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WHY HAVE  ABS
WHEN YOU  CAN  HAVE  

K EBABS
PLAZA PEDRO CUEVAS 8 LOS BOLICHES, FUENGIROLA

WELCOME!

WWW.JETISKEBAB.COM

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

• Raikkaita salaatteja eri täytteillä 
• Hapanjuuritaikinapizzoja

• Burgereita • Tapaksia • Makeita ja suolaisia 
leivonnaisia • Smoothieita • Erikoiskahveja

• Kesäisiä drinkkejä ja paikallisia oluita

MA–PE KLO 10–17
KLO 12–16

AVOINNA
KEITTIÖ

HAPPY  

HOUR  

KLO 14–16
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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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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!   

Seuraava 
lehti ilmestyy 

perjantaina 12.8.
2.9. alkaen taas 
joka perjantai.

Verkossa uutisia 

joka päivä!Fuengirola.fi
CITYMEDIA• 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

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

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

Koulu säätiöitetään 
elokuun alussa 

ollut keskeisten henkilöi-
den suuri vaihtuvuus ja 
sitoutumattomuus toimin-
nan kehittämiseen. Myös 
yhteistyötahoille säätiö on 
yhdistystä turvallisempi ja 
uskottavampi toimija, Salo 
kommentoi säätiön perus-
tamista tammikuussa 2021.

Säätiölaki on huomat-
tavasti yhdistyslakia tar-
kempi ja yksiselitteisempi. 
Säätiöittämisen myötä kou-
lun toiminnan valvonta 
muuttuu automaattiseksi.

– Säätiön toiminta on 
selvästi yhdistystä säädel-
lympää ja valvotumpaa. 
Patentti- ja rekisterihalli-
tus valvoo jatkuvasti sää-
tiön toiminnan laillisuutta 
ja sääntöjen mukaista toi-
mintaa. Valvonta takaa toi-
minnan läpinäkyvyyden.

Nyt myönnetty lupa kat-
taa perusopetuksen. Lu-
kiokoulutuksen lupa on 
ehdollinen, mutta oletetta-
vasti ehdot täyttyvät.

Valtioneuvosto hyväksyi 16.6. Aurinkoran-
nikon suomalaisen koulun säätiö sr:n ope-
tuksen järjestämistä koskevan lupahake-
muksen. Samalla valtioneuvosto peruutti 
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kanna-
tusyhdistys ry:n opetuksen järjestämisluvan.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Janne Leipijärvi

Suunnitelman mukaan sää-
tiö ottaa hallintovastuun 
Aurinkorannikon suoma-
laisesta koulusta 1.8.2022. 
Samalla kannatusyhdistys 
nykymuodossaan lopettaa 
toimintansa.

– Nyt on helpottunut ja 
tyytyväinen olo. Työtä asian 
eteen on tehty kaksi vuot-
ta. Aivan loppuun saak-
ka ministeriöltä tuli uusia, 
työläitä selvityspyyntöjä. 
Kun päätös tuli valtioneu-
voston sivuille iltapäivällä 
16.6., meinasi silmä kostua. 
Iso työ ja tärkeä asia saatiin 
viimein päätökseen, kan-
natusyhdistyksen ja myös 
luvan saaneen säätiön hal-
lituksen puheenjohtaja Su-
sanna Salo kertoo.

Säätiöittäminen on hal-
linnollinen uudistus. Ope-
tustoimintaan sillä ei ole 
vaikutuksia.

– Säätiö on yhdistystä 
vakaampi toimija. Yhdis-
tysmallin heikkoutena on 

Säätiö on itsenäinen oi-
keushenkilö, jonka toi-
minnan ja varallisuuden 
hoidon päämäärä on yk-
sinomaan säätiön tarkoi-
tuksen toteuttaminen.

Säätiö eroaa osakeyhti-

östä esimerkiksi siten, et-
tä sen tarkoituksena ei ole 
harjoittaa liiketoimintaa 
tai tuottaa voittoa, eikä 
sillä ole omistajia. Yhdis-
tyksestä säätiö eroaa muun 
muassa siten, ettei sillä ole 

jäseniä, ja sen tarkoitusta 
voi muuttaa vain rajoite-
tuin ehdoin. 

PRH valvoo, että säätiöt 
toiminnassaan noudattavat 
säätiölakia ja säätiön sään-
töjen määräyksiä. Valvonta 

on säätiöihin kohdistuvaa 
jälkikäteistä laillisuusval-
vontaa. Säätiöiden toimitta-
mat vuosiselvitykset ovat 
säätiövalvonnan perusta.

Lähteet: prh.fi,wisma.fi

Aurinkorannikon suomalaisen koulun hallintomalli muuttuu.

Kesäkuu

Elokuu

Heinäkuu

Syyskuu

Suomi
0–20˚C

Mikä on säätiö?
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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 

NYT VOIT TILATA GLOVOSTA 
ANNOKSIA KOTIISI.

REFLA HOT WINGS & GRILL
(SIIPIWEIKKOJEN KASTIKKEET)

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12–24

(keittiö 12:30–21:30)

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

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

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€

Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä

FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Unelma-asunnon hankintaa telkkarissa
Ensi syksynä 
Aurinkorannikolla 
kuvataan uutta 
tv-sarjaa. 

Ohjelmassa suomalaiset 
pariskunnat ja perheet 
lähtevät etsimään itsel-

leen unelmiensa asuntoa 
Espanjan aurinkoranni-
kolta. Unelma-asunnon 
löytämisessä osallistujat 
saavat apua paikallisilta 
suomalaisilta tähtikiin-
teistönvälittäjiltä, joil-
la on vuosien mittainen 
kokemus aurinkoranni-

kon asuntomarkkinoilta. 
Haussa voi olla loma-

asunto perheelle, kak-
koskoti talven varalle tai 
vaikkapa viehättävä huo-
neisto tulevia eläkepäivi-
en varten. 

Ohjelman tuottaa War-
ner Bros. International 

Television Production 
Finland ja se tullaan esit-
tämään MTV3 -kanavalla.  
Ohjelmaan voi hakea 
mukaan kätevästi netin 
kautta. Jos kiinnostuit, 
klikkaudu sisään https://
shortaudition.net/Unel-
ma-asunto-Espanjassa . 

FFF• 
    

CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
I
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klo 13–24

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Restaurante

Flamenco
Live

Yli sata erilaista
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

Koe Andalusian 
taide samalla kun 
nautit illallisen!
5 live-esiintyjää

Tiistaisin, torstaisin, 
perjantaisin ja 

lauantaisin 
klo 19.30

10€

Starlite – tähtien tuiketta 
Marbellassa läpi kesän
Oman merkittävän 
kortensa Aurinko-
rannikon festivaali-
kekoon kantaa  
Marbellan Starlite.

Kahden ja puolen kuukau-
den aikana Marbellan Au-
ditoriumin lavalle nousee 
jälleen huikea määrä upeita 
esiintyjiä. Niin Espanjasta, 
muualta Euroopasta kuin 
ympäri maailmaa.

Poimimme joitain rusi-
noita kesän 2022 Starlite-
pullasta:

DIANA ROSS. Mitä sanoa tästä Grand Old Ladystä, joka on pitkän 
uransa aikana ehtinyt saavuttaa jokseenkin kaiken mitä musiikin alalla 
voi saavuttaa? Riittäköön kun sanoo, että hänet voi nähdä Starlitessa 6. 
heinäkuuta.

ALAN PARSONS LIVE  
PROJECT. Yksi maailman arvos-
tetuimmista tuottajista ja prog-
ressiivisen rockin luojista tarjoilee 
osaamistaan Marbelan pimenevän 
taivaan alla 13. heinäkuuta.

JUANES. Vieläkö kolumbialaishurmurilla on päällään La Camisa 
Negra? Vai jotain värikkäämpää? Vai lähteekö koko paita päältä? Nämä 
ja muut mysteerit selviävät Starlitessa 16. heinäkuuta.

CHRISTINA AGUILERA. 
Siitä on jokseenkin 23 vuotta, 
kun Aguileran Genie in a Bottle 
räjäytti neidon koko maailman 
tietoisuuteen. Teini-idolista 
on vuosien saatossa kasvanut 
täysiverinen popdiiva, joka on 
myynyt maailmanlaajuisesti 
yli 43 miljoonaa levyä. Hei-
näkuun 25. päivä selviää, il-
maantuuko henki pullosta kun 
oikein hierotaan.

Lisätietoja tapahtuman 
netti sivulta 
starlitemarbella.com.

IL DIVO. Maailmankuulu 
Pop-oopperakvartetti kutis-
tui viime joulukuussa trioksi, 
kun yhtyeen espanjalaisjäsen 
Carlos Marín menehtyi. Hei-
näkuun 8. päivänä luvassa on 
varmasti tunteikas ilta, kun Il 
Divo konsertoi ja kunnioittaa 
samalla kuolleen kollegansa 
muistoa.

VANESA MARTÍN. 
Málagasta kotoisin ole-
va Vanesa Martín pääsee 
esiintymään melkein 
kotikulmillaan. Liekö sii-
nä syy siihen, että neito 
kapuaa Starliten lavalle 
peräti kahdesti: 1. hei-
näkuuta ja 25. elokuuta.
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Viisi pidätetty 
Mijasissa asuneen 
miehen murhasta  
Guardia Civil on pidättänyt viisi ihmistä liittyen 
Mijasissa asuneen hollantilaisen miehen murhaan. 
Miehen ruumis löydettiin tammikuussa.

Kuolleella hollantilaisella miehellä oli ollut löy-
dettäessä ampumahaava päässään ja hänet löydettiin 
palaneen auton vierestä. Ruumiin sijainti muuta-
man metrin päässä palaneesta autosta viittasi sii-
hen, että kyseessä oli kostohyökkäys, viranomaiset 
sanoivat lausunnossaan.

Tutkittuaan ruumiin ja auton sijainnin oikeus-
lääketieteen asiantuntijat tulivat siihen tulokseen, 
että se oli ammattirikollisten työtä. Uhri näyttää ol-
leen osallisena hasiksen salakuljetuksessa Aurin-
korannikolla, Alankomaissa ja Ranskassa. Poliisin 
mukaan näyttää siltä että murha liittyi hollantilai-
seen mafiaan.

Nyt pidätetyistä viidestä henkilöstä kahta 
epäillään murhan toteuttamisesta, rikollisjär-
jestöön kuulumisesta ja laittomasta aseiden hal-
lussapidosta. Kolmea muuta epäillään rikoksen  
peittämisestä.

PP:lle murskavoitto 
Andalusian vaaleissa 
Keskusta-oikeistolainen Partido Popular onnistui 
saamaan yksinkertaisen enemmistön Andalusian 
parlamenttiin vaaleissa.

PP sai 109 henkisestä parlamentista 58 paikkaa. 
Lisäystä edellisiin vaaleihin on peräti 32 paikkaa. 
Voitto on historiallisen suuri. Suurin osa lisäpaikois-
ta tuli Ciudadanos -puolueen riveistä, joka näissä 
vaaleissa tipahti kokonaan pois Andalusian puo-
luekartalta.

Sosialistipuolue PSOE kärsi kirveleviä tappioita 
monissa maakunnissa, jotka ovat aina olleet sel-
västi PSOE:n hallinnassa. PSOE:n paikkamäärä 
uudessa parlamentissa on 30, edellisellä kaudel-
la paikkoja oli 33.

Vaalituloksen seurauksena PP:n Andalusian pre-
sidentti Juanma Moreno jatkaa Andalusian johta-
jana seuraavat 4 vuotta. Tällä vaalikaudella hän ei 
tarvitse tuekseen muita puolueita.

Amazon tarjoaa 
2000 uutta 
työpaikkaa   
Verkkokaupan jättiläinen Amazon aikoo lisätä työ-
voimaansa Espanjassa 2.000 vakinaisella työpai-
kalla vuonna 2022.

– Amazonilla tarjoamme kaikenlaisia töitä kai-
kenlaisille ihmisille. Olemme kahden viime vuo-
den aikana luoneet keskimäärin yli 100 vakituista 
työpaikkaa viikossa eri puolilla maata. Kaikki työ-
paikkamme tarjoavat kilpailukykyisen palkan ja 
täydellisen etupaketin”, kertoi Fred Pattje, Amazo-
nin asiakastyytyväisyysjohtaja.

Sähköisen kaupankäynnin jättiläisellä on yli 30 
logistiikkakeskusta Espanjassa. Tavoitteena on saa-
vuttaa 25.000 vakituista työntekijää vuoden 2025 
loppuun mennessä ja nousta siten Espanjan kym-
menen suurimman työnantajan joukkoon.

Viime vuonna Amazon tuotti Espanjan valtiolle 
verotuloja yli 292 miljoonaa euroa. Yrityksen brut-
totulot kasvoivat 11 % edeltävän vuoden tilinpää-
töksestä ja Amazon kirjasi Espanjan toiminnoistaan 
yhteensä 6.000 miljoonan euron bruttotulot.

Whitesnaken jäähyväiset 
jäivät Espanjassa näkemättä
Yksi hardrockin jykevim-
mistä kivijaloista, David 
Coverdalen luotsaama 
Whitesnake on parhail-
laan jäähyväiskiertueella. 
Yhtyeen oli tarkoitus esiin-
tyä Espanjassa 25. kesäkuu-
ta, mutta toisin kävi.

David Coverdale nousi 
rockmaailman eturiviin jo 
lokakuussa 1973, kun hä-
net valittiin Deep Purplen 
laulajaksi, Ian Gillanin ti-
lalle. Vuodesta 1978 alkaen 
legendaarinen vokalisti on 
isännöinyt perustamaansa 
Whitesnakea, ja vuosikym-
menten saatossa vyölle on 
tarttunut mainetta ja kun-
niaa.

Coverdale halusi vetäy-
tyä estradeilta 69-vuotiaa-
na, vuonna 2020, mutta 
pöpö päätti toisin. Nyt jää-

• KOLME NUORTA KUOLI auto-onnettomuudessa 
keskiviikkoaamuyönä lähellä Rondaa. Nuorten au-
to, urheilumallinen Mersu, suistui tieltä ja vieri kym-
menkunta metriä alas jyrkkää rinnettä sen jälkeen, 
kun kuljettaja oli lähtenyt kiihdyttämään voimak-
kaasti, ilmeisesti poliisia paetakseen. Kaksi kyy-
dissä ollutta on tunnistettu, ja he ovat teini-ikäisiä. 
Kolmas, auton kuljettaja, on vielä tunnistamatta, 
mutta hänen uskotaan olevan suunnilleen saman 
ikäinen. Kaikki kolme olivat kuolleita pelastushen-
kilökunnan saapuessa paikalle. Myös auto oli tu-
houtunut perusteellisesti. 

• KESÄN ALENNUSMYYNTIEN odotetaan käynnis-
tyvän Málagan alueella hieman totuttua aiemmin. 
Syynä on muun muassa se, että nykyisessä ta-
loustilanteessa yhä useammat odottavat esimer-
kiksi vaatehankintojen kanssa alennusmyyntejä, 
eivät osta tuotteita ns. sesongin aikana. Espanjan 
kuluttajajärjestö UCE:n kyselytutkimuksen mukaan 
64,7% espanjalaisista aikoi varmuudella tehdä os-
toksia alennusmyynneiltä. 30% vastanneista ei 
ollut varmoja ja 4,2% ilmoitti ettei aio missään ta-
pauksessa shoppailla alennusmyynneillä.

• FUENGIROLAN RANTOJEN turvallisuutta valvo-
taan tänä kesänä myös taivaalta käsin dronejen 
avulla. Sen lisäksi rantakansan hyvinvoinnista  
huolehditaan myös perinteisemmin keinoin, kuten 
hengenpelastajien ja siivoushenkilöstön toimesta. 
Fuengirolan noin seitsemän kilometrin rantaviivaa 
valvotaan neljän dronen voimin, joilla on kyydis-
sään pelastusliivi, joka voidaan tarvittaessa pudot-
taa suoraan sitä kaipaavalle uimarille. Dronet ovat 
lentäneet kesäkuun alusta ja jatkavat tehtävässään 
syyskuun 15. päivään asti klo 11–20. 

• INFLAATIO LAUKKAA Espanjassa ennätysvauhtia. 
Tuoreet tilastot kertovat, että kuluttajahintaindeksi  
oli kesäkuussa peräti +10,2%. Luku on korkein  
sitten vuoden 1985. Se on myös korkeampi kuin 
missään ennakkoarvioinneissa osattiin pelätä. Suu-
rimmaksi osaksi hintojen noususta ovat vastanneet 
polttoaineet, alkoholittomat juomat, ruoka sekä ho-
telli- ja ravintola-alojen hinnat. Esimerkiksi ruokaöl-
jyn hinta on noussut vuodentakaisesta lähes 50% 
ja kananmunien yli 25%. Pääministeri Sánchez 
myönsi että tilanne on vakava, mutta oli luottavai-
nen, että hallituksen toimenpiteet tehoavat.

Mitä teet juhannuksena?

Vietän kaupunkijuhannuksen

45%

Kierin alasti viljapellossa kunnes siippa löytyy

5%

Mökkeilen

37%

Poltan koko kokon

3%

Töitä

9%

Lähden festareille

1%

Seuraava kysymys: Mikä on paras kesäjuoma?

Here I Go Again, Still Of The Night, Is This Love, Fool For Your Loving ja monet muut Whitesnake-lekat jäivät 
Espanjassa rockaamatta. (Kuva: Whitesnaken Instagram)

hyväiskiertue on kuitenkin 
saatu käyntiin. Yhtye kä-
vi Suomessakin hyväste-
lemässä sikäläiset faninsa 
kesäkuun 6. päivänä.

Kaikki sujui hienosti 
23. kesäkuuta asti, jolloin 

Whitesnaken jäähyväisistä 
nautittiin Ranskassa, Hell-
fest festareilla. Sen jälkeen 
sairastumiset ovat koetel-
leet yhtyettä. Rajun fluns-
sa-aallon kourissa yhtye 
joutui perumaan Espanjan 

Cartagenan esiintymisen-
sä 25. kesäkuuta. Kyseessä 
oli kiertueen ainoa esiin-
tyminen Espanjassa, joten 
valitettavasti jäähyväiset 
jäivät siis täkäläisiltä vil-
kuttamatta.
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Sonja Ritola ja Jonatan Viljamaa kyllästyivät 
vuokra-asumiseen ja päättivät remontoida 
pakun omaksi liikkuvaksi kodikseen. Nyt kak-
sikko elää unelmaansa tien päällä sähkön 
suhteen omavaraisessa pakussaan. 
Teksti: Marena Ahonen / Suomalaiset maailmalla 
Kuvat: Sonja, Jonatan ja apujoukot

Töitä

Lähden festareille

Paku alle ja 
Eurooppaan

Lapsesta saakka Aurin-
korannikolla paljon aikaa 
viettänyt Sonja houkutte-
li poikaystävänsä Jonata-
nin toteuttamaan kanssaan 
unelman, joka saattaisi mo-
nen korvaan kuulostaa 
mahdottomalta. 

– Olimme jo pitkään kat-
selleet muiden vastaavia 
projekteja somesta ja puhu-
neet, että jossain vaiheessa 
mekin remontoimme it-
sellemme asuinkelpoisen 
pakun ja reissaamme sillä 
ympäri Eurooppaa, Sonja 
muistelee. 

Ratkaiseva töytäisy 
oman pakukodin hankin-
nalle ja remontoinnille ta-
pahtui alkuvuodesta 2022, 
kun pariskunnan vuokra-
nantaja yritti laittomasti 
purkaa nuorenparin vuok-
rasopimuksen. 

– Jouduimme ottamaan 
juristin avuksi, jotta saim-
me omat oikeutemme 
kuuluviin. Siinä hässäkäs-
sä molemmille tuli vahva 
tunne, ettemme jaksa enää 
yhtään enempää tällaista 
vuokralaisten kaltoinkoh-
telua. Päätimme, että nyt jos 
koska on aika ostaa paku ja 
ruveta hommiin!

Loputtomasti 
tiedonhakua 
Sonja ja Jonatan löysivät-
kin sopivan pakun jo parin 
viikon kuluttua Málagasta 
belgialaiselta pariskunnal-

ta, ja projekti pääsi käyn-
nistymään. Kummallakaan 
ei ollut aiempaa kokemus-
ta pakun remontoimisesta 
– tai oikeastaan remontoi-
misesta ylipäätään. 

– Tekemällä oppii! Projek-
tin alku oli aika haastava, 
kun jouduimme opettele-
maan paljon uutta – esi-
merkiksi millaisia eroja 
eristeillä on, millainen puu 
sopii mihinkin, miten työ-
kalut toimivat ja miten huo-
mioida kondensaatio. 

Aivan kuin käytännön 
työssä ei olisi ollut riit-
tämiin opeteltavaa, pi-
ti projektin alusta saakka 
huomioida myös erilaiset 
säädökset ja lait.

– Sonja on lukenut Es-
panjan matkailuauton vaa-
timuksista ja säädöksistä ja 

kerrannut projektin aika-
na useaan otteeseen, miten 
mikäkin tulee lain puitteis-
sa tehdä. Paljon aikaa on 
mennyt nimenomaan sii-
hen, että olemme opetelleet, 
kuinka asiat tehdään. Jos 
tehtäisiin samanlainen pro-
jekti uudestaan, niin kaikki 
hoituisi varmasti paljon no-
peammin, Jonatan tuumii. 

Kaksikon mukaan haas-
tavinta onkin ollut loputon 
tiedonhaku. 

– Luotettavan tiedon etsi-
minen, materiaalien valinta 
ja hintojen kilpailuttami-
nen saattavat kuulostaa 
helpoilta tehtäviltä, mutta 
ne ovat vieneet paljon ai-
kaa ja turhauttaneetkin! On 
suoraan sanoen ärsyttänyt, 
että ei ole ollut mahdollista 
asioida vain yhdessä liik-
keessä, josta olisi saanut 
kaiken tarvittavan. 

Jonatan myöntää, että 
päävastuu projektista on 
ollut Sonjalla, joka on pai-
nanut pitkää päivää pakun 
remonttihommissa, joihin 
Jonatan ei omien töidensä 
vuoksi ole voinut osallis-
tua yhtä paljon kuin Sonja. 

– Olen tai olemme teh-
neet lähes kaiken itse. Säh-
kötöitä emme pystyneet 
itse tekemään – onnek-
si saimme siihen apua, ja 
nyt pakun katolla olevat 
aurinkopaneelit tuottavat 
päivittäisen sähkömme, 
Sonja kertoo.

Sonjan mielestä yllättä-
vintä projektissa on ollut 
se, kuinka paljon eri asiat 
vievät aikaa.

– Helpolta ja nopealta 
vaikuttava tehtävä saat-
taakin viedä monta päi-
vää. Toisaalta positiivinen 
yllätys on ollut se, miten ki-
valta tuntuu, kun pääsee to-
teuttamaan omia visioita ja 
onnistuu niissä! Myös ih-

misten kiinnostus projektia 
kohtaan on ollut suurta, ja 
monet ohikulkijat ovat py-
sähtyneet ihastelemaan pa-
kua ja juttelemaan. 

Suuntana ainakin 
Italia, Suomi ja Itävalta
Sonjan ja Jonatanin paku 
valmistui asuinkelpoiseksi 
kesäkuussa, ja pariskunta 
suuntasi saman tien Aurin-
korannikolta Italiaan. 

– Kun muutoskatsastus 
oli tehty, suuntasimme Ita-
liaan sukujuhliin. Italias-
ta matka jatkuu Suomeen, 
ja elokuussa olisi tarkoitus 
lähteä ajamaan takaisin 
kohti Aurinkorannikkoa. 
Matkan varrella haluai-
simme käydä ainakin Itä-

vallassa.
Reissaavan elämäntyy-

lin mahdollistaa se, että 
molempien työt voi tehdä 
missä vain tietokoneella – 
kunhan nettiyhteys toimii. 

– Meillä on pakussa hy-
vä nettiyhteys, jonka ansi-
osta pystymme tekemään 
töitä lähes kaikkialla maa-
ilmassa.

Moni saattaa kuvitella, 
että pakuelämä on kara-
vaanialueelta toiseen kier-
tämistä. Näin ei kuitenkaan 
Sonjan ja Jonatanin tapauk-
sessa ole. 

– Sähkön suhteen olem-
me täysin omavaraisia, ja 
yli sadan litran vesitank-
kimme voi täyttää huolto-
asemilla, joten paikallisten 
lakien ja säädösten puitteis-
sa voimme pysähtyä ma-
joittumaan mihin vain. 
Leirintäalueiden yleiset 
suihkut eivät minua hou-
kuttele, Sonja naurahtaa. 

Sonjan äiti ei pakupro-
jektin alussa uskonut, että 
hänen tyttärensä voisi asua 
pakussa.

– Hän ajatteli, ettei pa-
ku voisi vastata hygienia-
vaatimuksiani. Hän on 
kuitenkin luopunut tästä 
ennakkoluulostaan, kun on 
nähnyt, että pakussa on juu-
ri niin puhdasta kuin toi-
von, Sonja kertoo ja esittelee 
penkin alta paljastuvaa wc-
istuinta sekä keskelle latti-
aa koottavaa suihkukoppia. 

Sosiaalisella medialla on 
myös iso rooli pariskunnan 
projektissa. 

– Päivitämme @salama-
mcvan-kanavissamme pro-
jektimme ja matkamme 
kulusta päivittäin. Olem-
me näkyvyyttä vastaan 
saaneet mukaan projek-
tiimme joitakin suoma-
laisia yrityksiä, jotka ovat 
osaltaan mahdollistaneet 
esimerkiksi pakun laaduk-
kaan valaistuksen. 

Artikkeli on julkaistu Suomalaiset maailmalla -sivustolla, 
johon on koottu tarinoita ulkosuomalaisista ympäri maa-
ilman. Lue muut tarinat osoitteessa:  
www.suomalaisetmaailmalla.fi. 

Jonatan ja Sonja rakensivat pakusta itselleen liikkuvan kodin. 

Unelma omasta asuinkelpoisesta pakusta vaati pitkiä remonttipäiviä. 

Sonja on kerrannut projektin 
aikana useaan otteeseen, miten 
matkailuauton remontti tulee lain 
puitteissa toteuttaa.

Sonja ja Jonatan juhlistivat tärkeää välietappia – lattian valmistumista. 
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Nuoret avasivat oman 
baarin Los Bolichesiin

– Ajatus nuorten 
omasta baarista lähti 
yksinkertaisesti siitä, 
että Fuengirolassa on 
paljon suomalaisia 
nuoria. Olisi kivaa, 
jos suomalaisilla 
nuorilla olisi oma 
baari, missä viettää 
aikaa ja tavata toi-
siaan. Toki kaiken 
ikäiset ovat tervetul-
leita, Joachim, yksi 
STUDIO lounge & Bar 
-puuhamiehistä ker-
too.
Teksti: Niina Sinisalo 
Kuvat: Eelis Ranta

Baari avataan klo 14.00 joka 
päivä ja se on avoinna klo 
02.00 asti. Kahdesta kah-
teen.

– Tarkoitus on tarjota laa-
dukkaita drinkkejä ja soit-
taa ihan parasta musiikkia.

Musiikin suhteen on 
suunnitteilla erilaisia tee-
mailtoja ja esiintyjävierai-
luja. Myös karaokelaitteet 
tulevat käyttöön.

– Ollaan kyllä erityisen 
innoissamme drinkeistäm-
me. Me tehdään yhteistyötä 
suomalaisen laatuvodkan 
kanssa ja olemme saaneet 
heiltä arvokasta apua visi-
oidemme toteuttamiseen ja 
drinkkilistasta voidaan ol-
la ylpeitä. Toki kehitystyö 
jatkuu ja myös asiakkailta 
tullaan saamaan tärkeää 
palautetta, Casper baari-
tiskin takaa hehkuttaa.

Avajaisillaksi baariin 
apuun tullut Milla innos-
tui drinkkilistasta ja erityi-
sesti kiitosta saivat edulliset 
hinnat.

– Täällä drinkit ovat pal-
jon halvempia kuin esimer-
kiksi baarikadulla. Monet 
nuoret menevätkin tällä 
hetkellä baarikadulle vas-
ta myöhään, kun ei pienillä 
palkoilla pysty siellä koko 
iltaa juhlimaan, menevä 
Milla nauraa.

STUDIO Lounge & Bar 
avajaiset
Avajaisia vietettiin perjan-
taina 17.6. kutsuvierasti-
laisuutena ja ilma väreili 
hyvää energiaa.

– Voidaan sanoa, että ol-
laan täpinöissämme, nuoret 
miehet summasivat odo-
tuksen tunnelmaa.

Eelis, yksi kaveruksista 
kiertelee kameransa kans-
sa kuvaamassa tiloja vielä 
ennen kuin kutsuvieraat 
saapuvat. 

Edeltävä viikko oli pais-
kittu hartiavoimin töitä 
avajaisten eteen. Koko baa-
ri on sisustettu ja kalustettu 
täysin uusiksi, vastaamaan 

meen kehittämisessä.
Hän tekee yrityksensä 

kautta mm. graafista suun-
nittelua yrityksille, mutta 
usein seinämaalaukset ovat 
”piilossa” yritysten yksityi-
sissä tiloissa.

– Upeaa tässä on myös it-
selleni se, että minun työni 
on julkisesti kaikkien näh-
tävillä, Petra innostuu ja 
suostuu kuvattavaksi mu-
raaliseinän edustalle.

– Tuosta muraaliseinästä 
tulee taatusti IG-seinä, nau-
raa Casper ja kertoo, että 
suunnitelmissa olisi tehdä 
taidetta koko baari täyteen.

– Jos ei ensitreffeillä keksi 
muuta puhuttavaa, niin ai-
na voi kommentoida ympä-
rillä olevaa taidetta ja saada 
siitä juttua aikaan!

Artistivieraana Nebi

STUDIO Lounge & Barin 
terassille on tuotu viihtyi-
sät sohvakalusteet. Sohval-
le istahtaa pitkä nuorimies, 
avajaisten esiintyjävieras, 
rap-artisti Nebi.

No kukas se sinä olet?
Sympaattinen nuorimies 

hymyilee ja katsoo suoraan 
silmiin. Mä olen ihan just 
minä. Nebi.

Baarin puolella joku lait-
taa soimaan Nebin tulevaa, 
vielä julkaisematonta mu-
siikkia. Tunnetta, viboja, 
energiaa.

Nebillä on ihan oma, 
uniikki soundinsa. Haas-

tattelija on erottavinaan 
baarista kantautuvasta mu-
siikista kysymyksen: ”Ku-
ka vi..u sä olet?”

Tästä artistista tullaan 
vielä kuulemaan! Ja var-
masti myös STUDIO Loun-
ge & Barin esiintyjävieraana 
myös tulevaisuudessa. Tur-
kulainen Nebi lomailee to-
della mielellään usein 
Fuengirolassa.

 Metallinen ketju kilah-
taa ja ovimies päästää ohit-
seen avajaisiin saapuvia 
kutsuvieraita. Innostunut 
puheensorina alkaa täyttää 
terassia ja sisätiloja.

Moni tuttu löytää toisen-
sa ja halaillaan. Kiinnos-
tuneena katsellaan myös 
vielä tuntemattomia, toisia 
suomalaisia nuoria. Jäät ki-

lisevät laseissa ja musiikin 
rytmi keinuttaa. Terassilla 
on samettisen lämmin il-
ma, sisätiloissa viileämpää.

Hymyjä ja hyvää ener-
giaa. Perjantai-ilta on al-
kamassa. Fuengirolan 
suomalaiset nuoret ottavat 
ihastuneina vastaan oman 
uuden paikkansa.

STUDIO Lounge & Baria 
voi myös vuokrata omiin 
tai yrityksen tilaisuuksiin.

– Tämä on intiimi ja ki-
va ympäristö viettää iltaa 
myös omalla porukal-
la. Usein kun lähdetään 
vaikkapa virkistyspäivän 
jälkeen porukalla baariin, 
niin porukka hajoaa. Kun 
varaa koko baarin itsel-
leen, ei sitä ongelmaa ole, 
Joachim vinkkaa.

Petra luomansa näyttävän muraalin edessä.

Nebin keikka kohotti tunnelman kattoon.

tekijämiesten visioita.
– Sain seinämuraalin 

maalattua valmiiksi eilen 
illalla, hymyilee Petra. Hän 

on lahjakas nuori suomalai-
nen taiteilija, joka on ollut 
muutenkin apuna STUDIO 
Lounge & Barin brändi-il-

STUDIO Lounge & Bar
Osoite: Av. de los Boliches, 15
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Juhannusbileet palasivat 
Aurinkorannikolle
Juhannuksen juhliminen on yksi niistä lukuisista asioista, jotka 
pandemia hyllytti pariksi vuodeksi lähes kokonaan. Tänä vuonna 
paluu rannoille tulien ja ilotulitusten äären vihdoin tapahtui.  
Ja kuten kuvista näkyy, kansa otti juhlista ilon irti.
Kuvat: Santtu Hyytinen

www.olekustannus.com/uusiole

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

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 
ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

7€

Totuus Espanjan

VESIJOHTO
VEDESTÄ KESÄHEINÄKUUN OLÉLEHTI ILMESTYY 26.5.
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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

 
Kesä ja tauko arkirutiineista?
MONI TUSKAILEE MYÖHEMMIN syksyllä, kun liikunta 
jäi kesän aikana tauolle ja syömiset ovat olleet mitä 
sattuu. Toisaalta tauko voi tehdä hyvääkin, erityisesti 
sellaisille jotka treenaavat säännöllisesti ja nousujoh-
teisesti. Tauon jälkeen lihas on kunnolla levännyt ja on 
taas vastaanottavaisempi harjoittelulle. Toki kaikki on 
yksilöllistä ja myös geeneistä kiinni, kuinka kenenkin ke-
ho suhtautuu pidempään taukoon. 

Alle neljän viikon harjoittelemat-
tomuusjakso ei kuitenkaan vielä 
juuri lainkaan vaikuta voimatasoi-
hin. Tämän jälkeen ne kuitenkin 
alkavat tippumaan ja lihakset sur-
kastumaan. Mikäli haluat ehkäistä 
voimatasojen laskun, riittää parikin 
treeniä viikossa ylläpitämään sen 
hetkiset voimatasot.

Kestävyyskunnon kohdalla tilanne on vielä hieman 
kriittisempi sillä kestävyyskunto laskee huomattavasti 
nopeammin kuin lihaskunto. Jo parin viikon tauko las-
kee huomattavasti hapenottokykyä ja tätä kautta kes-
tävyyskuntoa. Lisäksi mitä kovempi lähtökunto on sitä 
nopeampi on myös lasku.

Valitettava tosiasia on ettei voima- tai kestävyyshar-
joituksia voi tehdä ns. “varastoon”. Kun aktiivisuustaso 
laskee, laskee myös kunto.

Kuinka nopeasti kunto saadaan nostettua sille tasol-
le mitä se oli ennen taukoa? Vastaus on että hyvinkin 
nopeasti, sillä meillä on lihasmuisti joka palauttaa no-
peaan tahtiin voimatasot. Kestävyyskunnon kohdalla 
uudelleenaloitus voi olla hieman haasteellisempi, mut-
ta päättäväisyydellä saavutetaan vähintäänkin sama 
taso kuin aiemmin.

Entäs ne syömiset sitten? Usean 
kohdalla kesään kuuluu herkuttelu 
jäätelöllä ja grillaus. Tämä ei ole ol-
lenkaan kiellettyä. Ehkäpä jonkin-
lainen kultainen keskitie tässäkin 
voisi olla hyvä ratkaisu. Sopivasti 
herkuttelua, mutta pääsääntöisesti 
monipuolista ja ra-
vinteikasta ruo-
kaa niin mel-

koisen hyvin on asiat.
Loppujen lopuksi lyhyt tauko 

arkirutiineista liikunnan ja ravit-
semuksen suhteen ei maailmaa 
kaada, mutta paluu arkeen on 
huomattavasti helpompaa mikäli 
pidetään sopivasti kiinni näistä 
myös loman aikana.

Riina LeppäkangasPersonal Trainer ja psyykkinen valmentaja

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

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

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

Kymmenen konstia helteiden helpottamiseen

Alle neljän viikon 
harjoittelemattomuusjakso 

ei kuitenkaan vielä 
juuri lainkaan vaikuta 

voimatasoihin. 

Espanjan terveysviran-
omaiset ovat laatineet 
simppelin 10 kohdan muis-
tilistan asioista joilla omaa 
oloa ja eloa voi helpottaa 
kesän kuumimmilla hel-
teillä. Siteeraamme ohes-
sa tätä listaa.

1. Juo vettä usein.
2. Vältä kofeiini-, alko holi- 
ja sokeripitoisia juomia.
3. Huolehdi vanhuksista, 
vauvoista ja lapsista.
4. Hakeudu mahdollisuuk-
sien mukaan viileisiin tiloi-
hin.

5. Vältä urheilua kuumim-
paan aikaan, klo 12 ja 17 vä-
lillä.
6. Käytä ohuita ja hyvin 
hengittäviä vaatteita.
7. Älä koskaan jätä ketään 
autoon.
8. Jos tunnet itsesi huono-
vointiseksi, keskustele lää-
kärisi kanssa.
9. Säilytä lääkkeesi vii-
leässä paikassa.
10. Syö kevyitä ruokia.

Lähde: 
Espanjan terveysministeriö

Kesä on alkanut Espanjassa totutun 
lämpimänä. Tähän mennessä paikoin on 
kiivetty jo yli 40 asteen lämpötiloihin. Mikäli 
mitään mullistavaa ei tapahdu, on kohti 
elokuuta mentäessä luvassa lisää lämpöä.
Kuva: Arkisto

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

• Reikihoidot ja -kurssit 
• Tarot • Feng shui 

• Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella • Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com
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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

P erjantaina 6.7.2012 ilmestynees-
sä lehdessä nollaveroprosentit 

olivat suurennuslasin alla. Espanjas-
sa asui tuolloin useita suomalaisia, 
jotka eivät olleet maksaneet eläkkees-
tään veroa työkyvyttömyyden perus-

teella. Suomalaisten keskuudessa oli 
yleinen käsitys, että siirtämällä vero-
tuksen Espanjaan, Suomesta saadusta 
työkyvyttömyyseläkkeestä ei tarvit-
sisi maksaa veroja. Espanjan valtio 
tarkasti käytäntöjään ja alkoi vaatia 

tarkempia selvityksiä, mikäli veroil-
moitusta ei oltu jätetty. Asian ratkaisi 
lopulta työkyvyttömyyden aste ja sen 
oli osuttava Espanjan valtion määritte-
lemään kategoriaan, jotta verovapaus  
säilyi.

M uissa uutisissa kerrottiin rikos-
ten määrän vähentyneen Fuen-

girolassa vuoden alkupuolella yli 25 
prosenttia vuoden 2011 tilastoihin ver-
rattuna. Uusien asuntojen hinnat olivat 
laskeneet 5,5 prosenttia ja elintarvik-
keiden hinnat olivat nousseet 1,2 pro-
senttia viimeisen vuoden aikana. San 
Pedron tunneli vihittiin käyttöön ja 
sen kautta ajoi päivittäin jopa 70.000 
ajoneuvoa.

A ir Finland oli hakeutunut kon-
kurssiin kesäkuun lopulla ja 

monet matkan ostaneet jäivät vaille pa-
luulentoa lomamatkalta. Tällöin muun 
muassa matkatoimisto Viajes Meria-
tur järjesti muutamassa päivässä 40-50 
uutta matkaa rannikolle jumiin jää-
neille Air Finlandin matkustajille. Kon-
kurssi aiheutti lentohintojen nousua 
koko kesän jopa 30 prosenttia useilla 
reittilennoilla ja lentoyhtiöillä.

F eria-alueen markkinoita esiteltiin 
myös. Tiistaisin markkinapaikal-

le kokoontui hedelmä- ja maustemyy-
jien lisäksi uutta tavaraa myyvät kojut. 
Lauantaisin markkinapaikan valtasi 
käytetyn tavaran kojut. Tinkimistä suo-
siteltiin etenkin kalliimmista tavarois-
ta. Feria-alueen markkinat toimivat yhä 
tänä päivänä samalla toiminta-ajatuk-
sella.

Monien tuttu 
ja ystävä 
Aurinko-

rannikolta on nuk-
kunut ikiuneen. 
Juhannus toi ikä-
vän uutisen Paula 
Härkönen oli 55 v. 
syntymäpäivänään 
menehtynyt sairaskohtaukseen 
kotonaan.

Paula saapui rannikolle 20 
vuotta sitten ja teki mittavan 
työuran eri yrityksissä ja ravin-
toloissa mm. pidettynä ammat-
titaitoisena tarjoilijana. 

Paula avioitui 2011 Mikko 
Härkösen kanssa. He olivat pa-
riskunta, josta todella pidettiin. 
Mikko menehtyi syksyllä 2018. 
Paulaan ja Mikkoon yhdistyi lä-
hes kaikkien alueella asuvien 
ja myös turistien tutuksi tullut 
Jack Russel ”Herra Koponen” . 
Mikon menehtymisen jälkeen 
oli Paula ja Koponen tuttu pa-
ri Los Bolichesin katukuvassa. 
Viime lokakuussa ”Koponen” 
poistui Paulan rinnalta 13-vuo-
tiaana. Nyt Paula on päässyt 

Mikon ja Koposen 
luokse.

Paula oli sydä-
mellinen kaikille, 
mutta tarvittaessa 
temperamenttia 
löytyi ja samalla 
lempeydellä, miten 
kohteli asiakkaita, 

lensi isokin mies tarvittaessa 
pihalle. Ahkera ja tunnollinen 
tykätty persoona, ystävänä lo-
jaali ja omasi uskomattoman 
huumorin. Armeijan käyneenä 
vahvaa tekoa ja sisupussi. Pidet-
ty ja rakastettu. Kaikkien tunte-
ma Moniosaaja. Kaunis sisältä 
ja ulkoa. Aina hymyssä suin.

Minulla oli ilo olla Paulan 
elämässä hänen viimeiset kaksi 
vuotta. Ihania muistoja ja ikä-
vä jäävät jäljelle.

Paulaa jäävät kaipaamaan 
laajan ystäväjoukon lisäksi 
Paulan Oulussa asuvat van-
hemmat sekä Veli perheineen.

Hyvää taivasmatkaa, Rakas 
Paula.

JariK.

In Memoriam Paula

Me lähdemme ja silti niin monin tavoin jäämme. 
Merkinnöiksi ovenpieleen, 
kirjoitukseksi muistilappuun. 
Jäämme tarinoihin, ajatuksiin, 
eleisiin, ilmeisiin. 
Ja sydämeen. 
Sinne jäämme, ikuisesti. Kuvassa Paula ja Mikko Härkönen sekä ”Herra Koponen”.
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Palmujen leikkaaminen ja uima-altai-
den hoito ovat olleet uusia haasteita koko 
ikänsä puutarha-alalla toimineelle Lasse 
Ruohomäelle.
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi

Aurinkorannikko on puutarhurin unelma

Kun suunnitellaan haastat-
telua puutarhurin kanssa, 
alkaa automaattisesti miet-
tiä jotain aiheeseen sopivaa 
ympäristöä. Pienen mietin-
nän jälkeen kohteeksi va-
likoituu Benalmádenan 
Parque de la Paloma, tai 
suomalaisittain lintupuisto.

Tapaamme Lasse Ruoho-
mäen kanssa lintupuiston 
portilla ja lähdemme rau-
hassa käyskentelemään pit-
kin lintupuiston käytäviä 
samalla rupatellen. Puisto 
ei juuri kyseisellä hetkellä 
ole kukkeimmillaan, mut-
ta saa kuitenkin kokeneen 
puutarhurin hyväksynnän. 

- Tänne täytyy tulla il-
man muuta uudestaan 
paremmalla ajalla, Ruo-
homäki toteaa.

Maiseman vaihto

Jonkun mielestä voi tuntua 
erikoiselta että ammattin-
sakin puolesta puutarhoista 
nauttiva Lasse Ruohomä-
ki ei ole ennen käynyt yh-
dessä Aurinkorannikon 
kauneimmista puistoista. 
Siihen on kuitenkin loogi-
nen selitys: hän on asunut 
rannikolla vasta puolisen 
vuotta, joten kaikkea ei ole 
vielä ehtinyt.

Vielä viime kesänä Ruo-
homäki asusteli Suomen 
Turussa, mutta ajatus Es-
panjaan ja Aurinkoran-
nikolle muutosta eli jo 
voimakkaana.

– Ajatus lämpimään 
muuttamisesta – ainakin  
talvikausiksi – on ollut ke-

panja on hänelle tarjonnut.
– Voi sanoa että kaiken on 

saanut opetella uudestaan. 
Siis nimenomaan hyväs-
sä mielessä, viherpeukalo 
iloitsee.

– Monet ennestään hy-
vinkin tutut kasvit kas-
vavat näissä Välimeren 
olosuhteissa aivan eri tavoin 
kuin Suomessa sisätiloissa 
ja vaativat aivan erilaista 
hoitoa. Myös ympärivuo-
tinen kasvukausi on oma 
huomioon otettava lukunsa, 
Ruohomäki valaisee.

Lisää mielenkiintoa ko-
keneen ammattimiehen 
työhön on tuonut muun 
muassa palmujen hoito. Se 
kun vaatii omat lupansa, 
mikä on ihan ymmärret-
tävää, kun ottaa huomioon 
kuinka korkealle runkoja 
pitkin pitää joskus kiivetä.

Alkuun Lasse Ruoho-
mäki käytti palmujen 
leikkaamisessa paikallisia 
alihankkijoita, koska hänel-
lä itsellään ei vaadittavaa 
lupaa vielä ollut. Nyt tuokin 
kurssi on kuitenkin suori-
tettu, joten laillinen palmui-
hin kiipeily voi alkaa.

Palmujen leikkaaminen 
ei suinkaan ole ainoa uusi 
”aluevaltaus” Ruohomäen 
toimenkuvassa.

– Täällä näyttää olevan 
niin, että uima-altaan hoi-
to kuuluu myös aika kiinte-
ästi puutarhurin hommiin. 
Siitäkään ei Suomessa ollut 
kokemusta kertynyt, mutta 
nyt on sekin homma hallus-
sa, hän mainitsee.

Karhu aidan takana

Pääkirjoitus 1.7.2022

hitteillä jo pitkään. Nel-
jä vuotta sitten otin asian 
suhteen ensimmäisen 
konkreettisen askelen, 
kun myin liiketoimintani 
Turussa, hän kertaa.

Vielä oli kuitenkin pien-
tä viivytystä tuuman ja toi-
men välissä.

– Kaupan yhteydessä lu-
pauduin jatkamaan työs-
säni vielä kolme vuotta. Se 
sitten vielä hieman venäh-
ti, mutta nyt ne velvoitteet 
ovat takana ja elämää ra-
kennetaan tänne Espan-
jaan. Samalla näyttää siltä 
ettei tästä tule pelkkä tal-
vehtimispaikka, vaan ihan 
ympärivuotinen koti.

Uuden äärellä

Monesta suomalaisesta 
kuoriutuu esiin kotipuu-
tarhuri kun muuttaa Au-
rinkorannikolle. Eikä ihme, 
ovathan täällä olosuhteet 
ja kasvukausi aivan jotain 
muuta kuin sohjoisessa 
pohjoisessa. 

Lasse Ruohomäki oli kui-
tenkin täysiverinen puutar-
huri jo tänne saapuessaan. 
Siitä huolimatta oppimis-
ta on riittänyt. Ja se on ol-
lut hänen mukaansa yksi 
parhaista asioista joita Es-

”Monet ennestään hyvinkin 
tutut kasvit kasvavat näissä 
Välimeren olosuhteissa aivan 
eri tavoin.”

 

KUKA?
Lasse Ruohomäki

 ● 53 vuotta
 ● Kotoisin Turusta
 ● Sinkkumies
 ● Asunut Aurinkorannikolla 

joulukuusta -21
 ● Vihersuunnittelija / 

puutarhuri
 ● Lempikasvi neidon-

hiuspuu

Tällä viikolla 
kysyimme ihmisiltä, 
mikä on heidän 
lempikukkansa.      
Teksti ja kuvat:  
Ella Nevalainen Nina Bastin, 41,  

Espoo

Hibiscus

 

Melina Bastin, 6,  
Espoo

Ruusu

Olivier Bastin, 34,  
Espoo  

Pelargonia 

Vihersuunnittelija

Lasse Ruohomäki on kou-
lutukseltaan puutarhuri. 
Hän itse käyttää kuiten-
kin mielellään nimikettä 
vihersuunnittelija. 

?

Minun vaarini sanoi, että ”rikas ei ole sama asia kuin 
köyhä mies, jolla on paljon rahaa”.

Olen vuosien varrella miettinyt tuota lausahdusta 
vähän eri kulmista.

Raha on mielestäni huono mittari rikkaudelle. Silti 
rahaa ja ”taloudellista menestystä” mainostetaan ko-
vasti jahtaamisen arvoisina asioina. Moni väsyy juos-
tessa ja unohtaa elää.

Elastinen räppää kappaleessaan ”… toiset taas niin 
köyhii ettei niil oo muut ku rahaa.” Ehkä rikkaus pitäisi 
määritellä toisin? Millaista kullekin olisi omannäköisen-
sä rikas elämä?

”Uusi elämäni” täällä on rikkaampaa kuin Suomessa. 
Erityisesti ”pimeään vuodenaikaan” verrattuna.

Elämäni on rikkaampaa elämyksien ja aktiivisuuden 
vuoksi. Huomaan kulkevani aistit avoimina ympäristön 
kauneudelle. Valmiina nauttimaan pienistä ja suurista 
elämyksistä, kenties valmiimpana kokeilemaan uutta.

Elämykset eivät välttämättä maksa mitään. Yllättävä, 
ihana tuoksu pensaasta (jasmiini?) täyttää ihastuksella 
ja riemulla löytämisestä. Lammaslauman pelmahta-
minen eteen kävelyllä vuoristossa, palloon osuminen 
padel-kentällä…

Mutta hetkinen. Onko nyt vedettävissä johtopäätös-
tä, että oman elämänsä rikkauteen voisi itse vaikuttaa?

Minä väitän, että kyllä voi! Meillä itsellämme on valta 
valita, millaisen merkityksen päätämme asioille antaa.

Itse voimme myös hyvin pitkälti vaikuttaa, millaisia 
elämyksiä keräämme kirstuumme. Kelpaako sinne ilo 
kauniista auringonnoususta ja siitä, miltä hiekka tuntuu 
paljaiden varpaiden välissä?

Omaa rikasta elämäänsä on turhaa verrata toisten 
elämään. Me ihmiset olemme erilaisia 
ja nautimme eri asioista.

Oman elämänsä rikkauteen voi 
kuitenkin vaikuttaa. Ei rahalla, vaan 
asenteella.

Niina Sinisalo

Kirjoittaja on sisällöntuottaja
suomalaisille yrityksille.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut Itä-
Suomeen massiivisen turistikadon. Alueella on viimeisen 
parin vuosikymmenen aikana tehty mittavia investoin-
teja, juuri venäläisturisteja ajatellen. Nyt näyttää siltä, 
että pitkään aikaan naapurista ei vieraita enemmälti 
tule, vaikkei raja mitenkään suljettu olekaan.

Ihminen on hämmästyttävän sopeutuvainen olento. 
Kun kuuntelee itäsuomalaisia matkailuyrittäjiä, kaikki eivät 
vaikuta lainkaan epätoivoisilta. Mieluumminkin ajatukset 
on suunnattu positiivisesti eteenpäin. Nyt on aika etsiä 
uusia kohderyhmiä. Venäjän läheisyys saattaa olla tu-
levaisuudessa merkittävä vetonaula Lappeenrannan, 
Imatran, Savonlinnan, Joensuun ja monen pienemmän 
rajapitäjän matkailulle.

Suomen todennäköinen liittyminen Natoon ei ai-
nakaan vähennä mielenkiintoa. Espanjalaiset, britit, 
kreikkalaiset, amerikkalaiset ja muut Nato-kansalaiset 
pääsevät kohta katsomaan sitä isoa pahaa karhua jä-
merältä Nato-maaperältä turvallisen Nato-aidan takaa.

Ajatus saattaa kuulostaa markkinoinnin näkökulmas-
ta hullulta, mutta hölmömmilläkin verukkeilla massoja 
on saatu matkustamaan mitä erikoisempiin paikkoihin. 
Kyllä sellaisiakin matkailijoita löytyy, jotka ovat valmiita 
maksamaan maltaita sissileiristä Kainuun korvessa, 
josta oikeasti voi kiikareilla katsella Venäjälle.

Suomi on tällä hetkellä pop. Nato-keskustelut, pää-
ministerin nahkatakki ja moni muu asia on tehnyt pie-
nestä pohjolan kansasta kiinnostavan. Noste kannat-
taa hyödyntää Aurinkorannikollakin. Espanjalaisia voi 
olla nyt helpompi houkutella suomalaisten palveluiden 
pariin ja kannattaa heille tehdä ihan puhdasta matkai-
lumainontaakin.

Ps. Madridin huippukokouksessa ihmeteltiin illallisella 
tarjottua ensalada rusaa. Kokouksessa ei sentään men-
ty yhtä pitkälle kuin joissain ravintoloissa, joissa tämä 
perinteinen herkku on nykyään ensalada ucraniana.

Raha on huono rikkauden mittari 
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Aurinkorannikko on puutarhurin unelma

”Espanjassa tänään 
julkaistu inflaatio 
kesäkuulta nousi 

odotusten vastaisesti 
ennätykselliseen 

10,2 prosenttiin, kun 
ekonomistit odottivat 

8,8 prosenttia.”
Kauppalehti.fi 29.6.

– Se antaa hyvän kuvan 
siitä mitä haluan tehdä. Jo 
Suomessa iso osa työtäni 
oli nimenomaan suunni-
tella kasvit osaksi sisus-
tusta, niin että ne toimivat 
saumattomasti keskenään 
ja osana muuta sisustusta.

Ruohomäen mukaan yk-
si isoista iloista Aurinko-
rannikolla on ollut se, että 

täällä pääsee toteuttamaan 
suurempia kokonaisuuksia. 
Suomessa eksoottisempia 
kasveja voi kyllä käyttää, 
mutta vain sisätiloissa esi-
merkiksi talvipuutarhois-
sa. Täällä jokainen puutarha 
on talvipuutarha ja kesä-
puutarha.

Myös kukkaloisto saa 
mieheltä kiitosta.

– Se miten paljon täällä 
käytetään kukkivia kukkia, 
on ilahduttavaa. Niitä näkee 
ympäri vuoden joka puolel-
la, Ruohomäki iloitsee.

Esimerkkinä hän mainit-
see joulutähdet, joita Fuen-
girolassakin istutetaan 
vuodenvaihteen aikoihin 
tuhatmäärin koristamaan 
ja ilahduttamaan kaupun-

kilaisia.
Kyllä täällä kelpaa viher-

peukaloiden touhuta, niin 
ammatikseen kuin harras-
tukseksikin.

Sami Nousiainen, 31, 
Joensuu 
 
Pelargonia

Ari Lötjönen, 59, 
Lappeenranta

Orkidea

Tuuli, 24,  
Joensuu 
 
Neilikka

 

Lasse Ruohomäki on innoissaan saadessaan tutustua uuden kotiseutunsa moniin puutarhoihin. 

Jos ja jos...
Jos tädillä olisi munat täti olisi setä – näin rajusti pieni 
muutos vaikuttaa kokonaisuuteen vanhan sanonnan 
mukaan.

Tällaisilla sanonnoilla on kiva leikkiä. Suomen kesä 
on nyt ainutlaatuisen lämmin, tai ainakin nämä muuta-
mat viikot keskikesän ympärillä. Väkisinkin tulee mieleen 
maat, joissa lämpö vallitsee ympäri vuoden Suomen 
kesän lukemissa tai enemmän. Miten näissä maissa 
työt ja työajat määräytyvät? Suomessa on ulkotöissä 
pakkasraja ja Espanjassa siesta kuumimpaan aikaan.

Jos ja jos tämä rakas Tellus hieman asennoltaan 
nyrjähtäisi ja näin aurinko möllöttäisi keskemmältä tai-
vaalta tuoden Espanjan lämpötilat Suomeen ja yötön 
yö jäisi historiaan. Miten täällä Suomessa sen jälkeen 
sujuisivat työtehtävät kun ympärillä on tuhansittain jär-
viä ja pitkä rannikko hienoine saaristoineen. Varmasti 
silloin tultaisiin vähemmillä varoilla toimeen. Teltat ja 
mökit käyttöön koko vuodeksi ja työvoimapula pahenisi 
entisestään. Suuri joukko etelästä siirtyisi täyttämään 
nämä työpaikat ja hyvässä lykyssä Suomen kieli sai-
si viralliseksi seurakseen Espanjan ja muiden etelän 
maiden kielet. Uskonnon hulabaloo olisi selvä asia. 

Rauman giältä puhuttaisiin Haminkarissa entistä 
väkevämpänä ja Savoa Louhoksella. 

Aleksis Kiven mukaan ’Maailma 
muuttuu Esko’. Tulisiko Pohjanmaas-
ta Suomen Katalonia itsenäisyysvaa-
timuksineen? Emme varmaan toivo 
näin käyvän, vai mitä? Vähän tähän 

suuntaan ollaan menossa.

Vesa Uusi-Kilponen

Huoletonta lomanviettoa

Tia Raunio
Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Ansaitut kesälomat lähestyvät tai ovat jo meneillään 
Aurinkorannikolla. Haluan muistuttaa muutamasta pe-
russäännöstä, joiden ansiosta voit viettää täällä huole-
tonta lomaa. Muista ottaa matkalle lähtiessäsi mukaasi 
passin lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä 
hommaa matkavakuutus. Ota kaikista dokumenteista 
kopiot. Jos laitat matkalaukun lentokoneen ruumaan, 
jätä käsimatkatavaroihin ainakin lääkkeet ja yksi vaa-
tekerta, siltä varalta, että laukku ei saavu kanssasi 
samalla lennolla perille. 

Kuljeta erityisesti julkisissa kulkuneuvoissa ja väkijou-
koissa laukkua/reppua vartalosi etupuolella, äläkä laita 
lompakkoa tai kännykkää takataskuun. Ole tarkkana 
nostaessasi rahaa pankkiautomaatista, ettei kukaan 
seuraa sinua sivusta. Älä säilytä kaikkia rahoja ja kort-
tia samassa paikassa. Kuljeta mukanasi kaupungilla ja 
rannalla passin kopiota, älä alkuperäistä passia. Käytä 
hotellien tallelokeroita. Älä jätä tavaroitasi vahtimat-
ta esim. rannalla tai ravintoloissa. Mieti, mitä postaat 
sosiaaliseen mediaan lomasuunnitelmistasi. Älä liiku 
yöaikaan yksin tai päihtyneenä syrjäisillä kaduilla tai 
rannalla. Jos vuokraat auton, älä jätä sinne näkyville 
arvotavaraa kuten kameroita, puhelimia, kannettavia 
tietokoneita. Kalliita koruja ja kelloja ei kannata ottaa 
ollenkaan matkoille mukaan. Ole tarkkana, jos joku lä-
hestyy sinua tarjoten apuaan tai pyytäen sitä. 

Mikäli vahinko sattuu ja sinulta viedään jotain, poliisi 
on nimeltään Policia Nacional ja puhelinnumero 091. 
Mikäli et puhu espanjaa, turisteille on olemassa myös 
englanninkielinen numero +34 902 102 112, jonne voit 
ilmoittaa tapahtuneesta maanantaista perjantaihin klo 
9–21. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä numero ei ole 
toiminnassa. Rikosilmoituksen voi tehdä lähimmällä 
poliisiasemalla tai netissä www.policia.es. Suosittelen 
tutustumista näihin poliisin nettisivuihin, jotka ovat lu-
ettavissa myös englanniksi. Espanjassa toimii lisäksi 
puhelimiin ladattava Alertcops-appi, jonka 
kautta voi hälyttää apua tarvittaessa.

Suomalaiset asiakaspalvelut, kuten 
Málagan kunniakonsulaatti, Aurinko-
rannikon seurakunta ja Merimieskirkon 
sosiaalikuraattorit ovat kesällä tukena 
rajoitetusti työntekijöiden lomien vuok-
si. Turvallista kesää!

Fuengirola.fi -lehden 
lukijat voivat nauttia 
Lasse Ruohomäen 
puutarhakirjoituksista 
kuukausittain. 
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En cinco minutos
EHKÄ SE ON MEIDÄN luterilai-
nen kasvatusperintömme, kun 
ajattelemme, että asiat pitää 
hoitaa täsmällisesti ja sovitul-
la ajalla. Tämä ajatusmalli on 
luonnollisesti myös perusoletus 
sisustussuunnittelun toteutuksel-
le. Tältä pohjalta kun lähdemme 
toteuttamaan asiakkaan kanssa 
yhdessä sovittua sisustussuun-
nitelmaa, odotettavissa on hiu-
kan haasteita.

Maailmantilanne on muuttu-
nut perustavanlaatuisesti parin 
viime vuoden aikana. Ensin tuli 
pandemia ja sitten Ukrainan so-
ta.  Me elämme kokonaan uut-
ta elämänvaihetta. Entiset aja-
tus- ja toimintamallit eivät enää 
sellaisinaan päde. Se herättää 
epävarmuutta ja ahdistustakin. 
Elämän toiminnot eivät olekaan 
enää niin täsmällisesti ja so-
vitulla tavalla toteutettavissa. 

Sisustussuunnitteluun tämä 
tilanne tuo omat haasteensa. 
Ennen kolmen päivän odotuk-
sella toimitetut tuotteet voidaan 
nyt varovasti luvata kuljetet-
tavan kotiin minimissään 40 
päivän odotusajalla. Tai aina-
kin maksimissaan 90 päivän 
sisällä. Tämä on hankala tilanne 
niin sisustussuunnittelijan kuin 
asiakkaankin näkökulmasta.  

Tällaisissa tapauksissa on 
muokattava sisustussuunnit-
telua uusiksi. Tehdään uusia 
suunnitelmia, etsitään toisia rat-
kaisuja, toisia huonekaluja. Se 
tarkoittaa lisää työtä, lisää ai-

kaa, lisää kärsivällisyyttä kum-
mallakin osapuolella. 

Mutta kaikella on myös 
kääntöpuolensa. Lisäsuunnit-
telu lisää myöskin vuorovaiku-
tusta suunnittelijan ja asiakkaan 
välillä. Ihmisten keskinäisten 
kohtaamisten merkitys kasvaa. 
Käsitys kiireisestä asioiden 
suorittamisesta ja ajankulusta 
muuttuu.  Asioille pitääkin an-
taa aikaa hoitua.

Tähän muuttuneeseen tilan-
teeseen ja varsinkin sen kään-
töpuolen tuomiin uusiin aja-
tusmalleihin on ehkä helpompi 
suostua täällä Espanjassa. Ih-
misten välisen yhteyden merki-
tys ja ajankulun suhteellisuus 
kun ovat tämän maan perusar-
voja. Täällä on tapana ajatella, 
että ihmiselle on tärkeämpää 
toinen ihminen ja ajan anta-
minen asioille kuin kurttunaa-
maisen täsmällinen asioiden 
hoitaminen toista ihmistä var-
sinaisesti kohtaamatta.  

Kun espanjalainen sanoo 
’en cinco minutos’, se ei tar-
koita sekuntikellolla mitattua 
ajankulua, vaan että tulen kun 
ehdin. Ja kun hän sitten ehtii 
paikalle, useimmiten hän on 
tulossa kohtaamaan ihmistä, 
jolla on sitten kyllä jotain asi-
aakin hoidettavana. 

Tällaisessa erilaisessa kult-
tuurissa ja maailmantilanteessa 
elämme.  Pyrimme kyllä kasva-
tustaustamme mukaisesti teke-
mään kaiken täsmällisesti ja 
sovitulla ajalla. Mutta jos muut-
tuneen tilanteen vuoksi asiat 
eivät hoidukaan hetkessä, niin 
sisustussuunnittelija on valmis 
kohtaamaan avoimesti ja aikaa 
antaen kohdalleen tulleen asi-
akkaan ihmisenä ja löytämään 
uusia ratkaisuja kulloinkin eteen 
tuleviin haasteisiin.

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala Sisustussuunnittelija / Santala Design

Käsitys kiireisestä asioiden suorittamisesta 
ja ajankulusta muuttuu. Asioille pitääkin 

antaa aikaa hoitua.

      

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



Asuminen Perjantai 1.7.2022 – 15

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.
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Kesäkuun luetuimmat artikkelit
Aurinkorannikko kiinnostaa suomalaisia kesälläkin. Fuengirola.fi  
-nettilukeminen notkahtaa perinteisesti kesä- ja heinäkuussa, 
mutta tänä vuonna kuoppa käyrässä oli varsin maltillinen. Se 
kertonee siitä, että ihmiset suunnittelevat jo syksyä ja rannikolle 
siirtymistä.

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 66€ / 52€

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

Caminito del Rey
27.9. LÄHTIEN TIISTAISIN 

(HUOM. VIIKOLLA 42 TORSTAINA 20.10.),
hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavis
13.9. LÄHTIEN TIISTAISIN, hinta 44€

El Torcal & Antequera
14.9. LÄHTIEN KESKIVIIKKOISIN, hinta 38€

Marbella, Puerto Banús & Ojen
15.10., 29.10., 12.11., 26.11., hinta 34€

Top 3 kesäkuu
1.Onneksi olkoon Fuengirola: Nuoret 
avasivat oman baarin nuorille
– Ykköseksi kiilasi melko yllättävä jut-
tu. Los Bolichesiin avattiin uudenlainen 
Studio Lounge & Bar -niminen baari. 
Avajaisista kertonut juttu kiinnosti var-
masti uuden baarin kohderyhmää, ran-
nikon nuorempaa suomalaisväestöä.

2.Poliisi ja taksikuski pelastivat par-
vekkeelta roikkuneen kahdeksan-
kymppisen Los Bolichesissa

– Toiseksi luetuin juttu käsitteli hie-
man kokeneemman kansalaisen elä-
mää. 88-vuotias mies oli horjahtanut 
parvekkeellaan ja roikkui kaiteesta. Po-
liisi sattui ajamaan ohi ja ryntäsi apuun. 
Lisäapua poliisi sai ohi ajaneelta ripe-
ältä taksikuskilta.

3.Somehuuto koulusta lehahti
– Kesäkuun alussa somekanavilla al-
koi huutelu ja hyökkäys koulua vastaan. 
Päätoimittajan aiheesta kirjoittama ko-
lumni kiinnosti lukijoita. Surullisinta 
somehyökkäyksessä oli se, että sitä joh-
ti feikkiprofiili.

Studio Lounge & Barin tiskillä oli tiivis avajaistunnelma. (Kuva: Eelis Ranta)
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1.  Kuinka monta Eurooppa cupin voittoa Real Madridilla on?
2.  Kuinka kauan Shell-huoltoasemat ovat myyneet poltto-

ainetta Suomessa?
3.  Kuinka monta henkilöautoa valmistettiin Suomessa 2021?
4.  Mistä maasta on löydetty maailman vanhin puu?
5.  Mikä näistä palloista painaa vähiten: naisten pesäpallo, 

krikettipallo vai kesällä käytettävä poolopallo?
6. Miksi suomalainen Otan-olut sai toukokuussa huomiota 

Venäjällä?
7.  Kuinka monta miljoonaa euroa verottaja keräsi 

kryptokaupoista vuonna 2021?
8.  Kuinka nopeasti pikakaistaan oikeutettu maahanmuuttaja 

voi saada oleskeluluvan? 
9.  Montako metriä oli Suomessa käytetyn yhden virstan 

matka?
10. Minkä ikäisenä voi aloittaa henkilöautokortin ajamisen 

uuden lakiehdotuksen mukaan?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

A K N E T S Ä Ä T E T S I N A S T E

N A U L A T A R I C H I E A I S A U S

N A K I T N Ä R E J E K U T K A K I

O S A S T O T Ä N K Ä T Ä A S E M A T

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

C O S U A R A K O T N T

P A K K A S P Ä I V Ä K Ä V E L Y

Ä R E I N A T A S E A N U T

R I A U T O R I I H I O

S E O T A P A K S U A V A T A

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

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

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

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

E S T E E T S T I I N A T A I T T A A

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 19 

Kesä ei suinkaan ole vielä edes alkanut, vaan 
sinun kohdallasi parhaimmillaan! Romanttisia 
hetkiä on tulossa ja ne tuovat sinulle onnea!

Monenlaisia uusia mahdollisuuksia tulee etee
si nyt ovista ja ikkunoista! Ole avoin ja positiivi
nen, niin saat paljon onnea sydämeesi!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Tuleva viikonloppusi on koko kesän paras! Saat 
niin paljon energisiä onnenpotkuja ja onnen
aiheita,  että jaksat niillä pitkälle talveen!

Pieni vilkaisu syömiisi energiamääriin ja paino
si tippuu mukaviin lukemiin kuin taikaiskusta! 
Onnea saat kauramaitoon tehdyistä smuu
teista!

Koko kesän suunnitteilla ollut kuntosalikortin 
hankinta päivittyy kuin itsestään. Olet hurjan 
hyvällä sportmuudilla ja se tuo sinulle onnea!

Kesän houkuttimiin keskittyessäsi sinun kan
nattaa tarttua myös kaikenlaisiin töihin en
nakkoluulottomasti! Se tulee tuomaan sinulle 
paljon onnea!

Jos et vielä ole kokeillut rentoa riippumatol
la lekottelua, se kannattaa ottaa viimeinkin 
ohjelmistoon, lepää ja unelmoi, se tuo sinulle 
onnea!

Sinun kesäsi on vielä aivan kesken, joten nauti 
auringosta, uimisesta ja viileistä juomista! On
nea saat merivedestä ja jalkapohjahieronnasta!

Koita rentoutua ja rauhoittua, asiat etenevät 
omalla painollaan. Onnea saat huilimisesta ja 
uudenlaisista harrastemahdollisuuksista!

Tämän kauden sinulle sopivin horoskooppi
merkki on Kauris, joka on täynnä käytännön 
älyä! Tutustu pikimmiten häneen, Kauris tuo 
sinulle onnea!

Aikasi on suotuisa uusille haasteille. Ota reilusti 
selvää tavoittelemistasi onnenhippusistasi ja 
kurottele niitä kohti, saat siitä paljon onnea!

Tulevat viikot antavat sinulle ajattelemisen 
aihetta eräässä vaikeahkossa asiassa. Tulet 
olemaan vahvoilla ja se tuo sinulle onnea!

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

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

Jose Pedron olo on ihan planta 
kasvispitoisen loman jälkeen.
Kuva: JP Rantanen

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

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

SEURAKUNTAKOTI
Tiistaisin   klo 19-21 AA-ryhmä
Keskiviikkoisin  klo 11-13 Kahvila ja  kirjasto
Torstaisin   klo 19-21 Yhteiskristillinen kahvila
Sunnuntaisin  klo 18 Messu
 
TORRENTUPA
HEINÄKUUN SULJETTU
PE 5.8.  klo 11-13 Kirjasto

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

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

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

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

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

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
Varttuneempi pariskunta ha-
luaisi vuokrata hyväkuntoisen 
asunnon, yhdellä tai kahdella 
makuuhuoneella, Aurinkoranni-
kolta marraskuun ajaksi, yhtey-
denotot jlmarttila@gmail.com 

Palvelua tarjotaan
BUSSILLA SUOMESTA Fugeen 
23.–30.9. Bryssel–Pariisi–Mad-
rid H:1100 sis. matkat, opas-
tukset, majoitukset ph:lla. 050 
525 10 27

Palvelukseen 
halutaan

Tule auttamaan suomalaista elä-
keläisrouvaa Torremolinokseen.
Espanjan kielen taito ja ajokortti 
toivottavia, luotettavuus välttä-
mätön. Puh: +34 672 3965. Säh-
köposti: lesitu22@gmail.com 

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

Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 
Facebookissa 

647 127 498 / Timo

Pienikin 
ilmoitus 

huomataan!

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

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

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.

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

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

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

business & co-working center
• Boliches • Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645
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Suomen palkkamalli ja 
vaatimukset ristiriidassa
JULKISTEN ALOJEN palkkavaatimukset työtaistelui-
neen aiheuttivat työnantajapuolella kauhun väristyä.

Reilusti yli yleisen tason yltäviä korotusvaatimuk-
sia pidettiin kohtuuttomina. Samalla moitittiin niin 
sanotun Suomen mallin romuttamisesta.

Suomen mallin keskeinen ajatus lähtee siitä, että 
vientialat määrittävät korotustason, jonka yli muut 
alat eivät saa mennä.

Ennen tämä malli saatiin aikaan niin, että työ-
markkinoiden keskusjärjestöt ja valtiovallan edus-
tajat istuivat saman pöydän ääreen.

Pohdittavaksi tuli kilpailukyky, inflaation torjunta, 
työllisyys ja ostovoima.

Pyrkimyksenä oli kokonaisratkaisu, jossa viime 
kädessä veronalennuksilla voideltiin sopu. Komp-
romississa kaikki voittivat vain vähän.

Nyt tämä jäykäksi moitittu malli on haudattu, ja 
tupo sanana yhtä kielletty kuin sota Venäjällä.

Jäykkä ja kankea malli se oli ja korporaatioiden 
valta korostui parlamentarismin kustannuksella.

Tulokset olivat kuitenkin kohtalaisia. Hyvää oli 
myös se, että malli synnytti eri osapuolten halun 
ymmärtää vastapuolen ajatuksia ja tarkoitusperiä. 
Se oli konsensusta.

Huonomminkin olisi voitu toimia.

NYT ELÄMME HYVIN erikoista aikaa. Inflaatio laukkaa 
ja korot ovat nousussa. Hyvä kysymys on se, miten 
Suomi kansankuntana vastaa tapahtuneeseen niin, 
että selviäisimme mahdollisimman vähin vaurioin.

Jos palkansaajajärjestöt nyt vaativat syksyllä 
korotuksia, jotka edes osittain kompensoisivat in-
flaation nostamia hintoja, merkitsee se inflaation 
edelleen kiihtymistä ja kierre olisi valmis.

Miten hillitä korotusvaatimuksia, kun samaan 
aikaan vaaditaan sopimusten tekoa yhä enemmän 
yritys- tai ainakin alakohtaiseksi. Kun neuvottelut on 
irrotettu laajemmasta viitekehyksestään, ei työnte-
kijäpuolen edustajilla juuri ole muuta tehtävää kuin 
vaatia mahdollisimman suuria nimelliskorotuksia.

Eri aikaan päättyville sadoille sopimuksille, joista 
osa on vielä yrityskohtaisia, jopa henkilökohtaisia, 
on perin vaikea edes vetää niin sanottua yleistä 
linjaa, johon vedota.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) 
väläytti tuloveron alennuksia, jos palkankorotukset 
pysyvät maltillisina.

Mistä maltti mitataan, jos sopimukset päätyvät 
eri aikaan ja ovat eri tasoisia aloista ja yrityksistä 
riippuen. Yleinen linja on nykymallilla katoamassa.

Olisikohan sittenkin parasta istua alas laajalla 
päättäjäjoukolla pohtimaan, mikä olisi tälle kansal-
le nyt parasta.

Voittajia olisi todennäköisesti vähän, mutta myös 
häviäjiä. Se olisi sittenkin parasta kokonaisuuden 
kannalta.

MEILLÄ ON HOETTU väsymiseen asti sitä, miten 
työpaikoilla tiedetään parhaiten, mitä voidaan ja 
mitä on varaa maksaa.

Kaunis ajatus, mutta pelkkä toive. Neuvottelu-
voima ja alan tilanne lopulta ratkaisevat. Kun esi-
merkiksi terveydenhoito- ja hoiva-alalla on vahva 
järjestäytymisaste ja tekijöistä pula, liitot käyttävät 
tilannetta armotta hyväkseen. Ei siinä yleinen linja 
tai Suomen malli paljon paina.

Sen nähtiin keväällä ja alkukesästä.
Työvoimapula leviää lähes alalle kuin alalle ku-

lovalkean tavoin. Se antaa myös muille aloille mah-
dollisuuden vaatia korotuksia, jotka talouden ko-
konaistilanteeseen sopivat äärettömän huonosti.

Kenen on vastuu, kun neuvottelijat 
tekevät vain työtään eli pitävät jäsen-
tensä puolta.

Joku tolkku villiksi äityvään tilan-
teeseen pitäisi tulla ja koota kasaan 
sopimusyhteiskunnan rippeet.

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. 14
Eli saman verran kuin kaikilla englantilaisjoukkueilla yhteensä. 
Italialaisjoukkueilla on pokaaliin 12 kiinnitystä, joista 7 on 
voittanut AC Milan. Saksalaisjoukkueilla on yhteensä kuusi 
kiinnitystä. Kun Madridin voittotilastoon lisätään vielä Barcelonan 
voitot, niin pokaali on matkannut Espanjaan yhteensä 19 kertaa.

2. 110 vuotta
Edellisenä vuonna kaupparekisteriin merkitty Suomen Petrolin-
tuonti Osakeyhtiö Masut liittyi 1912 osaksi Royal Dutch Shell 
-yhtymää. Shellin simpukkamerkki otettiin Suomessa käyttöön 
vasta 1921. Ensimmäinen jakeluasema tai bensamyyntikioski 
avattiin Turkuun 1923 ja seuraavana vuonna Helsingin 
Unioninkadulle. 

3. 93.173 autoa
Ensimmäisenä koronavuonna autoja valmistui vain 86.270 
kappaletta. Huippuvuonna 2019 Uudessakaupungissa Valmet 
Automotiven tehtaalla koottiin 114.785 autoa. Henkilöautojen 
lisäksi Sisu-Auto valmistaa Raaseporissa kuorma-autoja.

4. Chilestä
Etelä-Chilen rannikon tuntumassa kasvava patagoniansypressi 
on tutkijoiden mukaan 5.484 vuotta vanha. Puu sijaitsee Alerce 
Costero -kansallispuistossa Cordillera Peladan vuoristossa. Sen 
nimi on Metusalem. Raamatun mukaan hän oli maailman vanhin 
mies.

5. Poolopallo
Kesällä nurmikentällä käytettävä poolopallo painaa sääntöjen 
mukaan 99–128 grammaa. Sen sijaan talvella ja sisätiloissa 
käytettävä poolopallo painaa 170–182 g. Krikettipallo taas painaa 
155–163 g. Naisten pesäpallon paino on 135–140 g ja miesten 
pesäpallon painaa 160-165 g.

6. Nato-vivahteen takia
Otan on Olaf Brewing -panimon toukokuussa markkinoille 
tullut olut. Otan on muun muassa espanjaksi ja ranskaksi 
Naton lyhenne. Etiketin haarniskaan pukeutuneen sotilaan 
rintamuksessa on myös Nato-tähteä muistuttava kuvio.

7. 140 miljoonaa
Suomalaiset tekivät myymällä kryptovaluuttaa 460 miljoonan 
euron voitot, joista valtio keräsi 140 miljoonan verotulot. Kaiken 
kaikkiaan kryptokauppoja tehtiin yli 2,1 miljardin euron arvosta. 
Kryptotulonsa verottajalle ilmoitti runsaat 12.700 henkilöä.

8. 14:ssä vuorokaudessa
Pikakaista on tarkoitettu erityisosaajille ja kasvuyrittäjille sekä 
heidän perheenjäsenilleen. Pikakaista käynnistyi kesäkuun 
alussa. Sen tarkoitus on helpottaa ja houkutella Suomeen 
osaavia työntekijöitä. 

9. 1068,8 metriä
Virsta on vanha Ruotsissa, Venäjän keisarikunnassa ja 
Suomessa käytetty pituusmitta. Se tarkoittaa matkaa, joka auralla 
kynnettiin yhteen suuntaan. Ruotsinvirsta on hieman eripituinen 
kuin suomenvirsta tai venäläinen vanhavirsta. Sudenvirsta on 
vähän kuin poronkusema eli tarkkaa mittaa ei ole tiedossa.  

10. 16-vuotiaana
Hallitus antoi toukokuun lopussa eduskunnalle esityksen 
ajokorttilain muuttamisesta siten, että henkilöauton kortin 
ajamisen voi aloittaa 16-vuotiaana ja ajokokeen voi suorittaa 
17-vuotiaana. 17-vuotias saisi kyydittää vain yhtä ihmistä eikä 
hänellä olisi ajo-oikeutta kello 00–05 välisenä aikana. 

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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Uusittu Bar Yupiter avattiin 
toukokuun puolivälissä. Se 
on saanut sosiaalisessa me-
diassa paljon kiitosta asi-
akkailta.

– Halusimme raikas-
taa baarin ilmettä ja koko 
konseptia. Ennen Yupiter 
keskittyi enemmälti olu-
en myyntiin, nyt meillä on 
valikoimassa kaikenlais-
ta muutakin. Kahvia myy-
dään valtavasti, ennen sitä 
ei mennyt juuri lainkaan. 

Myös viiniä kuluu laseit-
tain paljon, Ristolainen 
kertoo.

Uusi ravintoloitsija on 
ollut tyytyväinen baarin 
ensimmäisiin kuukausiin. 
Asiakkaita on riittänyt mu-
kavasti.

– Aluksi suurin osa oli 
suomalaisia, mutta pik-
kuhiljaa espanjalaiset ovat 
löytäneet meidät. Se on ta-
voitteemme, olisi mukavaa, 
että baarissa kuuluisi usei-

ta kieliä samanaikaisesti.
Suunnitelmat baarin tu-

levaisuudesta ovat jatku-
vasti kehitteillä.

– Kehitämme tätä kon-
septia vielä. Lähitulevaisuu-
dessa kahvileipien lisäksi 
otamme valikoimaan ruo-
kaisia tapaksia. Ja mitä kaik-
kea muuta keksimmekään.

Yupiter Bar uudistui
Jouni Ristolainen on suomalaisille tuttu hahmo kampaajana. Salon 
Ristolainen on vuosia ollut suosittu ja arvostettu kampaamoliike  
Los Bolichesin itäpäässä. Ristolainen päätti hieman laajentaa palvelu
konseptiaan ja kun kampaamoa vastapäätä tuli myyntiin baarin liike
toiminta, hän ei kauaa kumppaninsa Oscar Mulan kanssa miettinyt.

Uudistunut Bar Yupiter 
on ollut auki puolitoista 
kuukautta. Se on löytä-
nyt tiensä suomalaisten 
ja espanjalaisten asiak-
kaiden sydämiin.

Oscar Mula ja Jouni Ristolainen 
toivottavat kaikenmaalaiset asiak-

kaat tervetulleiksi Yupiter Bariin.

Kun suomalaiset haluavat kunnon pizzaa, he suuntaavat 
usein Los Bolichesin junaaseman suuntaan.

Los Bolichesin Maestro

jyä. Asiakkaat voivat itse 
annostella annoksen vah-
vuuden, Sami selvittää.

Pizza Maestro sopii eten-
kin italialaisen ruuan ys-
täville. Suosittuja annoksia 
pizzojen lisäksi ovat pastat 
ja salaattiannokset, joista 
Sami suosittelee kreikka-
laista, äitinsä kotimaan 
mukaan. Jälkiruokana tar-
joillaan italialaista kahvia 
ja jäätelöä.

– Minusta on tärkeää että 
ravintolassa on laadukasta 
ruokaa, tarjoilua ja kilpai-
lukykyinen hinta.

Nämä asiat muodostavat 
kolmion, joka on hyvän ra-
vintolan perusta, miettii Sa-
mi, joka piti Salossa monta 

Aseman portaiden vieres-
sä sijaitsee Pizza Maestro, 
jota Sami Ghaly on pyörit-
tänyt lähes 13 vuotta. Juna-
asema on hyvä maamerkki, 
tuumii 16 vuotta Suomes-
sa aikoinaan asunut Sami.

– Monesti kotimaahan 
lentävät suomalaiset syö-
vät viimeisen Espanjan-
ate riansa meillä ja lähtevät 
junalla lentokentälle. Kun 
he saapuvat takaisin, soitta-
vat he jo kentältä, että tääl-
tä tullaan.

Maestro on tunnettu rei-
luista pizzoistaan, joiden 
täytteissä ei säästellä.

– Pizzan kanssa tuodaan 
aina pöytään tuoretta val-
kosipulia öljyssä ja chiliöl-

vuotta ravintolaa ennen Es-
panjaan muuttoaan.

Ruokalistat Maestrossa 
ovat suomeksi, espanjak-
si ja englanniksi. Nämä 
ovatkin omistajan mukaan 
tärkeimmät kielet ravinto-
lassa – tässä järjestyksessä, 
vaikka Sami puhuukin näi-
den lisäksi kreikkaa, arabi-
aa ja hieman ranskaakin.

Maestron listalla on 
myös gluteenittomia piz-
zoja, joita asiakkaat ovat 
kyselleet paljon. Juomava-
likoimaan sisältyvät muun 
muassa siiderit ja lonkerot. 
Asiakkaiden viihtyvyyttä 
kesäkuumalla parantaa ra-
vintolasaliin asennettu il-
mastointi. Sami Ghalyn pizzeriassa on vilkasta ympäri vuoden. 

Pizza Maestro
Calle Salinas 34, Los Bolichesin
juna-aseman alla, p. 952 477 967
Avoinna joka päivä 
Facebook: @Pizzamaestro1

Yupiter Bar 
Av. Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, 44, 
Fuengirola
Avoinna aamupäi-
västä iltaan

Monesta yhteydestä tuttu Jethro Rostedt laajensi ravintola maailmaansa vuoden vaihteessa 
Aurinkorannikolle. Hän avasi Fuengirolan Los Bolichesiin Jeti´s Kebab ravintolan.

Jeti´s laadukkaan kebabin ystäville

– Ensimmäiset kuusi kuu-
kautta ovat menneet aika 
lailla odotusten mukaan. 
Suurin osa asiakkaista on 
toistaiseksi ollut suoma-
laisia, mutta myös muut 
skandinaavit, britit ja es-
panjalaisetkin ovat pikku-
hiljaa alkaneet ymmärtää 
laadukkaan kebablihan 
päälle, Rostedt kertoo.

Jeti ś Kebabista löytyy 
ateria kaikenlaiseen näl-
kään. Tarjolla on pieniä sna-
ckseja tai isoja macho kebab 
annoksia ja kaikkea siltä 
väliltä. Myös kasvissyöjät 
löytävät Jetistä omat herk-
kunsa falafelin muodossa.

Rostedt etsi pitkään hy-

vää kebablihan toimittajaa 
Espanjasta, mutta tiukkoja 
laatukriteereitä vastaavaa ei 
löytynyt. Siksi hän päätti 
tuottaa lihat tutulta toimit-
tajalta Paimiosta.

– Tunnen tuotteeni hy-
vin, on helppo sanoa ihan 
rehellisesti, että meidän li-
hamme hakkaa paikalliset 
kebab baarit vähintään 6-0 
laadussa.

Jeti ś Kebab sijaitsee Los 
Bolichesin kaupungin-
osassa Plaza Pedro Cueva-
silla (ent. Rafaelin aukio). 
Ravintolassa on mukava 

terassi, josta on mukava 
seurata vilkkaan aukion 
elämää. Ruokailun ohessa 
voi nauttia myös raikkaan 
ja varmasti ainutlaatuisen 
juoman.

– Yksi erikoisuutem-
me on oma nimikko-olut 
Jeti ś lager. Jo pelkästään 
sitä kannattaa tulla mais-
tamaan. Oman oluen lisäk-
si meiltä löytyy myös muita 
suomalaisia erikoisuuksia. 
Erityistä kiinnostusta ovat 
herättäneet Stadin panimon 
mustikka ja puolukka long 
drinkit, Rostedt kehaisee.

Jeti´s Kebab
Plaza Pedro Cuevas, Fuengirola
Avoinna ma–pe klo 11–22, 
la–su klo 12–22
www.jetiskebab.com

Jethro Rostedt on usein itse paikalla jututtamassa asiakkaita Jeti´s Kebabissa.
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Tipi Tapassa on nautittu herkullisia tapaksia ja tukevia pihvejä jo yli 
kahden vuosikymmenen ajan. 

Tipi Tapan keittiö yllättää, aina positiivisesti

Tipi Tapa 
C/ Málaga 4, Fuengirola
p. 951 311 630 
Avoinna joka päivä klo 13–24
www.restaurantetipitapa.com Flamencoesitykset vetävät aina väkeä.

Kreikkalainen keittiö on loistava! Sen voi itse todeta vierailemalla 
Santorinissa, kreikkalaisessa perheravintolassa Fuengirolan 
rantakadulla.

Helleenisiä herkkuja

– Uunilammas on meidän 
suosituin annoksemme. Se 
saa osakseen ylistäviä lau-
suntoja, myhäilevät Malika 
ja Khalid, perheravintolaa 
pyörittävä pariskunta.

Ravintoloitsijoilla on pit-
kä kokemus alalta. Kha-
lid isännöi menestyvää 
kreikkalaista ravintolaa 
Lontoossa 18 vuoden ajan. 
Lontoosta he muuttivat Au-

rinkorannikolle.
Santorinissa kaikki ruo-

ka tehdään itse. Puolival-
misteita tai pakasteita ei 
käytetä. Lista on moni-
puolinen ja siltä löytyvät 
kaikki perinteiset Krei-
kan herkut. Kreikkalaisen 
ruoan lisäksi Khalid ja muu 
avokeittiön henkilökunta 
loihtii nälkäisille herkul-
lisia pizzoja ja pastoja.

Helleenisistä herkuista 
ehdottomasti kokeilemi-
sen arvoinen on meze eli 
pienistä annoksista koos-
tuva kreikkalainen tapas-
valikoima. Meze sisältää 
maittavaa hummusta, tzat-
zikia, salaatteja, viininlehti-
kääryleitä, vartaita ja muita 
suupaloja.

Myös jälkiruuissa on mo-
nia maistuvia vaihtoehtoja.

Monipuolinen 
meze maistuu 

alkuruokana.

tapas -ravintolaan. Myös si-
tä se on, ravintolasta löytyy 
laaja lista annoksia, joita voi 
nauttia joko pieninä tapak-
sina tai isompina annoksi-
na. Myös salaatteja listalla 
on mukavasti tarjolla, Tipi 
Tapan vuohenjuustosalaat-
ti on lajinsa paras. Muuten-
kin vuohenjuustoa saa Tipi 
Tapassa monella tapaa lai-
tettuna, karamellisoitua 
versiota kannattaa myös 
ehdottomasti maistaa.

Tapas-listalta voisi vuo-
sien kokemuksella nostaa 
esiin vaikkapa täytetyt 
kananmunat, burgosista 
kotoisin olevan morcillan 
(mustamakkara) tai peko-
niin kääräistyt juustotäyt-
teiset kesäkurpitsarullat. 
Vaihtoehtoja on paljon, kas-
vissyöjä, merenelävistä pi-
tävä ja lihansyöjä löytävät 
kaikki omat herkkunsa.

Lisäksi Tipi Tapa on eri-

koistunut todella laaduk-
kaaseen grillattuun lihaan. 
Tarjolla olevista liharoduis-
ta mainittakoon Wagyu ja 
Angus, joita myös testiryh-
mämme maistoi. Pihviksi 
voi valita sisäfileen, entre-
coten tai vaikkapa rib ey-
en. Valitsimme Wagyusta 
valmistetun entrecoten ja 
Angus-härän rib eyen. Li-
hat oli grillattu juuri oikein, 

ne oli jätetty medium rare 
-kypsyyteen ja ne viipa-
loitiin pöytämme vieres-
sä. Molemmat palat olivat 
suussa sulavan herkullisia! 

Tipi Tapassa järjestetään 
myös flamenco-iltoja.

– Esitykset ovat joka il-
ta erilaisia. Lavalle nousee 
viisi taiteilijaa, joiden jouk-
koon kuuluu myös kitaris-
ti ja laulaja.

Flamenco-esitykset jär-
jestetään tiistaisin, tors-
taisin, perjantaisin ja 
lauantaisin.

– Koska illat ovat suosit-
tuja, varmistaakseen mu-
kaan pääsyn kannattaa 
varata pöytä joko soittamal-
la tai Facebookin kautta, 
ravintoloitsija Juan Garcia 
muistuttaa..

Tipi Tapa sijaitsee Fuen-
girolan länsipäässä härkä-
taisteluareenan ja moskeijan 
välimaastossa.

Fuengirolasta löytyy muu-
tama hyvä argentiinalainen 
ravintola, yksi niistä ranta-
kadulta Torreblancasta uu-
sista tiloista.

Grillin ääreltä löytyy itse 
ravintoloitsija Jose, joka on 
pitänyt ravintolaa jo yli 20 
vuotta. Hän on itse kotoi-
sin Argentiinan Cordobas-
ta, joten ruoanlaitto hoituu 
aidolla taidolla ja tunteella.

Testiryhmämme otti al-
kuun Josen suosituksesta 
paria erilaista makka-
raa. Toinen oli mausteinen 
chorizo ja toinen morcilla 
eli paikallinen mustamak-
kara. Jottei alkuruokakaan 
olisi jäänyt liian kevyeksi, 

listaan laitettiin vielä ita-
lialainen provoleta-juusto.

Makkarat maistuivat 
erinomaisilta, niitä täydensi 
mausteinen öljykastike, jota 
oli sopivasti ripoteltu lauta-
sille. Myös juusto oli viedä 
kielen mukanaan.

Sitten päästiin varsinai-
seen asiaan, eli pihvilihan 
kimppuun. Ravintoloit-
sija kertoi ennen tilausta 
kunkin lihan rasvaisuus-
asteen ja mehukkuuden. 
Jälleen päädyimme hänen 
suosituksiinsa. Porukan 
nälkäisin nuori mies otti 
300 gramman entrecoten, 
aikuinen mies 250 gram-
man sisäfileen ja joukon 

leidi tyytyi 200 gramman 
ulko fileeseen.

Lihat tuotiin pöytään ar-
gentiinalaiseen tapaan var-
sin pelkistetysti. Lautasella 
oli pihvin lisänä vain muu-
tama grilliperunan viipale. 
Turhia kastikkeitakaan ei 
ruokaan ollut sotkettu, liha 
oli maustettu suolalla, pip-
purilla ja pienellä sivelyllä 
mausteöljyä.

Veitsen kanssa ei tar-
vinnut kovin aktiivises-
ti työskennellä, liha oli 
niin mureaa, että se mur-
tui pelkällä painalluksel-
la. Esimerkiksi entrecotessa 
rasva oli sulanut lähes ole-
mattomiin, siitä oli jäljellä 

Pampalta parhaat pihvit
Kun puhutaan lihansyöjäkansasta, eittämättä ensimmäisenä tulee 
mieleen argentiinalaiset. He myös tietävät, kuinka liha valmistetaan 
herkulliseksi.

Jose on tarjonnut herkullisia ruo kiaan 
Fuengirolassa jo yli 20 vuotta.

vain lihaa meheyttävä vai-
kutus. Taidolla valmistettu 
hyvä liha ei tarvitse seurak-
seen juuri mitään, se tuli to-
distetuksi.

Jälkiruoaksi Jose toi ar-
gentiinalaisen letun, joka oli 
täytetty kinuskin tapaisella 
makealla kastikkeella. Täy-
dellinen kruunu aterialle.

Parrilla Cosquin 
Edif. Cristal, Paseo Marítimo 
115, Torreblanca, Fuengirola 
p. 952 667 230 
Avoinna ma, ke–su klo 14–16 
ja 19–00.30 (ti suljettu) 
-10% alennus s. 4 kupongilla!

Santorini
Paseo Marítimo de 
Torreblanca 99, Fuengirola
p. 952 663 096 
Avoinna joka päivä
Facebook: Santorini Restaurant

Pari vuotta sitten Tipi Ta-
pa teki isolla terassillaan 
täydellisen remontin. Ti-

la laitettiin uuteen uskoon 
lattiasta kattoon saakka. Nyt 
se on tyylikkäästi sisustettu 

ravintolasali mukavine ka-
lusteineen.

Tipi Tapan nimi viittaa 



22 – Perjantai 1.7.2022 SYÖ HYVIN

Vinea tarjoaa huippulihaa hiiligrillistä

Näillä annoksilla lähtee varmasti 
isompikin nälkä.

Saksalainen keittiö tunnetaan parhaiten reiluista annoksista ja 
konstailemattomasta perusruoasta. Sillä konseptilla on Ku’Damm 
houkutellut tyytyväisiä asiakkaita Fuengirolan satamaan jo yli 20 vuotta.

Oluttuvasta isoon keittiöön

Nykyään Ku’Dammia joh-
taa Michael Lienhoop, 
jolla ravintolabisnes kul-
kee suvussa. Michaelin ja 
Andreak  sen isä Karl Heinz 
aloitti perheen ravintola-
hommat Aurinkorannikol-
la. Hän osti Ku’Dammin ja 
Tomaten, mutta antoi ra-
vintolat poikiensa hoidet-
tavaksi. Isällä oli lähinnä 
konsultin rooli ravintoloi-
den hoitamisessa.

– Andreas aloitti Ku’ 
Dammin pienenä saksalai-
sena oluttupana. Toki ih-
miset saksalaisesta oluesta 

tykkäävät, mutta sen lisäk-
si myös ruokaa alkoi men-
nä koko ajan enemmän. 
Vuosien saatossa ravintola 
on kasvanut melko isoksi, 
ja kanta-asiakkaita löytyy 
saksalaisten lisäksi skan-
dinaaveista, briteistä ja 
espanjalaisista, Lienhoop 
kertoo.

Ku’Dammin henkilökun-
ta on pysynyt pitkään lähes 
muuttumattomana. Se on  
harvinaista Aurinkoran-
nikolla, jossa juuri ravin-
tola-alalla vaihtuvuus on 
normaalisti suuri.

– Meillä koko poruk-
ka on kuin yhtä perhettä. 
Andreak sen äiti Monika 
on pitänyt henkeä yllä ko-
ko ravintolan olemassaolo-
ajan, Michael kehuu.

Ku’Dammissa kaikki ruo-
ka laitetaan alusta saakka 
itse, puolivalmisteisiin ei 
turvauduta. Ravintolassa 
on esimerkiksi oma savus-
tamo, jossa Michael savus-
taa kalaa vähintään kerran 
viikossa. Aina suosittujen li-
ha-annosten lisäksi pääruu-
aksi voi tilata myös reilun 
salaatin.

Ku’Damm
Fuengirolan huvivenesatama, 
veneiden vieressä
p. 952 472 864
Suljettu tiistaisin
www.kudammberlin.com

Ku´Dammin terassilla viihdytään.

Kesäkuumalla maistuvat raikkaat salaatit ja smoothiet.

Simply Scandinavian ravintolan konsepti on tänä kesänä kepeä. 
Ravintolan ruokapuolen pääasiallinen tarjonta liittyy salaatteihin, 
piiraisiin ja erilaisiin tapaksiin.

Fuengirolan rantakadulla hotelli Yaramarin yhteydessä sijaitsee 
huippuravintola Vinea. Kyseessä on laadukas ja tyylikäs ravintola, 
jonka hintataso on kuitenkin onnistuttu pitämään kohtuullisena.

Simply Scandinavian  
– kevyesti kesällä

Isompaan nälkään Simp-
lystä löytyy herkullisia 
juuritaikinaan leivottuja 
pizzoja tai tukevia burge-
reita.

Smoothiet ovat mitä 
mainion kesäjuoma. Simp-

lyssä smoothiet tehdään 
tuoreista raaka-aineista, 
erilaisia makuyhdistel-
miä on paljon. Myös vir-
kistäviä mehuja löytyy 
valikoimista.

Oluen ystäville Simply 
Scandinavian on mainio 
piipahtamispaikka. Espan-
jalaisia artesaanioluita löy-
tyy useita ja niiden lisäksi 
tietysti riittävästi perus-
oluita. Viinit ovat asian-
tuntevan sommelierin 

valitsemia, moni tarjotta-
vista viineistä on todellisia 
löytöjä ja harvinaisuuksia. 

Jos väkevämpi juoma 
maistuu, gin toniciin saa 
skandinaavisen twistin, 
kun pyytää puolukka- tai 
tyrnimarja gt:n. Skandi-
naavista vaikutusta on ra-
vintolaan pyritty tuomaan 
monella tapaa. Kannattaa 
käydä kokeilemassa. Ra-
vintola on auki parhaa-
seen lounasaikaan.kuvis

Vineaa isännöi Khalid, 
sama mies, joka on suo-
malaisille tullut tutuksi 
Santorini-ravintolan pitä-
jänä. 

– Olin jo pitkään hakenut 
paikkaa, johon voisin avata 
argentiinalaiseen huippu-
luokan lihaan panostavan 
ravintolan. Tämä kiinteistö 
vapautui runsas vuosi sitten 
ja se sopi ajatuksiini täydel-
lisesti. Kaiken kruunaa keit-
tiössä oleva hiiligrilli, joka 
lienee ainoa ainakin Los Bo-
lichesin alueella.

Kuten ravintoloitsija  
kertoo, liha on pääasia ra-
vintolassa. Toki muitakin 

herkkuja löytyy, esimer-
kiksi alkuruoissa on hyö-
dynnetty raaka-aineita 
monipuolisesti. Testiryh-

mämme maistoi esimer-
kiksi kananyyttejä, joiden 
herkullinen makumaail-
ma oli haettu marokkolai-
sesta keittiöstä. Grillattu 
halloum-juusto oli koottu 
hauskaksi ristikoksi lau-
taselle.

Pääruoaksi ravintolan  
isäntä grillasi hiilien päällä 
hillittömän kokoisen nau-
dan kyljyksen. Lihan laa-
dusta huomaa, että se on 
tarkkaan valittua ja vain 
korkein laatu kelpaa. Hen-
kilökunta leikkasi herkul-
lisen kyljyksen sopiviksi 
paloiksi pöytään tuodul-
la kuumalla parillalla. 

Simply Scandinavian / Kukko
Av/de Los Boliches 4, Fuengirola 
p. 646 111 204
Avoinna ma–pe 10–17 (keittiö 12–16)
Instagram: 
@simplyscandinavianrestaurant

Restaurante Vinea
Paseo Marítimo 64, local 1  
(Hotel Yaramar) 
p. 951 530 498 
Avoinna klo 12–24 (ma suljettu)

Näin liha pysyi lämpimä-
nä vaikka syömisessä ku-
luikin reippaasti aikaa, 

reilusti yli kilon lihamää-
rä ei ihan hetkessä uppoa 
kolmen hengen ryhmään. 

Vinea on sisustukseltaan 
elegantti. Mittava viinihyl-

ly on mielenkiintoinen yk-
sityiskohta. Kyseinen hylly 
erottaa varsinaisesta ravin-
tolasalista noin kymmenen 
hengen kabinetin.

Myös Santorinin isäntänä tunnettu Khalid pyöräyttää 
pitkällä kokemuksellaan jos jonkinlaiset makupalat.
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Nimensä mukaisesti kotoisa Bar Hima on palvellut asiakkaitaan 
jo usean vuoden ajan Fuengirolan Los Bolichesissa. 

Pub FiftySixty on mukava olohuoneen jatke Los Bolichesissa. 
Tunnelma on kotoinen ja ystävällinen.

Salmiakkishotteja ja urheilua

Hullutteleva Pub FiftySixty

Baarin perusajatus on tarjo-
ta mukava yhdessäolopaik-
ka iltapäivisin ja iltaisin. 
Urheilun seuraaminen ja 
erilaiset aktiviteetit lisäävät 
viihtyvyyttä. Viilentävien 
juomien lisäksi tarjolla on 
tapaksia.

– Meillä käy kaikenlaista 
väkeä. Kanta-asiakkaamme 
ovat hyviä sanansaattajia, 
päivittäin baariin saapuu 
uusia kasvoja, jotka ovat 
kuulleet positiivista vies-
tiä toiminnastamme. Mak-
karamaanantaimme alkaa 
olla jo käsite, joka tunne-
taan muuallakin kuin lä-

hiympäristössä, kertoo yksi 
baarin omistajista Jussi Por-
taankorva.

Makkaramaanantain 
konsepti on yksinkertai-
nen. Baarissa on grilli kuu-
mana ja asiakkaat saavat 
ilmaiseksi grillimakkaraa. 

– Voihan tuo kuulostaa 
hullulta, mutta väkeä tu-
lee paljon. Suurin osa maa-
nantaiasiakkaista tykkää 
baarista niin, että saapu-
vat viikon muinakin il-
toina viihtymään. Kesän 
ajan pidetään ”makkara-
paussia”, mutta Makkara-
maanantait palaavat taas 

ohjelmaan syksyllä.
Bar Himassa voi pelata 

lautapelejä ja vaikka po-
keria, baarissa järjestetään 
myös tietovisailuja ja välillä 
on mahdollista kuunnella 
myös elävää musiikkia. Ke-
säaikaan aktiviteetteja on 
hieman vähemmän, mutta 
urheilua katsellaan kahdes-
ta ruudusta aina, kun jotain 
mielenkiintoista tapahtuu.

Bar Himan erikoisuus 
ovat itse tehdyt salmiak-
kishotit, niitä saa useita eri 
makuja, esimerkiksi hedel-
mää, mustapippuria, suola-
salmiakkia ja lakritsia. Itse 

FiftySixty tunnetaan myös 
hulluista tempauksistaan. 
Ohjelmassa on ollut esi-
merkiksi hiekkaranta-
hiihtoa, potkukelkkailua 
helteessä ja viimeisimpä-
nä Fuengirolan rannalla 
järjestettiin konttauskisat. 
Nämä kummalliset tapah-
tumat keräävät aina sato-
ja katsojia ja jälkipeleihin 

suunnataan FiftySixtyyn.
Pubin tuotevalikoimiin 

kuuluvat virkistävät juo-
mat ja maukkaat ateriat. 
Kesäaikana keittiö menee 
hieman kevyemmällä ot-
teella, joka päivä on tarjolla 
kesälautanen, jossa vaihtu-
vat liha- tai kalaruoat. Aina 
on tarjolla uudet perunat ja 
salaatti.

Yhtenä erikoisuutena 
FiftySixtystä saa ihan ai-
don porilaisen. Porilaisen 
makkara on aitoa satakun-
talaista herkkua.

Pubielämään kuuluu 
muutakin kuin lonkeron tai 
oluen nauttimista. FiftySix-
ty on aktiivinen paikka, jos-
sa lähes joka ilta tapahtuu 
jotain hauskaa. Lauantain 

Mitä tarkoittaa jatkuttaminen? Kuvassa sitä harrastetaan, 
käy keskiviikkona katsomassa.

tehtyjen shottien lisäksi tar-
jolla tietenkin myös kaik-
kien tuntemat jekku, fisu, 
jallu ja minttu.

Uusi Refla on kerännyt suomalaisia asiakkaita satamassa 
jo yli parin vuosikymmenen ajan.

Sataman keidas

Nykyiset omistajat Lauri P. 
Pietikäinen ja Marko Levan-
der ovat vieneet ravintolaa 
eteenpäin pitkin askelin. 

– Varsinkin ruokapuoli 
on meillä entistä monipuo-
lisempi. Aidot Tampereen 
tyyliin tehdyt kanansiivet 
ovat saaneet erityisesti kii-
tosta. Syksyllä käynnistyy 
taas jo perinteeksi muodos-
tunut Reflan jättiarvonta, 

johon mukaan pääsee jo-
kainen pääruoan tilannut. 
Sesonkikauden lopulla ke-
väällä arvotaan osallistu-
neiden kesken mm. upouusi 
skootteri.

Paikan ohessa toimii myös 
Málaga C.F. fan club Finlan-
din osasto. Yhdistys järjes-
tää opastettuja pelireissuja 
paikallisen jalkapalloseuran 
Málaga CF:n kotipeleihin. 

Samoin koripallon osalta 
Unicajan areenalle. Molem-
pien joukkueiden vieraspe-
lit taasen näkyvät suorina 
Reflan kotikatsomossa. Yh-
distyksen kautta saat myös 
pelkkiä pääsylippuja ja se 
auttaa veloituksetta kausi-
korttien ostoprosessissa.

Reflan ruokaa voit tilata 
myös kotiin Glovo-palvelun 
kautta.Uusi Refla on sporttibaari, ravintola, jalkapallofanien tapaamispaikka ja paljon muuta. 

Uusi Refla
Fuengirolan huvivenesatama 
p. +34 624 43 26 98
Avoinna joka päivä klo 12–24
(keittiö klo 12.30–21.30)
www.facebook.com/ravintolauusirefla

Bar Himan aukiolo-
ajat ovat selkeät. Baari 
on auki joka päivä vuo-
den ympäri klo 14–01.

teemoitetut levyraadit ovat 
suosittuja, samoin perjan-
tain tikkaillat tai torstaiset 

pubivisat. Jos et tiedä mitä 
jatkuttaminen tarkoittaa, 
sinun on paras suunnata 

FiftySixtyyn keskiviikkoi-
sin tai sunnuntaisin klo 17.

FiftySixtyssä on kiva si-
sätila, joka on kesäaikaan 
yhdestä seinästä ulos asti 
auki. Myös viihtyisä ulko-
terassi löytyy. 

Pubin löytää rauhalli-
selta junakadun poikki-
kadulta Los Bolichesin 
juna-aseman ja laivaym-
pyrän väliltä.

Pub FiftySixty
Calle Sta. Lucia 2, Los Boliches
Avoinna: ke-la 15-22, su 14-22
Facebook: @pubfiftysixty

Bar Hima
Calle Poeta Salvador Rueda 1, 
Fuengirola
Avoinna joka päivä 14–01
Sivut facebookissa
puh. 951 62 42 03

Shotteja on 
tarjolla moneen 
makuun.

– Suosituiksi ovat nous-
seet kylmäsavuporopas-
ta, porokebab ja tietysti se 
perinteinen poronkäris-
tys. Poronkäristys on sel-
lainen ruoka, jonka tekoa 
ei voi opettaa, se on opit-
tava tekemällä. Toki vink-
kejä olen ottanut vastaan 
paljon, mutta käristys on 
aina jokaisen kokin taidon-

näyte. Siihen pitää löytää se 
oma tapa tehdä.

Toki ravintola tarjoaa 
muitakin herkkuja kuin 
porolähtöisiä ruokia. Päi-
vittäin on tarjolla edullinen 
keitto-lounas, leikkeiden 
ystävät löytävät myös mie-
liruokansa ja varsinkin 
kesällä tarjolla on myös 
kevyempiä vaihtoehtoja 

salaateista alkaen.
Pienempään nälkään 

Dos Renoksesta löytyy 
myös tapaksia. Myös mo-
nissa niissä on huomioitu 
Lapin taika.

Dos Renos löytyy, kun 
kääntyy ”junakadun he-
vosympyrästä” ylöspäin. 
Ravintola on heti kadun 
alkupäässä oikealla.

Pohjoisen makuja etelässä
Poro on ravintolan ehdoton myyntivaltti ja se näkyy 
komeasti jo ravintolan nimessäkin. Dos Renos on suomeksi 
käännettynä kaksi poroa.

Kaisu Tissari ja Markku Malinen 
ovat ihastuttaneet Aurinkoran-
nikon väkeä Lapin herkuilla.

Dos Renos 
Calle Maestra Angeles Aspiazu 8
Avoinna joka päivä klo 12–20
Facebook: @restaurantedosrenos
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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 - July 1, 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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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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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.


