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WHY HAVE  ABS
WHEN YOU  CAN  HAVE  

K EBABS
PLAZA PEDRO CUEVAS 8 LOS BOLICHES, FUENGIROLA

WELCOME!

WWW.JETISKEBAB.COM
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.

TERVETULOA
UUSITULLE TERASSILLE

FUENGIROLAN SATAMAAN!

✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö
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Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola • Puh. 952 666 239 

 

Ma–Ti 10–19
Ke 10–16

To–Pe 10–19 
La 10–15

 

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!

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 yrityksesi viesti tällä paikalla?

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

Tel. (+34) 651 603 127 

- Asuntokaupat
- Perinnöt
- Verotus
- NIE-numerot
- Oikeudenkäynnit
- Lahjoitukset
- Yritykset
- Testamentit

info@rrlaw.es / katriina@rrlaw.es
Avenida del Tivoli 17, CC/Las Ventas, Local 35
29631, Arroyo de la Miel - BENALMÁDENA

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

SUOMALAINEN 
AUTOVUOKRAAMOSI 

ESPANJASSA

Katso hinnastot ja lisätiedot kotisivultamme:
www.sunauto.es

Riitta
109€

Jalo
149€

Miina
155€

Henry
145€

Simonkatu 12, Helsinki ma-pe 10-18, la 11-16
Sievi Shop

nahkalaukut

Nautitaan kesästä!

Meiltä myös Rolser ostoskärryt 
sekä Utua nahkalaukut

”Kotimaiset laatukengät 
jalassa niin mökillä kuin

Espanjan auringossa”
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Fuengirolan sää

Koululla iloittiin 
”normaaliin” paluusta

tiinkin järjestettyä vieläpä 
aika poikkeukselliset juh-
lat, kun Aurinkoranni-
kon suomalaisen koulun 
30-vuotisjuhlat juhlittiin 
Palazio de la Pazissa tou-
kokuun 20. päivänä.

– Ne juhlat olivat ilman 
muuta yksi vuoden suuris-
ta kohokohdista. Ja usko-
maton suoritus kaikkineen. 
Vielä maaliskuussa meil-
lä ei ollut varmuutta rajoi-
tuksista, ja kun sitten asiat 
selvisivät, loivat oppilaat 
ja opettajat yhdessä aivan 
upean juhlan, jossa vihdoin 
koko kouluyhteisö saatiin 
koolle, Saara Ikonen kehuu.

– Sen lisäksi saimme ke-
väällä järjestettyä vanhojen 
tanssit myös viimevuotisil-
le vanhoille. Tällaiset asiat 
ovat palauttaneet toimin-
taan sitä hyvinvointia, yh-
teisöllisyyttä ja iloa, minkä 
rajoitukset olivat meiltä 
osin vieneet. Mutta nyt voi 
sanoa, että tämä loppuke-
vät on pyyhkinyt pois ne 
murheet ja olemme nor-
maalissa toiminnassa.

Aurinkorannikon suomalaisella koululla 
takana on haasteellinen, mutta loppua 
kohden valoisammaksi kääntynyt kouluvuosi.
Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Emilia Saarentola

Kesäkuun alku on jälleen 
juhlan – ja helpotuksen 
huokauksen – aikaa Au-
rinkorannikon suomalai-
sella koululla. Juhlaan on 
syytä kun oppilaat ja hen-
kilökunta pääsevät ansai-
tulle lomalle. Helpotuksen 
huokaus liittyy siihen, että 
takana on jälleen monen-
laisen rajoitteiden värittä-
mä kouluvuosi.

– Syksy meni kaikenlai-
sissa koronarajoituksissa 
rämpien, ja vuoden vaihteen 
jälkeen tuli vielä uusia ta-
ka-askelia, mikä imi joista-
kuista viimeisetkin mehut, 
kertoo rehtori Saara Ikonen.

Kevät toi kuitenkin tul-
lessaan iloisempia aikoja.

– Kevään mittaan, kun 
rajoituksia on vihdoin pu-
rettu, olemme päässeet 
lähemmäs normaalia toi-
mintaa, Ikonen iloitsee.

Juhlat kohokohtana

Normalisoituvan tilan-
teen oheen suomalaisella 
koululla saatiin kuin saa-

Rehtori vaihtuu
Päättyvän kouluvuoden 
Saara Ikonen on toiminut 
Aurinkorannikon suoma-
laisen koulun vs. Rehtori-
na, kun hänen edeltäjänsä 
Maarit Paaso jäi viime ke-
sänä vuoden mittaiselle toi-
mivapaalle. 

Nyt muutoksesta tulee 
kuitenkin pysyvä. Maarit 
Paaso ei palaa tehtäväänsä, 
ja jatkossa Saara Ikonen toi-

mii Aurinkorannikon suo-
malaisen koulun rehtorina 
ilman ”viransijaisuus”-lii-
tettä.

Uutta koulua 
odotellessa
Oppilashaku tulevalle 
kouluvuodelle osoitti jäl-
leen kerran, että suoma-
laiselle koulutukselle on 
Aurinkorannikolla dra-
maattisesti enemmän ky-

syntää, kuin mihin tällä 
hetkellä voidaan vastata. 
Kouluun otettiin oppilaita 
maksimimäärä jonka tilat 
suinkin antavat myöden, 
mutta silti varasijoille ja 
kokonaan ulos jäi lähes 
sama määrä oppilaaksi 
hakeneita.

Ymmärrettävästi uuden 
koulun rakennushanke 
meni pandemian alkaes-
sa jäihin, mutta silläkin 
rintamalla rajoitteiden 

poistuminen saattaa al-
kaa näkyä.

– Koronapandemian väis-
tyttyä, on jälleen aloitettu 
selvittämään mahdollista 
uuden koulurakennuksen 
rakentamista. Koulutilat 
ovat nykyisellään aivan 
liian pienet tarpeeseen 
nähden, muotoilee Aurin-
korannikon suomalaisen 
koulun kannatusyhdis-
tyksen puheenjohtaja Su-
sanna Salo.

Aurinkorannikon suomalaisen koulun 30-vuotisjuhlat olivat yksi kouluvuoden ehdottomia kohokohtia.

Kesäkuu

Elokuu

Heinäkuu

Syyskuu

Suomi
0–20˚C
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 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 

AUKI JOKA PÄIVÄ 
 KLO 12:00–24:00

(keittiö 12:30–21:30)
FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12–24

(keittiö 12:30–21:30)

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

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!  
puh. 952 477 967

www.pizzamaestro.es

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

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

OLEMME LOMALLA 22.–29.6.

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!

LOGO
PARHAAT GRILLATUT PIHVIT, KALAT JA ÄYRIÄISET,

MYÖS PIZZAT JA PASTAT, ERIKOISUUTENA HERKULLINEN LAMMAS

RANNIKON PARAS

KREIKKALAINEN RAVINTOLA 
RANTAKADULLA

Alennus
-10%

(EI TARJOUSMENUISTA) 

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

Av Nuestro Padre Jesús Cautivo 44  local 8  Fuengirola

Avoinna aamupäivästä iltaan
Tervetuloa nauttimaan 
kesäisestä terassistamme!

Uusi kahvila-baari Yupiter
• tapakset  • kahvilatuotteet  
• virvokkeet + drinksut
• smoothit + jäätelöt

Kesäinen Varsinais-Suomi on mainio lähimatkakohde
Lehmirannan lomakeskus tarjoaa varttuneille ohjattua lomaohjelmaa, 
liikuntaa, luonnonläheisyyttä, yhdessäoloa, rentoutumista, tanssia ja 
musiikkia järven rannalla.

Soita ja varaa! puh. 02 727 5200         lehmiranta@elakeliitto.fi
Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato (Salo) www.lehmiranta.fi

Juhannusloma 21.-27.6.

Juhannuksena Lehmirannassa 
vietetään suomalaista keskikesän 
juhlaa perinteisin menoin luon-
non keskellä Lehmijärven ran-
nalla. 

Hinnat alk. (6 vrk): 576 euroa/hlö 
hotellissa, sisältää majoituksen 
2hh:ssa puolihoidolla, kylpylän 
ja kuntosalin käytön sekä lo-
makeskuksen ohjelmat. 
Juhannusviikonloppu 
Hinta 1 vrk: 107 € /hlö
2 hengen huoneessa. 
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 28 € /vrk.

Maalauskurssi kuvataiteen 
harrastajille 19.–25.7.

Kouluttajana kuvataiteilija 
Kaari Hilkka Könönen
Hinta: 621 € /hlö /6 vrk (2 hh)
Kurssin toteutumisen edellytyksenä 
on vähintään 12 osallistujaa.

Näe ja maalaa – maalaa ja näe. 
Kurssilla voit keskittyä öljy- (ve-
siliukoiset öljyvärit), akryyli- tai 
akvarellimaalaukseen, oman valin-
tasi mukaan. Tervetulleita ovat niin 
vasta-alkajat kuin konkaritkin.

Kesän lehtien 
ilmestymisajat:

Perjantaisin 
1.7. ja 12.8.

2.9. alkaen taas 
joka perjantai.

Verkossa uutisia 

joka päivä!Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Avoinna klo 12-20

Uutta:
Club Dos Renos
Calle el Lirio 16, 

Torreblanca

(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Lapin makuja Espanjassa!
Poron-

käristys
19€
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Marenostrum on jälleen 
yltäkylläinen kattaus
Parin laihemman 
pandemiavuoden 
jälkeen Fuengiro-
lan tapahtumake-
sän helmi Mareno-
strum loistaa jälleen 
upeana.
Marenostrum on nimi se-
kä juhla-alueelle että tapah-
tumien kokonaisuudelle 
Sohailin linnassa ja sen 
välittömässä läheisyydes-
sä, aivan Välimeren aalto-
jen vieressä. 

Marenostrumista on vii-
meisen viiden vuoden ai-
kana kasvanut yksi koko 
Espanjan merkittävimmis-
tä festivaaleista. Festarialu-
een upean sijainnin ohelle 
sen valtteja on mm. se, että 

tapahtumat eivät rajoitu yh-
teen viikonloppuun tai edes 
viikkoon, vaan tähtiä lähel-
tä ja kaukaa kapuaa alueen 
lavoille tasaisena virtana 
koko kesäkauden.

Tämän vuoden Mare-
nostrumin tapahtumien 
sarjan aloitti huhtikuun 
viimeisenä päivä yksi Es-
panjan kovimmista pitkän 
linjan rockpumpuista Fito 
& Fitibaldis. Kesäkuuhun 
saavuttaessa Marenostru-
missakin vauhti kiihtyy 
kuin Matilla ja Tepolla kon-
sanaan.

Marenostrumin vah-
vuuksiin lukeutuu myös 
se, että tarjontaa on hyvin 
monenkirjavasti. On lasten-
konsertteja, koko perheen 
teematapahtumia, pop-
pia, elektronista musiik-

kia, rockia, komediaa, jne. 
aina tuimaan metalliin asti.

Muun muassa tällaisia 
herkkuja on tänä kesänä 
tarjolla:

POP

SIMPLY RED. Jo 80-luvulta 
maailmanlaajuisesti mas-
soja liikutellut brittibän-
di esittelee nykykuntonsa 
Fuengirolassa sunnuntai-
na 5. kesäkuuta.

ROSALÍA. Muun muas-
sa kahdeksalla Grammyl-
lä palkittu Rosalía lienee 
kuuminta mitä Espanjan 
musiikki tällä hetkellä tar-
joilee. Niin musiikillisesti 
kuin vähän ulkomusiikil-
lisestikin. Tähden ”Moto-
mami” -maailmankierue 
pysähtyy Marenostrumis-

sa 14. heinäkuuta.

ROCK

T E X A S .  Gla sgow ’s s a 
vuonna 1986 perustetun 
skottibändin suurimpiin 
hitteihin kuuluvat mm. 
kappaleet I Don't Want a 
Lover, Say What You Want 
ja Summer Son. Texas esiin-
tyy Marenostrumissa 29.7.

LATINO

MARC ANTHONY. Pöpön 
vuoksi jo kahdesti siirtynyt 
jenkkitähden konsertti to-
teutuu vihdoin 25. kesäkuu-
ta. Hurmurin käynnissä 
oleva ”Pa’lla Voy” -maail-
mankiertue veti tuvat ja 
porstuat täyteen Pohjois-
Amerikassa ja sama meno 

jatkuu Euroopan puolella.
ALEJANDRO SANZ. Sa-

mettiäänisen Sanzin tun-

teikasta tulkintaa kuullaan 
Marenostrumissa perä-
ti kahtena iltana. Ensim-
mäinen konsertti on 1. 
heinäkuuta ja Sanzi-kier-
ros (JIIHAA!) on luvassa 2. 
heinäkuuta.

METALLI

SABATON. Suomalaista vä-
riä ei tänä kesänä Mareno-
strumissa lavalla nähdä, 
mutta Ruotsin sinikeltai-
sia sävyjä sentään. Nii-
tä liehuttaa sotahistoriaa 
ja power metallia yhdis-
televä Sabaton, joka näyt-
tää että Falunissa tehdään 
muutakin kuin hiihdetään. 
Hilselinko käynnistyy 15. 
heinäkuuta.

Lisätietoja, koko ohjelma, 
linkit lippuostoksille jne. 
tapahtuman nettisivulla 
marenostrumfuengirola.com.

Rosalía tietää, mikä kohta kehosta kannattaa suojata. Simply Red, punainen on aina valttia.

Texasia suoraan Glasgow’sta.

Marc Anthony (vas.) vai Alejandro Sanz (oik.), kumpi saa sydämet läpättämään kiivaammin?

Sabaton keskellä tukkaruuhkaa heinäkuussa.
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Fugesingersin 
Vauhti kiihtyy 
tulevalla syyskaudella
Fugesingers on elä-
väinen ja värikäs 
muusikkoporukka 
Espanjan Aurinkoran-
nikolta ja rakentaa 
musiikillisen ilotte-
lun esityksiä, joista 
ei iloa ja eläytymistä 
puutu.
Aurinkorannikon musiik-
ki- ja kulttuuritoiminta on 
hyvin vilkasta. Tänne mo-
ni muusikko tulee viettä-
mään lauluntekoreissuja. 
Aurinkoinen Andalusia 
on paikka, jossa on helppo 
inspiroitua ja heittäytyä luo-
vuuden virtaan rauhallisen 
elämänrytmin paikassa, 
jossa aurinko paistaa lä-
hes aina. Fuengirolassa mu-
siikkia ja kulttuuria myös 
käytetään paljon. Niin lo-
malaiset kuin täällä asuvat 
lähtevät mielellään nautti-
maan musiikista, teatteris-
ta jne.

Aurinkorannikko on 
vienyt myös kuusamolais-
lähtöisen Kari Alajuuman 
sydämen. Hän muutti 
Fuengirolaan neljä vuot-
ta sitten. Alajuumalla on 
50 vuoden kokemus am-
mattimuusikkona, ja hä-
nen hyppysissään taipuu 
soitin jos toinenkin. Ala-
juuma toimi Suomessa pit-
kään niin musiikkiopiston 
rehtorina kuin opettajana-
kin. Hän on myös tehnyt 
itse yli 300 sävellystä las-
tenlauluista rockiin. Sa-
noitukset tältä mieheltä 
hoituvat myöskin, samoin 
kuin vaativammatkin sovi-
tustyöt bändeille, kuoroil-
le jne. Siksipä Fugesingersin 
vaativan ohjelmiston sovit-
taminen, taustojen tekemi-
nen ja säestäminen sekä 
ison muusikkoporukan 
vetäminen olivat hänel-
le haaste, jonka hän mie-
lellään otti vastaan. Kari 
Alajuuma toimii Aurin-
korannikolla myös Mies-
kuoro Örisevien johtajana 

sekä musisoimassa paljon 
muutenkin yhteistyössä eri 
artistien kanssa.

Kari Alajuuma vastasi 
Suomelan Tuntematon so-
tilas -musiikkinäytelmän 
musiikkiosuuksista jo pa-
ri vuotta sitten. Sen jälkeen 
hän jatkoi saman porukan 
johtamista myös Suomelan 
30-vuotisjuhlarevyyn mu-
siikkiosuuksissa. Yhdessä 
säännöllisesti treenatessa 
musiikkiporukka hitsau-
tui yhteen ja treeneissä oli 
aina hauskaa. Näiden pro-
jektien loputtua porukka 
halusi jatkaa yhteismusi-
sointia Karin johdolla ja 
niinpä Fugesingers sai al-
kunsa.

20 hengen Fugesingers 
treenaa Suomelassa ja val-
mistelee syksyksi musii-
killisen ilottelun ”Vauhti 
kiihtyy!”. Iloa, väriä, vauh-
tia ja heittäytymistä ei tu-
le puuttumaan. Mukana 
esityksessä on Suomelan 
revyystä tuttuja Chrisse 
Johanssonin kappaleis-

ta Alajuuman rakenta-
mia sikermiä, mutta myös 
paljon uutta musiikkia. Osa 
kappaleista kuullaan ko-
ko Fugesingersin 20-hen-
kisen porukan voimin, 
osa miesten ja osa naisten 
omana esityksenä, hausko-
ja duo-esityksiä ja tietenkin 
myös vaikuttavia sooloja. 

Fugesingers haastaa itse-
ään myös stemmalaulul-
la ja tietenkin kappaleiden 
vaatimiin rooleihin eläy-
tymällä. 

Fugesingers koostuu niin 
ammattilaulajista kuin 
aktiiviharrastajistakin. 
Äänentoistot ja valoteknii-
kan hoitaa ammattitaidolla 

His Stars Party Production. 
Porukkaan ja heidän mie-
lenkiintoisiin tarinoihinsa 
pääsee tutustumaan par-
haiten seuraamalla Fu-
gesingersin somesivuja 
Facebookissa tai Instag-
ramissa. Samoilla sivuilla 
ilmoitetaan myös tulevis-
ta keikoista. 

Kari Alajuuma johtaa monia kokoonpanoja Aurinkorannikolla.
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Suojaa kotisi ja mökkisi Suomessa
Kaksi kotia ja kaksi kotimaata on ilo ja onni, mutta kun asuinpaikkojen välillä on tuhansia 
kilometrejä, niin tyhjillään olevan kodin turvallisuus ja ylläpito voi mietityttää.

Monipuolinen ja älykäs hälytysjärjestelmä suojaa 
tyhjillään olevan kotisi tai mökkisi tehokkaasti ja 
vaivattomasti asuntomurtojen, tulipalojen ja ve-

sivahinkojen varalta.

Mielenrauhaa ja huolettomuutta

Kattavasta hälytysjärjestelmästä on apua monissa vaara-
tilanteissa. Se reagoi välittömästi kutsumattomiin vierai-
siin sekä havaitsee tulipalon ja mahdolliset vesivahingot 
jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Lisäksi helppokäyttöisen 
sovelluksen avulla voit hallita kodin turvallisuutta missä 
tahansa oletkin. 

Hälytyskeskus on hälytysjärjestelmän sydän

Sector Alarmin 24/7 päivystävä hälytyskeskus reagoi 
kodistasi tuleviin hälytyksiin välittömästi. Hälytyskes-
kuspäivystäjä todentaa tilanteen kameratunnistimen 
ottaman kuvasarjan avulla, ja kutsuu tarvittaessa paikal-
le virkavaltaa tai vartijan. Hälytyskeskuksemme hoitaa 

hälytystilanteen aina loppuun saakka, joten voit luottaa 
tuhansienkin kilometrien päässä, että Suomen kodissa on 
kaikki kunnossa.

Asiakkaidemme kotien turvaaminen on meille sydämen 
asia. Räätälöimme hälytysjärjestelmän kotiisi tai mökille-
si yksilöllisesti – soita tai hyödynnä tarjous osoitteessa: 
www.sectoralarm.fi/kotisuomessa
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Kunniakonsulaatin 
uudet palveluajat  
Suomen Málagan kunniakonsulaatin aukiolokäytän-
nöt muuttuvat. 

Jatkossa kunniakonsulaatti on avoinna yleisölle 
ajanvarauksella maanantaista perjantaihin klo 12–
14. Puhelintiedusteluihin vastataan niin ikään maa-
nantaista perjantaihin klo 10–12. Hätätapauksissa voi 
muina aikoina soittaa ulkoministeriön päivystyk-
seen, jonka numero on +358 9 16 05 55 55.

Aikataulujen uudistuksella ja asiakaspalvelun ai-
kataulujen eriytyksellä pyritään tehostamaan käytet-
tävissä olevia resursseja. Jos paikalla on esimerkiksi 
vain yksi konsulipalveluvirkailija, hänen ei tarvitse 
keskeyttää paikalla olevien asiakkaiden palvelemis-
ta esimerkiksi puhelimen vuoksi.

Apua maastopalojen 
havaitsemiseen 
Kesän helteet ovat saapuneet ja sateet kaikonneet, 
niinpä viranomaiset alkavat myös aktiivisesti varau-
tumaan mahdollisiin kauden ensimmäisiin maas-
topaloihin.

Palontorjuntapalvelujen koordinoinnista vastaava 
yksikkö on Infoca. Se suorittaa ylimääräistä valvon-
taa 70 eri alueella ympäri Andalusiaa ja asettaa usei-
ta erityyppisiä lentokoneita valmiustilaan.

Infocan lentolaivasto koostuu puoliraskaista kul-
jetus- ja sammutushelikoptereista, kolmesta suuren 
kapasiteetin kuljetus- ja sammutushelikopterista, 
kahdesta suuren kapasiteetin raskaasta pommikone-
helikopterista, kahdesta puoliraskaasta maarahtilen-
tokoneesta ja lentokoordinointi- ja valvontakoneesta 
sekä droneista.

Infoca toivoo kaikkien olevan ensinnäkin vastuul-
lisia ja ennakoimaan tilanteita, jotta tulipaloja ei syt-
tyisi. Jos kuitenkin tulipalo syttyy, niin on erityisen 
tärkeää ilmoittaa asiasta hätäkeskukseen välittö-
mästi soittamalla numeroon 112. On myös tärkeää 
antaa tieto mahdollisimman tarkasti palon sytty-
mispaikasta.

Jos jaat tietoja tulipaloista sosiaalisessa mediassa, 
niin paikanna valokuvat ja ilmoita niiden ottoaika. 
Se auttaa puolestaan varoittamaan toisia paloalu-
eesta ja auttaa palomiehiä löytämään ja sammut-
tamaan paloa.

Hotellit lähes 
normaalilla käytöllä   
Málagan provinssin hotellien täyttöaste näyttää tou-
kokuun osalta nousseen pandemiaa edeltäneelle ta-
solle.

Toukokuu on ollut Málagan alueen hotellisekto-
rille erittäin hyvä. Kahden vuoden kitkuttelun jäl-
keen paluu pandemiaa edeltäneisiin asiakaslukuihin 
on erittäin tervetullutta. Asiassa on saattanut auttaa 
toukokuun alkuun sijoittunut pitkä viikonloppu ja 
sen jälkeen vallinnut suotuisa sää.

Tässä toukokuussa alueen hotellien täyttöaste oli 
78,74%, joka on jopa hieman korkeampi kuin touko-
kuussa 2019, jolloin luku oli 78,49%.

Loppukesän osalta tilanne ei vielä näytä aivan 
yhtä hyvältä, mutta positiivisuuteen on silti hyvät 
syyt. Alustavien arvioiden mukaan kesäkuun ho-
tellitarjonnasta on varattu 78,53%, kun kesäkuun 
2019 lukema oli 83,78%. 

Heinäkuun luvut ovat 78,79% nyt ja 84,20% vuon-
na 2019. Elokuun suhteen pudotusta on vielä aika pal-
jon, sillä tämän vuoden arvio on 77,27%, kun vuonna 
2019 täyttöaste oli 89,73%.

Ennakoivat luvut eivät kuitenkaan kerro aivan 
koko totuutta, sillä nykyinen trendi näyttää siltä, 
että monet varaavat matkansa vasta viime hetkillä. 
Näin ollen tämän kesän lukuihin on syytä odottaa 
vielä selvää kohentumista.

Málagan rannat kunnostetaan 
turisteja häiritsemättä
Kevään kovien myrskyjen 
jäljiltä myös Málagan ran-
nat, kuten kuuluisa Ma-
lagueta-ranta, kaipaavat 
edelleen lisää hiekkaa ja 
muuta kunnostusta. 

Kunnostustyöt halutaan 
tehdä siten, etteivät ne hait-
taa ranojen käyttöä, tai ai-
nakaan estä sitä kokonaan. 
Niinpä rantojen kunnos-
tustyöt on päätetty tehdä 
öiseen aikaan.

Myös muilla Málagan 
provinssin rannoilla työt 
ovat käynnissä. Hiekkaa 
tuodaan, rantoja tasoite-
taan ja rakenteita korjataan 

• FUENGIROLAN MARENOSTRUM -tapahtuma-
alue pyrkii kehittämään toimintaansa entistä ym-
päristöystävällisempään suuntaan. Viimeisimpänä 
osana tätä pyrkimystä Marenostrumissa pyritään 
luopumaan kertakäyttöisistä vesipulloista henkilö-
kunnan osalta. Siksi alueelle vedetään useita vesi-
pisteitä, joista henkilökunta voi täyttää omat heille 
jaettavat kestopullonsa ilman ylimääräistä muo-
viroskaa. Esimerkiksi viime vuonna Marenostru-
min henkilökunta tyhjensi suihinsa yhteensä lähes 
5.000 kertakäyttöistä vesipullollista vettä. 

• HENKILÖAUTO MURSKAANTUI kaatuneen pal-
mun alle sunnuntaina Torremolinosissa. Paikallinen 
ilmatieteenlaitos AEMET oli antanut sunnuntai-il-
lalle keltaisen varoituksen kovista tuulenpuuskis-
ta. Varoitus osoittautui aiheelliseksi, kun voimakas 
tuulenpuuska repi palmun juurineen irti maasta sil-
lä seurauksella että palmu kaatui sen alle pysä-
köidyn henkilöauton päälle murskaten sen varsin 
perusteellisesti. Onneksi auto oli tyhjä, eikä muu-
tenkaan ihmisiä vaarantunut tapauksessa joka 
sattui Playamarin alueella Torremolinosissa sun-
nuntai-iltapäivällä.

• MÁLAGAN POLIISI näyttää olevan tosissaan ai-
keissaan puuttua katumeluun. Toukokuun viimeisel-
lä viikolla kaupungin paikallispoliisi teki yli viisisataa 
toimenpidettä liittyen meluntorjuntaan kaupungin 
historiallisessa keskustassa sijaitsevissa ravintolois-
sa ja kaduilla. Viikon aikana poliisi kirjoitti 31 henki-
lölle sakot kaupungin historiallisessa keskustassa 
kadulla meluamisesta ja siten naapurien häiritsemi-
sestä. Lisäksi viisi kitaraa ja kaiutinta takavarikoitiin. 
Myös kuudelle ravintolalle määrättiin seuraamuksia 
meluntorjuntaan liittyvistä rikkomuksista. 

• FUENGIROLASSA PIDÄTETTIIN mies, jonka oli 
oletetusti esiintynyt poliisina kiristääkseen sek-
siä naiselta. Tapauksen tutkinta alkoi huhtikuun lo-
pussa. Naiseen oli treffisivustolla ottanut yhteyttä 
mies, joka kertoi olevansa poliisi. Mies lähetti nai-
selle kuvia mm. väärästä poliisitunnuksesta. Mies 
väitti, että naisesta oli vireillä poliisitutkimuksia mm. 
petoksesta. Poliisin mukaan kiristäjä ehdotti uhrille 
seksisuhdetta vastineeksi ”pelastamisesta”. Kiris-
täjä on 49-vuotias mies, joka pidätettiin oletetusta 
syyllisyydestä kiristykseen ja poliisina esiintymi-
seen.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, 
minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?

Kokoomus

45%

Perussuomalaiset

18%

SDP

12%

Vasemmistoliitto

5%

Keskusta

5%

Kristillisdemokraatit

2%

Liike Nyt

5%

RKP

2%
Vihreät

3%

Valta kuuluu kansalle

4%

Seuraava kysymys: Mitä teet juhannuksena?

39% 22% 14%

4% 5% 4% 4%

2.6.2% 2%3%

Päivisin rannat halutaan pyhittää auringonpalvojille, yöllä on työkoneiden vuoro jyllätä.

31.3.

monilla rannoilla Aurinko-
rannikon eri kaupungeissa. 

Tällä hetkellä näyttää sil-
tä, että kaikki myrskytuhot 

saadaan korjattua kesä-
kuun puoliväliin mennessä.
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SDP

Valta kuuluu kansalle

Tilaa Armi Aktiivituolin kotinäyttö Suomessa. 
Saat tuolin myös espanjankotiisi 
näppärästi rahtilähetyksellä!

A

Kallistuva istuin ja
käsinojien mekaniikka
helpottaa nousemista.

AUTTAA YLÖS

Vähentää virheellistä
kuormitusta ja kipuja.

SÄÄSTÄÄ NIVELIÄ

Parantaa tasapainoa ja 
vähentää kaatumisriskiä.

Vahvistaa lihaksia kuin
huomaamatta!

AKTIVOI OMIEN 
LIHASTEN KÄYTTÖÄ

Ristiselän tuki ja
säädettävä niskatuki.

HYVÄ SELÄLLE

Armi Aktiivituoli auttaa ylös ja kuntouttaa
Kun heikkovoimaisuus, 
polvet, selkä tai 
lonkka vaivaavat.

inutlaatuisen, ylösnousua avustavan 
mekanisminsa avulla se säästää nive-
liä, vahvistaa alaraajojen lihaksia sekä 
parantaa tasapainoa. Ristiselän tuen, 

joustavan selkänojan ja säädettävän niskatuen 
ansiosta tuolissa on myös erittäin mukava istua. 
Ergonominen tuoli ennaltaehkäisee liikku-
mattomuudesta johtuvia tuki- ja liikuntae-
linvaivoja ja antaa lisää aktiivisia vuosia kotona.
 Käyttäjänsä mittojen mukaan valmistet-
tu Aktiivituoli ohjaa nousemaan oikein, niveliä 
virheellisesti rasittamatta ja kivutta ylös. Tuolin 
ainoana ”moottorina” toimii käyttäjä itse, jolloin 
tuolin avulla voi myös jumpata ylösnousuun tar-
vittavia lihaksia ja tasapainoa, jota tarvitaan ar-
jessa selviytymiseen.

 Fysioterapeuttien suosittelema Armi on Val-
virassa rekisteröity lääkinnällinen laite ja paten-
toitu suomalainen keksintö, joka helpottaa myös 
hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien työtä. Se 
ei ole hetken helpotus vaan pitkäkestoinen hyöty, 
joka parantaa toimintakykyä kaikissa muissakin 
arkielämän tilanteissa.
 Tapio Anttilan muotoilema tyylikäs ja kau-
nis nojatuoli sopii vaativaankin sisustusmakuun. 
Sitä saa neljällä jalalla tai pyörivällä laippajalalla, 
halutulla materiaalilla ja väreillä.
 Armin idean isän, fysioterapeutti Jorma 
Eerolan mukaan sen toiminta selviää parhaiten 
kokeilemalla itse. Siksi Armista voi pyytää mak-
suttoman esittelyn omaan kotiin.

Tilaa, kysy lisää: 
armi-aktiivituoli.fi 

tai soita 
+358 50 366 1832

Tampere on nyt airBalticin kotikenttä.
lentoontampereelta.fi 

Malagaan!
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Battle Beast takoo suomimetallia Alamedassa

Aurinkorannikon metalli-
päille Alameda on varsin 
kohtuullisen matkan pääs-
sä, esimerkiksi Fuengirolas-
ta karkeloihin autoilee noin 
tunnissa, ilman isompaa 
pelkoa ylinopeussakoista.

Alamedan kaupungin 
laidalla, Parque del Camor-
rillo puistossa järjestettävä 
Camorock juhlitaan nyt ke-
säkuun 4. päivänä kym-
menettä kertaa. Päivän 
mittaisen festarin laval-
ta tarjoillaan paikallisten 

bändien ohella, tapahtu-
man pääesiintyjän, suo-
malaisen Battle Beastin 
metallipoljentoa.

14-vuotisen historiansa 
aikana Battle Beast on jul-
kaissut kuusi täyspitkää 
albumia, joista uusin, Cir-
cus of Doom, tämän vuo-
den tammikuussa. Neljä 
viimeisintä Battle Beast 
albumia on noussut he-
ti ilmestyttyään Suomen 
listaykköseksi.

Battle Beast aloittaa ke-
sän festivaalikiertueensa 
3.6. Tsekistä ja heti seuraa-
vana päivänä karavaani 
pysähtyy siis Alamedas-
sa. Kesäkuun 8. päivänä 
yhtye esiintyy legendaari-
sen Judas Priestin lämppä-
rinä Helsingin jäähallissa. 
Siitä matka jatkuu pitkin 
Eurooppaa, ja syyskuun 
loppupuolelle mennessä 
keikkoja kertyy kaikki-
aan pitkästi yli 30.

Battle Beast saapuu Málagaan näyttämään, miten paiskitaan suomalaista power metallia.

Alamedan pikkukaupunki Málagan provinssin 
pohjoislaidalla toimii näyttämönä Camorock 
2022 -festarille, jossa raikaa myös railakas 
suomimetalli Battle Beastin toimesta.

Toukokuun luetuimmat
TAITAA OLLA ensimmäi-
nen kerta, kun Fuengiro-
la.fi -median historiassa 
sama artikkeli on lue-
tuin kahtena peräkkäi-
senä kuukautena. Etsityn 

rikollisen puolison Pia 
Heikkilän tarinaa luet-
tiin runsaasti vielä tou-
kokuun puolella, vaikka 
varsinainen lukupiikki 
olikin huhtikuussa.  

Taina Liekarin patikka-
matka ja Matti Kuosma-
sen sähkömopoautoilu 
Euroopan halki oli myös 
kiinnostavaa, samoin 
Leijonien voiton kun-

niaksi järjestetyt juh-
lat. Juttu Tausikibaarin 
tomerasta emännästä 
Marge Toivosesta jäi niu-
kasti mitalisijojen ulko-
puolelle.

Tainan, Matin ja Akun matkat herättivät kiinnostusta.

Toukokuun Top 5

1. Etsityn rikollisen puoliso: Olin puoli vuotta 
valtion panttivankina

2. Kahden ”hullun” matka
3. Fuengirolan torilla tavattiin – lupaongelma 

häiritsi juhlimista
4. Porttikiellosta portin varitijaksi
5. Kovaa peliä Mijasissa – kidnappaus, aseita ja 

väärää rahaa

Visste du att Barona redan har fler än 
250 personer på jobb här i Fuengirola?  
 
Nu letar vi också efter svenskspråkiga! 
Kolla in på våra öppna arbetsplatser 
och sök med!

barona.fi
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Etätöihin Aurinkoon

Työ on yksi tärkeimmistä asioista ihmisen elämäs-
sä. Jos työ on mielekästä ja olosuhteet kunnossa, 
onnellisuus on helpommin saavutettavissa.

Varsinkin olosuhteisiin pystyy itse vaikuttamaan. 
Nykyään monet työt ovat sellaisia, että niitä voi teh-
dä käytännössä missä päin maailmaa tahansa.

Auringon valo ja lämpö on tärkeä viihtyvyystekijä. 
Jos töitä on mahdollista tehdä etänä, miksipä et va-
litsisi paikaksi Espanjan Aurinkorannikkoa?

Fuengirolasta löytyy helpot ja kätevät ratkaisut etä-
työlle. Oletpa sitten yksittäinen ihminen tai isom-
pi työporukka, tilat ja muut fasiliteetit ovat valmiina 

odottamassa sinua. Tarjolla on toimistoja ja yksit-
täisiä toimipisteitä. Voit varata tiloja päiväksi, viikok-
si, kuukaudeksi tai vuosiksi.

Smart Work Plaza Co-working center avattiin ke-
väällä 2021 Fuengirolan Los Bolichesin kaupungin-
osassa suomalaisyhteisön sydämessä. 

SWP Boliches tarjoaa tilojen lisäksi kansainvälisen 
työyhteisön ja mukavia aktiviteetteja. Joka viikko 
nautitaan aamiainen yhdessä ja perjantaisin työviik-
ko lopetetaan porukalla kuohuviinilasin äärellä.

Samassa rakennuksessa SWP Bolichesin kanssa 
on tarjolla runsaasti muita palveluja.

Matkailupalvelut

Meriatur.com -matkatoimis-
to palvelee kaikissa matkai-
luun liittyvissä asioissa. Voit 
varata kätevästi lentosi tai 
varata lomamatkan minne 
tahansa. Aurinkorannikolla 
on paljon nähtävää, Meria-
tur.com järjestää päiväretkiä 
mielenkiintoisiin kohteisiin. 
Matkatoimistosta löydät 
myös postilaatikot ja paljon 
muita palveluja.

Golfpalvelut

PAR1 on klassikko. Yritys on 
toiminut suomalaisten gol-
fareiden turvana ja tukena jo 
yli 20 vuotta. Täältä voit vara 
greenfeet, hankkia pallot ja 
hanskat  sekä vuokrata mai-
lat. Myös autonvuokraus on-
nistuu PAR1:n kautta.

Asunnonvuokraus

Kesäkatu löytää sinulle 
sopivan asunnon Aurinko-
rannikolta. Tai jos sinulla on 
sijoitusasuntoja alueella, 
kesäkatu hoitaa kätevästi 
vuokrauksen.

Kuljetuspalvelut

Fuengirola Restasol kuljettaa 
sinut lentokentälle, golfken-
tälle, Sierra Nevadaan las-
kettelemaan tai ylipäätänsä 
minne ikinä haluatkin mennä.

Netti- ja puhelinpalvelut

Mimobile tarjoaa ratkaisun, 
kun tarvitsen nettiliittymän 
kotiisi. Tai kun haluat ottaa 
käyttöön espanjalaisen pu-
helinliittymän. Myös Suomen 
tv-kanavat järjestyvät tätä 
kautta.

Ruokakauppa

Jos salmiakin, Turun sina-
pin tai lonkeron himo yllät-
tää, ratkaisu löytyy Centron 
puodista. Suomalaisten elin-
tarvikkeiden lisäksi hyllyiltä 
löytyy myös runsas valikoi-
ma luontaistuotteita.

Kahvila- ja cateringpalvelut

Simply Scandinavianin vit-
riinistä voit nauttia raikkaita 
salaatteja, täytettyjä voi-

leipiä ja herkullisia leivon-
naisia. Isompaan nälkään 
hapanjuuritaikinaan leivot-
tua pizzaa tai burgereita.

Ohjelmalliset 
ravintolapalvelut

Kukko Events tunnetaan 
Suomen eteläisimpänä mu-
siikkiklubina. Suomalai-
set artistit ja teatterin tekijät 
esiintyvät ravintolassa nau-
tinnollisen illallisen lomassa. 
Vakiovieraita ovat esimer-
kiksi Tuomari Nurmio, Pauli 
Hanhiniemi, Pepe Willberg ja 
Mikko Kivinen.

Lasten päiväkerho

Lastenkerho Tuiskulassa 
3–6-vuotiaat lapset viihty-
vät päivittäin aamusta ilta-
päivään. Iltapäivisin lapset 

voivat osallistua myös esi-
merkiksi leivonta- tai askar-
telukerhoon.

Kiinnostuitko  
mahdollisuudesta?  
Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Puhelimitse  
+34 622 329 645
Sähköpostilla  
boliches@swplaza.es
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Barona voi hyvin ja 
kasvaa Fuengirolassa

Yritysuutinen

– Barona taitaa olla Fuen-
girolan kaupungin jälkeen 
suurin työllistäjä täällä, ar-
vioi Baronan uusi palvelu-
keskuspäällikkö Marianne 
Eliasson.

Marianne itse tuli Fuen-
girolaan baronalaiseksi elo-
kuussa 2021. 

– Kun tultiin tänne, niin 
viikko lomailtiin ja sitten 
haluttiin jo päästä kiinni 
työarkeen, hän muistelee.

– Fuengirola ei ollut 
minulle ennestään tuttu 
paikka. Jos miettii ennakko-
käsityksiä ja sitten elämää 
täällä, niin on ollut ihanaa 
huomata, että Fuengirola 
on huomattavasti mainet-
taan parempi paikka! Eli-
asson iloitsee.

Ulkopuolisen mieliku-
vaa Fuengirolasta helpos-
ti vääristää se, että media 

on nostanut käsittelyynsä 
paljon negatiivisia asioita. 
Monella on myös sellainen 
käsitys, että Fuengirolassa 
asuisi lähinnä suomalai-
sia eläkeläisiä ja sitten nii-
tä nuoria puhelinmyyjiä. 

– Kyllä täällä työsken-
telee paljon ihan tavallisia 
suomalaisia perheineen, 
tuore palvelukeskuspääl-
likkö nauraa.

Fuengirola on hyvä paik-
ka tehdä töitä ja harrastaa. 

– Elämä täällä on helpos-
ti aktiivisempaa. Hyvässä 
säässä on helpompi har-
rastaa ja täällä harrastus-
mahdollisuuksia on paljon 
tarjolla, CrossFitia itsekin 
harrastava Marianne Eli-
asson iloitsee.

– Seuraaavaksi täytyy ot-
taa padeli haltuun!

Monella on myös Fuen-

girolan Baronasta vääriä 
mielikuvia. Mielikuvat 
nuorista puhelinmyyjistä 
istuvat sitkeässä. Eliasson 
tarkistaa viimeisimpiä ti-
lastoja henkilöstöstä. 

– Meillä 35 % henkilös-
töstä on 26–35-vuotiaita ja 
alle 15 % henkilöstöstä on 
alle 25-vuotiaita. Kyllä Ba-
rona on myös nuorille hyvä 
ja turvallinen paikka kas-
vaa työelämään.

– Iso talo tarjoaa ison ta-
lon vakauden ja ison talon 
edut. Meillä keskitytään ai-
na ihmiseen ja hänen mah-
dollisuuksiinsa kehittyä 
omalla työurallaan. Baro-
nalla on työhyvinvointi-
koordinaattori ja ihmisistä 
pidetään huolta.

– Meillä on baronalaisille 
Barovire-toimintaa. Järjes-
tämme monipuolisesti eri-
laisia aktiviteetteja. On ollut 
retkiä Sierra Nevadaan, len-
tisryhmää ja lippuja kei-
koille. Baronan porukalla 
käytiin myös esimerkiksi 
Raappanan keikalla Kukos-
sa, Eliasson luettelee.

– Annankin vinkin kai-

kille tänne töihin tulevil-
le: Kannattaa aloittaa jokin 
harrastus ja verkostoitua. 
Harrastuksen kautta tapaa 
helposti uusia ystäviä. Yk-
sin ei kannata jäädä, kun 
muuttaa uuteen paikkaan.

Barona tuottaa palvelu-
ja suomalaisille yrityksille. 
Asiakaspalvelua, back of-
fice- palveluja ja IT service 
desk -palveluja. 

– Meillä on tälläkin het-
kellä paljon töitä tarjolla 
asiakaspalvelussa ja IT-
tuessa, Baronan uusi pal-
velukeskuksenpäällikkö 
Marianne Eliasson kertoo.

Pandemian aikana Baro-
nalla on opittu myös hybri-
dityömalli. 

– Eli meillä voidaan yh-
distää joustavasti työn-
tekemistä läsnäoloon ja 
etätyöhön. Monille työyh-
teisöön kuuluminen on tär-
keä asia.

Fuengirolan Barona on 
myös kansainvälistymäs-

sä. Suomalaisille yrityksil-
le halutaan tarjota jatkossa 
myös enemmän palveluja 
pohjoismaisilla kielillä. 

– Meille haetaan töihin 
myös ruotsia, norjaa ja tans-
kaa puhuvia baronalaisia, 
Eliasson vahvistaa.

Seitsemän vuotta sitten Fuengirolan työ-
markkinoille kiinnittynyt Baronan palvelukes-
kus voi hyvin ja jatkaa kasvuaan. Palvelu-
keskus työllistää tällä hetkellä noin 250 
suomalaista Fuengirolassa.

Uusi palvelukeskuksenpäällikkö Marianne Eliasson.

Palvelemme suomeksi.
Ammattitaitoisesti, vuosien kokemuksella.
Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz 3, 29640 Fuengirola

Puh. 952 47 00 73
Whatsapp: +34 691 93 46 60

Booking: timma.fi/soleyesfuengirola
www.soleyes.es

Silmälääkäripalvelut
• Kaihileikkaus
• Ikänäköleikkaus
• Laserkirurgia PRK/Lasik
• Verkkokalvoleikkaukset

Esteettiset hoidot
• Co2 Laser (esim. kasvojen  

ihon nuorentaminen)
• IPL-kuivasilmäisyyden hoito
• Ylä- ja alaluomien leikkaukset

Sol Eyes klinikka

 KUKA?
Marianne Eliasson, 
palvelukeskuspäällikkö,  
Barona Fuengirola
Työkokemus: Vahva tausta terveydenhuollossa. 
Tehnyt töitä sairaanhoitajana ja siirtynyt johto-
tehtäviin. Ollut mm. mukana perustamassa sai-
raalaa. Yksi lempityöpaikoista sairaanhoitajan 
ajoilta on Töölön neurokirurginen tehovalvonta-
osasto. Toiminut myös teollisuuden puolella  
ennen pandemiaa. 
Perhe: Naimisissa 18 vuotta. 2 aikuista lasta. 
Tuore isoäiti – ”Fuge Famu”
Harrastuksia: CrossFit, juokseminen ja kaikki 
sporttinen toiminta. Seuraava haaste on ottaa 
padel haltuun.

• Lentoliput • Hotellit • Ryhmämatkat 
• Risteilyt • Päiväretket • Asunnot
• Autonvuokraukset • Laivaliput

• Postilokerot • Kopiot 

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 

Kaikki
matkallesi
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Mitä jos elämä yllättää?
Varmista, että asiat pysyvät omissa käsissäsi,
jos toimintakykysi pettää.

Tee edunvalvontavaltuutus ajoissa. 

Lue lisää:

omissakäsissä.fi

TERVETULOA MUKAAN ELINVOIMAISEEN 
JA ILOISEEN SUOMELAAN!

Lisätietoa: 
www.suomela.info

Camino de la Cantera 49, 
Edif. Girasol, Los Pacos, 

Fuengirola

Talvikaudella tarjoamme mielekästä tekemistä jäsenistöllemme, yli
30 harrastekerhoa viikoittain, meillä ei räntä tai liukkaus haittaa

harrastamista. Jäsenyys 35€/vuosi, kk-jäsenyys 15€, mahtavia
etuja jäsenillemme. Mm. gol� ssa jäsenhinnat useilla kentillä.

• Meitä on yli tuhat!
• Sijainti Los Pacosissa 

Edi� cio Girasolissa, 
hyvät kulkuyhteydet.

• Jäseneksi voit liittyä 
netissä ja edut saat 
käyttöösi heti!

• Mobiilijäsenkortti 
tulossa.
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Hei, me patikoidaan!

Aivan kivenheiton päässä kau-
punkien rantakaduilta on kilo-
metreittäin patikointireittejä, 
sykähdyttäviä maisemia ja 
puhdasta luontoa. Jätä tekosyyt 
kotiin, ja lähde reippailemaan!
Teksti ja kuvat: Marena Ahonen

Mijas-vuoren valloitus
Mijasin kylän yläpuolelle kohoavan Mijasin 
vuoren rinteillä kiemurtelee useita eripituisia 
reittejä, jotka on merkattu värikoodeilla. Reitit 
lähtevät vuonna 1710 rakennetulta erakko-
luostarilta, joka näkyy vuoren rinteellä parin 
sadan metrin päässä Mijasin yläpuolelta kul-
kevalta tieltä. Näille vuoristopoluille lähtiessä 
kannattaa varautua haastaviinkin maastoihin 
sekä suuriin korkeuseroihin. Halutessaan voi 
kivuta aina vuoren huipulle saakka 1150 met-
rin korkeuteen.

El Chaparralin maastot
Aina ei tarvitse kivuta vuorille saak-
ka nauttiakseen luonnon rauhasta. 
Esimerkiksi El Chaparralin golfken-
tän, Mijasin hippodromin ja maksu-
tien välisellä alueella on kilometri-
kaupalla lenkkeilijöiden – ja vuohien 
– suosimia maalaisteitä. Matkaan 
voi lähteä esimerkiksi hippodromin 
kulmalta.

Benalmádenan kaapelihissi
Arroyo de la Mielin juna-aseman 
edustalta lähtevä kaapelihissi nou-
see lähes 800 metrin korkeuteen. 
Huipulta aukeaa 360 asteen näky-
mä ympäri rannikkoa. Lisäksi hissin 
päätepysäkillä voi tutustua kotkapuis-
toon ja kesäiltoina myös ulkoilmap-
lanetaarioon. Ylhäällä puistossakin 
riittää käveltävää, mutta halutessaan 
matkan sinne voi hissin sijaan taittaa 
myös jalan.

Pacos–Mijas-maaseutureitti
Nousu Fuengirolan Los Pacos -asuinalu-
eelta Mijasin kylään tarjoaa aitoa maa-
laistunnelmaa, vaihtelevia maastoja sekä 
upeita näköaloja. Tällä reitillä vastaan 
saattaa astella hevosia ja vuohia. Matkan 
varrella on myös hurmaava Peña Cabal-
lista -maalaisbaari, jossa voi pysähtyä 
tauolle. Täsmälliset reittiohjeet tälle reitille 
saa esimerkiksi Pentti Korpelan Espanjan 
Aurinkorannikon patikkareitit -kirjasta.

Antennivuori
Fuengirolan koillispuolella vuoren 
huipulla taivasta hipovat korkeat 
antennit, joiden juurelta aukeavat 
upeat rannikkomaisemat. Sinne voi 
kohota joko jyrkkää vuoristopolkua 
tai kapean asfalttitien vartta pitkin. 
Jälkimmäisen reitin voi myös ajaa 
autolla.

Maisemalouhos
Mijasin kylän koillispuolella sijaitseva 
maisemalouhos muistuttaa alueen 
kalkkikivilouhostaustasta. Luonnon 
omaksi amfiteatteriksi 90-luvulla mai-
semoidun louhoksen ympäristössä 
on hyväkuntoinen retkireitistö, jota 
voi kiertää niin kävellen, juosten kuin 
pyörälläkin. Maisemalouhoksen poh-
joispuolelta aukeaa henkeäsalpaavan 
kaunis maisema sisämaan suuntaan.

Fuengirola

Info
• Lähialueen vaellusreitteihin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi 
 osoitteessa: https://www.andalucia.org/es/rutas-de-senderismo
• Matkaan voi lähteä myös kirjan kanssa: Aurinkorannikon vaellusreittejä 
 esittelevät esimerkiksi Rami Kääriäinen kirjassaan Buen Camino sekä 
 Pentti Korpela opuksessaan Espanjan Aurinkorannikon patikkareitit.
• Google Mapsin satelliittikuvista saa myös reittivinkkejä.
• Muista pakata matkaan riittävästi vettä ja eväitä. Lyhyelläkin reitillä 
 heikko olo saattaa yllättää.

AP-7

A-387
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Löydät meidät myös TE-keskuksesta 
https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/11423457

LAATUTAPAAMISET S.L. REKRYTOI!

DUUNIKAVEREITA...

ROUHEAN PALJON 
  

LAATUTAPAAMISET S.L. 

Laajennamme toimintaamme ja haemme 
joukkoomme iloiseen buukkareita. Haluatko 
työskennellä kotoa käsin? Kaipaatko 
lisätienestiä? Oletko myyntihenkinen ja 
tulostavoitteinen? Oletko sosiaalinen henkilö, 
jolla on kilpailuviettiä ja halua menestyä? Jos 
vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

Haemme osa- ja kokoaikaisia buukkareita, 
työaika arkisin klo 8–16, työhön perehdytetään. 
Palkkaus koostuu perus- ja bonus-
palkkauksesta. Meillä on alan paras 
peruspalkka Espanjassa. Keskimääräinen 
kuukausiansio on 2000-4000 €.

Työnkuvaus:
• Olet ensikosketuksemme potentiaalisiin asiakkaisiin.
• Tarjoat asiakkaillemme parasta mahdollista 

asiakaspalvelua.
• Sovit tapaamisia puhelimitse tilaaja-asiakkaillemme.

Odotamme sinulta:
• Aikaisempi puhelintyökokemus katsotaan eduksi.
• Haluat oppia uutta ja kehittyä.
• Olet sosiaalinen ja positiivinen.
• Olet myyntihenkinen tiimipelaaja.

Tule osaksi Laatutapaamiset -perhettä!

Lisätietoja ja hakemukset:
Esa Kortetjärvi
CEO
esa.kortetjarvi@laatutapaamiset.fi

Töihin Málagaan!

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

– Toimisto 800 m Victoria Kent Renfe -asemalta –

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA

Edellytämme hakijalta:
– kykyä toimia ammatillisen ja energisen tiimin jäsenenä
– hyviä vuorovaikutustaitoja ja korkeaa työmotivaatiota
– kehittymiskykyä ja valmiutta toimia asiakaspalvelutehtävissä

Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. sotu-
edut sekä terveydenhuollon.

Saat heti kiinteän pohjapalkan, 1300€/kk, 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.

Työtehtäviin kuuluu:
– palvelun markkinointi/ jalometallien ostaminen  
 -tilauskäsittely-järjestelmiin  
– asiakkuuden ylläpitovaiheet

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

Pohjapalkka
1300€/kk 

(1217€ netto)

”Metalleista  
Jaloimman 
Kierrätystä  

– Tule mukaan”

– Me emme myy mitään - Me ostamme –

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.
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Suolistomikrobiston tutkimus on osoittanut sekä suun 
että suoliston mikrobiston yhteyden koko kehon hyvin-
vointiin. Suolistossa viihtyvät hyvät bakteerilajit kuten 
bifidobakteerit ja laktobasillit vaikuttavat immuunipuo-
lustukseen. Ne tuottavat vitamiineja ja erityisiä rasva-
happoja, jotka voitelevat ja tiivistävät suolenseinämän 
rakenteita ja samalla estävät ei-toivottujen bakteerien 
lisääntymistä ja pääsyä elimistöön.

Koodilla aurinko -15% alennus 
tuotteista 2022 loppuun asti >
www.gutguide.fi verkkokaupasta 

skannaa 
QR-koodi 

> gutguide.fi
 

ToothGuide®PLUS-purutablettien si-
sältämät S. salivarius K12 -bakteerit 
ovat suun luonnollisia, suojaavia kan-
toja, jotka syrjäyttävät huonoja bak-
teereita ja hiivoja. 

Herkän suoliston bakteerit ja niiden ravinnekuidut tasapainottavat mikrobiston.

Hyviä uutisia!
Suun ja suoliston mikrobistoihin 
voi jokainen vaikuttaa.

ILMOITUS

Suussa ja suolistossa on omat, 
tyypilliset, suojaavat bakteerila-
jinsa, joiden toimintaan vaikuttaa 
ruokavalio, lääkitykset, sairaudet 
ja elintavat. Ikääntyessä tärkeät 
bifidobakteerit alkavat valitetta-
vasti vähentyä ja mikrobiston ta-
sapaino järkkyy. Epätasapainotila 
liittyy tulehduksellisiin sairauksiin, 
ärtyneeseen suolistoon (IBS), 
ylipainoon, allergioihin, atopiaan, 
diabetekseen sekä neurologisiin 
ongelmiin, sillä suolistosta on 
yhteys aivoihin. 

Myös covid19-infektion on 
todettu aiheuttavan epätasapai-
notilan ja huonojen bakteerien 
lisääntymisen suolistossa. Hyvä 
uutinen on, että epätasapainois-
ta mikrobistoa voi korjata sekä 
suussa että suolistossa ruoka-
valiolla sekä erilaisilla bakteeri- ja 
kuitutuotteilla. 

Suomalainen GutGuide-labo-
ratorio tutkii ja analysoi suun 

ja suoliston mikrobistoja sekä 
kehittää bakteerituotteita eri 
tarpeisiin.

Mikrobiologimme vastaavat 
kysymyksiin: info@gutguide.fi

NSC GROUP Oy
hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut

www.nscgroup.fi

Ota yhteyttä niin suunnitellaan sinulle sopivaa tukea. 

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

• Keskusteluapu

• TRE-ohjaus

• Kotihoito

• Edunvalvonta-ASIAT

• Asiointiapu

• Kriisitilanteet

• Pari-ja ihmissuhteet

• LAUSUNNOT

• Arjen JA TALOUDEN hallinta

• Sosiaalinen kuntoutus

MYÖS PERHETYÖ, AMMATILLINEN TUKIHENKILÖ JA TERAPIAPALVELUT

Sangria – juoma  
kuin kesä itse
Espanjan kesä ilman sangriaa on kuin 
Suomen kesä ilman hyttysiä. Jottei niin 
hassusti pääse käymään, tässä simppeli 
ohje kesän herkkujuomaan.

Tarvitset:
Punaviiniä, väkevää alkoholia (esim. sit-
ruslikööriä tai brandyä), hedelmiä, soke-
ria, sitruunalimua tai vissyä ja jäitä.

Ja näin:
Kaada isoon kannuun pullollinen puna-
viiniä, loraus brandyä, hedelmäkuutioita 
ja maun mukaan sokeria. Jos aikataulu 
sallii, laita tuokioksi jääkaappiin vetäy-
tymään. Juuri ennen tarjoilua lisää lant-
rinki (limppari/vissy/hedelmämehu) ja 
jäät. Aurinkovarjo on valinnainen.

Ja ääntä kohti, kippis!
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+34 693 576 814

Suomalainen perheyritys Aurinkorannikolla

C. Ricardo Zamora, 29640 

Fuengirola, Málaga

jeti.numminen@gmail.com

Pakettiautot

Skootterit

Pyörät etc.

MEILTÄ

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

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

Kalajokigolf 
Tiitaival 59 • Kalajoki Hiekkasärkät 
Caddiemaster p. 010 5055 510 
kalajokigolf@kalajokigolf.fi

MERTA, HIEKKAA 
JA GOLFIA

kalajokigolf.fi

Tervetuloa  

Kalajoelle!

Lähde retkelle! 

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 

KLASSIKKO

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

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

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

Caminito del Rey
21.6., hinta 48€

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

El Torcal & Antequera
7.6., hinta 38€

Marbella, Puerto Banús & Ojen
16.6., 30.6., hinta 34€
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Bioparc – keidas keskellä Fuengirolaa

Parque de Poniente, 
tuo leikkipuistojen 
Mercedes

Laivan ympäristön maa 
on muokattu aallokoksi, 
joten ensin miehistön on 
selvitettävä tiensä tyrs-
kyjen läpi laivaan. Valta-
va merirosvolaiva imaisee 
leikkijän mukaansa sekä 
puhaltaa mielikuvituksen 
purjeet pulleiksi. Ruorista 
kiinni ja kokka kohti paa-
puuria!

Hyvin pian kielimuuris-
ta huolimatta lapset läh-
tevät mukaan yhteiseen 
leikkiin. Yhden pyörittäes-

sä ruoria, toiset tiirailevat 
kaukoputkista karikoita ja 
osa syöksähtää liukumä-
estä hyppelemään aallon 
harjalta toiselle. 

Pienimmille piraateil-
le on puolestaan tarjolla 
leikkisaareke, mikäli lai-
vaan kapuaminen ei vielä 
ole ajankohtaista.

Puiston kahvilassa voi 
joutoaikaa kuluttaa kahvi-
kupposen ääressä tai kah-
vilan ollessa kiinni on sen 
pihakalusteet kuitenkin 

käytettävissä esimerkik-
si omien eväiden syöntiin. 
Aukioloaikoja kuppilalle 
ei tosin löytynyt.

Yhden jalkapallokentän 
kokoisella puistoalueella 
on myös yleiset ulkokun-
toilulaitteet, joita löytyy lä-
hes jokaisen leikkipuiston 
läheisyydestä. 

Metallikiekuroin koris-
tellut puistonpenkit reu-
nustavat aluetta, joita on 
sekä auringossa, että var-
jossa. Itse laiva kylpee suo-

rassa auringon lämmössä, 
joten kuumana päivänä tä-
mä on hyvä ottaa huomi-
oon.

Ilahduttavaa oli myös 
huomata, että jälleen on 
viety suomalaista osaamis-
ta maailmalle, sillä laivan 
monikymmenmetrisestä 
kyljestä löytyy tuttu suo-
malaisen leikkikenttära-
kentajan kyltti.

Osoite: Avenida de Santa Amalia, 
11 29640 Fuengirola

Bioparc Fuengirola sisäl-
tää alueita, jotka edustavat 
maapallon eri ekosystee-
mejä. Tällä tavalla se eroaa 

useimmista muista eläin-
tarhoista merkittävästi. 

Afrikan alue muistuttaa 
kaikin osin aitoa Afrikkaa, 

Madagaskarin alue Mada-
gaskaria, Kaakkois-Aasi-
an alue Kaakkois-Aasiaa 
ja indopasifinen alue on 
kuin suoraan kyseisen pai-
kan matkaoppaasta. 

Eläinlajeja löytyy lai-
dasta laitaan. Muun mu-
assa strutseja, krokotiileja, 
leijonia, pelikaaneja, sarvi-
kuonoja, piikkisikoja, pyto-

neita, myrkkysammakkoja 
ja leopardeja. On varmaa, et-
tä kukaan vierailija ei tule 
pettymään ainakaan eläin-
lajien kapeaan valikoimaan.

Bioparc Fuengirola on 
myös osa kansainvälises-
ti merkittävää uhanalais-
ten lajien elvytysohjelmaa. 
Esimerkiksi viime elo-
kuussa eläintarhassa syn-

tyi erittäin uhanalaiseksi 
määritellyn borneonoran-
gin poikanen. Kyseessä 
oli tuolloin ensimmäinen 
borneonorangin poikanen 
koko suojeluohjelman puit-
teissa edellisen 12 kuukau-
den aikana.

Mikä parasta, hinnat 
ovat kohtuullisia. Aikui-
sen sisäänpääsymaksu on 

23 euroa, lapsilta 17 euroa. 
Sijainti on myös ihanteel-
linen Fuengirolan kaupun-
gintalon vieressä. Puisto 
on avoinna joka päivä klo 
10 alkaen sulkeutuen vii-
konloppuisin vasta ilta-
myöhään.

Osoite: Calle Camilo José Cela, 
6 y 8, 29640 Fuengirola

1970-luvulla valmistunut ja 1990-luvulla 
nykyisen kaltaiseksi muutettu Bioparc 
Fuengirola on eläintarha ja ekologinen puisto 
aivan Fuengirolan keskustassa. 

Bioparc Fuengirolan asukkaille on rakennettu mahdollisimman luonnonmukaiset ympäristöt.

Laivapuiston mainingeissa viihtyvät monen ikäiset lapset.

Eittämättä Fuengirolan paras leikkipuisto 
löytyy Miramarin ostoskeskuksen 
läheisyydestä.
Teksti ja kuvat: Tiina Jokinen

Maata näkyvissä, hiio hoi!
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Suuri Illuusio – mielikuvituksen museo Málagassa
Suomalainen ei usko, ennen kuin näkee. Eikä 
muuten kannattaisi uskoa silloinkaan, silmän 
ja aivojen yhteistoimintaa pystytään manipu-
loimaan. Juuri niin tehdään hauskassa Museo 
de la Imaginaciónissa Málagassa.
Teksti ja kuvat: Tuisku ja Antti Pekkarinen

Kuinka susi kesytetään? Tuossapa oiva profiilikuva Facebookiin.

Tuhatmäärin perhosia 
Benalmádenassa

Benalmádenan perhos-
puisto sijaitsee kaupungin 
buddhalaisen stupan vie-
ressä ja on pinta-alaltaan 
noin 2.000 neliömetriä. 
Perhospuiston pääraken-
nus muistuttaa aasialaista 
temppeliä. Suurin osa puis-
ton rakennusmateriaalis-
ta on suoraan Thaimaasta.

Kun astuu puiston ovis-
ta sisään, tuntee heti läm-
pimän ja kostean ilmaston. 
Puistossa on upeita vesipu-
touksia, puroja ja eksootti-
sia eläimiä. Esimerkiksi 
kenguru ja kilpikonnia. Per-
hospuistossa on yli 1.500 
perhosta, jotka edustavat 
150 eri lajia.

Maailmasta löytyy hui-
keat 265.000 eri perhoslajia 
ja se on kuoriaisten jälkeen 
maailman toiseksi moni-
muotoisin eläinlaji. 

Lyhyt elinkaari

Perhosten elinaika on noin 
2–3 viikkoa, joten jokaisel-

la vierailulla löytää uusia 
värikkäitä lajeja. Puistos-
ta löytyy perhoskehto, jos-
sa voi tutustua perhosten 
elämänkaareen ja nähdä, 
miten perhoset koteloitu-
vat ja avaavat siipensä en-
simmäisen kerran. 

Puistossa voi myös seu-
rata perhosten parittelu- ja 
muita käyttäytymisrituaa-
leja. Puiston lajeista noin 70 
prosenttia on alkuperäisiä 
ja 30 prosenttia maahan-
tuotuja lajeja. 

Perhosten muutaman 
viikon elinaika tarkoittaa 
myös sitä, että puiston asu-
kaskunta vaihtuu kahden 
viikon välein.

Lapset on otettu puistossa 
hyvin huomioon. Lapset saa-
vat listan eri perhoslajeista ja 
he voivat tehdä merkinnän 
listaan, kun löytävät kuvaa 
vastaavan perhosen. 

Osoite: Autovía del Mediterrá-
neo A7, C. Muerdago, Salida 217, 
29639 Benalmádena

Benalmádenan perhospuisto tarjoaa 
elämyksiä koko perheelle. 

Dryas iulia

Greta otoMariposario sijaitsee buddhalaisen stupan vieressä.

Rouva purkissa.

Museon viihdyttävin sali 
on niin sanottu valokuva-
huone. Siinä ihminen aset-
tuu erilaisiin lavasteisiin 
ja otetuissa valokuvissa 
hän näyttää olevan sisäl-
lä tilanteessa. Ihminen voi 
joutua hillopurkin sisään, 
huojuvalle riippusillalle 
tai vaikkapa kesyttämään 
jättikokoista sutta. On suo-
rastaan ihmeellistä, kuinka 
todellisilta tilanteet kuvis-

sa näyttävät. 
Museo de la Imaginación 

sopii erinomaisesti nykyai-
kaan. Lähes jokainen räpsii 
kuvia kännykällään ja jakaa 
niitä ystävilleen. Tästä mu-
seosta saa paljon jaettavia 
kuvia ja varmasti paljon tyk-
käyksiä ja muita reaktioita.

Museossa on myös erilai-
sin valotehostein tehtyjä il-
luusioita. Peilein ja valoin 
toteutetut pienet tilat kas-

vavat ihmissilmissä suu-
riksi saleiksi. 

Museon ensimmäises-
sä salissa on esillä kuvia, 
joiden sisältö on monise-
litteinen. Ensi vilkaisulla 
kuva näyttää aivan toisel-
ta, kuin vähän aikaa tuijo-
tettuna. Taas on silmää ja 
aivoa hämätty.

Museo de la Imaginación 
sijaitsee Málagan keskustas-
sa Sohon kaupunginosassa. 

Sisäänpääsy maksaa aikui-
silta 10€, alle 15-vuotiailta 
5€ ja alle 7-vuotiaat pääse-
vät ilmaiseksi sisään. 

Tärkein väline museo-
vierailulla on kamera tai 
kännykkä, jossa on ka-
mera. Tästä museosta 
nauttivat varmasti kaiken - 
ikäi set.

Osoite: C. Martínez Campos, 13, 
29001 Málaga

Vain mielikuvitus on raja-
na, kun tässä museossa lii-
kutaan. Optiset tehosteet, 
3D-kuvat ja muut vinkeät 

asiat saavat pään pyörälle. 
Välillä tuntuu oikeasti sil-
tä, onko mikään maailmas-
sa totta.
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Temptation Island on Suomen kohutuin 
ja keskustelluin tv-ohjelma. Se herättää 
paljon kiinnostusta, mutta myös moraa-
lista närkästystä. Ohjelmaa kuvataan par-
haillaan Marbellan lähistöllä. Tapasimme 
ohjelman juontajan Sami Kurosen.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuvat: Teemu Laitinen

Sami Kuronen – myötäelävä grillaaja

– Ihastuin tähän seutuun 
viime kesänä niin paljon, 
että puoli vakavissani ryh-
dyin miettimään asunnon 
hankkimista täältä. Ihmi-
sen on täällä yllättävän hy-
vä olla, Kuronen ihastelee.

Ihan heti Kuronen ei ole 
ainakaan pysyvästi Aurin-
korannikolle muuttamassa.

– En sentään ole vielä 
käynyt asuntoja katsomas-
sa, mutta kyllä sillä aja-
tuksella leikittelen. Ainoa 
hidaste tälle haaveelle on se, 
että minulla on 13-vuotias 
tyttö. Ehkä täytyy odottaa, 
että hän käy ensin koulun-
sa loppuun. Enemmän kuin 
todennäköistä on, että kun 
tyttö muuttaa omilleen, kat-
selen täältä mukavan pai-
kan asua.

Houkutus ei kysy 
paikkaa
Temptation Islandia on ku-
vattu Thaimaassa, Kainuun 
korvessa, Suomen Lapissa ja 
Espanjassa. Onko ympäris-
töllä vaikutusta ohjelman 
sisältöön?

– Houkutusta testataan ja 
kyllä se houkutus tulee top-
papuvunkin läpi, jos on tul-
lakseen. Ei siinä välttämättä 
tarvitse vaatteita riisua ja 
olla 30 asteen helteessä.

– Kyse on siitä, pystyykö 
houkutuksen väistämään ja 
pitämään omasta parisuh-
teestaan kiinni. Itsekin ajat-
telin, että talvisessa Lapissa 

kuvattu pari tuotantokaut-
ta vuodessa, nyt on palattu 
yhteen kauteen.

Kymmenen tehtyä tuo-
tantokautta on opettanut 
Kuroselle paljon. Myös 
suhde ohjelmaan ja siinä 
esiintyviin ihmisiin on 
muuttunut. Temptation 
Islandissa nähdään paljon 
särkyneitä sydämiä ja vah-
voja tunnereaktioita. 

– Ensimmäisinä tuotan-
tokausina otin ihmisten 
sydänsurut ja muut särky-
miset paljon henkilökoh-
taisemmin. Edelleen elän 
ihmisten tunteiden muka-
na, mutta vuosien mittaan 
olen onneksi oppinut ul-
koistamaan itseäni näistä 
asioista. 

– Myös roolini ohjel-
massa on vuosien varrella 
muuttunut. Aluksi saatoin 
olla kova grillaaja, joka löi 
lisää löylyä houkutuksiin. 
Nykyään olen ehkä enem-
män keskusteleva ja myö-
täelävä. Toivon oikeasti, että 
ihmiset oppisivat jotain it-
sestään tällä reissulla. Joko 
puhumaan tunteistaan tai 
löytäisivät itsestään uusia 
puolia. Ehkä kumppanis-
takin voi löytyä jotain uut-
ta tämän prosessin kautta.

Julkisuus luontevaa

Kuronen on runsaan tv-nä-
kyvyyden seurauksena yksi 
tunnetuimmista kasvoista 
Suomessa.

– Minulle julkisuus on 
tullut pikkuhiljaa vuosi-
kymmenten aikana. Jos se 
olisi tullut hetkessä sormia 
napsauttamalla, siinä olisi 
voinut mennä nuppi sekai-
sin. Olen totuttautunut jul-
kisuuteen vuosien mittaan 
ja siitä on tullut ihan luon-
nollinen osa arkea. Koetan 
aina löytää ajan kaveriku-

Muuttuvaa turismia

Pääkirjoitus 3.6.2022

tunteet eivät räiskyisi yhtä 
paljon kuin etelän lämmös-
sä, mutta ihan sama mei-
ninki siellä oli. 

Tämän kauden jengi

Temptation Islandin ku-
vaukset pääsivät täyteen 
vauhtiin toukokuun vii-
meisinä päivinä. Kausi on 
kuvattu juhannukseen 
mennessä.

– Osallistujien keski-ikä 
on tällä kaudella huomat-
tavasti aiempia korkeam-
pi. Katselin juuri ihmisten 
esittelyvideot ja minulla 
on sellainen tunne, että tä-
nä vuonna päästään paljon 
syvemmälle tunteisiin ilta-
nuotiolla. 

Ohjelmaan on otettu mu-
kaan hieman iäkkäämpiä 
pariskuntia katsojapalaut-
teen innoittamana. 

– Nelikymppisellä kes-
ki-ikää lähestyvällä paris-
kunnalla, jolla on takanaan 
usean vuoden parisuhde 
ja ehkä yhteistä pankki-
lainaakin, on paljon ko-
vemmat panokset, kuin 
parikymppisellä puoli 
vuotta seurustelleella. 

Ei enää 
henkilökohtaista
Kuronen on juontanut 
Temppareita vuodesta 
2015 saakka. Nyt kuvat-
tava kausi on yhdestoista. 
Viime vuosina ohjelmaa on 

 

KUKA?
Sami Kuronen

 ● Tv- ja radiojuontaja, 
ääninäyttelijä

 ● Syntynyt 21.1.1974
 ● Parisuhde status avoin
 ● Yksi tytär, Oona 13
 ● Viinin ystävä, lempirypäle 

riesling
 ● Intohimoinen 

ruokaharrastaja
 ● Seiskan lukijat valinneet 

seksikkäimmäksi 
kesäkolliksi

Olisitko valmis  
tosi-tv-ohjelmaan?      
Teksti ja kuvat:  
Santtu Hyytinen

Noel Parviainen, 20 
Porvoo

Olisin valmis. Suurmestarit 
tai joku tietovisatyyppinen 
ohjelma.

 

Tero Kettunen, 34 
Helsinki

En ole. Ihan höpöhöpö- 
ohjelmia.

Roope Virtanen, 29 
Helsinki  

En ole. En ole niin huomion-
kipeä, mitä ehkä ohjelma 
haluaisi. 

ville ja pienille juttutuoki-
oille.

Julkisuudella on kääntö-
puolensa, se tuo aina joitain 
rajoitteita elämään.

– Jos esimerkiksi tref-
failen uusia ihmisiä, halu-
an pitää ne hetket poissa 
julkisuudesta. Julkisiin 
ravintoloihin ei tutustumis-
vaiheessa viitsi mennä, sii-
tä ei halua lukea seuraavan 
viikon seiskasta.

Tuotemerkki Kuronen

Kuronen on osannut myös 
hyödyntää julkista imago-
aan. Hänen nimellään myy-
dään tällä hetkellä kolmea 

– Yksi positiivinen asia Espanjan kuvauksissa on se, että tuotantoryhmässä on mukana täällä asuvia suomalaisia. Heillä on mittava paikallistuntemus ja kommunikointi on helppoa.

Fuge, kiekkokaupunki 
Kuumana käyvät taas kerran rannikon suomalaiset. 
Mestaruus on taskussa ja ilo ylimmillään, kansalaisuus 
on korkeimmassa kraadissaan, ollaan ylpeitä suoma-
laisia. Muusta kun kiekosta ei ole puhuttu voiton jäl-
keen. Kiekkoon vihkiytymättömätkin yhtyvät riemuun, 
muu kun olisi oikein maanpetos, niin kuin ”putinismi”.

Hetkeksi unohtuu korona, Ukraina, Nato ja nurkan 
takana vaaniva apinarutto. Ja meillä kaikilla on niin 
mukavaa, kivaa kun saan olla mukana.

Nyt sitten olisi korkea aika suomalaisten lähteä puuhaa-
maan oikeaa jäähallia Fugeen. Siinä olisi kunnon markki-
narako. Kyllä tänne yksi halli mahtuu hyvinkin ja käyttöä 
löytyy. Fuge olisi erinomainen turnaus- ja harjoitusmesta. 

Kansainvälisyyttäkin on yllin kyllin. Taitoluistelun har-
rastajat olisivat innoissaan Amerikkaa myöten. Ai jai, 
mikä olisikaan hienompaa kuin Ruotsin rökittäminen 
Costa del Solin auringon alla. Aurinkorannikolla tapaa 
paljon entisiä kiekkoilijoita, valmentajia ja huoltajia, 
myös lukuisat Liigaseurat ovat löytänee tämän paikan 
rentoutumiseen, sarjan jälkeen.

Eli ammattitaitoa löytyy ihan riittävästi opettamaankin 
tätä jaloa joukkuepeliä. Fugeen tulee jatkuvasti nuoria 
perheitä, joiden lapsilla on suuri into astua idolien ta-
paan Leijonapaitapolulle. Olisi kohtuutonta viedä tämä 
mahdollisuus heiltä, joillakin jo ensi luistimien piirrot ja 

ylämummot Suomessa tehtynä. 
Fugen rullakiekkoilijat ovat tehneet 

mainiota työtä tämänkin lajin hyväksi, 
hienolla esimerkillä ja menestyksellä, 
junioreita myöten. Siinä esimerkkiä! 
Voin vain kuvitella ottelua Kike-Fuge 
vs Espanjan maajoukkue, pelattaisiin 

Pyreneitten mestaruudesta.

Vesa Uusi-Kilponen

Aurinkorannikko elää positiivisen jännityksen aikaa. 
Pandemia on toivottavasti lopullisesti haudattu, nyt kat-
sotaan eteenpäin. Alueen tärkein elinkeino on turismi. 
Kaikki merkit viittaavat siihen, että alkava kesä saattaa 
olla historian paras matkailukesä Aurinkorannikolla.

Kulunut kevät oli kohtuullisen vilkas matkailun kan-
nalta. Vuoden ensimmäinen sesonki pääsiäinen meni 
jopa hieman odotuksia paremmin. Toukokuu oli kenties 
paras ikinään, kunhan lopulliset tilastot valmistuvat, asi-
alle saadaan varmuus.

Näkymät ovat positiiviset. Se näkyy myös katuku-
vassa. Uusia ravintoloita, erikoisliikkeitä ja muita palve-
luyrityksiä avataan tiuhaa tahtia.

Etätyöstä on kasvanut Aurinkorannikon turismille 
merkittävä uusi sektori. Pandemian aikana huomattiin, 
että monia töitä voi tehdä tehokkaasti muuallakin kuin 
peruskonttorilla Suomessa, Ruotsissa, Saksassa tai 
Hollannissa. Ensi syksynä on odotettavissa todellinen 
ryntäys Pohjois-Euroopasta etätöihin Aurinkorannikolle. 
Lämpö ja valo pitävät työntekijän paremmassa vireessä 
kuin kylmä ja pimeä.

Etätyöturismi ei ole lainkaan niin sesonkiluontoista, kuin 
lomaturismi. Se mahdollistaa palveluyrityksille tasaisem-
man asiakasvirran ympäri vuoden. Ehkäpä saneerattujen 
rantaravintoloiden, chiringuitojen ei tarvitse enää jatkossa 
laittaa oviaan kiinni talvikuukausiksi. Sardiinivartaita himoit-
sevia asiakkaita löytyy myös tammikuussa.

Fasiliteetteja etätyön tekemiseen Aurinkorannikolta 
löytyy runsaasti. Co-working centerit antavat yksin etä-
työtä tekevälle tunteen työyhteisöstä. Ja mikä parasta, 
näissä paikoissa tutustuu erimaalaisiin ihmisiin eri aloilta. 
Se, jos mikä on antoisaa.

Suomalaisten matkailu Aurinkorannikolle vilkastui ke-
vään mittaan. Normaalivuosien tasolle ei vielä päästy, 
mutta kesän ja syksyn aikana saatetaan rikkoa monia 
matkailuennätyksiä myös suomalaisten osalta. Etätyö-
turismin osalta kaikki vanhat ennätykset lentävät takuu-
varmasti romukoppaan.

Tervetuloa Aurinkorannikolle töihin, lomalle tai muuten 
vaan oleilemaan. Tänne kannattaa tulla kesällä, syksyllä, 
talvella tai keväällä. Meillä paistaa aina!
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Sami Kuronen – myötäelävä grillaaja

”Kuluttajajärjestö 
OCU laskeskeli jo 

maaliskuun lopulla, 
että keskiverto 

kotitalous Espanjassa 
maksaa ruuasta ja 

juomista tänä vuonna 
500 euroa enemmän 
kuin viime vuonna.”

Kauppalehti.fi 31.5.

eri viiniä ja tulossa on uusia 
aluevaltauksia.

– Katsojat ja seuraaja-
ni sosiaalisessa mediassa 
ovat kyselleet, että koskas 
tulee markkinoille Kurosen 
nuotiomakkara. Kypsytte-
lin ajatusta ja olin yhteydes-
sä pieneen toimijaan Liedon 
lihakauppaan. He innostui-
vat brändätystä makkaras-
ta heti. Tällä viikolla tulee 
myyntiin kaksi erilaista 
Kurosen grillimakkaraa, 
perusgrilleri ja savuinen 
chilimakkara. Reseptejä ja 
koostumusta hiottiin pit-
kään Liedon lihakaupan 
kanssa, nyt tuote on kun-
nossa.

Viini- ja makkarabisnes 
ovat Kuroselle hauskoja ko-
keiluja. Minään suurina lii-
ketoimina hän ei ole niitä 
ajatellut.

– Hyvin on kauppa käy-
nyt, punaviiniä meni kuu-
kaudessa niin paljon kuin 
Alko arvioi menevän puo-
lessa vuodessa. Vaikka 
minun prosentuaalinen 
osuuteni yhden viinilaati-
kon hinnasta onkin mini-
maalinen, kyllä niistä silti 
kiva summa kertyy. Ei niillä 
sitä Marbellan asuntoa os-
teta, mutta ehkä niillä kä-
sirahan saa ansaittua.

Kuroselle on tärkeää, että 
hän pystyy seisomaan ni-

mellään myytävien tuottei-
den takana. 

– Punaviinin valitsi-
vat Alkon asiantuntijat ja 
nimekkäät sommelierit, 
valkoviinin valitsin itsen 
noin kymmenen esitellyn 
rieslingin joukosta. Näistä 
tuotteista ei tule tippaakaan 
noloa oloa, vaikka oma nas-
su onkin pullon kyljessä.

Mitäs jos?

Kuten aiemmin todettiin, 
Kurosella on 13-vuotias ty-
tär. Mitäpä juontaja tuumai-
si, jos oma tytär 18 vuotta 
täytettyään ilmoittaisi ha-
kevansa mukaan Temptai-

on Islandiin.
– Totta kai hän täysi-

ikäisenä saisi tehdä oman 
päätöksensä, mutta kyl-
lä varmaan sellaisen hen-
kilökohtaisen iltanuotion 
takapihalla järjestäisin. Sii-
nä kohtaa sanoisin, että kun 
minä jään pois näistä hom-
mista niin voit mennä. Kyllä 
yksi Kuronen Temppareis-
sa saa riittää.

– Olen joskus miettinyt, 
lähtisinkö itse mukaan oh-
jelmaan. Ehkä parikymp-
pisenä sinkkuna olisinkin 
voinut lähteä pitämään 
hauskaa, en kyllä parisuh-
teessa olevana olisi nuorem-
panakaan lähtenyt.

Markus, 25 
Äkäslompolo 
 
Ei kiinnosta tunkea joka 
paikkaan eli en olisi.

Juho Savinainen, 33 
Vihti

Olisin valmis Big Brotheriin.

Maria-Teresa Inkilä

 
Voisin osallistua. Esimerkiksi 
Amazing race tai Erikoisjoukot. 

 

?
?

– Yksi positiivinen asia Espanjan kuvauksissa on se, että tuotantoryhmässä on mukana täällä asuvia suomalaisia. Heillä on mittava paikallistuntemus ja kommunikointi on helppoa.

Fuengirolan koulumaailma
Lähes 300 lasta, jotka olisivat halunneet Aurinkoranni-
kon suomalaiseen kouluun, jäivät ilman koulupaikkaa 
ja myös kahdessa Fuengirolan kotikoulussa on tunkua. 
Paikalliset julkiset koulut ovat nekin täynnä, eikä lapsi aina 
pääse ensisijaisesti toivomaansa kouluun. Pandemian 
väistyessä ja etätöiden jäädessä näköjään pysyväksi 
ilmiöksi tälle alueelle on paljon tulijoita. Tämä ei ole enää 
ainoastaan eläkeikäisten muuttolintujen paratiisi, vaan 
tulijat ovat yhä suuremmassa määrin lapsiperheitä. 

Paikallisissa espanjalaisissa kouluissa on jo kulu-
neella lukukaudella ollut lähes sata suomalaista lasta 
ja nuorta. Laki velvoittaa tarjoamaan koulupaikan kai-
kille kaupungin asukkaiksi kirjautuneille 6–16-vuotiaille. 
Monet lapset täällä aloittavat koulutien jo kolmivuoti-
aina. Espanjassa on koulupakko, jonka rikkomisesta 
vanhempi voi saada sakkoa tai jopa 3–6 kuukautta 
vankeutta. Koulunkäynti paikallisessa koulussa on mitä 
parhain tapa oppia kieli, integroitua tähän maahan ja 
saada kavereita. Automaattisesti lapsesta tulee myös 
osa kansainvälistä yhteisöä, koska Fuengirolassa elää 
142 kansallisuutta ja väestöstä lähes 40 % on ulkomaa-
laisia. Kouluissa ei ole lukukausimaksuja. Kustannuksia 
saattaa tulla oppimateriaaleista ja ruoasta.

Fuengirolan koulutoimi on toivottanut Aurinkoranni-
kon sosiaalityön hankkeen ja sosiaalikuraattorit lämpi-
mästi tervetulleiksi tekemään yhteistyötä koulutoimen 
ja kaikkien koulujen sekä oppilaitosten kanssa. Sosi-
aalikuraattori Nina Tölli on yhteyshenkilö ja hän on jo 
muutamassa kuukaudessa onnistunut verkostoitumaan 
monen koulun kanssa. Hän osaa siis neuvoa koulu- ja 
harrastusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Vanhempien 
tuki ja espanjan opiskelu ovat tärkeitä asi-
oita lasten sopeutumisessa tänne. Myös 
vanhemmat verkostoituvat koulumaail-
man ansiosta. Opiskelua paikallisessa 
koulussa voi siis lämpimästi suositella. 
Kaikille oppilaille, opettajille ja koulujen 
muille työntekijöille rentouttavaa hyvin 
ansaittua kesälomaa! 

Asuntomarkkinat peilaavat aina yksilöiden sielunmaise-
maa ja yhteiskunnan tilaa. Covid ja mahdolliset uudet 
pandemiat ovat muuttamassa totuttuja asumismuoto-
ja. Nyt haetaan tilaa, rauhaa ja mukavuutta. Kodeille 
ja 2. kodeille asetetaan uusia kriteerejä ja niihin ollaan 
valmiita sijoittamaan myös enemmän. Ukrainan sota 
ja kiihtyvä kansainvälinen inflaatioaalto ajaa ihmisiä si-
joittamaan reaaliomaisuuteen. Asunnot ovat turvallinen 
sijoituskohde. Juuri nyt!

Luonnonläheisyys, oma piha ja huikeat näkymät ovat 
tulevien vuosien 2. asuntojen nousevia trendejä. Aina ei 
tarvitse olla tiheimpien asutuskeskusten ylibuukattujen 
rantojen läheisyydessä. Tämän ovat kantaespanjalaiset 
tajunneet jo vuosien saatossa.

Andalusialaiset kylät eivät autioidu. Ei ainakaan 
kylät, jotka sijaitsevat alle tunnin etäisyydellä lentoken-
tältä. Etätyömahdollisuudet, turismi ja kansainvälinen 
muuttoliike tarjoavat näille kylille ja pienille kaupungeille 
uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Vankka andalusia-
lainen perinne, 2020-luvun teknologia sekä lisääntyvä 
kansainvälinen ilmapiiri ovat näiden kylien valttikortit.

Palvelut eivät ole ainoastaan kaupunkien etuoikeus. 
Maaseudun syövereistä löytyy monikansallisten yritys-
ten ohella myös paikallista laatua. Andalusialaiset kylät 
muodostuvat omista kahviloistaan, ravintoloistaan ja 
erikoispalveluistaan. Paikalliset tukevat toisia paikallisia.

Kansantaloustiede, sosiologia ja soveltava maantiede 
ovat investoreiden vankkumattomia työkaluja. Kun suun-
nataan ajatukset tuleviin kiinteistösijoituksiin 
ja maksimaalisiin voittoihin, Etelä-Andalu-
sian maaseutu on heidän listoillaan. Vielä 
suhteellisen edulliset kiinteistöjen hinnat 
houkuttelevat heitä. Mutta myös meitä ta-
vallisia mattimeikäläisiä!

Markus Aho

Kirjoittaja on Aurinkorannikolla 
toimiva kiinteistönvälittäjä.

Tia Raunio
Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Andalusian unelmaa etsimässä
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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

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit

• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot

• Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

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

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

Ilmainen uutiskirje joka kuukausi, HAE OMASI!

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

Kummassakin liikkeessä palvelua myös suomen kielellä

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com

60 
tablettia

26,90

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | tiina@annisvitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
K2-vitamiini ja 

Q10.

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

K2-vitamiini ja 

-10
Tarjous voimassa 

8.11. saakka.

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Tri Tolosen
Berberin+Kromi 

ja CardiOmega 

Tarjous voimassa 
13.5. 2021 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

-10%

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

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

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

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

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

voimaa luonnosta.Eli oimaa luonnosta.oimaa luonnosta.oimaa luonnosta.ElinElinvoimaa luonnosta.voimaa luonnosta.v

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
MONI-

VITAMIINIT

-10%
Tarjous voimassa 

30.6. 2022 asti.UUTUUSTUOTE!

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

Puh. +34 952 476 880
+34 634 352 641

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

Nyt on aika tarkastaa 
luomet ja ihomuutokset

Salomonkatu 1, 2. krs. • 00100 Helsinki (Arkadiantalo) • puh. 010 4192 000

ihosairaala.fi

Kesän lehtien 
ilmestymisajat:

Perjantaisin 
1.7. ja 12.8.

2.9. alkaen taas 
joka perjantai.

Verkossa uutisia 

joka päivä!Fuengirola.fi
CITYMEDIA

FFF• 
    

CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
I

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

• Reikihoidot ja -kurssit 

• EFT 
• Enkelihoito

• 4 energian hoito
• Tarot • Feng shui 

• Yksityistilaisuudet ja 
ryhmät ennakko-
varauksella

• Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com

Tarot-tulkinta ääni- tai 
videopuhelulla 
30min 20€ (norm 30€).

Heini (+34) 655 650 399 

KESÄKUUN TARJOUS! 

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
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Isovanhemmuus toisessa maassa 
USEIMMILLE MEISTÄ isovanhemmuus 
on jossain vaiheessa ajankohtainen. 
Viimeistään siinä vaiheessa, kun omat 
lapset aikuistuvat, nousee aihe esille. 
Tilastokeskuksen mukaan yhdeksällä 
kymmenestä suomalaislapsesta on ai-
nakin yksi elossa oleva isovanhempi. 
Isovanhemmat ovat nykyään aiempaa 
iäkkäämpiä ja asuvat aiempaa useam-
min erillään. Väestötilastojen kautta ei 
saa kuitenkaan tietoja ulkomailla mah-
dollisesti asuvista isovanhemmista. Ti-
lasto isovanhemmista on-
kin tältä osin harhainen, 
koska lapsilla on isovan-
hempia myös ulkomailla.

Vähän ennen ja vii-
meistään eläkkeellä use-
at meistä saavat kuiten-
kin jälkeläisiä. Siitä alkaa 
paljon pohdituttava, par-
jattukin ja samaan aikaan 
hehkutettu isovanhemmuus. Rusinat pul-
lastakin on sanottu tuota tilannetta. Toki 
isovanhemmuus, millaiseksi se muodos-
tuu, on monen tekijän summa. On hyvä 
pohtia miten voimme isovanhempina 
hyödyntää elämänkokemustamme ja vii-
sautta, samalla toimia sopua rakentaen 
ja lapsiemme oman perheen toimijuut-
ta sekä vanhemmuutta vahvistaen. On 
usein toimintatapoja ja odotuksia, jotka 
eivät kohtaa ja niihin sopeutuminen voi 
vaatia ponnisteluja.

Etäisovanhemmuus voi johtua myös 
siitä, että lapset ovat muuttaneet ulko-
maille. Välimatka ja erossa olo on usein 
molemminpuolista luopumista. Joskus 
myös isovanhempien omat kipeät tunteet 
ja sopeutuminen olosuhteisiin vaatii kes-
kustelua, lohdutusta ja tukea. On myös 

mietittävä keinoja löytää 
voimavaroja uuteen ti-
lanteeseen ja kykyä 
sopeutua olosuhtei-
siin, joihin ei itse voi 

vaikuttaa.
Voin paljas-

taa, että itses-

täni tuli tänä äitienpäivänä pienen poi-
kavauvan, esikoistyttäreni pojan isoäiti. 
Tunteet ovat risteilleet onnenkyynelistä 
ja lumosta myös asiaankuuluvaan huo-
leen ja ikävään. Minulta on myös kysyt-
ty, miten voin olla täällä näin kaukana, 
kun lapsenlapsi on Suomessa? Eikö ole 
ikävä? Mietin, että aika ajoin varmasti 
kyllä. Ikävähän se on ja halu olla koko 
ajan läsnä näkemässä pienen kasvu ja 
kehitys, mutta ennen kaikkea olla omalle 
tyttärelle se tuki ja turva. Se, että hän 

jaksaisi ja saisi minulta 
äitinä tarvitsemansa tuen 
ja läsnäolon.

Mietin toki asiaa myös 
lastenlasten kautta. Mil-
lä tavoin lapsella on oi-
keus isovanhemmuuteen 
ja entä jos isovanhem-
pi ei halua vahvempaa 
suhdetta tai tapaamisia. 

Omilla lapsilla on onnekkaasti olleet 
nuorekkaat ja läsnä olevat vanhempani 
ja lapseni ovat aina voineet äidin lisäksi 
tukeutua heihin. Miten itse osaisi täyt-
tää tämän roolin sekä tehtävän ja vielä 
osittain täältä kaukaa? 

Monet asuvat täällä Espanjassa  ter-
veyssyistä. Lämmin ilmasto ja myös 
ansaittu oma aika omien lasten ja työ-
urien jälkeen. Ja toisaalta osalla, kuten 
minulla, on vielä työikää ja töitä sekä 
kaksi alaikäistä lasta itsellä hoidettavana. 
Jokaisella on omat syynsä etäisovan-
hemmuuteen. Mietin, että tulen olemaan 
omanlainen, mutta hyvä Espanjan-mum-
mi, abuela. 

Toivotan näillä ajatuksilla ihanaa ke-
sää kaikille isovanhemmille ja sitä pes-
tiä hoitaville. Älkäämme tunteko liikaa 
syyllisyyttä, ravistellaan kaikki ikävät ja 
kaipuut purkkiin ja viedään ne nähdes-
sämme sitten hellyytenä, viisaina sanoi-
na sekä lempeinä tekoina ja katseina 
rakkaille lapsenlapsillemme.

Niina Ristolainen NSC Group Oy

Kirjoittaja on laillistettu 
sosiaalityöntekijä (YTM) sekä 

hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen 
yrittäjä Fuengirolassa.

Etäisovanhemmuus 
voi johtua myös 
siitä, että lapset 
ovat muuttaneet 

ulkomaille.

@helmibeautysalonfuengirola

Kauneutta, hemmottelua 
ja hyvinvointia kesään!

Tervetuloa Fuengirolan Helmeen!

Helmi Beauty Salon Fuengirola
Avoinna ma-pe 10-16 ja sopimuksen mukaan, 
la sopimuksen mukaan.
Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2

• Super! C-vitamiini 
kesäkasvohoito + Led 

valohoito tai Lipolaser 2-3 
aluetta + Lymfabootsit  95€
• Uudet volyymi/klassiset/

hybridiripset alk. 58€, 
Huollot alk. 30€

• Kestävät uudet geelikynnet 
50€, Huollot 45€

• Väri/raidat ja leikkaus 
alk. 55€ 

• Värin & leikkauksen yhtey-
dessä miesten hiustenleikkaus 

puoleen hintaan 7,50€
• Koulutetun hierojan 

kokonaisvaltaiset hoidot 
kehon ja mielen huoltoon. 

60 min alk. 43 €.

Varaa aika Timma.es/helmifuengirola tai
numerosta +34 722 821 329

Tervetuloa Fuengirolan Helmeen!

BEAUTY SALON

PA
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I -

KAMPAAMOPALVELUT • URHEILUHIERO
N
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•

RIPSET
•KOSMETOLOGIPALVELU
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Sähköskootteri
ATTO Sport

- Matkalaukusta sähköskootteriksi 10 sekunnissa! 
- Mukaan lentokoneeseen
- Lukitusavain 
- USB-latauspiste

3690€

www.apuvalineavux.fi
myynti@apuvalineavux.fi

03 633 6000 

Svea rahoituksella 
maksat kätevästi erissä!

Avenida de los Boliches 15,
Local 4-8 (entresuelo),

29640 Fuengirola

+358 9 856 17 180
asiakaspalvelu@wannado.fi 

www.wannado.fi 

Digitaalinen assistentti- ja 
ongelmanratkaisupalvelu.

#SuperAssarit

Me tehdään sun 
tekemättömät työt. 

Etänä tai läsnä.

P.S. Tule töihin aurinkoon! 
Katso vapaat #SuperAssari-pestit 

sivuiltamme www.wannado.fi /rekry

HELSINKI · TAMPERE · FUENGIROLA Sisustussuunnitelmat ja toteutukset Aurinkorannikolla
koteihin, loma-asuntoihin ja vuokrakohteisiin

Luodaan yhdessä 
unelmiesi koti!

• Sisä- ja ulko-oleskelutilat, makuuhuoneet, 
keittiöt, kylpyhuoneet, saunat ja etätyöpisteet

• Kokonaisvaltaiset sisustusprojektit
• Konsultaatio ja ostosapu
• Avaimet käteen - palvelu

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. +34 634 330 188
santaladesign@gmail.com

SantalaDesign             
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Tempur Brand Store

Like no other

Hoida selkääsi TEMPUR-tarjouksilla!

PATJATARJOUS
Myös TEMPUR-irtopatjan 
ostajalle tarjoushinta! Patjat ilman 
vuoderunkoa alkaen 80x200x21cm 
1507,50 € (norm. 1675 €)

SÄNKYTARJOUS 
TEMPUR-sänkykokonaisuuden ostajalle patjat erikoishinnoin! 
esim. TEMPUR Flexible Base 160x200, 21 cm Supreme-patjoilla alk. 3570 € 
(norm. 4240 €). 

TYYNYTARJOUS
TEMPUR-tyynyn ostajalle  
KAUPAN PÄÄLLE  
Hoida Selkääsi –opas
TEMPUR Original -tyyny  
alk. 109 € (norm. 129 €)

Kampanja on voimassa 30.6.2022 asti

Hoida selkääsi

ESPOO Iso Omena • ESPOO Sello • HELSINKI Eerikinkatu 6 • HELSINKI Helsinki Outlet • HELSINKI Kaari • HELSINKI Tripla
HYVINKÄÄ Willa • JOENSUU Kauppakatu 23a • JÄRVENPÄÄ Sibeliuksenkatu 18-20 • KUOPIO Matkus • LEMPÄÄLÄ Ideapark • PORI Puuvilla

RAISIO Mylly • TAMPERE Koskikeskus • TURKU Eerikinkatu 9 • VANTAA Jumbo • VANTAA Tikkuri • tempurbrandstore.fi • tempur.fi

–20%

–10%

Lahjoitamme 10% TEMPURin 
omien myymälöiden 

myyntivoitosta Ukrainan 
pakolaisten hyväksi! 

Lue lisää 
tempurbrandstore.fi

”Alussa” olivat selkäkivut, joihin mikään ei tepsinyt eikä mikään sänky 
tuntunut sopivan. Uni oli äärettömän huonoa ja koko nyrkkeilyura oli 
vaarassa. Sitten Eva päätyi kokeilemaan TEMPUR-vuodetta.

- Tuntui siltä, että TEMPUR-sänky vaikutti selkään kuin lääke, ja sängystä oli 
paranemisprosessissa suurin hyöty, Wahlström kuvailee kokemuksiaan, joihin 
monet samaistuvat – vaikka tiedämme, että Tempur ei ole lääke. TEMPUR on 
apuväline parhaaseen nukkumisergonomiaan ja sen painetta vähentävät omi-
naisuudet mahdollistavat nukkumisen vaikka paikat olisivat kipeät.

- Olen vannonut TEMPURin nimeen jo 12 vuoden ajan ja suosittelen sitä kaikille. 
Laadukas ja riittävä uni on tärkein keino palautua rasituksesta, ja voimme vai-
kuttaa siihen tavoillamme ja sängyllämme, eli valinnoillamme.

Varaa aika yksityiseen nukkumisergonomian kartoitukseen lähimmästä Brand Storesta  
www.tempurbrandstore.fi /varaa-aika. Saat parhaan palvelun koulutetulta nukkumisergonomian 
asiantuntijalta. Kaikille ajanvaraajille lahja, valitse yksi mieluisimmista lahjavaihtoehdoista. 
Voimme tehdä kartoituksen sinulle sopivista tuotteista myös verkkosivujemme chatin välityksellä! 

TEMPUR-tossut  
(arvo jopa 109 €)

TEMPUR-aamutakki  
(arvo 69 €)

TEMPUR Comfort 
-matkatyynyn (arvo 109€)



Urheilu26 – Perjantai 3.6.2022

Juhlapaikaksi on vakiin-
tunut Plaza Pedro Cuevas, 
joka ennen tunnettiin ni-
mellä Rafaelin aukio. Oh-
jelmassa oli lätkämusaa ja 
iloista yhdessäoloa.

Tänä vuonna juhliin saa-
pui arviolta reilut pari sa-
taa suomalaista juhlijaa. 
Se on hieman vähemmän, 
kuin esimerkiksi helmi-
kuun olympiakullan jäl-
keisissä juhlissa.

Tämän vuoden juhlintaa 
haittasi erikoinen episodi. 
Lions haki lupaa juhlan 
järjestämiselle jo edelli-
sen viikon torstaina ja sekä 
poliisipäällikkö että urhei-
lusta vastaava kaupun-
ginvaltuutettu näyttivät 
vihreää valoa. Juhlapäi-
vänä iltapäivällä poliisi 
vahvisti luvan, mutta kau-
punginvaltuutetun kanta 
oli muuttunut.

Jyrki Kossu Kosunen ja Jussi Varjosaari ovat vakiovieraita, kun urheilu-
saavutuksia juhlitaan. Leijonia juhlittiin reilun parin sadan suomalaisen voimin.

Fuengirolan torilla tavattiin  
– lupaongelma häiritsi juhlimista
Kun Leijonat voittavat kultaa, myös Fuengiro-
lan suomalaiset lähtevät liikkeelle yhdessä 
juhlimaan. Niin tehtiin tälläkin kertaa sun-
nuntaisen trillerifinaalin jälkeen.

– Urheiluvaltuutettu ve-
ti meiltä maton alta. Hän 
ilmoitti, että johan te pari 
kuukautta sitten juhlitte, 
nyt ei lupaa heru. Joudum-
me nyt juhlimaan his-
suksiin ja jos poliisi tulee 
lopettamaan tilaisuuden, 
meidän on syytä totella, 

Petri Rantanen Lionsis-
ta sanoi juhlan alkujuon-
nossa.

Juhlat saatiin pidettyä, 
eikä virkavaltaa näkynyt 
paikalla. Tunnelma oli 
hieno, yhteinen kokemus 
Aurinkorannikon suoma-
laisille.

Jetin terassilta oli hyvä näkymä juhliin. Katselijoina Kari Alajuuma, 
Merike Link, Aleksi Valavuori, Jethro Rostedt ja Petri Heinäne.

Siniristilippu heilui ja Maamme-laulu raikasi.

HALUAMME KIITTÄÄ KAIKKIA VIERAITAMME 
MENESTYKSELLISESTÄ KAUDESTA!

PIDÄ SILMÄT AUKI SYYSKUUSSA 
TÄYDELLE RETKIOHJELMALLEMME.

TOIVOTAMME KAIKILLE TODELLA HYVÄÄ JA RENTOUTTAVAA 
KESÄÄ, NÄHDÄÄN UUDELLEEN SYKSYLLÄ.

www.suomiretket.com

info@suomiretket.com

 
 
 

HALUAMME KIITTÄÄ KAIKKIA VIERAITAMME 
MENESTYKSELLISESTÄ KAUDESTA! 

 
PIDÄ SILMÄT AUKI SYYSKUUSSA TÄYDELLE 

RETKIOHJELMALLEMME. 
 

TOIVOTAMME KAIKILLE TODELLA HYVÄÄ JA RENTOUTTAVAA 
KESÄÄ, NÄHDÄÄN UUDELLEEN SYKSYLLÄ. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  www.suomiretket.com 
                                                                                                                  info@suomiretket.com 
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Suomesta tullut jääkiekon suurvalta
SUOMI ON VOITTANUT runsaan kymme-
nen vuoden aikana neljä arvoturnausta. 
Lisäksi Leijonat rikkoi kotikisakirouksen 
ottamalla kultaa Tampereella.

Suomesta voidaankin nyt puhua jää-
kiekon suurvaltana, joka on jatkuvas-
ti MM-kisojen suosikki siinä kuin lajin 
emämaa Kanada. Suomi on noussut 
maailman eliittiin valmennuksellisesti, 
pelaajatuotannossa, lajin kansallisessa 
kiinnostuksessa ja seurojen organisoi-
tumisessa.

Maajoukkueen menestykseen on teh-
nyt viimeisen silauksen päävalmentaja 
Jukka Jalonen. Jopa niin, että hänen luo-
mansa Meidän peli näkyy myös Liigassa. 
Useat joukkueet, jopa juniorijoukkueet 
pelaavat samalla tavalla.

MYÖS MUISSA KIEKKOMAISSA katseet 
ovat kääntyneet Suomen pelitavan puo-
leen. Halutaan ottaa vaikutteita Jalosen 
menestysreseptistä.

Jalosen tapa valmentaa ja peluut-
taa joukkuetta ei suinkaan ole ollut aina 
kaikkien mieleen. Muun muassa Teemu 
Selänne sanoi Vancouverin olympiaki-
sojen jälkeen, että hänelle Meidän peli 
on yhtä kiinaa. Myös monet muut NHL-

pelaajamme arvostelivat sitä.
Meidän pelin periaate ei sulje pois 

nopeaa pystyyn pelaamista. Kyse on 
yksinkertaisesti siitä, että hyökätään ja 
puolustetaan koko viisikolla.

Jos vastustaja on järjestäytynyt puo-
lustamaan kiekon menetyksen jälkeen, 
Suomi ei lähde alivoimaisena hyökkää-
mään, vaan ajoittaa kiekollisen 
pelin viivelähdöllä niin, että 
voidaan hyökätä koko ken-
tällisellä.

Jos vastustaja ei ole 
ehtinyt järjestäytymään 
kiekon menetyksen jäl-
keen, nopea pystyyn 
pelaaminen on ykkös-
vaihtoehto.

Viisikolla pelaaminen 
hyökkäyspäässä tarkoit-
taa myös pakkien rohkeaa pe-
laamista ja nousuja, kun tilanne antaa 
myöden.

Puolustaminen lähtee siitä, jos vastus-
tajalla ei ole täyttä kiekkokontrollia omalla 
puolustusalueella, lähimpänä kiekollista 
pelaajaa oleva paineistaa häntä ja muut 
ovat valmiita iskemään syötön jälkeen 
kiekon ryöstöihin, jopa puolustajat.

Jos vastustaja saa kiekkokontrollin 
puolustusalueellaan, vetäydytään keski-
alueelle ja tukitaan keskusta ja eliminoi-
daan vastustajan ylivoimahyökkäykset.

Tällainen pelitapa ei siis sulje siis pois 
nopeaa pystysuunnan pelaamista, jota 
NHL:ssä näkee pääsääntöisesti.

Kotoisessa Liigassa Meidän peli on 
vaikuttanut siihen, että Liigan pe-

laajien on suhteellisen helppo 
samaistua Meidän peliin 

myös maajoukkueessa. 
Päävalmentaja Jukka 
Jaloselle on tärkeää 
systeemin sisäistäneet 
luottopelaajat, joille pe-
litapa on kristallinkirkas.

Pitkään Suomessa 
puhuttiin Nuori Suomi -kie-

kosta, jossa tasapäistetään 
pelaajat niin, ettei huippuyksi-

löitä synny.
Unohdettiin lahjakkuuksien jalosta-

minen. Eli päätoimiset taitovalmentajat 
keskittyivät yksilötaitojen kehittämiseen. 
12-ikävuodesta ylöspäin.

Avainsanoina ovat toistojen määrä 
ja taito.

Mitä sitten on tapahtunut? Lukuisat 

suomalaiset pelaajat ovat nousseet no-
peasti NHL-joukkueissaan avainrooleihin. 
Turha tehdä pelaajista luetteloa. Heitä on 
toista kymmentä ja palaajamäärä rapakon 
takana nousee yli kuudenkymmenen.

SUOMI-KIEKKO VOI PAREMMIN kuin 
koskaan ja laji on kehittynyt meillä sel-
västi kilpailijamaita nopeammin. Tämän 
on mahdollistanut laadukas seuratyö 
alimmista ikäluokista Liigaan.

On tarvittu myös kaukaa viisaita johta-
jia, jotka ovat tajunneet lajin kehittymisen 
vaatimukset ja pyrkineet määrätietoisesti 
täyttämään ne.

Harrastusolosuhteilla on ollut ratkaise-
va merkitys. 1960-luvulla tuli ensimmäi-
nen jäähalli Tampereelle, seuraavaksi 
Helsinkiin ja kolmas Raumalle.

Halli oli kylmä, mutta katto ja seinät 
loivat siedettävät olosuhteet säästä riippu-
matta ympärivuotiseen jääharjoitteluun. 
Samalla pääsarjan pienin paikkakunta 
antoi esimerkin siitä, miten pienelläkin 
paikkakunnalla voidaan pelata katon alla.

Nyt jäähalleja on joka kylässä. Viimeis-
ten laskujen mukaan 244, eli enemmän 
kuin missään muualla väestömäärään 
nähden.

DIVARINKIN VIIMEINEN KIERROS on nyt pelattu. 
Almería ja Valladolid nousivat suoraan Liga Santan-
deriin. Kolmannesta nousupaikasta taistellaan 
vielä playoffeissa. Nelikosta Eibar, Tenerife, Las 
Palmas ja Girona yksi pääsee Almerían ja Vallado-
lin seuraksi oksalle ylimmälle. Oma veikkaukseni 
on Eibar. Tuntuvan lisämausteen pudotuspeleihin 
antaa saarijoukkueiden keskinäinen kohtaaminen.

Málaga selvisi kuin selvisikin kuiville vesille ja 
uusi sarjapaikkansa. Tämä tosin ei ollut juurikaan 
sen omien suoritustensa ansiota vaan pikemminkin 
muiden kilpailijoiden huonoutta. Tätä mieltä ovat 
olleet seuran kannattajatkin, jotka ovat erittäin 
voimakkaasti kritisoineet suosikkejaan. Yleisin 
toivomus on ollut ”kaikki vaihtoon”. 

Seura uudistunee kesän aikana rajustikin ja ai-
noana suht varmana asiana voidaan pitää kauden 
kolmannen valmentajan Pablo Gueden jatkopes-
tiä. Tämän miehen tulokset päästään toden teolla 
arvioimaan vasta ensi kaudella. Omat odotukseni 
ovat positiivisia, sillä uskon miehen tuntevan pai-
kallisen ajatus- ja arvomaailman paremmin kuin 
edeltäjänsä.

Nousupleijareita lukuun ottamatta sarjat on 
nyt taputeltu ja pelaajatkin pääsevät ansaituille 
kesälomille paikkaamaan kolhujansa sekä rentou-
tumaan. Heinäkuussa alkavat sitten harjoituspelit 
ja seuraavan kauden otteluohjelmat julkaistaan. La 
Liga Santander + Smartbank -kausi 2022–2023 
alkanee elokuun puolenvälin hujakoilla.

Suomessa pelikalenterit ovat eri-
laiset ja läpi kesän pelataan mie-
lenkiintoista ja korkeatasoista Veik-
kausliigaa. Parhaiten sitä voi tukea 
menemällä paikan päälle pelejä seu-
raamaan. 

Kiitoksia kaikille sepustuksia-
ni seuranneille. Oikein hyvää 
ja aurinkoista kesää kaikille!
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La Liga
Lomille lomps

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Suomalaiset 
hyvin esillä 
urheilugaalassa

Yksi palkituista oli suo-
malainen 13-vuotias Ma-
nu Tölli. Hänet palkittiin 
lupaavana nuorena pöytä-
tennispelaajana. Hän aloit-
ti lajin parissa vuonna 2017 
ja on siitä lähtien voittanut 
ja menestynyt muutenkin 
erinomaisesti lukuisissa 
oman ikäluokkansa ja van-
hempien ikäluokkien kil-
pailuissa, sekä Málagan että 
Andalusian alueella.

Urheilullisten saavutus-
ten ohella Manu Tölli sai 
myös kiitosta pitkäjäntei-
syydestä ja sitkeydestä la-
jin parissa pandemiankin 
keskellä, samoin kuin ak-

tiivisuudestaan Espanjan 
kielen ja kulttuurin suhteen.

Suomalaisväriä nähtiin 
juhlassa muutoinkin. Kau-
pungin parhaina joukku-
eina palkittujen joukossa 
oli rullakiekkojoukkue 
Fuengirola LIONS. Lisäk-
si niin ikään palkitussa 
Club Balonmano El Coto 
käsipallojoukkueessa pelaa 
suomalainen Sofia Anorh. 
Palkinnon sai myös Club 
Baloncesto Salliver kori-
palloseura ja Fuengirolan 
yleisurheiluseura Club At-
letismo Fuengirola, joissa 
molemmissa urheilee use-
ampi suomalaisnuori.

Fuengirolan kaupunki järjesti maanantaina 
30. toukokuuta Fiesta del Deporte urheilu-
gaalan, jossa palkittiin kaupungin urheilijoita 
ja urheiluseuroja, lapsista aikuisiin.

Manu Tölli pokkasi palkinnon ansioistaan pöytätenniksessä. Valmentaja 
Antonio Doblas myhäilee syystäkin tyytyväisenä.

Myös urheilua. Joka perjantai.BMW X5, 3.0 d, 245 hp, vm. 2009/2010, ajettu 130 tkm. Täydellinen 
huoltokirja, juuri huollettu/katsastettu. Siisti ja hyväkuntoinen 
auto. Tiedustelut: + 34 609 502 148 tai slukkari68@gmail.com
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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 KOTIISI7€

Totuus Espanjan

VESIJOHTO
VEDESTÄ KESÄHEINÄKUUN OLÉLEHTI ILMESTYY 26.5.
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1.  Minä vuonna julkaistiin ensimmäinen iPhone?
2.  Kuinka mones Kolmen kullan klubin jäsen Suomen 

jääkiekkomaajoukkueen kapteenista Valtteri Filppulasta 
tuli?

3.  Mistä Pete Mitchell on tunnettu?
4.  Mitkä maat kohtasivat jääkiekkoilun MM-kisojen 

loppuottelussa vuonna 2018?
5.  Kuinka monta jääkiekkoilun arvokisavoittajaa (mukana 

myös U18- ja U20-pelaajat) Suomessa on?
6.  Miksi Ruotsin vientiluottolautakunta on lähettänyt lähes 

50 vuoden ajan Pohjois-Koreaan kahdesti vuodessa 
maksumuistutuksen?

7.  Kuinka monta vuotta Ahvenanmaan itsehallinto täyttää 
tänä vuonna?

8.  Kenen legendaarisen Leijona-pelaajan lempinimi on 
Stretsi?

9.  Kuinka monta vegehampurilaista myytiin Nohon 
ravintoloissa Nokia Arenalla MM-kisojen aikana?

10. Miksi Anna Eronen pääsi historian kirjoihin?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT
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VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 31 

Ala suunnitella hirviluvan hankintaa, sillä eräs 
ihana maatalon emäntä iskee silmänsä sinun 
saalistavatyyppiseen kroppaasi. Onnea saat 
erämajoista ja morapuukolla veistelystä.

Aloita uusi urheilullinen harrastus ja hanki 
itsellesi kävelysauvat, sillä umpihankihiihto 
saattaa tulla ajankohtaiseksi ensi talvena. 
Etukäteisharjoittelu tuo sinulle hurmaavaa 
onnea.

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Nyt kesän alkaessa sinulla on kaikki mahdolli-
suudet saavuttaa mainetta kunnon kalamie-
henä.  Maineesi ahventen pyytämisen mesta-
rina kiirii koko paikkakunnalle ja se tuo sinulle 
onnea.

Hehkuttele uima-altaiden äärillä koko kesäkuu, 
sillä eräs supersöpö misu haluaa ihastella 
hyvää rusketustasoasi. Etsi itsellesi näkyvä 
paikka terassilta, se tuo sinulle onnea.

Löydä sisäinen tarzanisi ja aloita viidakko-
mainen arki. Hyödynnä luontotietouttasi 
heti aamun koitteessa ja huomaat, että yksi 
ihanainen huokailee perääsi. Onnea saat kil-
jahtelusta.

Keskity kuntosaliohjelmaasi kympillä, sillä 
tulet tarvitsemaan hyviä hauislihaksia kesäsi 
ahkerilla iltajuoksuilla. Olet huomaamattasi 
hyvinkin komea ja se tuo sinulle onnea.

Tutkaile autotarjontaa sillä mentaliteetilla, että 
löytäisit unelmiesi menopelin. Adaptiivinen 
vakionopeussäädin kihelmöittää mielikuvitus-
tasi. Onnea saat nopsista hätäjarruista.

Metsästysharrastus herättää kiinnostuksesi ke-
säisenä aamuna kun varikset räksyttävät mök-
kisi hiljaisella nurmella. Selvitä paikkakuntasi 
ritsatilanne. Onnea saat variksenpelättimistä.

Olet hyvinkin perillä Rapalan tuotannosta, 
mutta tutki vielä erilaisia saapasmalleja mm. 
lämpösaappaiden ominaisuuksia. Hankkiudu 
metsäretkille, ne tuovat sinulle onnea.

Sinun evääsi tulevana kesänä tulee koostu-
maan hyvinkin paljon itsepyydetystä kalasta ja 
saunamakkarasta. Muista olut saunan jälkeen, 
sillä se tuo sinulle hitusen onneakin.

Opettele uusia swingejä ja ylilyöntejä tulevalla 
kesäisellä greenfeelläsi. Istuskele golfkenttien 
ravintoloissa ja opettele uusia earlybirdjekkuja. 
Onnea saat par unosta.

Kisaile kumppanisi kanssa parhaista tinto-
verano resepteistä. Nautiskele koko kesän ajan 
riippumatolla makaamisesta ja dekkareiden  
lukemisesta. Onnea saat laiskottelusta.

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.

Aamun hetki auringon noustessa.
Kuva: Auli Hellström

LUKIJAN 
KUVA 
Tällä palstalla julkai semme 
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 

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

Kesäkuun horoskooppi vain miehille!
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Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa 
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun (20€) tilille:
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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 Tia Raunio 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi
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Su klo 18  Messu
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+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

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

SEURAKUNTAKOTI
Su 5.6. 18 Messu
Ti 7.6.  19-21 AA-ryhmä
Ke 8.6. 11-13 Kahvila ja kirjasto
Ke 8.6. 13-15 Raamattupiiri
To 9.6.  19-21 Yhteiskristillinen kahvila
Su 12.6. 18 Messu
Ti 14.6. 19-21 AA-ryhmä
Ke 15.6. 11-13 Kahvila ja kirjasto
Ke 15.6. 13-15 Raamattupiiri
To 16.6. 19-21 Yhteiskristillinen kahvila
Su 19.6. 18 Messu
Ti 21.6. 19-21 AA-ryhmä
Ke 22.6. 11-13 Kahvila ja kirjasto
Pe 26.6. 18 Messu
Ti 28.6. 19-21 AA-ryhmä
Ke 29.6. 11-13 Kahvila ja kirjasto
To 30.6. 19-21 Yhteiskristillinen kahvila
Su 3.7. 18 Messu

TORREMOLINOS
PE 10.6. 11-13 KIRJASTO AVOINNA
PE 24.6. 11-13 KIRJASTO AVOINNA
HEINÄKUUN SULJETTU

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

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

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
Yksiö,1mh,tai vastaava sopi-
vaan hintaan Los Pacosin alu-
eelta. Ajalle Lokak.22-huhtik.23.
Ilmalämpöpumppu+Wifi. Yst.
vastaukset raimo.zweygberg@
gmail.com 

Perhe etsii 3–4mh uima-altaal-
lista villaa/asuntoa syys-loka-
kuussa n. 6viikoksi. +358 45 639 
3923 / kiviahdeiida@gmail.com

Pariskunnalle villa, paritalo,  
rivari tai penthouse Benal-

madena,Torremolinos tai Ma-
laga loka-joulukuu. Min. 2mh 
ja 100m2,terassi/piha ja hyvä  
kunto! Kati/ 045-6325330/  
makinenka@gmail.com

Myytävänä
VW Polo 1.4 vm. 2004 harmaa, 
autom.  Ajettu 91200 km, katsas-
tus voimassa 3-2023, Espanjan 
kilvet. Hp. 3000,00 euroa.  Tied. 
puh. +358 45 2345 285 Jouko.

Palvelua tarjotaan
Kokenut Suomalainen kapteeni 
veneiden siirtopurjehduksiin ja 
huoltoihin. Purje ja moottorive-
neet. Yhteys: info@compass-
int.com tai +34 609 671344

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

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!

Tuiskula nauttii kesälomasta 10.8. asti! Ihanaa 
         kesää kaikille! Elokuussa nähdään taas!   

Käyntiosoite: C/ Jose Salik 4, 29640 Fuengirola (Málaga), Espanja
Puh: (+34) 670 898 688 • Sähköposti: info@suomalainenkoulu.net

www.suomalainenkoulu.net

Aurinkorannikon suomalainen koulu kiittää 
kaikkia 30-vuotisjuhlaan osallistuneita!
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Palkankorotuspaineet 
Suomessa kasvavat
SUOMESSA INFLAATIO LAUKKAA yli viiden pro-
sentin vauhtia. Merkittävät teollisuusalat ehtivät kui-
tenkin tehdä palkkasopimukset ennen kuin hintojen 
nousu kiihtyi.

Nyt teollisuudessa lisääntyvät puheet siitä, miten 
palkkoihin pitää seuraavalla kierroksella tehdä in-
flaatiotarkistukset tavanomaisten korotusten päälle.

Yhtään ei tilannetta paranna se, että kuntapuolella 
vaaditaan kuoppakorotuksia. Hoito- ja hoiva-alan 
liitot ovat jo pitkään vaatineet yli kolmen prosentin 
vuosittaisia korotuksia neljän vuoden ajaksi, jotta 
alan palkkojen jälkeenjääneisyys korjataan.

Jos kunta-alan vaatimuksiin suostutaan, tietää 
se varmuudella, että muut alat tulevat vaatimuk-
sineen perässä. Näin tapahtui vuonna 2007, kun 
kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen vaati 
sarisairaanhoitajille 500 euron kuoppakorotusta.

Korotuskierre vei Suomen kilpailukyvyn, ja siitä 
alkoi vuosikymmenen kestänyt lähes olematon ta-
louskasvu. Syynä tähän oli myös seuraavana vuonna 
alkanut finanssikriisi.

 
* * *

NYKYISESSÄ TILANTEESSA ylimääräisiin palkan-
korotuksiin suostuminen merkitsisi varmuudella 
inflaation kiihtymistä Suomessa. Samalla siitä tulisi 
helposti itseään ruokkiva automaatti.

Pahimmillaan oltaisiin stagflaatiokierteessä eli 
talous ei kasvaisi, mutta inflaatio pysyisi korkeana 
ja työttömyys lisääntyisi.

Yhdysvalloissa, jossa palkkojen sääntely on vä-
häistä, inflaatio nostaa palkkoja ja ruokkii lisää inflaa-
tiota sekä vähentää myönteistä työllisyyskehitystä. 
Inflaatio on maassa lähellä kymmentä prosenttia.

Pääsyy nykyiseen inflaation löytyy energian ko-
honneista hinnoista. Osansa tekee myös pula tie-
tyistä raaka-aineista ja komponenteista. Tilannetta 
pahentaa sota Ukrainassa.

 
* * *

SUOMESSA PUHUTTIIN keskitettyjen ratkaisujen 
hautaamisen jälkeen Suomen mallista. Mallilla tar-
koitettiin palkankorotusten muodostumista niin, että 
vientiliitot avaisivat pään ja määrittelisivät korotus-
varan, jonka yli ei mentäisi.

Tämä toimi hyvin, kun vielä maltti korotusten 
vaatimisessa säilyi. Suomen kilpailukyky koheni ja 
työllisyys parani.

Nyt hyväksi koettu malli uhkaa romuttua. Ei kunta-
alan pidä koskaan olla palkkajohtaja. Ei senkään 
takia, koska vientialoissa korotuksiin vaikuttaa kan-
sainvälinen kilpailutilanne. Molemmin puolin neu-
vottelupöytää ymmärretään, ettei kilpailukyvyn ro-
muttaminen ylisuurilla korotuksilla ole kenenkään 
etu pitemmällä aikajänteellä.

 
* * *

SUOMESSA PAINEET palkkojen korottamiseen ovat 
kovat. Näin siksi, että alalla kuin alalla vallitsee työ-
voimapula. Helposti käy niin, että palkat liukuvat 
ylöspäin markkinaehtoisesti. On pakko maksaa, 
kun väkeä ei muuten löydy.

Nykyiseen inflaatioon vaikuttaa merkittävällä 
tavalla Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Pakotteet ja 
energia nostavat hintoja. Jos tilanne rauhoittuu ja 
energian hinta alkaa laskea jo syksyllä, samoin 
kuin inflaatio, ylisuuret korotusten olisivat myrkkyä 
Suomen taloudelle. 

Inflaatio nostaisi uudelleen päätä ja korotukset 
heikentäisivät merkittävällä tavalla kilpailukykyämme.

Suomen pitää päästä mukaan kiertotalouden ja 
vihreän siirtymän buumiin. Ilman hy-

vää kustannuskilpailukykyä emme 
pääse siihen, emme ainakaan täy-
dellä mitalla.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

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

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fiCITYMEDIA

1. 2007
Ensimmäisen polven iPhonen esitteli edesmennyt Applen 
toimitusjohtaja Steve Jobs. Kosketinnäytöllinen iPhone aloitti 
vanhanaikaiseksi miellettyjen Nokian puhelimien syöksyn 
manalan majoille. Nykyisin Nokian puhelimia saa taas, mutta ne 
eivät ole suomalaisvalmisteisia. 

2. 30:s
Klubi on Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIAF:n virallisesti 
tunnustama kerho, johon pääsee voittamalla Stanley Cupin, 
olympiakullan ja maailmanmestaruuden. Flippula voitti Stanley 
cupin vuonna 2008 ja tänä vuonna loput. Jere Lehtinen jäi 
kiekkoilijana yhden erän päähän klubin jäsenyydestä, kun Suomi 
hävisi Ruotsille olympiafinaalin 2006.

3. Top Gun -elokuvista
Kapteeni Pete Mitchell on Tom Cruisen esittämän lentäjän nimi. 
Suuri yleisö muistaa hänen paremmin koodinimellä Maverick. 
Maverick on taas ihmisten huulilla, kun Top Gun sai 26 vuoden 
jälkeen jatko-osan.

4. Ruotsi ja Sveitsi
Sen jälkeen on menty Suomen ja Kanadan tahtiin. Vuonna 
2020 kisat peruttiin koronan takia. Vuonna 2018 Ruotsi voitti 
maailmanmestaruuden. Suomella on mahdollisuus tehdä ensi 
keväänä historiaa voittamalla kahdet kotikisat peräkkäin. Vuosina 
1969 ja 1970 pelattiin Tukholmassa, mutta voiton korjasi 
molemmilla kerroilla Neuvostoliiton Punakone.

5. 262
Heistä 16-vuotiaana pelasi Jokereissa 26, Tapparassa 25 
ja Tepsissä sekä Kärpissä 22. Suomi saavutti jääkiekkoilun 
ensimmäisen kultamitalin arvokisoissa vuonna 1987, kun 
valmentaja Hannu Jortikka johdatti U20-joukkueen ykköseksi. 

6. Vuonna 1974 myydyistä Volvoista
Pohjois-Korea osti tuolloin tuhat kappaletta Volvo 144 
-henkilöautoja. Silloinen johtaja Kim-Il Sung ei tainnut kuitata 
laskua, koska autoista ei ole maksettu kruunuakaan Ruotsiin. 
Nyt lasku on kasvanut korkoineen yli 300 miljoonaan euroon. 
Toisaalta useat niistä Volvoista ovat edelleen käytössä, joten 
Volvo voisi käyttää sitä markkinoinnissaan.

7. 100 vuotta
Ahvenanmaalla juhlitaan itsehallinnon satavuotisjuhlia 9. 
kesäkuuta. Paikalle saapuvat presidentti Sauli Niinistö ja rouva 
Jenni Haukio sekä Ruotsin kuningaspari, kuningas Kaarle XVI 
Kustaa ja kuningatar Silvia. Heidät vastaan ottaa Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen puheenjohtaja Lena von Knorring.

8. Marko Anttilan
Marko Anttila, 37, tunnetaan paremmin suomalaisten 
keskuudessa muka hauskana Mörkönä, jota käytetään muun 
muassa markkinoinnissa. Joukkueen kesken Anttila on Stretsi. 
Joistakin haastatteluista on voinut rivien välistä lukea Anttilaan 
kyllästyneen Mörkö-nimeen. Ei ihme! 

9. 585
Julkisuuteen levisi aluksi tieto, että luku olisi 17. Se koski 
vain Nohon vegeannoksiin keskittynyttä myyntipistettä. Siitä 
huolimatta 585 vegehampurilaista kalpenee 26.000 myydyn 
hampurilaisen rinnalla.

10. Hän on Suomen presidentin ensimmäinen naisadjutantti
Komentajakapteeni Anna Eronen määrättiin Suomen tasavallan 
presidentin kolmanneksi adjutantiksi merivoimien esikunnasta. 
Hän on ensimmäinen naisadjutantti. Eronen aloitti tehtävässään 
1. kesäkuuta.

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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Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 1.6.2012 ilmestyneessä 
lehdessä punnittiin Espanjan työ-

lainsäädännön uudistuksen vaikutuk-
sia opiskelijatyövoimaan. Työharjoittelut 
ovat yhä tänä päi vänä oleellinen osa suo-
malaisia tutkintoja, mutta lehden ilmes-

tymisen aikaan Espanjan laki tulkitsi 
opiskelijatyövoiman käytön työsopi-
muksen alaiseksi toiminnaksi, mikä 
vaatisi opiskelijalle työnantajan puo-
lesta sosiaaliturvan. EU:n vapaan liik-
kuvuuden säädökset ajoivat kuitenkin 

osittain tämän lain yli ja se oli myös ris-
tiriidassa sen kanssa, että suomalaisilla 
on lähtökohtaisesti sosiaaliturva jo Suo-
meen. Lakia oli myös vaikea tulkita, sil-
lä esimerkiksi Erasmus-vaihto-ohjelman 
kautta töitä tekevät opiskelijat olivat hy-

väksyttäviä työharjoittelijoita. Asiasta 
jäätiin odottamaan lisätietoja.

Yhdeksän Aurinkorannikon rantaa 
oli saanut korkeasta laadusta ker-

tovan Q-lipun. Málagan provinssissa 
nämä rannat olivat El Palo, Pedregalejo, 
Misericordia ja El Dedo. Koko Espan-
jassa tämän laatuluokituksen rantoja 
oli 173, joista 58 Andalusiassa.

Fuengirolan oma tähti Annie B 
Sweet oli julkaissut toisen pitkä-

soittonsa Oh, Monsters! ja hän on yhä 
tänä päivänä suosittu espanjalaisartis-
ti - Spotifyssa hänellä on yli 500.000 
kuukausittaista kuuntelijaa.

Lehden ilmestymisen aikaan val-
mistui myös ensimmäinen suo-

malaisen koulun kokonaan käynyt 
ylioppilas Aapi Helvelahti. Aapi kävi 
suomalaista koulua aina ensimmäisestä 
luokasta lukion loppuun saakka. Hel-
velahti kertoi uutisessa suuntaavansa 
Jyväskylään opiskelemaan, jos opiske-
lupaikka irtoaisi. 

Muodin puolella kookkaat vintage-
kehykset tekivät paluutaan niin 

aurinko- kuin silmälaseissa ja urhei-
lun puolella Fuengirolassa perustettiin 
suomalainen FC Málagan kannatus-
yhdistys.

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.

+358 400 212 990
www.kissavie.fi

KULJETUSPALVELU

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän – NE KISSA VIE!
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Expatriaattien
valinta

#1

CASH
BACK60€

jokaisesta uudesta auto-, koti- ja 
henkivakuutuksesta

 26.7.                       
2022

asti

CASH
BACK 30€

Ja monia lisäetuja, 
kuten:

Tyytyväinen asiakas syntyy 
pienistä asioista

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

ensimmäisestä vakuutussopimuksesta &                         
60 € siitä eteenpäin

U U S I L L E  A S I A K K A I L L E

LIBERTYCASHBACK

Cashback-tarjous vakuutuksille, jotka tehdään ja astuvat voimaan 27.5.- 26.7.2022. Vakuutus tulee maksaa suoraveloituksena. Edut koskevat vain uusia auto-, koti- ja henkivakuutuksia. Edut eivät koske jo 
voimassaolevia vakuutuksia tai niiden uusintaa. Kaikissa tapauksissa sovelletaan ehtoja ja vähimmäishintoja. Lisätietoa verkkosivuillamme ja vakuutusagentiltasi.

Ota yhteyttä: Seguria SL, www.seguria.es tai puh. 634 315 664

 24/7 tiepalvelu, ilmainen puhelinpalvelu 

Kattava vahinkoturva sisältäen tukipalvelun

Vainajan kansainvälinen kotiuttamiskattavuus

Fuengirola Fi - FP colour_310x225mm - PROMO 2 - June 3, 2022
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Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

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

(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.”

KESKIVIIKKOISIN KLO 14 RAVINTOLA KUKKO

ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET

Palvelemme 
suomeksi!
Johannes Lindstedt 
P. (+34) 603 352 007

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

info@sunnyhomecenter.com     
www.sunnyhomecenter.com
Toimisto Fuengirolan keskustassa, 
Plaza de la Constitución -kirkkoaukion kulmalla.
Avenida de la Estación 1, 1ª A-B. 29640 Fuengirola

Villa 5mh+3kph ja vieras-wc. Torreblanca, Fuengirola. Erittäin hyvä-
kuntoinen ja vuosien varrella laadukkaasti remontoitu talo loistopaikalla 
Torreblancassa. Uima-allas, pihasauna, autotalli ja työ-/varastotiloja. 
Aina aurinkoinen etelä-länsi-suunta. Aidattu puutarhatontti. Hulppeat 
näköalat yli kylän merelle ja vuorille.  Hp. 840.000 €

LIIKKEEMME ON AURINKORANNIKON UUDISRAKENTAMISEN ERIKOISOSAAJA.
KAUTTAMME TARJOLLA YLI 30 LAADUKASTA UUDISKOHDETTA PARHAILTA 
PAIKOILTA. MM. YLLÄOLEVAT KUVAT EL HIGUERON -LUXUS RESORTISTA 
ALK. 395.000 €. (2mh+2kph+oh+k+autopaikat+iso terassi)

K A T S O  N E T T I S I V U I L T A :  S A D O I T T A I N  H U I P P U K O H T E I T A  M Y Y N N I S S Ä .

VUOKRATAAN 
toimistotiloja 

ydinkeskustassa
pääkadulla 1–10 

työpistettä alk. 200 €
/kk sis. sähkö ja vesi. 2012–2022

LUOTETTAVAA
KIINTEISTÖKAUPPAA 

AURINKORANNIKOLLA 
JO 10 VUOTTA!

VARAA HETI OMASI, YLI PUOLET JO MYYTY!

TURVALLINEN MAKSUOHJELMA PANKKITAKUULLA:
15.000 € varausmaksu + 30% vaiheittain rakennustyön edetessä ja
loput 70% vasta kun rakennus täysin valmis ja luovutus asiakkaalle.
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Terassituparit
ULKOTILOJEN VIIHTYVYYS ja 
toimivuus nousevat Espanjan 
ihanteellisissa mutta myös ar-
mottomissa olosuhteissa aivan 
omaan luokkaansa. Täällä on 
mahdollisuus nauttia ulkotiloista 
ympäri vuoden ja hyötykäyttää 
kaikki mahdolliset neliöt oleske-
luun. Sisätilat sulautuvat vaivat-
tomasti yhteen ulkotilojen kans-
sa. Ulkotilojen suunnittelussa on 
kuitenkin erityispiirteitä, jotka on 
hyvä ottaa huomioon suunni-
tellessa remonttia tai suunna-

tessa ulkokaluste- ja puutarha-
ostoksille.

Ulkotilojen sisustuksessa on 
hyvä lähteä liikkeelle hahmotta-
malla tilan koko, ilmansuunnat 
ja näiden suomat mahdollisuu-
det sekä haasteet. Oleellista 
on myös se, vietetäänkö tilassa 
aikaa ympäri vuoden vai kuu-
luuko kesäkuukaudet esimer-
kiksi Suomessa lomaillen. Miten 
aurinko osuu tilaan eri vuoro-
kauden aikoina? Tarvitaanko 
lisää varjopaikkoja? Onko tila 
suojassa vai avoin ajoittaisil-
le koville tuulille? Kaivataanko 
lisää näkyvyyttä ympäristöön 
tai näkösuojaa oleskeluun? Ja 
tärkeää on myös pohtia, mitä 
tilassa halutaan tehdä.

Ruokailu on yksi tärkeim-
mistä toiminnoista ulkotiloissa. 
Ruokailuryhmän niin kuin mui-
denkin kalusteiden koko on hyvä 
mitoittaa aina tilaan ja tarpeisiin 
sopivaksi. Pienissä tiloissa, esi-
merkiksi parvekkeilla kalusteet 
on hyvä pitää siroina, jotta tila 
jää ilmavaksi. Kun tilaa on run-

saammin voi kalusteiden kokoa-
kin kasvattaa. Pohdi tarvitaanko 
pöytäpaikka pariskunnalle vai 
suuremmalle seurueelle. Kalus-
teissa on hyvä huomioida myös 
lisäksi säänkestävyys, puhtaa-
napito, huoltotarpeet, istuinmu-
kavuus ja yhteensopivuus muun 
sisustuksen kanssa. 

Ruokailuryhmän yhteyteen 
monet suosivat grillin lisäksi ul-
kokeittiötä erilaisilla toiminnoilla. 
Toiveissa voi olla vesipiste, sa-
vustusuuni tai taso ruoan val-
mistukseen ja tarjoiluun. Jos 
tilaa ja intoa riittää niin upota 
ihmeessä sormet multaan ja 
kasvata itsellesi hyötykasveja. 
Itsekasvatetut kasvikset ja yrtit 
maistuvat parhailta. Trendikkäin-

tä on hankkia oma pizzauuni 
ja kutsua naapuritkin terassitu-
pareille nauttimaan pizzaa ja 
sangriaa!

Moni haaveilee romanttisesta 
katospäiväsängystä muhkeine 
tyynyineen ja tuulessa lepat-
tavine valkoisine verhoineen. 
Pienempäänkin tilaan päiväuni-
paikan rakentaminen onnistuu 
luovasti esimerkiksi käyttämällä 
pohjana kuormalavaa, päälle 
patja ja runsaasti pehmeitä eri-
kokoisia tyynyjä sekä ylhäältä 
sivuille tunnelmallisesti laskeu-
tuvat kevyet verhot. Tunnelmal-
linen valoketju rennosti roikku-
maan yläpuolelle ja asetelma on 
valmis myös iltakäyttöön.

Uima-altaan tai jacuzzin kyl-
keen sopii kuin nenä päähän 
tietenkin suomalainen sauna. 
Saunan värimaailma ja tunnel-
ma kannattaa suunnitella istu-
maan muuhun sisustukseen 
saumattomasti. Ulkosuihkun 
sisustamisen kanssa voi myös 
leikitellä erilaisten materiaalien 
ja viherkasvien kanssa, luoden 

suihkussa käymisestä erityisen 
kokemuksen. Illanviettoseuraa 
tulee varmasti olemaan portilla 
jonoksi asti.

Tärkeintä on luoda tilasta 
ennen kaikkea oman näköinen 
ja omiin tarpeisiin parhaiten 
toimiva. Kiinnitä huomiota yk-
sityiskohtiin ja tunnelman luo-
miseen. Viherkasveilla, valoilla, 
kauniilla tunnelmaan sopivilla 
tekstiileillä ja persoonallisilla 
somisteilla saat viimeisteltyä 
myös ulkotilat viihtyisiksi. Oli-
sipa ihanaa jos järjestettäisiin 
täälläkin vastaava tapahtuma 
kuin ”avoimet puutarhat” on 
Suomessa. Miten inspiroivaa 
ja idearikasta olisikaan päästä 
kurkistamaan muiden pihoihin 
ja puutarhoihin, hyödyntäen 
parhaat ideat myös omassa 
kodissa!

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala Sisustussuunnittelija / Santala Design

Ruokailu on yksi 
tärkeimmistä 
toiminnoista 
ulkotiloissa.
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Lenso Properties,
S.L. Lene Söderström

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

30 VUODEN
kokemuksella 
Aurinko rannikon 
kiinteistömarkkinoilla 
tarjoamme asiakkaillemme 
laajan valikoiman 
kiinteistöjä, joista tässä 
joitakin esimerkkejä.

EL HIGUERÓN, FUENGIROLA
Uusia asuntoja alkaen 399.000€
Ref 19106

BENALMÁDENA COSTA
Studioita ja huoneistoja alkaen 
100.000€.

Yhtiössä 5000 m2 puutarha, uima-
altaita, 24h vastaanotto
Ref 19136

FUENGIROLA, LOS BOLICHES 
Upea atico-huoneisto rannan lähellä, 57 m2, 
2 mh, 1 kph. 249.000€

Ref 19088 BENALMÁDENA COSTA
Arroyo de la Miel, huipputilaisuus 
Benalmádenan sydämessä, 1000 m2

tontti/rakennus 140 m2, 4 mh, 2 kph, 
autotalli, uima-allas, panoraamanäky-
mät. 680.000€  Ref 19145

BENALMÁDENA, PUERTO MARINA
upea atico-huoneisto, kokonaan uusittu 1 
mh, 1 kph, 20 m2 terassi, panoraamanä-
kymät merelle, autotalli ja uima-allas. 

Vuokrataan lomakäyttöön tai pitkä-
aikaisesti. Hinta pyydettäessä.
Ref 19153

TORREQUEBRADA
Upea 75 m2 asunto, 2 mh, 2 kph, panoraa-
manäkymät golfkentän yli, 5 min kävelymatka 

rannalle, uima-allas, parkkipaikka ja varasto.
230.000€
Ref 19129
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Havaintoja 
puutarhurin 
elämästä
JOULUKUUSSA SAAVUIN Au-
rinkorannikolle ja aloin tutustua 
paikalliseen puutarhakulttuuriin. 
Koko ikäni olen Suomessa tehnyt 
puutarhatöitä, mutta tiesin kyllä 
jo tullessani, että paljon on uutta 
opittavaa tiedossa.

Nyt oltuani puoli vuotta enem-
män ja vähemmän kädet mullas-
sa, niin odotuksia enemmän on 
löytynyt uutta asiaa opittavaksi.

Luonnollisesti merkittävin 
asia, joka vaikuttaa kaikkeen on 
lämpötilaero ja kuivuus, Suo-
messa kun vieläkin näin keväällä 
mennään ulos toppatakissa ja 
odotellaan runsaasti vettä tai-
vaalta, niin täällähän on jo suo-
malaisittain hirmuinen helle. 

Nämä olosuhteet tietysti ote-
taan huomioon, kun valitaan kas-
veja, että taatusti laitetaan ne 
varjopaikan kasvit oikeasti var-
joon, jos sellainen ylipäänsä löy-
tyy, sillä muuten kasvit taatusti 
paahtuvat. Kastelussahan ei si-
nällään ole mitään poikkeuksel-
lista, kastellaan kun on kuivaa, 
täällä se vain on huomattavasti 
useammin kuin Suomessa.

Maalajit ovat myös kovasti 
erilaisia kuin mihin olen tottunut. 
Ei löydy sitä sinistä savea mitä 
meillä kyllä Varsinais-Suomessa 
riittää, mutta pitää kosteutta huo-
mattavasti kivemmin kuin tämä 
paikallinen hiekka- ja kivipitoinen 
maa-aines.

Eli kun jotain aikoo pihalle 
istuttaa niin kannattaa vaihtaa 

maata riittävästi. Hyvää multaa 
on saatavilla miltei säkeissä ja 
jos enemmän tarvitsee, kasan 
saa pihalle.

Halvimmissa säkkituotteissa 
olen tehnyt sellaisen havainnon, 
että siellä saattaa tulla rikkakas-
veja mukana, mitä Suomessa 
ei yleensä tapahdu, joten suo-
sittelen hakemaan multasäkit 
puutarhamyymälästä.

Puutarhamyymälät
Paikallisia puutarhamyymälöitä 
löytyy sitten lähes joka kylästä 
ja niihin kannattaa käydä tutus-
tumassa vaikkei mitään puutar-
haa olisi rakentamassakaan, sil-
lä ne ovat pääsääntöisesti niin 
upeita ja valikoimat ovat huikei-
ta. Tietysti ihan katukuvastakin 
voi päätellä, että kasveja täällä 
käytetään paljon ja jostainhan 
ne on hankittava.

Siellä on monasti myös tehty-
nä valmiita malli-istutuksia, jotta 
voi tunnelmoida valmiita ratkaisu-
ja. Myös patsaita, suihkulähteitä 
ja kaikkea muuta puutarharek-
visiittaa löytyy vaikka ja kuinka.

Hintataso yllätti minut, sillä 
hinnat ovat hyvin lähellä Suomen 
hintoja, eli ei se puutarhanhoito 
mikään ilmainen harrastus ole 
täälläkään, mutta tietenkin se 
on joka euron arvoista.

Leikkaukset
Kasvejahan saa täällä sitten lei-
kellä huomattavasti tiheämmin 

kuin mihin on tottunut. Kun kas-
vukausi on sen 12 kuukautta ja 
olosuhteet loistavat, niin kasvua-
han tapahtuu. Leikattava on siis 
myös kesken kasvukauden, muu-
ten kasvit valtaavat kaiken alleen.

Bougainvilleaa olen saanut 
aiemmin leikata vain talvipuu-
tarhoissa sisällä, ja silloin on hy-
vin voinut leikata silloin kun se 
ei kuki, joten suorastaan hirvitti 
leikata kukkivaa pensasta, mut-
ta muutamassa viikossa oli taas 
uudet kukat, joten huoleti vaan 
leikkaamaan.

Eikä ole aiemmin saanut leika-
ta rahapuitakaan muotoon, kun 
on niin tottunut, että se kasvaa 
sisällä ruukussa ja voi tosi hyvin, 
jos saavuttaa puolen metrin kor-
keuden. Täällähän leikellään pa-
rimetrisiä puolesta välistä poikki.

Palmut
Oma lukunsahan ovat sitten upe-
at palmut, joita täällä käytetään 
paljon ja ne tarvitsevat luonnol-
lisesti säännöllistä hoitoa myös.

Palmujahan ei sitten saa ku-
ka tahansa hoitaa, vaan siihen 
tarvitaan oma lisenssi, lähinnä 
tietysti turvallisuuden takia, sillä 
palmuunhan kiivetään perintei-
sillä ”tolppakengillä”.

Palmusta pitää poistaa ruske-
at, alimmat lehdet, jolloin kaunis 
runko tulee esiin ja antaa tilaa 
uusille lehdille.

Kaupunkialueilla toki palmu-
ja hoidetaan myös nostolava-
autolla.

Itse pääsin tutustumaan tällai-
seen puuhun kiipeävään palmu-
mestariin ihan lähietäisyydeltä ja 
niin paljon innostuin, että päätin 
hankkia palmunhoitolisenssin it-
sellenikin. Toki haasteita aiheen 
tiimoilta riittää, kun kielitaito ei 
ihan virheetön ole vielä, mutta 
kuitenkin suurin haaste on to-
dennäköisesti se meikäläisen 
palmuun kiipeäminen.

Hyötypuut
Oma osansa ovat luonnollisesti 
lukuisat hyötypuut, kuten vaik-
kapa appelsiinit ja oliivit. Nehän 

toki tekevät satoa vaikka ei niitä 
mitenkään hoitaisi, mutta hyvän 
sadon saamiseksi tulee niiden 
saada säännöllistä lannoitusta 
ja niitähän leikataan vähän sa-
man suuntaisesti kuin olemme 
tottuneet leikkaamaan vaikkapa 
omenapuita.

Eli pidetään puut suht ma-
talina, niin sato on mukavampi 
poimia. Kasvusto on pidettävä 
myös harvana, niin tulee enem-
män suurempia hedelmiä ja niillä 
on tilaa puussa kasvaa ja ne on 
myös huomattavasti helpompi 
poimia.

Puutarhajätteet
Kasveista tulevien jätteiden hä-
vittäminen on yleensä tehty tääl-
lä myös kovin helpoksi, kaikilla 
asuinalueilla on joku paikka ros-
kisten vieressä tai jossain lähei-
syydessä, minne risut saa viedä 
ja ne käydään sieltä keräämäs-
sä. Toki niistä varmaan jotain 

maksua menee jätemaksujen 
ohessa, mutta ei tarvitse sitä 
peräkärryä käydä sukulaisilta 
lainailemassa.

Elikkä paljon on uutta opittu, 
mutta kovasti on vielä opittavaa, 
joten ei kun oppimaan lisää ja 
palataan näihin asioihin myö-
hemmin.

Ihanaa kesää kaikille!
Lasse

Lasse RuohomäkiVihersuunnittelija/puutarhuri

Kukkivaa bougainvilleaa leikataan.

Palmunhoitaja työssään.
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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.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.

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!
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• hotellit
• lomahuoneistot 
• villat, huvilat
• vuokra-asunnot

  

www.par1golf.com • par1@par1golf.com • Puh: +(34) 609 502 148

PAR ykkösessä pelaa kaikki

Vuonna 1993 perustettu 
suomalaisvoimin toimiva 
perheyritys aurinkorannikolla. 

Kaikki palvelut myös sähköisesti.

GOLF
• Alhaurin Golf

gf 59€ sis.auto & lounas
• El Chaparral

gf 43€ klo 12:10 jälkeen, sis. auto
3. kenttää (Cabopino, El Chaparral, El Paraiso) 

gf 153€ + 15€ auto El Paraiso
• La Cala Golf

4 pelaajaa 185€ sis.autot
Viikon pelioikeus (rajaton) 270€

• Mijas Golf
viikon pelioikeus (rajaton) 260€

Calle Oliva no 3, Local 1B (sisänkäynti ravintola Kukko), 29640 Fuengirola Málaga, Espanja

VUOKRA-
AUTOT
Kauttamme 

Helle Holliksen 
vuokra-autot vaivattomasti.

Pyydä tarjous.

VUOKRAMAILAT
alk. 10€/ pv.

Myös golf- ja lentokenttä-
kuljetukset!  

MAJOITUS

Myydään käytettyjä golfsettejä / mailoja 
edullisesti. Myös grippien vaihdot!

Suurin suomalainen kiinteistönvälitys, ammattitaitoa ja osaamista
Sunloma • Av. Jesús Cautivo 42, Local 1 • 29640 Fuengirola • www.sunloma.es • +34 626 760 494 • info@sunloma.es

LIISA KUOKSA-JALONEN
(+34) 634 303 968
liisa@sunloma.es

KIRSI ORAS
(+34) 662 949 122
kirsi@sunloma.es

MARJA RUUSUVIRTA SOLÍS
(+34) 686 685 566
marja@sunloma.es

JANIKA VARIS
(+34) 626 760 494
info@sunloma.es

Asuntokaupan ammattilaiset 
Aurinkorannikolla palveluksessasi 

myös koko kesän. Myytävistä kohteista 
kaikissa hintaluokissa kova kysyntä!
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LAADUKASTA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ 
SUOMEN KIELELLÄ AURINKORANNIKOLLA

WWW.STRAND.ES   INFO@STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO 
TOIVEISTASI JA ETSIMME  VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN 

ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA 
TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.


