös Venäjä tavoitte-
lee tätä kyseenalaista kärkisijaa kaikin käytettävissä 
olevin keinon.

Meillä suomalaisillakin on oma marsalkkamme. 
Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951) palveli 
aikoinaan Venäjän keisarillisessa armeijassa, mutta 
onneksi palasi Suomeen ja käänsi asetakkinsa se-
län venäläisille. Lopulta hänen käteensä ojennettiin 
aito marsalkan sauva. Ehkä se oli ”taikasauva” joka 
pelasti maamme silloin. Vielä tänään Marski ratsas-
taa uljaana Mannerheimintiellä. Ja ilman Potemkinin  
kulisseja!

Marsalkka Potemkin sai paljon aikaan “omalla 
sauvallaan”. Hän perusti Ukrainaan myös ihka aidon 

Mariupolin kaupungin. Nyt venäläiset ovat 
pommittaneet sen maan tasalle. Jäljellä 
ovat vain pelkät kulissit – Potempikinin 
vai Putinin kulissit?! 

Marsalkan sauva!

Lähitulevaisuudessa Marge Toivosen suunnitelmissa on baarin myynti. – Ikä alkaa tulla vastaan. Suomeen en silti aio enää palata, kyllä minä jään tänne.

Ilo kattoon
Torremolinosissa nousee ilo kattoon kesäkuun ensim-
mäisellä viikolla, kun 30. toukokuuta alkaa kaupun-
gin Gay Pride, espanjaksi Orgullo. Se on saanut olla 
tauolla pari vuotta pandemian takia. Juhlaa vietettiin 
ensimmäistä kertaa vuonna 2015, sitä ennen kau-
punginhallitus (PP) kielsi juhlat. Mutta nyt nykyinen 
kaupunginhallitus (PP) tukee Orgulloa täysin sydämin. 
Ja ihan syystäkin, viime kerralla viikon juhliin osallistui 
yli 50.000 ihmistä, kaupungin liikevaihto kasvoi jopa 
25 prosenttia. 

Vuoden teemana on ”sin etiquetas”, ilman etiket-
tejä. Kaupungintalo haluaa panostaa lapsien ja teini-
ikäisten oikeuksiin; vapaus ja tasa-arvo. Kaupunki 
haluaa myös riisua ennakkoluulot, että juhla olisi vain 
sateenkaariporukalle, se on kaikkien juhla.

Torremolinos on jo historiallinen käsite, ensimmäi-
nen gaybaari perustettiin vuonna 1962, Tony´s Bar, 
Pasaje Begoñalle, kaupungin keskustaan. Sitten tälle 
pienelle kujalle tuli viitisenkymmentä baaria, joiden 
mottona oli monimuotoisuus, vapaa rakkaus ja toi-
sen kunnioittaminen. Torremolinos oli vapauden saari 
Francon tummana aikana. Sitä kesti vuoteen 1971, 24. 
kesäkuuta poliisit suorittivat ratsian, pidättivät satoja 
ihmisiä ja ulkomaalaiset karkoitettiin kotimaihinsa. 
Siihen tyssäsi baarien kulta-aika, sitten alkoi uusi 
Francon kuoltua Nyt Pasaje Begoña on historiallinen 
muistomerkki, näin on päättänyt Andalusian hallitus 
ja edustajien kokous. 

Vaikkakin Espanjassa hyväksyttiin 
sukupuoleton avioliitto vuonna 2005, 
niin Orgullo oli pannassa. Tästä kärsi 
etenkin turismi, Torremolinos on ollut 
ja on Espanjan tärkein gay-turisti-
kohde, jonne virtaa lomanviettoon 
porukkaa maailman kaikilta kolkilta. 
¡VIVA ESPAÑA!

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt 
Luonnon-varakeskuksen 

erikoistutkija, dosentti

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

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

Suomalainen lääkäriasema

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

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com

www.smartworkplaza.com

business & 
co-working center

• Boliches 
• Fuengirola

Kysy toimistoja 

tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

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

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

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

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

 

Kesä Suomessa? 
D-VITAMIINI VAIKUTTAA elimistössä monella tapaa 
sen ollessa ”laajavaikutteinen esihormoni”, joka sää-
telee yli 229 geenin toimintaa ja näin ollen vaikuttaa 
eri solujen toimintaan. Erityisesti D-vitamiinin puutos 
voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia sekä lyhyellä että 
pidemmällä aikavälillä.

D-vitamiinin saantisuositukset ovat olleet 2000-lu-
vulla mediassa erityisen pinnalla. Uusia D-vitamii-
nitutkimuksia ilmestyy jatkuvasti lisää, ja näytöt D-
vitamiinin kiistattomista terveysvaikutuksista ovat 
aiheuttaneet laajan keskustelun mm. D-vitamiinin 
saantisuosituksista.

Tällä hetkellä Suomessa D-vitamiinin vähimmäis-
saantisuositus on 10 μg/vrk (10 mikrogrammaa), jota 
on julkisesti arvosteltu kovin sanoin sen vähäisyyden 
vuoksi. Yli 75-vuotiaiden osalta saantisuositus on 
nostettu 20 μg/vrk ympärivuotiseksi saantisuosituk-
seksi. Ympärivuotista D-vitamiinilisää suositellaan 
myös alle 18 vuotiaille.

Suomen D-vitamiinisuositukset ovat 
saaneet kovaa kritiikkiä, sillä lukuisat 
tutkimukset osoittavat, että D-vitamiinin 
puute on syy moniin eri sairauksiin ja 
terveydellisiin ongelmiin. Kritiikin yh-
teydessä on korostettu nykyisten suo-
situksien taustalla olevien tutkimusten 
vanhuutta ja uusien tutkimustulosten 
huomioimattomuutta. Etenkin Pohjois-
maissa D-vitamiinin tarve korostuu entisestään, sillä 
auringosta D-vitamiinia saa lähinnä kesällä, ja silloin-
kin valtaosa ihmisistä on sisätiloissa otollisimpaan 
aikaan. Vielä 50-luvulla D-vitamiinisuositukset olivat 
100-125 mikrogrammaa vuorokaudessa, eikä tällöin 
havaittu mitään haittavaikutuksia.

Aikuisilla D-vitamiinin puute voi johtaa osteoma-
lasiaan, luuston pehmenemiseen. Osteomalasiassa 
lisäkilpirauhashormonin pitoisuus veressä suurenee, 
mikä edistää luun hajoamista. Osteomalasiaan voi 
liittyä myös lihasheikkoutta.

D-vitamiinin puutteen on havaittu olevan yhteydes-
sä luun pieneen mineraalitiheyteen, suurentuneeseen 
kaatumisriskiin ja lonkkamurtumiin.

Lapsilla D-vitamiinin puute voi johtaa riisitautiin, 
jonka oireita ovat muun muassa luiden pehmenemi-
nen ja taipuminen, murtumisherkkyys sekä kasvun 
hidastuminen.

Tyypin 2 diabeteksen ja D-vitamiinipuutoksen vä-
lillä on yhteys, mutta syy–seuraussuhdetta ei tunneta 
tarkkaan. Diabeetikoilla veren D-vitamiinipitoisuus on 
pienempi kuin terveillä.

D-vitamiinin puutoksella voi myös olla yhteyksiä 
astmaan, atooppiseen ihottumaan ja allergiaan.

Sydän- ja verisuonitaudeilla ja D-vitamiinin puu-
toksella saattaa niin ikään olla yhteys.

Masennuksen ja liian vähäisen D-vitamiinipitoi-
suuden välillä voi olla yhteys. 

Syöpäpotilailla on usein alhaisempi D-vitamiinitaso 
kuin terveillä, mutta syy–seuraussuhdetta ei täysin 
tunneta. D-vitamiinipuutoksen ja paksusuolisyövän 
kehittymisen välillä on havaittu pieni yhteys.

D-vitamiinin puutoksesta kärsivillä on todettu ole-
van hiukan suurempi todennäköisyys sairastua covid-
19-infektion vakavaan tautimuotoon kuin niillä, jotka 
ovat saaneet D-vitamiinia riittävästi.

Kesäisin D-vitamiinia saa auringosta, mutta vain, 
jos iho on paljaana, eikä siinä ole esimerkiksi aurin-
kosuojaa. Aurinkosuoja suojaa ihoa auringon UV-

säteilyltä, mikä estää myös D-vitamiinin muuntumisen 
vaikuttavaksi.

Elimistömme on hieno ja monimutkainen systeemi, 
jossa eri osien toiminnot vaikuttavat kokonaisuuteen. 
Niinpä myös moni sairaus vaikuttaa siihen, minkä 
verran elimistö tarvitsee D-vitamiinia.

Esimerkiksi imeytymishäiriöitä suolistossa aiheut-
tavat taudit voivat edellyttää tavanomaista korkeam-
pia annoksia D-vitamiinia, sillä ruoan tai ravintolisän 
D-vitamiini imeytyy ohutsuolen alkuosassa. Tällaisia 
sairauksia ovat esimerkiksi
• keliakia
• Crohnin tauti
• Maksasairaudet puolestaan voivat vaikuttaa sa-

pen eritykseen ja sen myötä myös D-vitamiinin 
imeytymiseen.

D-vitamiinin ja sairauden yhteys voi olla sellainen, 
että D-vitamiinia tarvitaan joko sairauden ehkäisys-

sä tai sen hoidossa. Esimerkiksi MS-
taudin hoidossa D-vitamiinia käytetään 
tukihoitona. Samoin psoriasiksessa D-
vitamiinin riittävä saanti on tärkeä osa 
taudin hoitoa.

Lisäksi menossa on useita tutkimuk-
sia, joissa selvitetään D-vitamiinin vaiku-
tusta eri sairauksien ehkäisyyn tai hoi-
toon. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi

• diabetes
• syövät
• verenkiertotaudit
• hermoston rappeumataudit

Myös ylipainolla on vaikutusta D-vitamiinin tarpeeseen. 
Jos painoindeksi on yli 30, D-vitamiinitasot voivat olla 
matalalla, vaikka sitä saisikin runsaasti ruokavaliosta.

Syyksi on arvioitu, että D-vitamiini on tuolloin va-
rastoitunut elimistön rasvaan eikä se päädy veren-
kiertoon, mistä elimistö voisi hyödyntää sitä.

Jos yhteinen käsitys vallitseekin siitä, että D-vi-
tamiini on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille, niin 
monesta asiasta ollaan edelleen erimielisiä.

Esimerkiksi D-vitamiinin päivittäisestä tarpeesta ja 
riittävästä veren D-vitamiinipitoisuudesta on monenlai-
sia mielipiteitä. Tämän hetken virallinen näkökulma on, 
että yli 50 nmol/l on riittävä veren D-vitamiinin (kalsi-
diolin) pitoisuus. Tätä näkemystä on myös haastettu ja 
esitetty, että pitoisuuden pitäisi olla ainakin 75 nmol/l.

Lisäksi epävarmuutta sopivasta määrästä lisää se, 
että Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvisi, että 
D-vitamiinin imeytyminen vaihtelee yksilökohtaisesti. 
Tämän tutkimuksen mukaan neljäsosalla D-vitamii-
nivaste on matala.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vaikka henkilö 
saa virallisesti suositellun määrän D-vitamiinia, hänen 
elimistössään se voi imeytyä niin huonos-
ti, ettei elimistöllä kuitenkaan ole 
tarpeeksi vitamiinia käytössään.

Voikin olla järkevää mittauttaa 
oma D-vitamiinitasonsa ja sen 
perustella selvittää, onko oma 
D-vitamiinin saanti sopivalla ta-
solla sekä mikä on itselle sopiva 
D-vitamiiniannostus.

Hyvää kesää muutto-
linnuille.

Anni’s Vital Shop

Sami Lindberg

Myös ylipainolla 
on vaikutusta 
D-vitamiinin 
tarpeeseen. 

WellO2 - heti helpompi hengittää!

Yhteistyössä

mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

Myynnissä 
Meriaturissa! 239€

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

info@meriatur.com

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön 
apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WWW.WELLO2.FI

Jo yli 
70.000 

tyytyväistä 
käyttäjää!

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com
Löydät meidät Facebookista nimellä 

Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

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

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

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

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

Auringosta kannattaa 
nauttia turvallisesti

Auringolla ja valon lisään-
tymisellä on paljon positii-
via vaikutuksia ihmiseen. 
Aurinko kohottaa mieli-
alaa, parantaa vireysti-
laa ja käynnistää ihossa 
D-vitamiinin tuotannon. 
Elintärkeän D-vitamiinin 
riittävästä saannista on hy-
vä huolehtia.

Auringossa loikoilemi-
sella on kuitenkin myös 
haittavaikutuksensa. UV-
säteet pystyvät aiheutta-
maan ihossa kemiallisia 
muutoksia, jotka paitsi van-
hentavat ihoa, voivat pa-
himmillaan ajan kuluessa 
johtaa ihosyöpien syntyyn.

UV-säteilyltä ja sen syö-
päriskeiltä voi kuitenkin 
suojautua. Kannattaa valita 
ihoa suojaavat kevyet vaat-
teet, käyttää päähineitä, au-
rinkolaseja ja kehon muihin 
osiin aurinkorasvaa. Oles-
kele auringossa lyhyitä ai-
koja ja vältä auringonottoa 
klo 11–15 välisenä aikana. 
Makuuasennossa altistut 
myös säteilylle neljä ker-
taa enemmän.

Rusketu maltilla

Rusketusta hankkies-
sa kannattaa muistaa, et-
tä aurinko tarttuu myös 

suoja voiteen läpi. Ruskettu-
minen on hitaampaa kuin 
ilman voidetta, mutta täs-
säkin asiassa maltti on valt-
tia ja hitaammin hankittu 
rusketus kestää myös pi-
dempään.

Aurinkosuojatuotteen 
valintaan vaikuttaa mm. 
päivän UV-indeksi. Kun 
auringon säteily on voima-
kasta, ota käyttöön parempi 
suoja, mieluiten vähintään 
SK 30. Lapset tulisi suojata 
erittäin korkean suojaker-
toimen tuotteella. Aurinko-
suojatuotteita ei suositella 
taaperoille, vaan heidän 
ihonsa tulisi ensisijaisesti 
suojata vaatteilla ja välttä-
mällä auringon valoa.

Älä säästele suojaa

Aurinkovoidetta ei kannata 
säästellä, sillä voide suojaa 
vain, jos sitä on iholla riittä-

västi ja koko ajan. Uusi ker-
ros on tarpeen parin tunnin 
välein. Rantaolosuhteissa 
aurinkovoiteen tulee ehdot-
tomasti olla vedenkestävää 
ja sitä kannattaa lisätä nor-
maalia useammin. Aurin-
kovarjo kannattaa ottaa 
kuumimpana aikana ran-
nalle mukaan ja pysytellä 
sen alla.

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

Kesän kuumimmat helteet ovat vielä kaukana 
edessä, mutta auringon UV-säteily on jo 
muutaman viikon ollut erittäin korkeissa 
lukemissa. Vahingollisilta säteiltä suojautu-
minen kannattaa siis aloittaa viimeistään heti.

Rantaolosuhteissa vesi ja hikoilu kuluttavat aurinkovoidetta, joten sitä kannattaa lisätä säännöllisesti.

Sekä kylmä että kuuma heikentävät aurinkovoiteiden suojaamiskykyä 
nopeasti, joten varminta on ostaa tuotteet ilmastoiduista liikkeistä.

Aurinkovoidetta 
ei kannata 
säästellä.
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www.olekustannus.com/uusiole

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

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 
ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

7€

Totuus Espanjan

VESIJOHTO
VEDESTÄ KESÄHEINÄKUUN OLÉLEHTI ILMESTYY 26.5.
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1.  Minkä rakennuksen kuva oli vuonna 1986 käyttöön otetun 
1000 markan setelin kääntöpuolella?

2.  Kuinka monta vuotta Suomi ehti olla puolueeton ennen 
kuin se ilmoitti halustaan liittoutua Naton kanssa?

3.  Kuinka monta vuotta muusikko Gösta Sundqvist olisi 
täyttänyt tällä viikolla?

4.  Miksi numero 1888 on ollut tämän viikon ihmisten 
huulilla?

5.  Kuka suomalainen pääsi ensimmäisenä Sport Illustratedin 
uimapukunumeroon?

6.  Miksi 13. perjantai on karmiva päivä kristittyjen 
keskuudessa?

7.  Mistä maasta on kotoisin caesarsalaatti?
8.  Mihin eläinlahkoon maasika kuuluu?
9.  Minä vuonna kehitettiin ensimmäinen Stigan 

pöytälätkäpeli?
10. Kuinka monta suomalaista pizzeriaa pääsi italialaisen  

50 Top Pizza -listalle?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

K Ä Ä R M E Ö L J Y U K O T M A A T

I H R A S U R U L A N A A R A L I A

N I I T Y T I T S E S T O P H U T I

O N N I E N S I N A S U P Ä T S I T

S Ä Ä T I L A T S I P S I U H O T

Y L Ä A S T E Ö T A A T A

L R A I T L A K I M J

L E N K K E I L Y M A I S E M A

I U K I S T A M I T Ä U

I S K U T P I E T I D U T

K A L M U K I A H A A V E H I N A

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

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

O L U T T E H O T A T U E T E I J A

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

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 15 

Onnesi häämöttää, aloita heti kesäkuntoon 
valmistautuminen. Sanan voimalla pääset 
tavoitteeseesi. Onnea saat virtuaalisesti!

Nyanssitarkkana huomaat erään mielen
kiintoisen keskustelun oikean sävyn. Sen 
ymmärtämällä tajuat jotakin, joka tuo sinulle 
onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Keskity henkiseen hyvinvointiisi 
meditoimalla ja rannalla kävelemällä. 
Onnea saat auringonnoususta ja ihanasta 
tulevaisuudestasi!

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

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

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

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

Päätä seesteisesti että noudatat tarkasti 
annettuja ohjeita. Onnea saat itsekurin 
kehittämisestä ja asioiden oikeaan laitaan 
tutustumisella!

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

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

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

Alati aurinkoinen mielesi sytyttää monta 
rakkauden kipinää ympäristössäsi. Onnea 
saat levittämällä läheisiisi uudenlaista 
energiaa!

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

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

Marokon
kulta

- tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntymistä

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

info@meriatur.com

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

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

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

Ota yhteyttä:

Jakelu 

Suomessa

ja Espanjassa
Varaa ilmoitustilasi ja tavoita 

aktiiviset ihmiset Suomessa 

ja Aurinkorannikolla.

Kesäkuun 
JÄTTIPAINOS
35 000 kpl

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

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

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

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

Ota yhteyttä:

Jakelu 

Suomessa

ja Espanjassa
Varaa ilmoitustilasi ja tavoita 

aktiiviset ihmiset Suomessa 

ja Aurinkorannikolla.

Kesäkuun 
JÄTTIPAINOS
35 000 kpl

Fuengirola.fi
CITYMEDIA
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Ari-Matti Mämmi
+34 620 621 471 
kuljetus@replay.fi

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

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

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa 
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun (20€) tilille:
La Caixa: ES44 2100 2678 9202 0100 2129
tai Nordea: FI89 2066 1800 0216 23

www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            

               @aurinkorannikonmerimieskirkko                           @aurinkorannikonmerimieskirkko            

SEURAKUNTAKOTI
Ke klo 11–13  Kahvila ja kirjasto avoinna
Su klo 18  Messu
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin loma-ajat huomioiden.

PACOSINTUPA Suljettu kesän.

TORRENTUPA Suljettu kesän.

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
lomalla 15.6.–13.8.2021 
p. +34 649 194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
lomalla 28.7.–8.9.2021 ’
p. +34 654 511 472 
juha.sarkkinen@evl.fi

SUOMEN 
MERIMIESKIRKKO

Sosiaalikuraattori Tia Raunio
lomalla 9.7.-31.8.2021 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

LAHJOITA
Aurinkorannikon suomalainen ev.lut. seurakunta
La Caixa ES44 2100 2678 9202 0100 2129 (Espanja)
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry:n kautta
Rahankeräyslupa RA/2020/1072
Nordea FI89 2066 1800 021623 (Suomi)

FUENGIROLA
PE 20.5.  klo 18      Lauluseurat
LA 21.5.  klo 19-22   Saapas-kahvila
SU 22.5.  klo 16      Konsertti, Rajakylän musiikkiluokka,  
     vapaa pääsy
    klo 18      Messu
TI 24.5.  klo 19      AA-ryhmä
KE 25.5.  klo 10.30-12  Lux Mundi
   klo 11-13     Kahvila ja kirjasto
   klo 13-15     Raamatupiiri
TO 26.5.  klo 19-21     Yhteiskristillinen kahvila
PE 27.5.  klo 18      Lauluseurat
SU 29.5.  klo 18      Messu
 
TORREMOLINOS
PE 27.5.  klo 11-13     Kirjasto
PE 10.6.  klo 11-13     Kirjasto

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649 194 085, jarmo.karjalainen@evl.fi
Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
p. +34 654 511 472, juha.sarkkinen@evl.fi
Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p. +34 952 665 718, Seurakunnan toimisto
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
ext-marja.karjalainen@evl.fi

Sosiaalikuraattori Tia Raunio 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi
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Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin loma-ajat huomioiden.
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www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
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SEURAKUNTAKOTI
Ke klo 11–13  Kahvila ja kirjasto avoinna
Su klo 18  Messu
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin loma-ajat huomioiden.

PACOSINTUPA Suljettu kesän.

TORRENTUPA Suljettu kesän.

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
lomalla 15.6.–13.8.2021 
p. +34 649 194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
lomalla 28.7.–8.9.2021 ’
p. +34 654 511 472 
juha.sarkkinen@evl.fi

SUOMEN 
MERIMIESKIRKKO

Sosiaalikuraattori Tia Raunio
lomalla 9.7.-31.8.2021 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

Sosiaalikuraattori Nina Tölli
p. +34 634 372 464
nina.tolli@merimieskirkko.fi

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi  
Hinnat: 8€/100 merkkiä, 12€/200 merkkiä

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

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

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

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

TAVARAN

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

• Laukut, bägit
• Moottoripyörät
• Henkilöautot
• Muutot

KULJETUSPALVELUJA
Malaga Terminal to Espoo Terminal
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

Vuokralle  
tarjotaan

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

Halutaan  
vuokrata

3-henkinen perhe etsii väh. 
2 mh asuntoa pitkäaikaisesti 
1.9.2022 alkaen aurinkoranni-
kolta. Vaatimukset: kalustettu, 
WiFi, ac, hissi. Yhteydenotot 
+358 45 1047471.

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

 KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Toimisto 400 m 
Victoria Kent 
Renfe -asemalta 

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

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

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

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

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

Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

FFF• 
    

CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
I

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 
Facebookissa 

647 127 498 / Timo
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Itään ei enää vilkuilla
SUOMESSA ON HOETTU väsymiseen asti, miten 
Suomi tekee itsenäisesti päätöksen sotilaallises-
ta liittoutumisestaan tai liittoutumattomuudestaan.

Näin asia ei ole todellisuudessa ollut. Venäjän 
suhtautumisella on ollut ratkaiseva merkitys siihen, 
haemmeko Naton jäsenyyttä vai emme.

Hyviä suhteita ei ole haluttu huonontaa eikä kaup-
pasuhteitamme vaarantaa. Jopa Vladimir Putinin 
sotatoimet Tšetšeniassa ja Georgiassa sivutettiin 
olankohautuksella, eikä Krimin valtauskaan aihe-
uttanut sen suurempia pohdintoja ja huolenaihei-
ta. Kuten ei myöskään kaiken vallan keskittäminen 
itselle tai median haltuunotto sekä oikeuslaitoksen 
alistaminen Kremlin käsikassaraksi.

Elettiin uskossa, että muutos parempaan olisi 
sittenkin mahdollista, ja Venäjän kanssa voidaan 
elää, jos ei nyt hyvissä, niin jonkinlaisissa suhteissa 
kuitenkin. Ei kuitenkaan voitu. Muutos itänaapuris-
sa oli päinvastainen kuin toiveet. Järjenvastainen, 
oikeudeton ja rikollinen hyökkäys Ukrainaan sysäsi 
Suomen vaihtoehdottomaan tilaan.

Oman maan puolustamiseen oli pakko saada 
leveämpiä hartioita. Koko Suomi otti Natoon me-
nossa kirivaihteen. Kansalaiset omaksuivat realismin 
toiveiden sijaan. Poliitikoiden asenteissa tapahtui 
samaa. Suomi astui yhtä jalkaa liittoutumisen tielle.

 
* * *

SUOMELLA ON VUOSISATAISET kokemukset rinnak-
kaiselosta itäisen naapurin kanssa. Keskeistä tuolle 
rinnakkaiselolle on ollut pyrkimys omien taloudellisten 
etujen vaalimiseen. Usein se on merkinnyt pitkälle 
menevää myöntyväisyyttä.

Kun keisari Aleksanteri I teki Napoleonin kans-
sa Tilsissä 1807 sopimuksen etupiirijaosta ja irrotti 
silloisen Itämaan eli Suomen Ruotsista, Suomi sai 
autonomia-aseman. Kaksi vuotta myöhemmin Por-
voon valtiopäivillä keisari antoi julistuksen erillishal-
linnosta, lupasi säilyttää Ruotsin vallan aikaiset lait 
ja säätyjen erityisoikeudet.

Tämä oli keisarin kiitos suomalaisten lojaalisuu-
desta. Suomalaisten asenteitten taustalla olivat 
kaupalliset intressit ja uudet uramahdollisuudet. 
Kaupallisia ja yhteiskunnallisia etuja vaalittiin kan-
sallisaatetta enemmän.

 
* * *

TOISEN MAAILMASODAN jälkeen itsenäinen Suomi 
notkisteli neuvostoliittolaisten johtaman valvontako-
mission edessä ja alistui pakotettuna näytösoikeu-
denkäynteihin sotasyyllisiä tuomitessaan.

Myöhemmin Suomi vaali idänsuhteita tavalla, 
jossa oma itsenäinen päätösvalta alistettiin naa-
purisuhteille.

Kauppa kävi, Suomi vaurastui ja suhteiden vaali-
misesta tuli poliittinen hyve, mutta riippumattomuu-
delle pahe, josta ulkoinen uskottavuutemme kärsi.

Historiallinen taustamme on vaikuttanut suhtau-
tumisessa Venäjään. Poliittinen johtomme onkin pu-
hunut pääsääntöisesti, miten asioiden haluttaisiin 
olevan, eikä niin kuin ne ovat.

Länsimaisesta statuksestamme ei ole kahta 
sanaa. Jo 1100-luvulla Suomesta tuli Ruotsin maa-
kuntana osa uudistusmielistä ja edistyksellistä Eu-
rooppaa. Suomeen rakentui emämaan huomassa 
oma, pieni sivistyneistö ja maan yhteiskuntajärjes-
tys kehittyi. Lait suojelivat kansalaisia mielivallalta.

Itäisessä Euroopassa feodaalijärjestelmä vakiin-
nutettiin lailla, ja se jäi yhteiskunnallisesti, sivistyk-
sellisesti ja taloudellisesti jälkeen lännestä. Teollis-
tuminen kasvatti eroja idän tappioksi.

Nyt kun Suomi liittyy Natoon, olemme osa län-
tisten valtioiden koalitiota täysin oikeuksin ja velvol-

lisuuksin. Tätä taustaa vasten voimme 
rakentaa suhteemme Venäjään uu-
delta, tasavertaiselta pohjalta ilman 
pakkomielistelyä ja tosiasioiden si-
vuuttamista.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKURATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

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

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fiCITYMEDIA

1. Suomenlinnan Kuninkaanportin
Porttirakennus sijaitsee Suomenlinnan eteläisimmällä saarella 
Kustaanmiekan edustalla. Kuninkaanportti on yksi Suomenlinnan 
tunnetuimmista paikoista. Se rakennettiin Ruotsin kuningas 
Aadolf Fredrikin laivan kiinnityspaikaksi.

2. 75 vuotta
Suomi solmi syksyllä 1944 rauhan Neuvostoliiton kanssa. 
Rauhanehtoihin kuuluin myös se, että Suomen on katkaistava 
liittolaisuus natsi-Saksan kanssa. Saksa ei sitä hyväksynyt. Lapin 
sota alkoi muutama päivä ennen rauhansopimuksen allekirjoit-
tamista.

3. 65 vuotta
Leevi and the Leavings -yhtyeen keulahahmo menehtyi vuonna 
2003. Hän oli tuolloin vasta 46-vuotias, mutta erittäin menes-
tynyt säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja radiokoomikko. Göstan 
muiston kunniaksi kysy puolisoltasi, että itkisitkö onnesta, jos 
panisin sua kunnolla.

4. 188–8
Suomen eduskunta päätti tällä viikolla ilmoittaa Natolle, että 
Suomi on Ruotsin tavoin kiinnostunut hakemaan Naton jäsenek-
si. Kuriositeettina voidaan todeta, että Kekkonen valittiin poikke-
uslailla presidentiksi 1973 äänin 178–28.

5. Lotta Hintsa
Vuoden 2013 Miss Suomi Lotta Hintsa, 33, valittiin tuhansien 
halukkaiden joukosta kuviin. Ammattilaisvuorikiipeilijän vartalo 
on odotetusti timmissä kunnossa. Yhdysvaltalaisen Sport 
Illustratedin uimapukunumeroa voi verrata tunnettavuudeltaan 
Elleen tai Playboyhin.

6. Se on Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä
Jotkin kristilliset tahot uskovat, että Jeesus ristiinnaulittiin 
perjantaina 13. päivä. Viimeisellä ehtoollisella oli myös läsnä 13 
henkilöä, joista yksi, Juudas, tulisi pettämään Jeesuksen. Myös 
Aatamin ja Eevan uskotaan haukanneen omenasta perjantaina ja 
Kainin on tulkittu surmanneen veljensä Abelin perjantaina. Myös 
antikristus ja demoninen peto mainitaan Johanneksen ilmestys-
kirjan 13. luvussa.

7. Meksikosta
Italialainen Caesar Cardini perusti ravintolan USA:n rajalle Tijua-
naan, jossa hän tai yksi hänen kokeistaan kehitti yhden maailman 
tunnetuimmista salaateista. Vuosi oli 1924, ja Amerikassa oli 
voimassa kieltolaki, joten Cardinin ravintolassa riitti rajan takaa 
tulevia asiakkaita.

8. Putkihampaisten lahkoon
Aikaisemmin maasika luokiteltiin vajaahampaisten lahkoon ja 
samaan sukuun eteläamerikkalaisten muurahaiskarhujen kanssa. 
Se kaivaa pehmeää maata nopeammin kuin pari lapiomiestä. 
Eläin syö hyönteisiä, termiittejä ja muurahaisia. Siksi sillä on 
vain pari hammasta. Sikojen kanssa maasialla ei ole mitään 
tekemistä.

9. 1957
Stiga on ruotsalainen tuotemerkki. Se aloitti pöytätennistuottei-
den valmistuksen vuonna 1944. Pöytälätkän valmistus aloitettiin 
1957 ja seuraavana vuonna tulivat mukaan ruohonleikkurit. Ny-
kyisin sportti- ja puutarhavälineet kuuluvat eri yrityksiin.

10. Kolme
50 parhaan eurooppalaisen pizzerian listalle pääsivät helsinki-
läiset Forza (22.), Luca (26.) sekä turkulainen 450 astetta (29.). 
Forza on uusi tulokas. Siellä paistetaan puu-uunissa pyöreitä na-
polilaistyylisiä pizzoja sekä roomalaista peltipizzaa sähköuunissa.

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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17€

MARBELLA
PUERTO BANUS & OJEN

Woolbedilla on yhteistyössä Suomi 
Retkien ja Meriaturin kanssa 
mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä 
huomattavasti alennettuun hintaan. 
Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin 
terveysluentoon, jossa voit tavata 
Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 
uusimpiin kashmir- ja 
merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa 
myös kevyen lounaan esittelyn 
yhteydessä.

Luennoitsijana mm 
Leo-Pekka 
Tähden valmentaja 
Juha Flinck

yhteistyössä

kanssa

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

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

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

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

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

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

RONDA & SETENIL
DE LAS BODEGAS

ESTEPONA
& BENAHAVIS

ANTEQUERA
& TORCAL

22€19€

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )

 Vain

10€

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:  30/5
AIKA: 17:00

 KUUBALAISEN MUSIIKIN ILTA ILLALLISEN KERA 
 Tule nauttimaan kuumista rytmeistä autenttisten havannalaisten 

muusikkojen esittämänä. Sukella aitoon tunnelmaan ja nauti maan 
moninaisista rytmeistä illallisen kera.  

SISÄLTÄÄ ILLALLISEN!

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT: 23/5
AIKA: 17:00

 Vain

10€

ELVIS JA JOHNNY G ILLALLISEN KERA
Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean esityksen kaikkien Elvis -klassikoiden 
kanssa! Nauti hyvästä illallisesta yhdessä näiden klassikoiden kanssa.

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

korkealaatuisiin kashmir- ja merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

CAMINITO DEL REYGIBRALTAR

28€31€ 24€24€

NERJA & 
FRIGILIANA

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

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

2/6, 16/6, 30/624/5, 7/6 31/5, 14/6, 28/6

RETKIOHJELMA KESÄN  AJAKSI 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PeriodicoFI_ May S4.pdf   1   19/05/2022   12:44:09



Asuntomarkkinat Perjantai 20.5.2022 – 17

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala Sisustussuunnittelija / Santala Design

Parhaita hetkiä päivissä ovat 
ne, kun yhteistyö asiakkaiden ja 

yhteistyötahojen kanssa synnyttää 
kuplivaa tyytyväisyyden tunnetta. 
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Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

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

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

Soita +34 698 438 202

TULE ASUNTOINFOON!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”

www.mkhomes.es

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

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

www.mkhomes.es

KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:
• Kiinteistön arviointi
• Tarvittavien asiakirjojen tarkistus ja hankinta
• Mainonta ja markkinointi
• Kaupan valvonta ja jälkihoito

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

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

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

ASUNTOMARKKINATASUNTOMARKKINAT
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ASUNTOPULA!

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

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

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

Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

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

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Ota yhteyttä!

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta
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BENALMADENA  36 M2  1 MH  189 000€  
#STRAND1217

LA MAIRENA  91 M2  2 MH  289 000€  
#STRAND4201

MIJAS  80 M2  2 MH  219 000€  
#STRANDM6502

FUENGIROLA  111 M2  3 MH  520 000€  
#STRANDM4503

FUENGIROLA  90 M2  3 MH  239 000€  
#STRANDM6505

FUENGIROLA  141 M2  4 MH  595 000€  
#STRAND1218

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

UUTTA

+34 676 90 15 19   INFO@STRAND.ES   STRAND.ES


