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Poljimme
kesähinnat!
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Viileät juomat
hellettä
helpottamaan:

ISO OLUT
1,50€
(San Miquel 0,5l)

LONKERO
1,90€
PERUSDRINKIT
3,50€
(GT, Cuba Libre yms.)

SPRITZERS
3,50€
(Aperol,
Limoncello,
Curacao
yms.)

Avoinna
ma–pe
klo 17–22

JUURITAIKINAAN
LEIVOTUT
pizzat ja burgerit sekä
maistuvat salaatit
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TAPASCOCKTAILIT
alk. 1€
Ravintola Kukko • Av/de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 646 111 204 • www.kukkorestaurante.com

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

Ma–Ti 10–19
Ke 10–16

To–Pe 10–19
La 10–15

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

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

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

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

FINLAND AC S.L.
www.airtech-spain.com
aurinkoisen asumisen puolesta

C

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. de Los Boliches 4, Centro Finlandia, +34 663 976 922
29640 Fuengirola (MA), España
+34 620 430 385

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Kilpailukykyiset hinnat

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

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

KATRIINA RAISKIO
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ASIANAJAJA
- oikeudenkäynnit
- asuntokaupat
- yritykset
- perintöasiat
- muu käytännönasioiden hoito
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LAILLISTETTU

WW

LÄÄKÄRI

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

•

Lastenkerho Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.

E N GIR O

L

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

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!
•Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16–17
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi
•Tiistaisin klo 16–17 askartelukerho 5€
•Keskiviikkoisin klo 16–18 leivontakerho 10€
Tervetuloa kaikille!

Sinun ilmoituksesi tähän?

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

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)

www.rrlaw.es

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

• Lentoliput • Hotellit • Ryhmämatkat
• Risteilyt • Päiväretket • Asunnot
• Autonvuokraukset • Laivaliput
• Postilokerot • Kopiot
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Fuerkossapäuiuvä!
V joka

Kaikki
matkallesi

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

Seuraava lehti
ilmestyy 2.9.
alkaen taas joka
perjantai.
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Aurinkorannikon
suomalainen koulu
palasi normaaliin arkeen
Espanjalaisten keskittyessä vielä
lomanviettoon, on Aurinkorannikon
suomalaisella koululla jo kynät teroitettu.
Teksti: Janne Leipijärvi Kuva: Virpi Pietarinen
Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaat ja
opiskelijat aloittivat uuden
kouluvuoden Suomen opetussuunnitelman mukaisesti keskiviikkona 10.8.
Uuden kouluvuoden alku on monessa suhteessa myös vihdoin ja viimein
paluu jokseenkin normaaliin työskentelyyn, pandemian hellitettyä.
– Maskipakkoa ei koulun
alueella enää ole, ei ylimääräisiä turvavälejä, oppilaita
voidaan ryhmäyttää vapaasti, mikä on aina ollut koulumme toiminnassa ihan
keskeistä, luettelee rehtori
Saara Ikonen vapautuneiden säännösten mukanaan
tuomia etuja.
– Vihdoin myös vanhemmat voivat tulla koulun porttien sisäpuolelle, mikä on
myös ihanaa, hän lisää.
Käytännössä koulun toi-

minnassa ei ole enää lain
määrittelemiä pandemiarajoituksia. Hygieniaan ja
tuuletukseen liittyviä suosituksia toki on, ja niitä noudatetaan, mutta ne eivät rajoita
koulun toimintaa.
Myös Aurinkorannikon
suomalaisen koulun oppilasmäärä alkaa palautua pandemiaa edeltäneelle tasolle.
– Uusia eskarilaisia on 12,
perusopetuksen puolella oppilaita on noin 260 ja lukiossa noin 90, Ikonen kertoo.
Yhteensä oppilaita ja opiskelijoita on siis noin 360. Sen
enempää nykyisiin koulun
tiloihin ei mahdukaan.

Yhteisöllisyys ja
hyvinvointi
Saara Ikosella alkaa nyt toinen vuosi Aurinkorannikon
suomalaisen koulun rehtorina. Viime kouluvuoden hän

Reput, fillarit ja puheensorina täyttävät taas Aurinkorannikon suomalaisen koulun pihan ja käytävät.
Vihdoin myös vanhemmat pääsevät vierailemaan porttien sisäpuolella.
toimi viransijaisena, mutta
tästä syksystä lähtien virka
on hänen. Ikosen mukaan
lähtökohdat oman työn tekemiseen ovat nyt aivan toiset.
– Kun tulet viransijaiseksi,
on kouluvuosi suurten linjojen osalta suunniteltu, joten
tehtävä on enemmänkin to-

teuttaa suunnitelmaa. Viime
vuoden osalta pandemia vielä sitoi toimintaa niin vahvasti, että ainoa iso tavoite
saada kouluvuosi vietyä läpi ja koulun toiminta jatkumaan, rehtori kuvailee.
– Nyt olen päässyt aktiivisesti myös suunnittelemaan

alkavaa kouluvuotta, joten
nyt pääsen tuomaan enemmän myös omaa kädenjälkeä
koulun toimintaan.
Entä mitä asioita Saara
Ikonen sitten aikoo kädenjäljellään vahvistaa?
– Lyhyesti sanottuna yhteisöllisyys ja hyvinvoin-

ti. Sekä täällä koulussa että
myöskin kodin ja koulun
välillä. Ne ovat perinteisesti olleet tämän koulun vahvuuksia, ja niihin pandemia
on kovimmin iskenyt, joten nyt haluamme vahvistaa niitä.
Myös koulun taustalla on
tapahtunut hallinnollinen
muutos tähän kouluvuoteen
lähdettäessä. Aurinkorannikon suomalaisen koulun
opetuksen järjestämislupa
on 1.8.2022 alkaen Aurinkorannikon suomalaisen
koulun säätiö sr:n hallussa,
eikä enää Aurinkorannikon
suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:llä. Muutos ei
kuitenkaan vaikuta mitenkään varsinaiseen päivittäiseen koulutyöskentelyyn.

Aurinkorannikon
suomalaisen koulun
kouluvuosi 2022–23
Syyslukukausi: 10.8.–17.12.
Ferialoma 10.–14.10.
Kevätlukukausi: 9.1.– 3.6.
Talviloma 6.–10.3.
Pääsiäisloma 6.–7.4.

Fuengirolan sää
Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu
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ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

TULE MUKAAN PELIREISSUILLE:

Ravintola suljettu tiistaisin.
FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ.
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com
Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!
www.pizzamaestro.es

22.8. KLO 22:00 MALAGA – LAS PALMAS
4.9. KLO 16:15 MALAGA – ALBACETE
malagacffanclubfinland@gmail.com

✃

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

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

FUENGIROLAN
SATAMASSA
Avoinna joka päivä
klo 12–24
(keittiö 12:30–21:30)

www.uusireﬂa.com • www.facebook.com/ravintolauusireﬂa

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET
AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!
puh. 952 477 967
Calle Salinas 34, Los Boliches

(Los Bolichesin juna-aseman alla)

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT
llä
tä ellatan
s s !
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R e s t a u ra n te Vi n e a
Uusi ravintola rantakadulla
Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!
HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!
JO

0%
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Lapin makuja Espanjassa!
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KREIKKALAINEN RAVINTOLA

Maksaleike, sipulipekonikastiketta,
perunamuusia ja
salaattia
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PARHAAT GRILLATUT PIHVIT, KALAT JA ÄYRIÄISET,
MYÖS PIZZAT JA PASTAT, ERIKOISUUTENA HERKULLINEN LAMMAS

9,50€

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

Avoinna joka päivä
klo 12-16 ja 20-23
Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8
puh. +34 643 855 849

www.restaurantesantorini.com

Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä

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

Uusi kahvila-baari Yupiter
• tapakset • kahvilatuotteet
• virvokkeet + drinksut
• smoothit + jäätelöt
Avoinna aamupäivästä iltaan
Tervetuloa nauttimaan
kesäisestä terassistamme!
Av Nuestro Padre Jesús Cautivo 44 local 8 Fuengirola

Pienikin ilmoitus huomataan!

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät
Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet
Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja
tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset
Pyydä tarjous:
av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.
email: kukko.events@gmail.com
tel. +34 679 844 378 (Antti)
Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.

TULE ASUNTOINFOON!

KESKIVIIKKOISIN KLO 17 RAVINTOLA KUKKO

(Av. de Los Boliches 4, Fuengirola)
Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!

TAPAHTUMAT
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Restaurante

Flamenco

Live

Puvut, korut, hiuslaitteet… ferioilla kaikki on näyttävää.

Málagan feriat palaavat
vihdoin riemastuttamaan
kesäistä Aurinkorannikkoa
Málagan feriat ovat perinteisesti olleet
koko Aurinkorannikon suurimmat
vuosittaiset juhlat. Pandemiatauon jälkeen
helmat hulmuavat vihdoin tänä vuonna.
Kuvat: Feria de Málaga

Tämänvuotisen feriajulisteen nimi on ”La Mar de Feria” ja sen on
suunnitellut Rubén Roldán de Jong. Juliste valittiin tälläkin kertaa
yleisöäänestyksellä.

Tämän vuoden feriat karkeloidaan 13.–20. elokuuta.
Viralliset avajaisseremoniat ovat vuorossa lauantaiiltana 13.8. klo 21.30 alkaen,
jolloin päälavalle nousee
juhlien virallisena juontajana toimiva María Peláe.
Maankuulu laulaja- lauluntekijä on Málagan omia
tyttöjä.
Tästä eteenpäin ferioita
juhlitaan enemmän tai vähemmän riehakkaasti lauantaihin, 20.8. asti. Tänä
vuonna tosin kaupungin
johto ja muu järjestävä taho
on vedonnut kansaan, jotta
mm. ilman paitaa tapahtuva
ilakointi jätettäisiin sekä esteettisistä että hygieniasyistä väliin.
Juhla-alueena on tuttuun
tapaan kaupungin keskusta Flamencotähti María Peláe juontaa Málagan feriat.
ja Cortijo de Torres feria-alue.
Luvassa on luonnollisesti
tanssia, ruokaa, juomaa, ja
meteliä!
Feria-alueella juhlijoita
viihdyttää mm. yli sata casetaa. Oma auto kannattaa
jättää suosiolla kotiin, sillä juhla-alueet ovat helposti saavutettavissa julkisilla
kulkuneuvoilla.

Lisätietoja tapahtumasta
löytyy osoitteesta
http://feria.malaga.eu/

Hevoset ja juhlavat vankkurit ovat olennainen osa Málagan ferioita.

Koe Andalusian
taide samalla kun
nautit illallisen!
5 live-esiintyjää
Tiistaisin, torstaisin,
perjantaisin ja
lauantaisin
klo 19.30

10€

Yli sata erilaista
tapas-annosta
LAAJA
ILLALLISMENU

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ
klo 13–24
Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890
tai 951 311 630
Calle Málaga 4,
Fuengirola
(lähellä härkätaisteluareenaa)
www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!
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Nuoriso ja urbaani pop
täyttävät Marenostrumin

Málaga komeilee
hotellitilaston
kärjessä

Sunnuntaina 14.8. Fuengirolassa Sohailin linnan
kupeessa järjestettävän
Boombastic Day Costa del
Solin tähtiä ovat mm. Bizarrap, Duki ja Quevedo.
Marenostrumin lavan
eteen odotetaan sunnuntaina 14. elokuuta jopa yli
15.000 katsojaa, kun urbaaniin popmusiikkiin keskittyvä Boombastic Day Costa
del Sol polkaistaan käyntiin.
Yksipäiväisen festarin
kirkkaimpiin tähtiin lukeutuvat Bizarrap, Duki ja Quevedo. Ensimmäiset basson
jytinät kajahtavat iltaviideltä
ja viimeinen paukaus kuullaan aamukahteen mennessä.
Tapahtuman odotetaan
olevan erityisesti nuoremman konserttiyleisön suo-

Espanjan hallituksen määräämä asetus on saanut yrittäjiltä penseän vastaanoton.
Espanjan hallitus on määrännyt säädöksen, jonka
mukaan julkisissa tiloissa ei ilmastointia saa enää
asettaa viileämmälle kuin 27° celsiusta. Virastojen ja
vastaavien ohella säädös koskee mm. ravintoloita ja
kauppoja. Säädöksen takana on tavoite säästää energiankulutuksessa jopa 7% Venäjän ja Ukrainan sodan
aiheuttaman epävakaan maailmantilanteen vuoksi.
Säädöksen astuttua voimaan Diario Sur kävi haastattelemassa useita malagalaisia yrittäjiä ja heidän asiakkaittaan. Vastaanotto oli jokseenkin yksimielisen
tyrmäävä. Esimerkiksi vaatekaupassa asiakkaat totesivat, ettei liian kuumassa liikkeessä tee mieli hikisenä sovittaa vaatteita.
Monet yrittäjät ovat huolissaan, että lämpötilan
pakollinen nostaminen karkottaa asiakkaita ja vaarantaa jo ennestään pandemian jäljiltä horjuvaa kannattavuutta.

siossa, joten järjestäjät ovat
halunneet kiinnittää erityistä huomiota alueen turvallisuuteen, jotta kaikki voivat
nauttia rauhassa päivän ja

illan annista. Paikalla on
normaalien järjestyksenvalvojien lisäksi myös poliisin partioita.
Alueelle tulee myös sel-

västi merkitty erityinen ”violetti piste” johon voi käydä
tekemässä ilmoituksen jos
joutuu esimerkiksi seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Mikä on paras kesäjuoma?

Málagan kaupunki on ollut vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan ykkönen, mitä tulee hotellien täyttöasteeseen.
Viralliset majoitustilastot tammi-kesäkuulta 2022
paljastavat, että Málagassa hotellien täyttöaste on ollut
keskimäärin 75%. Luku on koko Espanjan korkein. Lähimmäs Málagan lukuja pääsivät Valencia ja Alicante, joiden täyttöasteet olivat 70% ja 69%.
Perinteisesti majoitustilastojen kärkipäässä viihtyvät Madrid (63%) ja Barcelona (66%) joutuvat vielä
työskentelemään majoitussektorinsa aktivoimiseksi.
Koko Espanjan alueella hotellien täyttöaste vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana oli keskimäärin 63%. Se on toki 118% korkeampi kuin vuotta
aiemmin, mutta pandemiaa edeltäneen ennätysvuoden 2019 lukuihin (keskimäärin 72% täyttöaste) on
vielä matkaa.
Koko Espanjan tuottoisimmat hotellihuoneet löytyvät Marbellasta. Tämän vuoden alkupuoliskon aikana
jokainen marbellalainen hotellihuone tuotti keskimäärin 147 euroa vuorokaudessa, kun koko maan keskiarvo oli 77 euroa.

Hallituksen
lämpötilasäädös
herättää närää

Sunnuntaina Marenostrumissa velloo yleisömeri nuoria ja nuorenmielisiä.

vesi

vichy

olut

32%

kossu

24%

sangria

9%

viini

8%

19%

limppari

4%

mehu

3%

2%

Seuraava kysymys: Pitäisikö koululaisten lomaa siirtää myöhemmäksi?

•

MÁLAGAN KAUAN ODOTETUT

feriat aloitetaan näil- • MATKAILIJAT KÄYTTÄVÄT entistä enemmän rahaa
lä näkyvin helleaallon syleilyssä. Kohonneiden
lomillaan. Matkailujärjestö Turismo Andaluzin kyselyslämpötilojen takana on terral-tuuli, joka puhaltaa sisä peräti yhdeksän turistia kymmenestä ilmoitti käytsämaasta, tuoden tullessaan kuumaa ilmaa. Ainatävänsä lomamatkallaan aiempaa enemmän rahaa.
kin viikonlopun ajaksi Málagaan ennustetaan jopa
Vastanneista 66% ilmoitti lomabudjettinsa kasvaneen
36 asteen päivälämpötilaa, mikä on viitisen astetja 24% ilmoitti jopa käyttävänsä rahaa merkittävästi
ta enemmän kuin edellisinä päivinä. Helpotusta
enemmän kuin aiemmin. Neljä prosenttia vastanneiskuumuuteen tuo se, että terral-tuulen mukana ilmanta kertoi lomabudjettinsa pienentyneen ja 6% ilmoitkosteus laskee merkittävästi ja samaan aikaan meti matkailevansa samalla summalla kuin ennenkin.
riveden lämpö laskee virtauksen vaihtuessa. Näin
Kesäkuussa ulkomaiset turistit jättivät Espanjaan yhollen ilma on kuumaa muttei tukahduttavan kosteaa.
teensä lähes 1,2 miljardia euroa.

•

FUENGIROLAN KAUPUNKI

järjestää perjantaina 12. • MÁLAGAN LÄHIJUNAVERKON jatkaminen on jälleen
elokuuta lapsille suunnatun ympäristökasvatustapahnostettu esiin. Tällä kertaa asialla oli Partido Popular
tuman. Tapahtuma koostuu työpajoista, joita järjes-puolueen Málagan alueen kakkosnimi Patricia Natetään päivän aikana neljällä kaupungin eri rannalla.
varro. Hän lähetti terveisensä Espanjan pääministeTavoitteena on välittää sanomaa siitä, että ympärisrille Pedro Sánchezille, todeten, että hallituksen tulisi
tön puhtaudesta huolehtiminen on tärkeää. Lapsille
käyttää EU:lta saatuja talouden elvyttämiseen tarkoimuun muassa selitetään, miten hitaasti luontoon heitettuja rahoja junaradan jatkamiseen Fuengirolasta
tetty muovijäte maatuu. Työpajat ovat seuraavasti:
Estoponaan asti. Kyseistä jatkoa on puuhattu jo pariCarvajalin ranta 10–12, Los Boliches-Gaviotas -ranta
kymmentä vuotta, ja sen tarpeellisuus on todettu mo12.30-14.30, Fuengirola-ranta 15.30–17.30 ja El Casneen kertaan, mutta vieläkään hanke ei ole edennyt
tillo -ranta 17.30–19.30.
mihinkään.

TAPAHTUMAT
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Noche Viva veti
kansan kaduille ja
aukioille
Lauantaina 6. elokuuta järjestettiin
Fuengirolassa seitsemättä kertaa Noche
Viva -tapahtuma.
Kuvat: Erja Siljamo ja
Fuengirolan kaupunki
Iltakahdeksan ja aamukahden välillä kaupungin
aukioilla ja muilla tapahtumapaikoilla, kaikkiaan
12 kohteessa, järjestettiin

monenlaista tapahtumaa.
Tanssia, musiikkia, yms.
unohtamatta autonäyttelyä
kaupungintalon edustalla.
Tapahtuman tarkoituksena on viihdyttämisen lisäksi tuoda buustia kaupungin
yrittäjille.
Kaikki Noche Vivan tapahtumat olivat yleisölle
maksuttomia. Samoin kaupungin bussit kuljettivat
juhlakansaa ilmaiseksi aina aamukolmeen asti.

7€

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA
ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

Peruskouluun Espanjassa:

KOULUKIELEKSI
SUOMI VAI ESPANJA?
Oma asunto Espanjasta
 MITKÄ OVAT OSTAJAN KULUT

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

tilaajapalvelu@olekustannus.com

olekustannus.com/tilauslomake

www.olekustannus.com/uusiole

ILMIÖT
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Mijasista
mallimaailmaan
Mijasissa asuva Clarissa Leberl aloitti
mallintyöt jo varhain. Hän esiintyi
7-vuotiaana Nutella -tv-mainoksessa,
jota näytettiin ympäri maailman.
Teksti: Antti Pekkarinen
– Noista kuvauksista jäi jonkinlainen kipinä alaan. Kuvaukset kestivät pari viikkoa
ja jo lapsen silmin touhu vaikutti mielenkiintoiselta, nyt
22-vuotias pitkänhuiskea
malli kertoo.
Leberl muistelee Nutella-kuvauksia positiivisesti
myös siitä saadun palkkion kautta.
– Tuosta kuvauksesta
sain ensimmäiset omat rahani. Menimme äidin kanssa
kännykkäkauppaan hankkimaan minulle ensimmäisen oman puhelimeni.
Myyjä yritti tyrkyttää sellaista lasten versiota, missä
oli vain muutama nappula,
halusin ehdottomasti sellaisen, missä on paljon nappuloita, Leberl nauraa.
Clarissa Leberl kasvoi pit-

käksi tytöksi jo varhain. Hän
oli aina luokkansa pisin tyttö. Muutenkin piirteet ja ruumiinrakenne olivat sellaiset,
että mikään ei estänyt kokeilemasta mallin töitä. Hän
otatti itsestään tyylikkäitä
kuvia ja laittoi niitä Instagramiin nähtäväksi.
– Instagram-kuvien perusteella minulle tuli kutsu osallistua Miss Mijas
-kisoihin vuonna 2019. Voitin kisat ja se avasi aivan uudenlaisia mahdollisuuksia
mallin töiden tekemiseen.
Pääsin paikallisen mallitoimiston listoille ja sitä kautta
mukaan erilaisiin vaatenäytöksiin ja muihin töihin.
Tänä kesänä Leberl pääsi mukaan Marbella Fashion Week -tapahtumaan.
Kyseessä ei ole mikään pie- Kuva: Jean Calomfirescu
ni kotikylän muotinäytös,
vaan kyseinen tapahtuma
kuuluu maailman merkittäviin muotitapahtumiin heti
New Yorkin, Pariisin, Milanon ja muutaman muun jälkeen.
– Hieno tunne oli kävellä catwalkilla maailman
huippusuunnittelijoiden
vaatteissa ja huippukuvaajien salamoiden välkkeessä.
Toiveenani on saada lisää
merkittäviä kansainvälisiä mallintöitä ja Marbellan Fashion Week saattaa
hyvinkin avata tavoittelemiani ovia.
Uusia ovia onkin jo auennut. Leberlin seuraava iso
esiintyminen tapahtuu Larios Málaga Fashion Weekin yli 300 metriä pitkällä
catwalkilla. Kyseinen tapahtuma on vielä Marbellan tilaisuutta isompi ja
tärkeämpi.

Kuva: Jorge Moreno
net brandit haluavat käyttää
mainonnassaan ”tavallisen”
Perinteisesti mallit ovat ol- näköisiä ja muotoisia malleja.
leet lähes anorektisen lai- Se on mielestäni ihan terve
hoja. Edelleenkin hoikille suuntaus alalla. Itse edustan
malleille löytyy paljon töitä, ruumiinrakenteeltani aika
mutta myös muun kokoisil- klassista hoikan ja pitkän
le löytyy jatkuvasti enem- naisen mallia. Se on minulmän tilausta.
le luontevaa, pysyn hoikka– Kurvimallit ovat tul- na, koska liikun paljon.
leet aika suosituiksi ja moEspanjan Aurinkoranni-

Muuttuva ihanne

”Monet brandit haluavat käyttää
mainonnassaan ’tavallisen’ näköisiä
ja muotoisia malleja. Se on mielestäni
ihan terve suuntaus alalla.”
Marbella Fashion Week 2022 (Kuva: Ana Maria Golpe Ricarte)

ILMIÖT

kolla tehdään paljon kuvauksia, joten malleilla riittää
alueella hyvin töitä. Alueella
tehdään myös paljon sellaisia kuvauksia, joista Leberl
ei ole erityisen innostunut.
– Täällä kuvataan paljon
esimerkiksi musiikkivideoita, joihin halutaan mallit bikinit päällä altaan reunalle
tanssimaan. Itse en halua
tuollaisia työtarjouksia ottaa vastaan.

Kansainvälinen perhe

Miss Mundo Málaga 2019

Clarissa Leberl on elänyt
kansainvälistä elämää lapsesta saakka. Hänen äitinsä
on suomalainen ja isä saksalainen. Hän syntyi Saksassa Münchenissä ja muutti jo
pienenä Espanjaan. Hän kävi
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aluksi saksalaisessa lastentarhassa ja koulussa, mutta
siirtyi kuudennelle luokalle
Aurinkorannikon suomalaiseen kouluun.
– Olin oppinut suomen
kieltä kotona äidiltäni ja
suomalaisilta lastenhoitajilta. Kun menin syksyllä kouluun, kieli tuntui kuitenkin
aluksi vaikealta. Joulun jälkeen alkoi tulla sellainen
tunne, että ymmärrän suomea riittävän hyvin.
Leberl kehuu suomalaista koulujärjestelmää erinomaiseksi. Aurinkorannikon
suomalaisesta koulusta hän
lähti suorittamaan lukioopinnot Turun klassilliseen
lukioon.
– Erityisesti lukiovaiheessa suomalaisessa jär-

jestelmässä on paljon valinnanvaraa. Se on mielestäni
hienoa. Ja yksi asia jäi mieleen jo peruskoulusta, en usko, että kovin monen muun
maan koulujärjestelmissä
opetetaan kaikille kotitaloutta ja puukäsitöitä.
Kansainvälinen tausta ja
monipuolinen kielitaito antaa Leberlille hyvät eväät
globalisoituvaan maailmaan. Mitään tarkkoja tulevaisuudensuunnitelmia
nuorella naisella ei vielä ole,
mutta hän on valmis muuttamaan minne vaan töiden
perässä.
– Saksan, Suomen ja Espanjan olen jo nähnyt, voisi olla mielenkiintoista asua
jossain aivan muualla, Clarissa Leberl aprikoi.

HY VINVOINTI
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Pitkä kuuma kesä
HAMMASLÄÄKÄRI

LÄMPÖASTEIDEN KOHOTESSA jatkuvasti hellelukemiin,

Päivi Voutilainen

kuumuus tukahduttaa herkästi monien innostuksen
lähteä jumpalle. Saahan jo pelkkä olemassa oleminen
hikikarpalot kohoamaan otsalle.
On kuitenkin monia aktiviteetteja, jotka ovat rentoja
ja miellyttäviä myös etelän kesäsäällä.
Uiminen, suppailu, melonta ja patikointi
vesireiteillä tuovat vaihtelua tavalliseen
lihaskuntoharjoitteluun. Ne ovat myös tehokkaita ja hauskoja treenimuotoja, jotka
haastavat monipuolisesti koko kehoa.
Esimerkiksi sup-lautailu on mitä mainion treeni keskivartalolle ja se kehittää
myös kehonhallintaa. Laudalla seisaaltaan tasapainottelu ja melominen saa helposti kokeneenkin jalat tärisemään. Ja jos balanssi yllättäen pettää, niin
veteen pulahtaminen vain virkistää.
Kajakissa puolestaan on tukevampi istua, ja eteenpäin pääsee halutessaan nopeallakin vauhdilla. Melominen myös kuormittaa kehoa kokonaisvaltaisesti.
Jalat antavat voimaa ja tukea liikkeeseen, samalla kun
käsivarret, selkä ja vatsa saavat harjoitusta. Tahdista
sekä tuulesta riippuen suppailu ja melominen käyvät

Puh. +34 952 476 880
+34 634 352 641
Olen lomalla 15.8.–11.9.

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

Liikunnan voi
lisäksi sijoittaa
aikaiseen aamuun tai
myöhäiseen iltaan.

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

Myös kaikki
erityishoidot!
• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit
• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot
• Juurihoidot

Palvelemme
teitä suomeksi!

puh. 952 66 45 45

Löydätte meidät:

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

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

molemmat tehokkaasta kesätreenistä. Mutta kiirettä ei
aina tarvitse pitää, vaan harrastukset voi ottaa myös
rentoutumisen kannalta.
Patikoitsijoiden rakastamilla vesireiteillä seikkailu on
puolestaan hauska ja reitistä riippuen haastavakin aktiviteetti. Viileässä jokivedessä kävellen
ja uiden pääsee kuntoilun lisäksi nauttimaan maisemista ja ulkoilmasta. Näitä
reittejä löytyy useampiakin Andalusian
alueelta. Mukaan kannattaa ottaa kengät, joissa on tukeva pohja, sillä jokikivet
ovat toisinaan liukkaita.
Liikunnan voi lisäksi sijoittaa aikaiseen
aamuun tai myöhäiseen
iltaan, kun on viileämpää. Kuntosaleilla on usein ilmastointilaitteet, joten
harjoittelu pysyy miellyttävänä. Ja
aina voi treenata normaalia kevyemmin.
Vaihtoehtoja siis löytyy, joten
ei muuta kuin menoksi – pulahdus vaikka vain mereen tai uimaaltaalle piristää kummasti

Kirjoittaja on koulutukseltaan joogaohjaaja ja personal trainer.

Minna Halminen

Heinäkuun jätemäärä meressä 50 %
vähemmän kuin kesäkuussa
Aurinkorannikolla
merestä kerätyn jätteen määrä putosi
heinäkuussa 50 %
verrattuna kesäkuussa kerätyn jätteen määrään.
S u o m a l a i n e n l ä ä kä r i a s e m a

Hammaslääkäri Lääkäri

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

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

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

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

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

Marbellassa sijaitsevan Länsi-Costa del Solin kuntien
liiton rannoille järjestämät
rannikon siivousveneet poistivat merestä heinäkuussa
30,85 kuutiometriä jätettä.
Kesäkuussa jätteen määrä oli 63,18 kuutiometriä,
kertoi rannikkosiivouspalvelun toimiluvan saaneen
yrityksen johtaja José Antonio Mena.
Erityisesti muovijätteen
määrä on laskenut ilahduttavasti.
– Muovia kerättiin heinäkuussa 18,99 kuutiometriä,
kun kesäkuun vastaava luku

Jätteen määrä Aurinkorannikon kuohuissa on ollut vähenemään päin.
Silti jokainen muoviroska meressä on turha ja liikaa.
oli 46,47 kuutiometriä. Muun
kerätyn jätteen joukosta
6 kuutiometriä oli leviä, 2,89
puuta ja 0,64 kuutiometriä
orgaanista ainesta.
Kunnittain jätettä kerättiin seuraavasti: Benalmádenassa yhteensä 2,97
kuutiometriä, Casaresissa
1,04, Esteponassa 4,04, Fuengirolassa 3,24, Manilvassa
1,04, Marbellassa 10,97, Mijasissa 5,68 ja Torremolinoksessa 1,95 kuutiometriä.

Neljä rannikkovenettä ja
kymmenen rantavenettä on
käytössä jätteiden keräämiseksi Fuengirolan, Torremolinoksen, Benalmádenan ja
Mijasin kuntien rannikolta.
Lisäksi jätteenkeräyspalvelun piirissä ovat Marbella,
Estepona, Casares ja Manilva.
Veneet toimivat maanantaista perjantaihin aamukahdeksasta neljään
iltapäivällä, lauantaisin,

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä aamukahdeksasta iltapäivä kuuteen.
Jätteenkeräystöissä on
käytössä kahdenlaisia veneitä: Rannikolla liikennöivät
”pelikaanit” ja rannikon lähellä liikennöivät ”gabinat”.
Rannikkoalueilla toimivien veneiden päätehtävänä on ehkäistä saasteen
kulkeutumista uima-alueille ja kerätä kelluvia kiinteitä
aineita kuten rasvaa ja muita
jäämiä avomerivesillä. Toimintasäde on jopa kuuden
mailin etäisyydellä rannikosta.
Rannoilla liikennöivien
”gabinoiden” ensisijaisena
työnä on kelluvien kiintoaineiden kerääminen lähimmältä rantaviivaa olevalta
alueelta. Ne toimivat myös
pääasiassa mahdollisesti
konfliktiherkimmillä alueilla, kuten sataman läheisyydessä ja vedenalaisten
poistoputkien tienoilla.

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

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.
Vithas Xanit Internacional
Av. de los Argonautas, s/n. Benalmádena.
952 367 190

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

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

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

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

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

HY VINVOINTI

Perjantai 12.8.2022 – 11

IN MEMORIAM

Arvostettu lääkäri Pentti Raaste on poissa

U

seita vuosikymmeniä Aurinkorannikon
suomalaisyhteisössä
vaikuttanut lääkäri
Pentti Raasta kuoli viime perjantaina. Raaste oli kuollessaan
78-vuotias.
Raaste oli Aurinkorannikon
suomalaisyhteisössä arvostettu
henkilö. Lääkärin toimien lisäksi
hän toimi aktiivisesti esimerkiksi
paikallisessa Rotary -järjestössä.
Raaste kirjoitti kolumneja paikallisiin suomalaisiin lehtiin. Kolumneissaan hän otti terävästi
kantaa lääketieteen erilaisiin kysymyksiin.
Raaste tunnettiin perhelääkärinä, joka välitti potilaistaan.
Hän kuvaili itse toimintaansa
seuraavasti.
-Olen jo hieman vanhemman koulukunnan yleis-ja perhelääkäri. Haluan työskennellä

kiireettömästi. Minusta laadukas tarkka työskentely vaatii
tarpeeksi aikaa. Huimasta teknisestä kehityksestä ja uusista
tutkimuslaitteista huolimatta on
edelleen huolellinen vastaanotolla tehty perustutkimus oleellisen
tärkeä, jolla voidaan usein säästää sekä aikaa että rahaa.
Minusta perhelääkärin työ
on edelleen erittäin tärkeää.
Hän on henkilö, joka parhaiten
tuntee potilaan ja hänen olosuhteensa, joskus pikkuvauvasta aikuiseksi. Usein potilaista tulee
jopa ystäviä. Molemminpuolinen
tuntemus on sitten kummalekin
eduksi.
Mielestäni perhelääkärillä on
parhaat edellytykset valvoa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa
ja toimia eri alojen erikoislääkäreiden koordinaattorina ja
yhteistyössä heidän kanssaan.

Viikoittain käyn sairaaloissa
täydentämässä tietojani. Yleislääkärin tulee tietää ainakin vähän
miltei kaikesta.

35 vuotta olen hoitanut kipupotilaita kehittämälläni yhdistelmämenetelmällä. Menetelmä
koostuu erilaisista tekniikoista
kuten akupunktio, infiltraatiot,
nivelten manipulaatio, useista eri
hierontatekniikoista, suggestiorentoutuksesta ja biofeedback
tekniikoista sekä ergonomiasta, Raaste kertoi omilla nettisivuillaan.
Raaste kuoli pitkällisen sairauden uuvuttamana. Hänen kollegansa ja ystävänsä Sergio Mejia
vieraili Raasteen luona vielä viime perjantaina päivällä.
-Hän lähti kuten hän oli toivonut: nukkuessaan kotona, hiljaisesti rakkaiden ollessa läsnä.
Hänen viimeinen sananasa miRaaste oli erikoistunut tuki- ja nulle kuolinpäivänään oli ”Naliikuntaelinten hoitoon.
maste”. Tuon sanoessaan hänen
-Näitä kipuja nimitetään ny- uupuneille kasvoilleen levisi hykyään “Muofaskiaalisiksi”. Yli my, Mejia kirjoittaa.

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

P

erjantaina 17.8.2012 ilmestyneessä
lehdessä tunnelmoitiin Aurinkorannikon suomalaisen koulun uuden lukuvuoden käynnistymistä. Silloinen rehtori

Ismo Karppinen kertoi budjetin palkkamenojen nousseen, jotta pienryhmien ja
näin laadukkaan opetuksen jatkuminen
voitiin taata. Hämmennystä aiheutti kou-

lun takapihalla seisonut uudisrakennus,
jonka rahoituksen lainoitusprojekti vesitettiin kesäisessä kannatusyhdistyksen
kokouksessa. Kaikki viranomaisten vaa-

timat kunnostustyöt oli kuitenkin saatu
kesän aikana tehtyä loppuun.

M

ennyt talvi oli ollut kuivin 70 vuoteen ja helteet olivat aiheuttaneet
kovia maastopaloja. Calahondassa syttynyttä suurta paloa kuitenkin epäiltiin
tahallaan sytytetyksi sen syttymisajankohdasta ja -paikasta johtuen. Kyseisen
tulipalon tieltä evakuoitiin 500 asunnon
asukkaat. Kuivan talven myötä maata oli
tuhoutunut lehden ilmestymiseen mennessä enemmän kuin vuonna 2011 yhteensä.

M

uissa uutisissa kerrottiin Helsingin yliopiston kanditutkielman
todenneen suomalaisten lapsiperheiden
omaksuneen espanjalaisen ruokakulttuurin osaksi arkeaan hyvin. Tutkielman
tekijä oli tuleva kotitalouden opettaja
Pia-Maria Honkanen ja hänen kandityön
pääkysymys oli, minkälaiseksi Espanjassa asuvien suomalaisen lapsiperheiden
ruokatottumukset olivat muodostuneet.
Tutkitut perheet olivat siirtyneet 90 prosenttisesti espanjalaisille tyypilliseen
ruokaan ja paikalliseen ateriarytmiin
oli koettu käytännölliseksi sopeutua
työ- ja kouluaikojen vuoksi. Ruisleipää
kaipasi useampi Espanjassa asuva suomalainen talous.

WellO2 – lääkkeetön apu hengitysongelmiin
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.
Yhteistyössä

Jo yli 70.000
tyytyväistä
käyttäjää!

WWW.WELLO2.FI

Myynnissä
Centro Finlandian
Meriaturissa!

Tarjoushinta

239€

Maksuton
kuljetus lähialueille. Koko
Espanjaan 10€.

Avenida de Los Boliches,4, Fuengirola
Puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746, info@meriatur.com
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Pääkirjoitus 12.8.2022
Lomat myöhemmiksi
Koulut alkoivat tällä viikolla. Tai oikeammin suomalaiset koulut alkoivat, koko muun Euroopan
ja käytännössä koko pohjoisen pallon puoliskon
lapset jatkavat vielä lomailuaan.
Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaiden vanhemmilla on kovat paikat, kun he yrittävät selittää lapselleen miksi jo nyt pitää mennä
kouluun, kun naapurin Carmen ja Pedro jatkavat
leppoisia päiviään uima-altaalla.
Aurinkorannikon tilanne on toki poikkeuksellinen, mutta keskustelu on herännyt jälleen Suomessakin. Jokunen vuosi sitten elinkeinoministeriö
teetti selvityksen, millaisia vaikutuksia esimerkiksi lomien kahden viikon myöhäistämisellä olisi.
Selvityksen mukaan vaikutukset olisivat lähes
pelkästään positiivisia. Laskelmien mukaan matkailuala kasavaisi kesäkuukausina jopa 10%, se
tarkoittaa satoja miljoonia euroja. Myös työllistämisvaikutus olisi alalla merkittävä.
Mikä parasta, iso siivu matkailun uusista rahoista tulisi ulkomailta. Valuutta siis virtaisi elokuussa Suomeen aivan toisella tapaa kuin nykyään. Nythän leirintäalueet ja suunnilleen kaikki
matkailukohteet sulkeutuvat samaan aikaan, kun
koulut alkavat.
Matkailukohteet sulkeutuvat juuri silloin, kun koko muu Eurooppa lomailee. Ei Suomen perukoille
kukaan viitsi tulla, kun lapset eivät pääse pomppulinnoihin, eivätkä aikuiset kesäjuhlille. Ne kaikki
loppuivat jo. Ei siinä oikeasti ole mitään järkeä.
Kun tässä kerran ollaan liittoutumassa sotilaallisestikin tiukasti Länsi-Euroopan kanssa,
eiköhän jo olisi aika yhtenäistää lomakäytäntöäkin. Juhannukselta lomille ja syyskuussa kouluun, se olisi oikea rytmi nykyaikana. Kyllä ne
perunat saadaan peltoon ja siemenet vakoon
vaikka koululaiset vähän myöhemmin kirmaisisivatkin kesälaitumille.

Koirien ja kipujen
Riikka Pulliainen
on erinomainen
esimerkki siitä, että
vastoinkäymiset on
tehty voitettavaksi.
Teksti ja kuva:
Janne Leipijärvi
Tapaamme eläintenkouluttaja Riikka Pulliaisen kanssa
kuumana elokuisena päivänä Fuengirolan Parque del
Rosario -puistossa. Hänellä
on mukanaan kolme touhukasta mittelspitz-koiraa,
jotka saapuvat innokkaina
tervehtimään uutta tuttavuutta.
Kun toimittaja on haisteltu, Pulliainen antaa yhden
käskyn ja kaikki kolme karvakuonoa asettuvat nätisti
riviin makuulle. Katson haavi auki ja kysyn voiko tuota
opettaa lapsille.
– Sitä on kieltämättä moni muukin kysynyt, Pulliainen nauraa.
– Mutta rehellisyyden
nimissä täytyy sanoa, etteivät koiratkaan sentään aina näin hyvin tottele, vaikka
olisi kuinka koulutettu, hän
jatkaa.

Omistajan koulutus

Katsoisiko kaivoon?
KREIKKALAISEN FILOSOFIAN isänä pidetyn Thaleksen

(s. 636 eaa) kerrotaan katsoneen aina ylöspäin. Lopulta
mies putosi kaivoon! Meillä juhannusyönä on kehotettu
katsomaan kaivoon koska sieltä voi nähdä kuvan tulevasta kumppanistaan. Thaleksen kasvoja kaivosta ei
kuitenkaan näe koska mies saatiin pelastettua sieltä.
Yksi Thaleksen kuuluisista sanonnoista on: ”Kaikki
on vettä”. Liekö mies keksinyt sen pudottuaan kaivoon?
Sinällään viisas ajatus sillä suuri osa maapallon pintaalasta ja ihmisen kehosta on vettä. Nykytietämyksen
mukaan myös elämä syntyi pääosin vedessä. Vesi on
siis tärkeää lähes kaikelle maapallollamme. Ei siis ihme
että se on myös sodissa tärkeä resurssi!
Myös Ukrainan sodassa vesi näyttelee merkittävää
osaa. Ukraina on eräs maailman suurista viljantuotantoalueista. Vettä siis tarvitaan! Sitä on perinteisesti
saatu suurista Dnepr- ja Dnestrjoista ja lisää vielä pienemmistä virroista. Vesivaroista syntyi riita kun Venäjä
valtasi Krimin 2014. Ukraina katkaisi tuolloin vesihanat
Krimille ja rakensi padon Hersoniin estääkseen vedenvirtaukset Krimille.
Venäjä on pyrkinyt korvaamaan vedensaantia rakentamalla kaivoja. Se ei kuitenkaan riitä! Niinpä Venäjän
hyökättyä Ukrainaan helmikuussa venäläiset ensitöikseen räjäyttivät Hersonin padon.
Ukrainassa on syytä olla varovainen kun katsoo kaivoon! Sieltä voi löytyä sotilaiden ja siviilien
ruumiita. Pahin skenaario olisi jos kaivosta
näkyisivät Putinin hymyilevät kasvot. Venäläinen juhannustaika?
Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, dosentti

Hannu T. Korhonen

Kun kyse on koirien kouluttamisesta, Riikka Pulliainen tietää varmasti mistä
puhuu. Hän on kouluttanut
koiria työkseen jo yli kahden vuosikymmenen ajan.
Hän on suuntautunut erityisesti tottelevaisuuskoulutukseen. Ei siis ihme, että
paikalla olevat hauvat tottelevat niin hyvin.
Pulliainen on jopa kirjoittanut aiheesta kirjankin.
Pennusta kisavalmiiksi -kirja
on hänen lopputyönsä eläin-

Pitäisikö koululaisten lomaa siirtää
myöhemmäksi,
lähemmäs
eurooppalaista
loma-aikaa?
Teksti ja kuvat:
JL & AP

tenkouluttajan opinnoista.
Vaikka puhutaan eläinten
kouluttamisesta, on Pulliaisen mukaan usein kyse jopa
enemmän omistajan koulutuksesta.
– Usein ihmiset tuovat
koiransa minulle ja sanovat
että opeta se tottelemaan ja
tekemään kivoja temppuja,
mutta ei se niin mene. Kyllä siinä täytyy pikemminkin opettaa koiran omistaja
kouluttamaan omaa koiraansa. Silloin homma toimii myös silloin kun minä
en ole paikalla.

KUKA?
Riikka Pulliainen

● 47 vuotta
● Eläintenkouluttaja
● Kirjoittanut kirjan
Pennusta kisavalmiiksi
● Perheeseen kuuluu mies
ja kolme koiraa

Alas ratsailta
Mikkelistä kotoisin oleva
Riikka Pulliainen on maaseudulla kasvaneena ollut pienestä pitäen eläinten
ympäröimä. Nuorena hänen suurin rakkautensa olivat hevoset ja hän ehti jo alle
kaksikymppisenä pätevöityä
hevostenkouluttajaksi.
Pian terveysongelmat
puuttuivat kuitenkin peliin.
Reumasairauksiin kuuluva
nivelpsoriaasi pakotti hänet
jättämään hevosten kouluttamisen.
– Polvet oireilivat aika
pahasti jo alle kaksikymppisenä, ja tilanne paheni pikkuhiljaa. Lopulta vuonna
1997, kun olin vasta 22-vuotias, lääkärini sanoi, että nyt
pitää puhaltaa peli poikki,
muuten sinä et enää parin
vuoden päästä kävele, Pulliainen muistelee.
Kuten arvata saattaa, nuoren ihmisen elämässä tuollainen on pysäyttävä tilanne.
Myös Riikka Pulliainen joutui pohtimaan, että ”mitäs
nyt?”.
Ratkaisu löytyi lopulta
läheltä.
– Minulla oli lemmikkinä
kultainennoutaja, joka oli in-

Saara Ikonen, Helsinki
Täällä on vähän hassua aloitta koulu niin aikaisin, kun
kaikki muut ovat vielä lomalla. Toisaalta Suomessa on
järkevää aloittaa loma kun
kesä on valoisimmillaan.

Koiran kouluttaminen pitää aloittaa ihan pentuna, mieluiten heti 7–8-viikkoisena kun s
Riikka Pulliainen vinkkaa.
nokas oppimaan temppuja.
Pian sen kaveriksi tuli saksalainen mittelspitz, joka
rotunsa syntyperän mukaisesti piti tarkoista ohjeista ja
tiukasta toiminnasta, Pulliainen kertoo.
– Tuon kaksikon kanssa
alkoi koirien kouluttaminen.
Kun ihmiset näkivät miten
hienosti ne toimivat, alkoi-

vat jotkut kysellä voisinko
kouluttaa heidänkin koiriaan. Minä tuumin että mikäpä siinä, kyllähän minä
hevosten kouluttamisesta
tiedän niin paljon, että sitä
soveltamalla pystyn koiriakin auttamaan.
Sen jälkeen koiria on riittänyt koulutettavaksi, nyt jo
yli 20 vuoden ajan.

Daniel Leipijärvi, 13
Tampere

Aila Rosholm, Pori

Kyllä, koska silloin olisin
kavereiden kanssa samaan
aikaan lomalla.

Kyllä, silloin kaikki
pystyisivät liikkumaan ja
lomailemaan samaan aikaan.
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Elintärkeä eurooppalainen
sairaanhoitokortti

n kesyttäjä

Valitettavan usein törmään ikäviin tilanteisiin, jotka olisi
voitu välttää, jos ilmainen eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC) olisi
ollut hankittuna. Kortti hankitaan siitä maasta, jonka
sosiaaliturvaan kuuluu. Suomessa myöntäjä on siis Kela ja sen saa helposti tilattua netin kautta OmaKelasta
(www.kela.fi/omakela) tai soittamalla numeroon 020 692
204. Kortti postitetaan kotiisi kahden viikon kuluessa.
Älä unohda hakea korttia myös lapsellesi!
Kortilla saat välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustat tai oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa,
Sveitsissä, Iso-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaat kotiin. Voit tarvita
tällaista hoitoa, jos sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu
tapaturma. Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus.
Kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi hoidon
antajalle, sinun tulisi saada hoito samaan hintaan kuin
maassa asuvien henkilöiden. Tällöin maksat hoidosta
paikallisen omavastuun ja hoitoa antanut maa laskuttaa
Kelalta loput kustannuksista. Kela maksaa kustannukset
valtion varoista. Jos hoidon antaja ei hyväksy korttia,
maksat hoidon kustannukset itse. Voit kuitenkin hakea
maksamistasi kustannuksista jälkikäteen korvausta Kelasta. Kortti on voimassa kaksi vuotta ja Kela lähettää
uuden kortin automaattisesti.
Mikäli kuulut Espanjan sosiaaliturvaan, voit hakea
korttia osoitteesta: https://tramites.seg-social.es/acceso/
tarjeta-sanitaria-europea.html Mikäli jostain
syystä olet välitilanteessa, ettet kuulu minkään maan sosiaaliturvaan, on todella
tärkeää huolehtia matkavakuutuksen
voimassaolosta, sillä sairastumis- tai
onnettomuustilanteissa tulee kalliiksi,
jos joudut itse maksamaan kaikki aiheutuneet kustannukset.
Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Tia Raunio
Ei nimi miestä pahenna!

se perheeseen saapuu. Muun muassa bordercolliet, ja paimenkoirat ylipäätään, ovat hyviä rotuja jos haluaa kouluttaa koiransa tottelevaisuuskisoihin,

Uusi elämä
auringossa
Vaikka koirien kouluttamisesta löytyikin Riikka
Pulliaiselle uusi ura, ei se
ratkaissut terveysongelmia.
Nivelpsoriaasi on edelleen osa Pulliaisen elämää.
Siitä kertovat muun muassa hurjan näköiset leikkaus-

jäljet molemmissa polvissa.
– Polvet on molemmat leikattu, samoin molemmat
nilkat, Pulliainen luettelee.
Leikkauksista huolimatta
kovat kivut saapuvat kutsumattomina vieraina hänen
elämäänsä, ja silloin saattaa
mennä useampi viikko petipotilaana. Vajaan vuoden
Espanjassa asumisen jäl-

keen hän on kuitenkin jo
huomannut miten aurinko
ja lämpö ovat helpottaneet
hänen elämäänsä.
– Suomessa lumiseen
vuodenaikaan joudun liikkumaan ulkona invamopolla. Täällä voin liikkua
kävellen ympäri vuoden,
Pulliainen iloitsee.
Liikkumisen helpottu-

Seita Van Den Eeden, 45
Helsinki

Sami Lassila, 51
Raahe

Tuisku Pekkarinen, 60
Helsinki

Ehdottomasti kannattaisi siirtää myöhemmäksi. Suomen
toukotyösysteemi on vanhanaikainen. Kaikkialla muualla
kesä jatkuu pidempään.

Kymmeniä vuosia opettajana
toimineena olen sitä mieltä,
että koulu voisi jatkua juhannukseen ja alkaa sitten syyskuun alussa.

Kesä on parhaimmillaan
ja koko Eurooppa lomalla.
Kannatan suomalaisten
koulujen lomien siirtämistä
parilla viikolla eteenpäin.

misen ohella ensimmäisen
vuoden aikana Aurinkorannikolla positiivisen vaikutuksen ovat tehneet muun
muassa ystävälliset ihmiset
ja tiivis suomiyhteisö.
– Tällä hetkellä ei mikään houkuttele takaisin
Suomeen, Riikka Pulliainen
toteaa tyytyväisenä.

”Esimerkiksi
Espanjassa, jossa
hinnat olivat
alkuvuodesta EU-maiden
korkeimmat, sähkön
hinnat ovat tulleet
alas. Heinäkuussa
Espanjan sähkö maksoi
saman verran kuin
Suomessa.”
hs.fi 10.8.

Toimituspäällikkömme Janne soitteli taas ja kyseli olisko
joku kolumni tulossa, mielellään kevyen sorttinen, pyysi
hän. Janne, tämä Leipijärven poika, on jo oppinut ettei
mitään kovin vakavaa kannata minulta pyytää. Mikä
sitten on kevyttä?
No, paremman aiheen puutteessa lähdin ihan kevyesti etunimien taustoja tutkimaan.
Janne on periaatteessa naisen nimi Norjassa ja Ruotsissa muun muassa. Janne tarkoittaa myös armollista,
”Jahve”. Vähän pieleen on sen puolesta Leipijärvien
mukulan nimi mennyt. Armollinen, he he. Jean Sibeliuksen lempinimi oli Janne, siinä ne yhtäläisyydet sitten
olivatkin, jos ei oteta huomioon toimituspäällikkömme
paasaamista aikanaan Tampereen paikallisradiossa.
Yrittäjäkaverini, toinen heistä, eli Antti, hänen sukunimeksi sopisi hyvin Puuhaara. Kansansadun mukaan
kauppias nosti hänet puuhun turvaan ja sieltä sitten
kypsyi kuin fiktiiviset persoonat Antti Rokka ja Antti
Isotalo. Anttia nimenä on myös tituleerattu kalastajien
suojelupyhimykseksi, sopii hänen siinä sitten paseerata
paseolla Pietarin sandaaleissaan.
Pakko tähän on ottaa myös Salmisen Jukka, tuo
pilkun”sellainen”, osakas yhtiöissämme. Hänen Jukka
-nimensä alkujuuret ovat juuri kuin hän. Jukka tarkoittaa
kovaa ja sitkeää puuta, piste.
Tässä vaiheessa ilman oman nimeni mukaan ottamista, olisi joku voinut siitä huomauttaa. Sitä iloa en
halunnut suoda, joten.
Vesa, on selvästi pieni alku kasville tai
puulle. Oliko se sitten tammenterhosta vesonnut tai pajusta taipunut. Olen
kuitenkin halunnut aina olla aikuisena
osa metsää, joka vastaa kun sille huudetaan. Sen pituinen se.

Vesa Uusi-Kilponen

A SUMINEN
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Kaikki kasvaa ja kukkii kovasti kesällä.

Kuva Naantalin asuntomessuilta, mutta yhtälailla voisi olla Espanjasta.

Vähän havaintoja
puutarhasuunnittelusta
VAIKKA KESÄ ONKIN kuumimmillaan sekä täällä Espanjassa
että Suomessa, on syytä luoda
katseita jo tulevaan syksyyn ja
talveen myös puutarhan tiimoilta.
Kovilla helteillä kaikki kasvit
luonnollisesti ovat kovilla, kun veden saanti voi olla liian vähäistä
ja kuitenkin haihduttaminen on
kovaa, joten aina kun on mahdollista niin kasveja kannattaa
suihkutella ihan pelkällä vedellä.
Ja koska kasvit kasvavat hurjasti lämpimällä niin täytyy myös
muistaa kasvien lannoitus. Suomessa tähän aikaan täytyykin jo
vähentää typen antamista kasveille ja antaa sen sijaan syyslannoitetta, joka valmistaa kasveja talveen, joka Suomessa on
kasveille se kovempi haaste, kun
taas täällä etelässä se on tämä
kuuma kesä.
Monet, jotka viettävät kesän
Suomessa ja saapuvat syksyllä
takaisin, jättävät keväällä puutarhan paikallisten hoitoon ja yleensä tämä tarkoittaa, että kasvit
kastellaan ja pidetään hengissä,
mutta paljon muuta ei tehdä. Tä-

mä tarkoittaa, että palatessa puuhaa pihalla riittää, leikkaamista,
raivaamista ja muuta siivottavaa
on yllin kyllin.
Samoin kaikki pensaiden alustat kannattaa siivota kuolleista
lehdistä ja muusta roskasta, ettei sinne kerry sellaista kerrosta missä kaikki bakteerit alkavat
viihtymään.
Lisäksi tuholaiset ovat saattaneet vallata osan kasveista.
Tuholaisista pääsee eroon toki
torjunta-aineilla, mutta mikäli ei
halua niitä käyttää, niin rätti käteen ja saippuavedellä pyyhkimään lehtiä.
Sitten otsikon viittaamaan
puutarhasuunnitteluun. Tämä
asia tuli mieleeni, kun vierailin
Naantalin asuntomessuilla muutama viikko sitten.
Asuntomessualue on tänä
vuonna upea kun se on jo valmiiksi metsässä niin ei ole tarvetta
maisemoida koko aluetta, vaan
luonnollisesti istuttaa talot ja pihat metsään, toisin kuin jos alue
sattuu olemaan vaikka pellolla
kuten monina vuosina on ollut.

Kuva asuntomessuilta Naantalista, makuasia mutta itse olisin ehkä käyttänyt hieman enemmän vihreää.

Pihat ovat suhteellisen pieniä ja kiveä ja laattaa on käytetty
paljon niin kuin nyt trendi onkin,
ettei hoidettavaa aluetta kaivata
paljoakaan.
Kun mietitään, mikä poikkeaa
tämän päivän espanjalaisessa
ja suomalaisessa puutarhassa,
niin se uima-allas puuttuu suomalaiselta pihalta (toki poreamme alkaa löytyä monelta pihalta).
Laatoituksissa ja patioissa on sen
verran eroa, että Espanjassa se
voidaan valaa betonista kun ei
ole routaa ja Suomessa tehdään
irtokivistä, että on helpompi korjata tarvittaessa. Nuo valettavat
betonialueet ovat toki hieman
haasteellisempia, kun ne ovat
harmaita ja sitten ne maalataan
ja tuo maalin pysyminen on vähän niin ja näin.
Ja tietysti puusta tehdyt terassit ovat enemmän suomalainen
juttu, kun täällä puun saatavuus
ilmeisimmin on haastavaa.

Koska kasvit kasvavat
hurjasti lämpimällä,
täytyy myös muistaa
kasvien lannoitus.
Kasvivalinnat tehdään toki ilmaston mukaan, mutta muuten
ei merkittäviä eroja näy, lukuun
ottamatta pihatöiden työn jälkeä
ja viimeistelyä. Onkohan se kulttuuriero vai mistä mahtaa johtua,
että edelleen Espanjassa työn
jälki ei ole niin viimeisteltyä kuin
Suomessa?
Toisaalta Suomessa saatetaan joskus mennä jopa äärimmäisyyksiin ja mitataan nurmikon
reunoja millimetrien tarkkuudella,
sekään tuskin on aivan tarpeel-

Ja juuri nyt kukkii Yucca-palmu.
lista, kun pääasia on että piha
näyttää hyvältä ja toimii.
Kun taloa aletaan rakentaa tai
remontoida ihan missä maassa
tahansa, on pihan kannalta kaikkein yleisin ongelma, että pihasuunnittelu otetaan työn alle vasta kun projekti on aloitettu tai jo
valmistumassa. Ei näin!
Pihasuunnittelu tulee aloittaa
samaan aikaan kuin kaikki muukin suunnittelu ja ottaa projektiin
mukaan ammattilainen, joka ottaa
heti alusta pitäen huomioon tarvittavat maansiirrot ja mahdolliset
massanvaihdot. Näin säästytään
turhalta työltä ja taatusti säästetään kustannuksissa.
Samoin kaikki ulkoalueiden
sähkötyöt, vesipisteet, kastelujärjestelmät ja mahdolliset kosteussuojaukset suunnitellaan muiden
asioiden kanssa yhdessä niin ne
tulevat huomioiduiksi eivätkä jää
tekemättä. Liian usein on porailtu
valmiisiin pintoihin unohtuneiden
sähköjohtojen läpivientejä.
Ja se trampoliini tuodaankin
yleensä vasta sen jälkeen, kun
kaikki on valmista. Sitä ei kukaan
halua suunnitella, kun se ei esteettisesti kyllä sovi kenenkään
pihalle mutta jostainhan on joskus tingittävä.
Yksi suuri kysymys on muoviset tekonurmikot. Ne eivät ole
mitenkään ekologisia vaan sitä

Vihersuunnittelija/puutarhuri

kuuluisaa muovia, jota ei kuuluisi
enää käyttää missään. Ja näin
puutarhurina on toki tyrmättävä
tuollaiset suunnitelmat.
Totuus kuitenkin on, että niiden käyttö tulee lisääntymään ja
Yhdysvalloissa kuumilla alueilla niillä korvataan jo suurin osa
nurmialueista. Ja onhan niissä
puolensa, etenkin alueilla, joilla
veden käyttö kasteluun on rajoitettu. Juuri viime viikolla kuitenkin itse kävelin sellaisella ilman
kenkiä, niin sehän tulee valtavan
kuumaksi, joten en voi suositella muuta kuin ääritapauksessa.
Ja mikäpä uusi kasvi meillä
on alkanut juuri kukkia, Yuccapalmu!
Tämän myötä ihanaa loppukesää ja syksyyn valmistautumista.

Lasse Ruohomäki

A SUMINEN
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L AA D U KASTA K I I N T E I STÖ N VÄ L I T YSTÄ
S U O M E N K I E L E L L Ä AU R I N KO R A N N I KO L L A

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO
TOIVEISTASI JA ETSIMME VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN
ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA
TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.

W W W. ST R A N D. E S

I N F O @ ST R A N D. E S

MATK AILU
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Jaenin maakunnassa kasvaa yli 60 miljoonaa oliivipuuta.

Vuoristoa ja
oliivipuita
Jos olet kiinnostunut oliiviöljystä tai oliivin
viljelystä, Jaenin provinssi on sinulle
ehdoton matkakohde. Jos oliivipuiden lisäksi
haluat nähdä upeita vuoristomaisemia
ja nauttia herkullisia riistaruokia, valitse
kohteeksesi Cazorlan vuoristo.
Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen
Aurinkorannikolta Cazorlan kylään on matkaa noin
300km. Matka taittuu joutuin, kun pitää silmänsä auki ja katselee ympärilleen.
Muutama kymmenen kilometriä Granadan jälkeen alkaa oliivilehtojen maailma,
joka näyttää jatkuvan loputtomiin.
Jaenin provinssi käytännössä elää oliivipuista.
Provinssissa tuotetaan 40
prosenttia Espanjan oliiviöljystä, kiloina määrä on
noin 600 miljoonaa kiloa. Tämä öljymäärä puristetaan yli
60 miljoonasta oliivipuusta,
jotka kasvavat noin 55.000
hehtaarin alueella. Jaenin
provinssissa oliivi on läsnä
kaikkialla.

Kolme Jaenin provinssin
aluetta on saanut oman laatumerkinnän öljyilleen. Yksi
niistä on D.O.P. Sierras de Cazorla, jossa kasvaa noin seitsemän miljoonaa öljypuuta.
Oman laatumerkin saaminen tarkoittaa, että öljyn valmistusprosessia valvotaan
tarkasti ja sen pitää noudattaa kaikkia pitkän perinteen
luomia sääntöjä, joiden avulla valmistetaan laadukasta,
voimakasaromista öljyä.
Sierras de Cazorlassa viljellään kahta oliivilajiketta,
picualia ja royalia. Picualin
osuus on yli 90 prosenttia
tuotannosta. Royal on herkempi ja hienompiarominen lajike, siksi se on myös
selvästi picualia kalliimpi.

Oliiviöljyn tie pulloon on pitkä ja monimutkainen prosessi. Laadukkaat
öljyt puristetaan alhaisissa lämpötiloissa riittävän ajoissa poimituista
oliiveista.

Cazorlan kylä sijaitsee jylhien vuorten syleilyssä. Vanhat linnat vartioivat edelleen alueen asutusta.

Vuoristoa ja riistaa
Sierras de Cazorlan vuoristo
on jättimäinen alue. Alueella on runsas villieläinkanta,
jota paikalliset hyödyntävät
ruokavaliossaan runsaasti.
Metsäkauris (ciervo) ja villisika (jabali) ovat tuiki tavallisia raaka-aineita niin

Oliiviöljyn maistelu on vähintään yhtä mielenkiintoista kuin viinien
maistelu. Maistellessa on hauska keskustella aromeista ja tuoksuista.
Mutta kuten viinin tai härän
sisäfileen ostossa, useimmiten hinta korreloi aika hyvin laatuun.
Cazorlan reissulla kannattaa ehdottomasti hakeutua opastetulle kiertueelle
paikalliseen oliiviöljyosuuskuntaan. Siellä aukeaa oliiviöljyjen maailma aivan
uudella tavalla. Koko valmistusprosessi on mielenkiintoinen alkaen siitä, kun
maanviljelijät tuovat traktoreillaan poimitut oliivit
osuuskunnan pihaan. Siitä käynnistyy monivaiheinen prosessi, jossa paras öljy
erotetaan muusta hedelmästä. Lopullinen öljy pakataan
erilaisiin astioihin. Monen
asiantuntijan mielestä metallinen säilytysastia on pa-

koti- kuin ravintolakeittiöissäkin. Kastikkeissa on usein
käytetty metsän marjoja ja
paikallisesti kasvavia villiyrttejä. Riistaruokia kannattaa ehdottomasti kokeilla
Cazorlan matkalla. Perinteet
ovat synnyttäneet uniikkeja
gastronomisia kokemuksia.
Jos aikaa löytyy, Cazorlan vuoristoon kannattaa
lähteä patikoimaan. Maisemat ovat jylhiä ja kaikki on
suurta. Alueen vesistöt ovat
näyttäviä, mineraalipitoinen
vuoristovesi on väriltään
turkoosia. Koska ollaan vuoristossa, vesi myös liikkuu
reippaasti, hienoja vesiputouksia löytyy useita. Näiltä
seuduilta saa alkunsa myös
Espanjan toiseksi pisin joki
Guadalquivir. Vuoristosta se
virtaa Cordoban ja Sevillan
kautta länteen ja laskee Atlantin valtamereen San Lucar de Barramedassa.
Paikalliset turismiyrittäjät
järjestävät mielenkiintoisia
safareita luonnonpuistoon.
Niillä pääsee melko varmasti
näkemään alueen runsasta
villieläinkantaa.

Jaenin provinssi käytännössä
elää oliivipuista. Provinssissa
tuotetaan 40% Espanjan
oliiviöljystä.

ras, koska se ei päästä valoa
läpi lainkaan.
Öljytehtaan lopuksi päästään maistelemaan osuuskunnan tuotteita ja vasta
silloin silmät aukeavat. Oliiviöljy on todella monimuotoinen tuote, jossa laadulla
on suuri merkitys. Tämän
käynnin jälkeen ei tule mieleen ostaa Mercadonasta sitä
halvinta extra virgen -öljyä.
Oliiviöljyn valmistusprosessin lisäksi Cazorlan alueella öljy tulee vastaan lähes
kaikkialla. Ravintoloissa esitellään ensimmäisenä paikan öljyt ja niitä tarjotaan
yleensä vaalean leivän kanssa. Myös ruokalistoissa on
usein mainittuna, millai- Oliivilajikkeita on monia. Cazorlan alueella viljellään yleisempää
sesta öljystä esimerkiksi sa- picualia ja hienostuneempaa royalia. Royalin hedelmät ovat väriltään
tumman violetteja.
laatin kastike on tehty.

TAPAHTUMAT

Konserttien kokoonpano vaihtelee sooloartisteista kvartetteihin.
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Sala Concierto de Maria Cristina Málagassa on lumoava konserttisali.

Vaikuttava kynttiläkonserttielämys
upeasti ja on jopa hämmästyttävää, kuinka viulisti pystyy tuomaan lavalle saman
tunnelman, mikä välittyy
Freddie Mercuryn laulusta.
Candlelight -konsertteja järjestetään Aurinkorannikolla alkavana syksynä
telee Bachista Beatlesiin. useita. Málagassa seuraava
Väliin mahtuu Vivaldia, konsetti pidetään 20.8. Sala
Queenia, Coldplayta ja mo- Concierto de Maria Cristina
nien muiden artistien ja sä- -salissa. Tuolloin kuullaan
veltäjien musiikkia. Soittajat elokuvasäveltäjä Hans Zimovat korkeatasoisia ammat- mermanin musiikkia. Syystilaisia ja kokoonpanot vaih- kuussa Málagan Carmen
televat musiikin mukaan. Thyssen -museossa pääsJoskus lavalla on pelkkä tään nauttimaan Vivaldin
piano, joskus jousikvartet- 4 vuodenaikaa -teoksesta ja
ti tai akustinen kitara ja pu- jo mainitusta Queen-musiihaltimet.
kista. Tarkemmat tiedot ja
Esimerkiksi Queenin mu- lipunvaraukset osoitteesta:
siikkia soitetaan jousikvarte- https://feverup.com/malatilla. Kappaleet on sovitettu ga/candlelight
Kynttiläkonserteissa musiikki vaihtelee klassisesta poppiin, jazziin ja balettiin.

Olet saattanut törmätä sosiaalisessa mediassa mainoksiin, joissa on kuvia kauniista
tuhansin kynttilöin sisustetusta konserttisalista. Todellisuudessa tilat ovat vielä kuvia
kauniimpia ja vaikuttavampia.
Candlelight concerts on mielenkiintoinen konsepti. Näitä konsertteja järjestetään
lähes sadassa kaupungissa
ympäri maailman.
Kyse on kokonaisvaltaisesta audiovisuaalisesta
kokemuksesta. Candlelight
-konsertit järjestetään upeissa, yleensä aika erikoisissa
saleissa. Musiikki on käytännössä akustista, vain
minimaalista äänentoistoa
käytetään tarvittaessa.
Esitettävä musiikki vaih-

Jääpula vaivaa helteistä Espanjaa
On kesä ja kaikki
haluavat kylmiä juomia, mutta Espanjassa on pulaa jäästä.
Jäitä normaalisti tuottavat
yritykset sanovat, että heillä ei ole varaa tuottaa ja varastoida suuria määriä jäätä,
koska sähkökustannukset
ovat nousseet niin paljon.
Jääpulan seurauksena jotkut supermarketit ovat alkaneet rajoittaa sitä, kuinka
monta jääpussia asiakkaat
voivat ostaa
Málagan El Vison teollisuusalueella Hicosol-jäätehtaan omistavan Manuel
Bustosin mukaan syy jääpulaan johtuu pääasiassa kustannusten noususta.
– Sähkö on nyt taivaan
korkeuksissa. Me maksoimme ennen 40 euroa megawatilta ja nyt se maksaa 300
euroa, hän kertoo.
- Lisäksi muovin hinta on
noussut kuten myös kuljetuskustannukset polttoai-

neen hinnan nousun myötä.
Kesät ovat olleet viime
vuosina entisestään kuumempia ja kausi alkaa aikaisemmin, koska jään kysyntä
alkaa kasvaa jo huhtikuussa.
– Kaikki on tapahtunut
kerralla ja se on aiheuttanut kaaosta, Bustos sanoo.
Málagan tehdas tuottaa
noin 80 000 pussia jääkuutioita päivässä. Bustos kertoi, että jäille olisi kysyntää
jopa kaksinkertaisen määrän verran.
– Monet baarinomistajat
soittavat minulle, koska he
tarvitsevat lisää jäitä. Yritämme tuottaa niin paljon
kuin pystymme, mutta emme vain pysy kysynnän tahdissa, hän sanoo.

Jääpula aiheuttaa
säännöstelyä
Jääpula vaikuttaa jo joihinkin supermarketteihin, joista muutamat ovat alkaneet
rajoittaa sitä kuinka paljon
jäätä asiakkaat voivat ostaa.
Manuel Bustos on myös

Espanjan jääntuottajien lii- konloppuisin, mutta nyt on
Hänen mukaansa tämän tyneet täyttämään varastoton puheenjohtaja. Hänen jouduttu myös säännöstele- vuoden ongelmana on myös jaan, koska sähkö maksaa
mukaansa alan on raken- mään tarvikkeita.
se, että tuottajat eivät ole pys- niin paljon.
nettava itsensä uudelleen ja
jäästä on maksettava kohtuullinen hinta.
– Ei ole loogista, että kuppi
kahvia on kalliimpaa kuin
kymmenen litran pussillinen pakastettua vettä pakattuna ja jaettuna, hän
painottaa.
Hänen tehtaansa työllistää tähän aikaan vuodesta
50 henkilöä, ja laitteet toimivat moitteetta.
José Amador Luque on
yksi Málagassa sijaitsevan
Hielo Pingüino- jäätehtaan
jakelijoista. Hän kertoi muistavansa vastaavanlaisen
tilanteen vain kerran aiemmin 35 vuoden uransa aikana alalla.
- Kysyntä on kasvanut
kesäkuusta lähtien. Supermarketit myyvät jäät loppuun puolessa tunnissa,
hän kertoi.
Yritys myy normaalisti Baarien ja ravintoloiden omistajat kaikkialla Espanjassa ovat tyytyväisiä, että liiketoiminta kukoistaa jälleen
noin 1.500 pussia päivässä kahden vuoden pandemian jälkeen. Nyt yllättäen he kohtaavat uuden ongelman: Jääpulan kesän kuumimja 3.000 vuorokaudessa vii- pana aikana, jolloin kysyntä jäistä on korkeimmillaan.
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Nouseeko Málaga?
palaavat
kesätauoilta. Málaga pelaa toiseksi korkeimmalla
sarjatasolla ja pormestaria myöten ollaan ihmetelty ääneen, miten tämän suuruisella talousalueella
tyydytään tähän? Miksi ei Espanjan kuudenneksi
suurin kaupunki erinomaisella sijainnilla omaa (enää)
seuraa, joka pelaisi Barcelonaa, Real Madridia ja
muita gigantteja vastaan?
Suurin syy divarissa taapertamiselle löytyy sekavista omistussuhteista. Maailman ainoa persaukinen öljysheikki Al-Thani perheineen ei suostu luopumaan osakkeistaan ja tällä hetkellä on käynnissä
useampia eri oikeusprosesseja, joissa tappelevat
keskenään öljysheikin lisäksi hotelliketju Blue-Bay
sekä pienosakasyhdistys APA. Málaga tarvitsisi
motivoituneet uudet omistajat, mutta nyt seuran
osakkeiden myyminen ei ole juridisesti mahdollista. Halukkaita ostavia ja sijoittavia tahoja kyllä olisi.
Osakkaiden riidellessä, Málagan asioita on viime
vuodet hoitanut oikeuden määräämä edunvalvoja
Jose Muñoz. Hän on pandemiavuosina onnistunut
tervehdyttämään seuran talouden kovalla kulujen
karsinnalla. Urheilullisesti viimeiset kaksi kautta
ovatkin olleet varsinaista tervanjuontia ja taistelua
sarjapaikasta. Nyt kesänä tuntuu tapahtuneen kuitenkin selvä käänne kohti uutta ja parempaa.
Valmentaja Pablo Guede on saanut rauhassa
tiimeineen keskittyä tulevaan kauteen, sillä Málaga
hankki kesälomien jälkeen nopeassa tahdissa peräti
kymmenen uutta vahvistusta ja kaikki kuin suoraan
Gueden toivelistalta. Eritoten monien vuosien ajan
Akilleen kantapäänä ollut hyökkäys on vahvistunut
selvästi. Alex Gallar, Frank Sol sekä kirkkaimpana
tähtenä veteraanitähti Ruben Castro ovat nimiä joilta
voi odottaa onnistumisia. Keskikentälle haalittiin viime
kauden yksi harvoista valopilkuista kun loppukauden lainasopimuksella pelannut Febas saatiin kuin
saatiinkin Mallorcalta omaksi. Myös puolustusta on
vahvistettu ryöväämällä useammankin eri seuran
kapteenit Málagan leiriin.
Talouteen on ilmestynyt piristystä. Uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt ja juuri nyt on hakusessa 1,5 miljoonan ”lisäkierros” kun kotistadionin La
Rosaledan nimi pyrittäneen myymään sponsorille.
Lisäksi Málagan kaupunki pormestarinsa avulla
päätti tukea kotijoukkueensa ”paluuta La Ligaan”
1,5 miljoonalla eurolla. Kirsikaksi kakun päälle organisaatio on saamassa viitisen miljoonaa euroa entisen pelaajansa Ricardo Hortan siirrosta Benficaan.
Pitkästä aikaa Málagan touhussa näyttää olevan
suunnitelmallisuutta ja kunnianhimoa. Pystyykö
valmentaja Pablo Guede nostamaan uudestaan
joukkueensa La Ligan korkeimmalle sarjaportaalle? Hän teki sen aikanaan pelaajana ja nyt olisi
mahdollisuus uusia temppu valmentajan penkiltä.
Pelaajien ja valmentajien lausuma tavoite kaudesta
2022-2023 on lyhyesti ”nousu takaisin”.
Málaga CF fan club Finland järjestää jokaiseen
kotiotteluun kuljetuksen akselilla Fuengirola – Los
Boliches – Benalmádena – Torremolinos – Málaga
ESPANJAN JALKAPALLON PÄÄSARJAT

Kauden ensimmäiset kaksi kotiottelua:
Ma 22.8. klo 22:00 Málaga – Las Palmas
Su 4.9. klo 16:15 Málaga – Albacete

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Myös urheilua. Joka perjantai.

Radio Finlandian matka jatkuu
Aurinkorannikolla vuodesta 1990 toiminut
radioasema on vaihtanut elokuun alussa
kapteenia. Nelisen vuotta omistajana toiminut Henry Aflecht on luopunut radiosta ja
kanavalla mediasuunnittelijana työskennellyt Raija Kurkola jatkaa tästä eteenpäin toiminnan vetämistä.
Kurkola on asunut rannikolla kuuden vuoden ajan,
joten alueesta ja radiokuuntelijoista on tullut kohtuullisen hyvä käsitys. Radion
pitkä historia on vakiinnuttanut sen aseman ja tehnyt
siitä monelle ”meidän median”. Näistä lähtökohdista on
helppo jatkaa asioiden kehittelyä ja hiomista.
Elokuun aikana ei radiossa itsessään tapahdu vielä
suuria muutoksia. Eron aikaisempaan kuulee lähinnä
musiikissa, jota on rytmitetty enemmän vuorokaudenaikojen mukaan. Lisäksi
iltoihin on luotu musiikillisia teematunteja. Esimerkiksi lauantai-iltana klo 20 on
aika rullata matot syrjään ja
antautua tanssin vietäväksi
tangojen ja tanssiorkestereiden tahdittamana.
Syyskuun alussa starttaa radion syyskausi ja sen
myötä paljon kaivatut paikallisuutiset palaavat ohjelmistoon. Uutisia tullaan
tekemään yhteistyössä paikallisten lehtien kanssa.
Fuengirola.fi -lehdestä Antti Pekkarisen ja Janne Leipijärven äänet tulevat syksyn
aikana tutuiksi myös radion

kuuntelijoille.
Elokuun puolivälissä paikalle saapuu Radio Finlandian oikea käsi Päivi Mäkinen.
Hän on kaikille täällä oleville tuttu taiteilija, näyttelijä ja laulaja. Päivi aloittaa
kanavan yhteyspäällikkönä
ja ottaa vastaan ideoita ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi hän etsii
yhteistyökumppaneita, joita ilman radiotoimintaa ei
Raija Kurkola otti kanavan haltuunsa.
voida pyörittää.
Raija ja Päivi pyrkivät
rakentamaan radiosta yhä
enemmän sitä ”meidän mediaa” eli tarkoitus on aktivoida
alueella olevia ihmisiä osallistumaan radion tekoon. Radion slogan on joskus ollut
”Kanssasi maailmalla” ja sen
tulee nyt uudelleen käyttöön.
Radiota voi kuunnella missä vaan radiofinlandia.fi sekä mobiilisovelluksella, joka
löytyy niin androidille kuin
ompullekin. Ohjelmaehdotukset otamme mielellämme
vastaan studio@radiofinlandia.fi ja yhteistyöehdotukset
myynti@radiofinlandia.fi
Lisää tietoa löydät radiofinlandia.fi -nettisivuilta ja
Radio Finlandian Facebookista.
Päivi Mäkinen ylläpitää sidosryhmäyhteyksiä.

Liigassa kahden kastin joukkueita
alkaa
syyskuussa. Ennakkoon seurajohtajat puhuvat aikaisempaa tasaisemmasta sarjasta.
Puhe on enemmän Liigan markkinointia kuin todellisuutta. Epätasaarvo kasvaa etenkin olosuhteiden
kautta ja taloudellisesti.
Eniten taloudelliset resurssit ovat
kasvaneet tamperelaisjoukkueilla, Ilveksellä ja Tapparalla. Ilves ilmoitti,
että se teki yli kahden miljoonan euron
tuloksen viime kaudella. Tapparankin
kohdalla puhutaan seitsemännumeroisesta luvusta.
SUOMEN JÄÄKIEKON LIIGA

SYYNÄ TÄHÄN ON uusi Nokia areena. Se vetää yli 11.000 katsojaa, ja
oheispalvelut ovat jopa Euroopan
tasolla huippuluokkaa. Yleisömäärät
Tampereella ovat huimat, keskiarvo
lähenteli 10.000 ottelua kohden.
Toki tuo luku tulee laskemaan alkuinnostuksen jälkeen, mutta ei tule
putoaman läheskään samalle tasolle
kuin ottelut Hakametsässä.
Tamperelaisjoukkueet kykenevät

parantuneen taloutensa turvin nosta- omistaa RTK Palvelun ja miljoonien
maan pelaajabudjettejaan niin, ettei sijoitukset. Liikevaihto on 140 miljooedes kolme miljoonaa ole välttämät- na ja tulosta konserni tekee 5 - 10
tä yläraja.
miljoonaan euroa.
Myös Turussa on komea
Liigajoukkuetta konserni
halli ja miljonääriomistatukee keskimäärin milK
S
jat takaavat sen, että
joonalla vuodessa.
I
A
N
TPS:n pelaajabudjetLisäksi konserni jaM
ti nousee noin kolkaa junioripuolelle
meen miljoonaan.
miljoonan verran.
Sama tilanne on
Lukko kohensi täHelsingin IFK:lla ja
nä vuonna hallia
Kärpillä. Tulevalmiljoonalla eurolla.
le kaudelle ne ovat
Kaukaloon tuli leA K A
tehneet kovia pelaadilaidat, samanlaiset
jahankintoja ja pelaajakuin Nokia areenassa.
palkkioiden kokonaissumma
Sitten on tuo toinen kasti,
nousee edellä mainittuun luokkaan. johon kuuluvat SaiPa, Jukurit, Sport,
KalPa, JyP, KooKoo, Pelicans, HPK
ja Ässät. Nämä seurat voivat karkean
LIIGAN PIENIMMÄN paikkakunnan arvion mukaan käyttää pelaajiin milseura Lukko kuuluu taloudellisten joonan verran vähemmän kuin kuusi
resurssien puolesta suuriin. Sen pe- eliittijoukkuetta.
laajabudjetti on noin 2,5 miljoonaa,
Aina ei menestys seuraa suoraan
mutta seura on valmis vahvistamaan pelaajabudjettien kokoa, mutta pitjoukkuetta kauden aikana muutamal- kässä juoksussa se näkyy, eikä pitla sadalla tuhannella.
källä aikavälillä voida puhua tasaiLukon taustayhtiö Contineo Oy sesta sarjasta.

T

Tervetuloa mukaan kokemaan jännittäviä hetkiä ja mahtavia tunnelmia:
malagacffanclubfinland@gmail.
com

Yritysuutinen

A

La Liga

KENT TÄESIT TELY
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La Calan kentät sijaitsevat vuoristossa, siksi monella väylällä on havaittavissa merkittäviä korkeuseroja.

Europa on La Calan
lempein pelikenttä
Europa on La Calan kolmesta kentästä
nuorin. Europalla on La Calan muiden
kenttien tavoin paljon korkeuseroja, mutta
myös tasamaalle rakennettuja väyliä löytyy.
Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen
Europa avattiin keväällä
2005. Se sai alusta saakka
varsin positiivisen vastaanoton pelaajien keskuudessa.
Europaa pidetään Asiaa ja
Americaa armollisempana
kenttänä, joskin omat haasteensa tältäkin löytyvät.
Jos olet pitkälyöntinen
ja lyöntisi lähtevät aina
suuntaansa, tämä kenttä
on sinulle omiaan. Jos taas
suuntauksessa on ongelmia
tai pallo ei enää lennä nuoruuden unelmakaaria, moni väylä kannattaa lähteä
pelaamaan bogey mielessä. Yhden putin par on aina
kiva yllätys, liian rajut repimiset avauksissa tai kakkoslyönneillä johtavat helposti

ongelmiin.
Europalla on myös paljon sellaisia väyliä, joissa saa
antaa palaa täysillä. Muutamalla alamäkiväylällä kovalyöntiset saattavat tehdä
omia henkilökohtaisia pituusennätyksiään.
Europan yksi hallitseva
elementti on Ojen-joki, joka ylitetään moneen kertaan kierroksen aikana. Se
on myös vesiesteenä ainakin
kahdeksalla kentän väylällä.
La Cala tunnetaan upeista maisemistaan. Niitä tarjoaa myös Europa, joskin
upeimmat näkymät Välimerelle löytyvät Asia kentältä.
Europalta on muutamalta korkealta paikalta hie-

Europan nelosella on moni unelma murtunut.

not golfnäkymät. La Calan
Europan ja American lisäksi
myös naapurikenttä Santana
tulee hyvin näkyviin. Golffarin silmää usean kymmenen väylän samanaikainen
näkymä hivelee.
La Calan klubilla on
erinomainen keittiö. Listaa
suunniteltaessa on käytetty mielikuvitusta, joten sieltä
löytyy perus burgereiden ja
pastojen lisäksi mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Klubin
terassilta on hieno näkymä
merelle ja golfkentälle.

Kierroksen jälkeen vaikkapa kolme miniburgeria.

Par1:n Seppo Lukkari arvioi puttilinjoja.

Paljon tietoa
Aurinkorannikon
golfkentistä:
fuengirola.fi/category/
golfkentat/

Muutamia havaintoja La Cala Europan rei´istä:
Reikä 4
(Par4, 388m, hcp2)

Reikä 8
(Par5, 475m, hcp10)

Reikä 14
(Par3, 201m, hcp7)

Reikä 18
(Par4, 345m, hcp11)

Tämä reikä on allekirjoittaneelle Aurinkorannikon haasteellisin. Siinä
on kolme vaikeuttavaa tekijää: pituus, kapeus ja rotkon ylitys. Avaus lyödään
vesiesteen ja kallioseinän
väliin jäävälle kapeahkolle
kaistaleelle. Avauksen on
oltava pitkä, muuten kakkoslyönnille jää lähes ylivoimainen pitkittäinen
rotkon ylitys. Olen tämän reiän pelannut lähes
kymmenen kertaa ja nolo tulokseni on puhdas 0
bogeypistettä. Joskus vielä tiputan tämän apinan
selästäni…

Jos Aurinkorannikolla sataisi lunta, tästä saisi hyvän laskettelurinteen.
Jyrkkä alamäkiväylä, jossa saa draivata sydämensä kyllyydestä. Jos avaus
ottaa hyvät pomput rinteestä, mittaa lyönnille kertyy kunnioitettava määrä
metrejä. Onnistuneen avauksen jälkeen kakkosella päälle lyöminen ei ole
mahdoton rasti, joskin
green on lopun laaksosta
hieman korotettu.

Hurja kolmonen jonka
haaste on pituus. Keltainen tii on usein korttia
kauempana, eli matkaa
lipulle on helposti 220m.
Tuo matka pitäisi selvittää
yhdellä lyönnillä, eli tällaiselle bogeytuupparille
ainoa mahdollinen mailavalinta on draiveri. Teeboxin ja greenialueen välissä
on vieläpä julma rotko, eli
avauksen on kannettava ilmassa pitkälle. Par on tällä
kolmosella ryypyn arvoinen suoritus.

Mukavan leppoisa lopetusreikä. Kasin tapaa nyt
lyödään jyrkkään alamäkeen. Väylällä on muutama
terassi, joiden päälle pallo jää tasaiselta lyötäväksi. Mailanpään nopeudesta
riippuu, mille näistä terasseista päätyy. Griini
on tarkasti bunkkereiden
vartioima, eli ylhäältä pitäisi pallo päästä tiputtamaan. Tämä on sellainen
reikä, joka jättää sopivasti
spekuloitavaa. Näitä spekulaatioita voi aloitella
matkalla klubille ja jatkaa
siellä hyvän ruoan ja kenties vaikka oluen äärellä.

A JANVIE TE
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LUKIJAN KUVA

Lähde retkelle!

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

TKESI
VARAA RE ETISSÄ!
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Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 66€ / 52€

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

Mijasin maastopalo herätti runsaasti kiinnostusta lukijoissa.

Caminito del Rey
27.9. LÄHTIEN TIISTAISIN
(HUOM. VIIKOLLA 42 TORSTAINA 20.10.),
hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Heinäkuun luetuimmat

Estepona & Benahavis

Perinteisesti kesäaikaan erilaiset säätä ja luonnonilmiöitä käsittelevät uutiset ovat suosittua lukemista Fuengirola.fi -sivustolla.
Niin tänäkin vuonna, heinäkuussa podium -sijoituksen saivat
maastopaloa ja sumua koskevat uutiset. Kuukauden luetuin artikkeli oli kuitenkin Paula Härkösen muistokirjoitus. Se kertonee
siitä, että Härkönen oli alueella tuttu ja pidetty henkilö.

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 heinäkuu
1. In memoriam – Paula Härkönen
2. Uusi metsäpalo Mijasissa laukaisee hälytyksiä
3. Taró-sumu vaikeuttaa näkyvyyttä ja kieltää uimisen useilla Málagan rannoilla
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Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

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

Iloiset kasvot kassajonossa saavat ajatuksesi lentämään kesäperhosen lailla. Suurehkot
muutokset edesauttavat ideoitasi etenemään.
Onnenkesämekkosi on ostamatta.

VESIMIES

Liikunnalliset harrastuksesi meinaavat jäädä,
joten ui joka aamu melko lailla ja hikoile pyörän
selässä tai rullaluistimilla. Onnenuima-asusi on
märkä.

KALAT

Kiertele kirpputorit ja hanki loppukesää varten
muutama kesäkolttu. Välttele erään tumman ja
komean miehen lähentely-yrityksiä. Onnenflirttailusi on päätähuimaavan hentoa.

OINAS

Tee muutamia terveellisiä taikajuomia käyttäen
mustaviininmarjalehtiä, persiljaa ja sitruunoita.
Juo tätä onnenlemmenjuomaa aamuisin tyhjään vatsaan, se tuo sinulle onnea.

HÄRKÄ

Onnensalaisuutesi tulee esille kuin puun takaa
ensi viikon aikana. Eräs komistus soittaa sinulle, vastaa nopeasti. Onnensuklaalevysi on
tarkoitettu syötäväksi.

KAKSOSET

Tutustu lähialueesi satamaan, sen ruoka-annoksiin ja juomatarjoiluun sekä muoti-ilmiöihin.
Harkitse avioliittoa, jos et vielä ole naimisissa.
Onnenteepaitasi on puhtaan valkoinen.

RAPU

Hankkiudu elonkorjuujuhlaan oikeanlaisesti pukeutuneena. Nautiskele kaikista upeista
luonnon suomista antimista sielusi syvyydestä.
Onnenelonkorjuusi on hyvin täyteläistä.

1. Minkä maalaiseksi yhtyeeksi Teﬂon Brothers julistautui
kesäkuun alussa?
2. Mikä on Rovaniemellä sijaitsevan joulupukin kotiluolan
sota-ajan tehtävä?
3. Mihin rikokseen kesäkuussa vapaaksi päästetty
amerikkalainen John Hinckley, 67, syyllistyi vuonna 1981?
4. Mistä, vaikutusvaltaisista henkilöistä koostuva,
Bilderberg-ryhmä on saanut nimensä?
5. Kuka NBA:n koripalloilija rikkoi ensimmäisenä
aktiivipelaajana miljardin tienatun dollarin rajan?
6. Montako kiloa bambua Ähtärin eläinpuistot pandat,
Lumi ja Pyry, syövät päivässä?
7. Mistä maasta tulee Suomeen tai Viroon sijoitettava
kelluva kaasuvarasto eli lng-terminaali?
8. Kuka tunnettu porilaismuusikko menehtyi tällä viikolla?
9. Mistä maailmankuulu jalkapallotoimittaja Guillem
Balague järkyttyi Helsingissä?
10. Mistä venäläiset lentoyhtiöt saavat varaosia koneisiinsa
pakotteiden aikana?
Vastaukset sivulla 23

LEIJONA

Lauleskele paljon ja rallattele sekä opettele
muutama osio myös Romeosta ja Juliasta. Kokeile laulaa parvekkeella. Hahmottele lomailuasi
rennosti. Onnenkaupunkisi on Verona.
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VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

NEITSYT

Kuulostele kumppanisi kauniita laulelmia ja
sulosäveliä heti aamutuimaan. Tutustu italialaiseen muotiin ja viiniikulttuuriin. Romanttinen
illallinen tuo sinulle onnea.

VAAKA

Nautiskele juoruista ja höpöpuheista. Harrasta
joogaa keskiviikkoisin antaumuksella. Luota
säätietoihin ja pukeudu niiden mukaisesti. Elokuussa voi tapahtua vaikka mitä.

SKORPIONI

Järjestä itsesi rapujuhliin tai järjestä juhlat itse.
Pukeudu kauniisti viikonloppuna, sillä muutama
uros on iskenyt silmänsä sinuun. Onnenhelmasi liehuvat upeasti tuulessa.

Marokon
kulta

- tuotesarja

JOUSIMIES

Pelaa minigolfia muutama kierros elokuun
aikana ja haasta joku kaverisi mukaan. Nauti
eväsretkistä ja ihanista lasillisista. Kiipeä puuhun. Onnenrannallasi on hiekkaa, turisteja ja
drinkkipiste.

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

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

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

?
Yksityinen näköalapaikka Pacosissa.
Kuva: Tapio Komulainen

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

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

SEURAKUNTAKOTI
KE 11-13
Kahvila ja kirjasto avoinna.
Pappi ja sosiaalikuraattori tavattavissa.
SU 18
Messu.
TORRENTUPA
KESÄTAUOLLA.
Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649 194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi
Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen (lomalla)
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

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

TÖIHIN

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

AURINKO-

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

R ANNIKOLLE?

www.aurinkorannikonseurakunta.ﬁ
@aurinkorannikonseurakunta
www.aurinkorannikonseurakunta.ﬁ
Sosiaalikuraattori
Tia
Raunio (lomalla)
www.aurinkorannikonseurakunta.ﬁ
p. +34 625 806 666,
+358 50 347 2159,
tia.raunio@merimieskirkko.fi
Sosiaalikuraattori Nina Tölli
SUOMEN
p. +34 634 372 464
MERIMIESKIRKKO
nina.tolli@merimieskirkko.fi
tia.raunio@merimieskirkko.fi
.fi
@aurinkorannikonmerimieskirkko
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)

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA

HALUATKO

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

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

Lähetä lyhyt
vapaamuotoinen
hakemuksesi
ja CV sähköpostitse.

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

L U K I J A N M A R K K I N AT
Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse
osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

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

business & co-working center
• Boliches • Fuengirola

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

Vuokralle tarjotaan

Kysy toimistoja tai työpisteitä!

+34 622 329 645

www.smartworkplaza.com
Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

V TC

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

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

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

Halutaan vuokrata

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän –

NE KISSA VIE!

+358 400 212 990 • +34 645 290 899

– www.kuljetuskissaviekoon.fi –

TAVARAN

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

Suomalainen eläkeläispariskunta haluaa vuokrata ensi
talvena pariksi kuukaudeksi
asunnon Aurinkorannikolta.
Yst. vastaukset jpsaarin@gmail.
com Juha-Pekka Saarinen puh.
+358 50 5022600

Sekalaista

Opettajapariskunta etsii
kalustettua vuokra-asuntoa
ensi talveksi Aurinkorannikolta
Malaga–Marbella -alueelta,
voi olla myös kauempana
rannikolta. Mielellään 1–2mh ja
autolle pysäköintimahdollisuus.
Ajankohta 1.11.2022 –30.4.2023,
vuokra-ajassa joustovaraa.
Yhteydenotot Mika +358 400

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

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA

KAIKKI TULKKAUS- JA
ASIOINTIPALVELUT

Sovittaessa ovelta ovelle.
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.

744966/Hilkka +358 500 841292
tai mikrau@gmail.com

• Laukut, bägit
• Moottoripyörät
• Henkilöautot
• Muutot
Varaukset ja tiedustelut:
Jokke +358 40 157 3892
+34 634 368 819

Lääkäri- ja sairaalakäynnit,
NIE, residencia, kauppakirjaasiat sekä virastoasioinnit.
Yli 20 vuoden kokemuksella.
Janita Forsman-Gutierrez
Puh. 685 928 411
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1. Virolaiseksi
Mikko Kuoppala eli Pyhimys, Heikki Kuula ja Jani Tuohimaa eli Voli ottivat Viron e-kansalaisuuden. Yhtye
myös levyttää jatkossa Universal Records Estonialle,
mutta artistit maksavat edelleen veronsa Suomeen.
Yhtye päivitti Juice Leskisen biisin Eesti (On My Mind)
itselleen sopivaksi.

2. Toimia väestönsuojana
Joulupukin kotiluola sijaitsee 55 metriä maan alla. Siellä
on tilaa 3.600 henkilölle. Luolastosta löytyy muun muassa laitteisto tunnelin kaivamiselle, jos sen suuaukko
romahtaa pommituksessa. Nykyinen rekvisiitta korjataan kriisitilanteessa pikaisesti pois – vain jotain niistä
jätetään lasten viihdykkeiksi.

3. Ronald Reaganin salamurhayritykseen
Hinckleylla oli pakkomielle näyttelijä Jodie Fosterista.
Stalkkaamisen lisäksi Hinckley ajatteli, että presidentin
tappaminen tekisi vaikutuksen Oscar-palkittuun näyttelijään. Hinckley ihastui alun perin Robert de Niron
tähdittämässä Taksikuski-elokuvassa lapsiprostituoitua
näytelleeseen 12-vuotiaaseen Fosteriin.

4. Hotellin nimestä
Ensimmäinen kokous järjestettiin Hollannin Oosterbeekissä sijaitsevassa Hotel de Bilderbergissä 1954. Sen
jälkeen ryhmä on kokoontunut 68 kertaa. Tänä vuonna
Suomesta kutsun saivat pääministeri Sanna Marin, HS:n
päätoimittaja Kaius Niemi ja Suomen pankin entinen
pääjohtaja Erkki Liikanen.

VASTAUKSE T

loilun lajilegenda Michael Jordan ylsi miljardiin taalaan
vasta 11 vuotta uransa lopettamisen jälkeen.

6. 20–30 kiloa
Ruokamäärä vaihtelee vuodenajan mukaan. Eläintarha
tarjoaa niille bambua kolmesti päivässä, jotka ne syövät
omaan tahtiinsa. Jättiläispandat ovat olleet aikaansa
edellä kasvissyöjinä, sillä vielä runsaat miljoona vuotta
sitten ne söivät lihaa.

7. Argentiinasta

***

Terminaalin vuokrasopimus päättyy siellä syyskuun
lopussa, jonka jälkeen se hinataan joko Suomeen tai
Viroon riippuen siitä, saadaanko Hankoon rakennettua
tarvittava kaasuputki. Terminaaleja on maailmalla vain
noin 50 kappaletta. Sen avulla korvataan venäläinen
maakaasun tuonti.

8. Jussi Hakulinen
Yö-yhtyeen alkuperäisjäsen kitaristi/kosketinsoittaja Jussi
Hakulinen kynäili Yön suurimmat hitit kuten Joutsenlaulu, Rakkaus on lumivalkoinen, Särkynyt enkeli, Yhden
illan varietee ja Likaiset legendat 1. Sairauskohtaukseen
menehtynyt Hakulinen oli 57-vuotias.

9. Latten hinnasta
Balague tviittasi kuvan lattesta ja kuitista. Latte maksoi
6,70 euroa. Suomalaisia kahvin hinta ei yllätä. Sen sijaan
Hemi järkyttyi, kun osti viime viikolla málagalaisesta
chiringuitosta kivennäisveden 3,50 euron hintaan. Se
kuitenkin tarjoiltiin Las Vegasista tutusta alumiinipullosta.

10. Purkamalla takavarikoituja länsikoneita

LeBron James, 37, edustaa Los Angeles Lakersia. Hän
tienasi viime vuonna talouslehti Forbesin mukaan 121,1
miljoonaa dollaria, joista 80 miljoonaa syntyi urheilun
ulkopuolisista ansioista. Vain jalkapalloilija Lionel Messi
tienasi (130 milj. dollaria) Jamesia enemmän. Koripal-

Venäjän hyökättyä Ukrainaan länsimaiset yhtiöt purkivat venäläisten lentoyhtiöiden kanssa tehdyt leasingsopimuksen. Maahan jäi kuitenkin noin 400 länsimaista
lentokonetta, joita nyt puretaan varaosiksi, jotta lentoliikennettä voidaan jatkaa Venäjällä.
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SUDOKU-RATKAISUT

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!
CITYMEDIA

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

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

Depósito legal DL MA 1763-2014

halutaan kaikin keinoin välttää.
Kokoomus ja perussuomalaiset puhuvat tuloveron
alentamisesta miljardilla. Täkyyn ovat tarttumassa, tosin varauksin, myös hallituspuolueet keskusta ja SDP.
Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) puhuu
siitä, miten maltillisia veroalennuksia voidaan tehdä
kompensoimaan kovia palkankorotusvaatimuksia.
Kun valtiovallalla ei ole enää asiaa työmarkkinapöytiin, niin maltillisuus jää pelkkien toiveiden varaan.
Ongelma on siinäkin, että syksyllä budjetin laatimisen
aikaan vain osa sopimuksista päättyy.
Myöhemmin sopimuksia tekevien on helppo lypsää
ulos suurempia korotuksia, koska veronalennuksista
on jo mahdollisesti päätetty. Etenkin kovasta työvoimapulasta kärsivillä aloilla on suuri houkutus koviin
korotusvaatimuksiin.
Perussuomalaiset puhuvat myös polttoaineveron
alentamisen puolesta ja siitä, miten vihreää siirtymää
tulisi lykätä ja ryhtyä tukemaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
IKÄVIÄ RATKAISUJA

***
laitaan tyrmäävät lähes
kaikki poliitikkojen edellä mainitut ehdotukset. Tuloveron alennus kasvattaisi valtion velkataakkaa ja pahimmillaan lisäisi inflaatioon vauhtia.
Polttoaineveron alentaminen esimerkiksi 20 sentillä
litralta, tekisi valtion kukkaroon miljardin loven, eikä
välttämättä näkyisi lainkaan bensapumpulla.
Suomella ei ole varaa sen paremmin veronalennuksiin kuin polttoaineverokompensaatioihin.
Lähtökohtana tulisi olla se, että mahdolliset tuet kohdennetaan niitä eniten tarvitseville. Yksi mahdollisuus
on tuloveron alarajan nosto muutamalla tuhannella
vuodessa. Näin kaikkein heikoimmassa asemassa
olevat hyötyisivät eniten.
Toinen keino on nostaa kunnallisverosta tehtävää
ansiotulovähennystä. Vähennys on sitä suurempi,
mitä pienemmät ovat tulot. Asiantuntijat ovat ehdottaneet myös suoraa rahallista tukea heikoimmin toimeen tuleville.
Tällaiset ehdotukset ovat kuitenkin saaneet selkeää
tukea vain vasemmistoliiton suunnalta. Vasemmistoliitto on myös puheenjohtaja Li Anderssonin suulla
puhunut miljonääriverosta. Yli miljoonan vuosituloista
otettaisiin maltillinen lisävero.
Ehdotusta ei haluttu muissa puolueissa edes suuremmin kommentoida.
ASIANTUNTIJAT LAIDASTA

***
HULLUINTA OLISI nyt jäädyttää vihreän siirtymän hank-

Fuengirola.fi

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

yhä kovemmin kierroksin,
millä keinoin nyt helpotetaan suomalaisten arjessa
selviämistä ja sitä, ettei julkinen velka räjähdä hallitsemattomaksi.
Sähkön hinta on kolminkertaistunut, ruokalasku
kasvaa viidenneksen ja inflaatio laukkaa kahdeksassa prosentissa.
Jotain on tehtävä, huutavat suomalaiset ja poliitikot
vastaavat huutoon tavalla, jota asiantuntijat kavahtavat.
Ensi kevään eduskuntavaalit näkyvät jo nyt kansanedustajien kommenteissa.
SUOMESSA KIIVAILLAAN

5. LeBron James

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

Veronalennuksia velalla

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

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

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:

keita. Mitä nopeammin Suomi siirtyy pois fossiilisista
polttoaineista, sen omavaraisemmaksi maamme tulee
ja koko kansantalous hyötyy taloudellisesti siirtymästä.
Siirtymä tuo nyt nopeutetussa aikataulussa jopa
kymmenen miljardin arvosta investointeja Suomeen.
Valtaosin investoinnit rahoitetaan yksityisellä pääomalla.
Samoin kotitaloudet investoivat maalämpöön ja
aurinkosähköön voimakkaasti. Tällaisten hankkeiden
tukeminen esimerkiksi kotitalousvähennyksen kautta edistää myös työllisyyttä ja vähentää
riippuvuutta ulkomaisesta energiasta.
Näissä investoineissa tuki on korkeintaan viidenneksen luokkaa. Lopun
maksavat kotitaloudet itse.

aineisto@fuengirola.fi

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-alalla
toiminut lehdistöneuvos.

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Graafikko
Heikki Sallinen
aineisto@fuengirola.fi

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

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

Pauli Uusi-Kilponen
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Hyvä terveys, inspiroiva vapaa-aika ja sujuva arki

business & co-working center Boliches

Liput
verkosta 6€
ovelta 8€

Oulu 17.-18.9.
Helena
Helena
Petäistö

Runsaasti
näytteilleasettajia
ja ohjelmaa!

SMART WORK PLAZA
Business- ja Co-Working-tila Fuengirolassa

Sirkka-Liisa Kivelä

● SmartWorkPlaza on

Tuija Piepponen

moderni pohjoismaalainen
Co-Working työtila, josta
jokaiselle löytyy sopiva
tilaratkaisu tehokkaaseen
työntekoon.

● Meillä verkostoidut ja luot

uusia mahdollisuuksia liiketoimintasi kehittämiseen.
● Tapahtumissamme

kohtaat uusia ihmisiä ja
löydät ideoita ja työkaluja
juuri sinun työhösi.

● Kaikki yrityspalvelut

saman katon alta keskeltä
kaupunkia.

Senioreiden
oma viikonloppu

Puh. +34 622 329 645
Email: boliches@swplaza.es

www.smartworkplaza.com/boliches

www.pohjois-suomenmessut.fi
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Ota yhteyttä:

Mitä Aurinkorannikko tarjoaa
seniorikansalaiselle?
Teemalehti ilmestyy 2.9.
Asiaa seniorikansalaisten
• asumisesta
• terveydestä
• harrastuksista
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Varaa ilmoitustilasi nyt:
Antti Pekkarinen
puh.+34 679 844 378
antti@fuengirola.fi

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

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

A SUNTOMARKKINAT
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TULE ASUNTOINFOON!

KESKIVIIKKOISIN KLO 17 RAVINTOLA KUKKO

(Av. de Los Boliches 4, Fuengirola)

Asuntoinfoistamme saatte
kaiken olennaisen tiedon
asunnon ostosta ja myynnistä.”

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

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

SunnyHome Center
-COSTA DEL SOL-

Palvelemme
suomeksi!

info@sunnyhomecenter.com
www.sunnyhomecenter.com

Johannes Lindstedt

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

P. (+34) 603 352 007

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

Villa 5mh+3kph ja vieras-wc. Torreblanca, Fuengirola. Erittäin hyväkuntoinen 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 €

VUOKRATAAN
toimistotiloja
ydinkeskustassa
pääkadulla 1–10
työpistettä alk. 200 €
/kk sis. sähkö ja vesi.

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)

LUOTETTAVAA
KIINTEISTÖKAUPPAA
AURINKORANNIKOLLA
JO 10 VUOTTA!
2012–2022

TURVALLINEN MAKSUOHJELMA PANKKITAKUULLA:
15.000 € varausmaksu + 30% vaiheittain rakennustyön edetessä ja
loput 70% vasta kun rakennus täysin valmis ja luovutus asiakkaalle.

VARAA HETI OMASI, YLI PUOLET JO MYYTY!

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

A SUNTOMARKKINAT
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EL HIGUERÓN, FUENGIROLA
Uusia asuntoja alkaen 399.000€
Ref 19106

BENALMÁDENA COSTA
Studioita ja huoneistoja alkaen

100.000€.

Yhtiössä 5000 m2 puutarha, uimaaltaita, 24h vastaanotto
Ref 19136

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

Ref 19088

TORREQUEBRADA

rannalle, uima-allas, parkkipaikka ja varasto.

Upea 75 m2 asunto, 2 mh, 2 kph, panoraamanäkymät golfkentän yli, 5 min kävelymatka

Ref 19129

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

230.000€

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

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

BENALMÁDENA, PUERTO MARINA Vuokrataan lomakäyttöön tai pitkäupea atico-huoneisto, kokonaan uusittu 1 aikaisesti. Hinta pyydettäessä.
mh, 1 kph, 20 m2 terassi, panoraamanäkymät merelle, autotalli ja uima-allas.

Ref 19153

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

Lenso Properties,
S.L. Lene Söderström

A SUNTOMARKKINAT

www.mkhomes.es

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:

KUN HALUAT OSTAA:

• Kiinteistön arviointi
• Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa
asuntoportaaleissa
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen
yhteistyöverkostomme kautta

• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta
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 loppuun

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä!
Yhteistyössä:

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

A SUNTOMARKKINAT
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Asuntokaupan ammattilaiset
Aurinkorannikolla palveluksessasi
myös koko kesän. Myytävistä kohteista
kaikissa hintaluokissa kova kysyntä!

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

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

PAR ykkösessä pelaa kaikki
GOLF
MAJOITUS

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

VUOKRAAUTOT

Kauttamme
Helle Holliksen
vuokra-autot vaivattomasti.
Pyydä tarjous.

• 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

VUOKRAMAILAT

alk. 10€/ pv.
Myös golf- ja lentokenttäkuljetukset!

Vuonna 1993 perustettu
suomalaisvoimin toimiva
perheyritys aurinkorannikolla.

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

• Mijas Golf

viikon pelioikeus (rajaton) 260€

Myydään käytettyjä golfsettejä / mailoja
edullisesti. Myös grippien vaihdot!

Kaikki palvelut myös sähköisesti.

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

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

A SUNTOMARKKINAT
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L AA D U KASTA K I I N T E I STÖ N VÄ L I T YSTÄ
S U O M E N K I E L E L L Ä AU R I N KO R A N N I KO L L A

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO
TOIVEISTASI JA ETSIMME VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN
ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA
TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.

W W W. ST R A N D. E S

I N F O @ ST R A N D. E S

