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PLAZA PEDRO CUEVAS 8,  LOS BOLICHES, FUENGIROLAPLAZA PEDRO CUEVAS 8,  LOS BOLICHES, FUENGIROLA

WWW.JETISKEBAB.COMWWW.JETISKEBAB.COM

LÖYDÄT  ME IDÄT  LOS  BOL ICHES ISTALÖYDÄT  ME IDÄT  LOS  BOL ICHES ISTA

Seuraa meitä!! –    Síguenos!!

!!!!

htt ps://garanti asol.es/
htt ps://www.facebook.com/Garanti aSol/
htt ps://instagram.com/garanti asol

Palvelut suomeksi / Service in English
Jouni Hutt u, jouni.hutt u@garanti asol.es
+34 676 242 813 (myös whatsapp)

Nykyisellä sähkön hinnalla aurinkopaneelit ovat eritt äin 
kannatt ava ja ympäristöystävällinen energiamuoto.

Ota energiakulusi hallintaan.
Aurinkopaneelien hankkiminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

Ota yhteytt ä ja saat räätälöidyn aurinkopaneeliratkaisun.

Meillä on kokemusta paikallisena toimijana ja saat
Garanti a de Sol’lta:

• Avaimet käteen -ratkaisu sinulle:
suunnitt elu, luvat, rakentaminen, laadunvalvonta, virallistaminen (boleti n)

• Opti moitu ratkaisu juuri sinun käytt öösi ja sinun ehdollasi
• Tarjolla rahoitusratkaisu sisältäen myös valvonnan ja huollot

Teknologia- ja tuoteriippumaton ratkaisu, joka räätälöidään tarpeidesi mukaan

Aurinkosähköä koti in, 
asuntoyhteisöille ja yrityksiin

Servicio en Español o Inglés
Monica Torres, monica.torres@garanti asol.es
+34 689 992 662 (tamb. whatsapp)

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

Jukka Pöyhönen, 
puh. 649 147 912
jukka@airtech-spain.com

Mikko Laaksonen, 
puh. 619 569 839
mikko@airtech-spain.com www.airtech-spain.com

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999
mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.

Tel. (+34) 651 603 127 
info@rrlaw.es / katriina@rrlaw.es
Avenida Del Tivoli 17, CC/Las Ventas, Local 35
29631, BENALMÁDENA (Arroyo de la Miel)

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

Tervetuloa kaikille!
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Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA

MIJAKSESSA
www.hirsisaunamijas.fi 
info@hirsisaunamijas.fi 

P. 045 236 2551
Jyrki Ramstedt

Lenkkisauna joka torstai
Kokoontumien ravintola

Uusi Refl assa klo 17

MYÖS 

TILAUSSAUNA

yksityiskäyttöön!

Varaa 

PIKKUJOULUSAUNA

työ- tai kaveri-

porukalle 

ajoissa!

PRIUS ABOGADOS´N OSAKAS JA ASIANAJAJA 

MARIA HERNANDEZ PITÄÄ LUENNON 

SUOMELASSA ENSI MAANANTAINA 
3. LOKAKUUTA KLO 16.30.

TERVETULOA KUUNTELEMAAN 

PERUNKIRJOITUKSISTA ESPANJASSA!

Arinna Malmio-Simonsuuri
Kivaa muskarissa

puh. +358-400-729 022

www.facebook.com/musarinna

Muskarikerho alkaa tiistaina 4.10. klo 11–11:45  
Ystäväntupa Maijalassa Los Pacosissa.

KIINNOSTUNUT NUORISTA JA HEIDÄN HYVINVOINNISTA? 
AURINKORANNIKON SAAPAS YLLÄPITÄÄ YLÄKOULU-LUKIOIKÄISILLE NUORILLE 
TARKOITETTUA SAAPASKAHVILAA LAUANTAISIN KLO 19-22 FUENGIROLAN
SUOMALAISELLA SEURAKUNTAKODILLA. TOIMINTA PERUSTUU TÄYSIN 
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN. HAEMME JATKUVASTI UUSIA LUOTETTAVIA YLI 18
VUOTIAITA AIKUISIA MUKAAN ILOISEEN JOUKKOOMME. VAPAAEHTOISILTA EI
VAADITA AIKAISEMPAA KOKEMUSTA VAAN HEIDÄT KOULUTETAAN TOIMINTAAN.
AINOANA VAATIMUKSENA AITO KIINNOSTUS NUORIIN JA HEIDÄN HYVINVOINTIINSA!

ILMOITTAUDU MUKAAN ILMAISEEN KOULUTUKSEEN 17.10.!

KLO 17:30-20:30 SEURAKUNTAKODILLA, ILMOITTAUTUMISET: 
camilla.lindstrom@cop.es tai whatsapilla numeroon +34 606995100 / Camilla

Aurinkorannikon Saapas ylläpitää yläkoulu-lukioikäisille 
nuorille tarkoitettua Saapaskahvilaa lauantaisin klo 19-22 
Fuengirolan suomalaisella seurakuntakodilla. 
Toiminta perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan. 

Haemme jatkuvasti uusia, luotettavia yli 
18-vuotiaita aikuisia mukaan iloiseen 
joukkoomme. Vapaaehtoisilta ei vaadita 
aikaisempaa kokemusta vaan heidät 
koulutetaan toimintaan. Ainoana 
vaatimuksena aito kiinnostus nuoriin ja 
heidän hyvinvointiinsa!

KIINNOSTUNUT NUORISTA JA 
HEIDÄN HYVINVOINNISTA?

ILMOITTAUDU MUKAAN ILMAISEEN KOULUTUKSEEN 17.10.!

KLO 17:30-20:30 SEURAKUNTAKODILLA, ILMOITTAUTUMISET:
camilla.lindstrom@cop.es tai whatsapilla numeroon 
+34 606995100 / Camilla
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Fuengirolan sää

Fuengirola valmistautuu 
odotettuihin ferioihin
Kahden välivuoden jälkeen Fuengirolassa 
valmistaudutaan jälleen ns. normaaliin feria-
humuun. Lokakuun 6.–12. päivä vietettävä 
Feria y Fiestas del Rosario täyttää kaupungin 
feria-alueen ääriään myöten.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Fuengirolan kaupunki

Fuengirolan suojeluspyhi-
myksen Rosarion kunniaksi 
vietettävät feriat ovat vakiin-
nuttaneet paikkansa yksinä 
koko Andalusian komeim-
pina juhlina. Tänä vuonna 
riemua lisää epäilemättä se, 
että kahden välivuoden jäl-
keen nämä juhlat saadaan 
vihdoin taas viettää normaa-
leissa olosuhteissa.

Ferioiden virallinen ava-
jaistilaisuus järjestetään tors-
taina 6. lokakuuta klo 21.30 
alkaen Palacio de la Pazin 
pihalla, feria-alueen peräl-
lä. Avajaisjuhlallisuuksissa 
mukana on tapahtuman vi-
rallinen kuuluttaja, joka on 
paikallinen laulajatähti Fran 
Terrén.

Ferioiden aikaan Palacio 
de la Pazissa järjestetään 
useampi mielenkiintoinen 
konsertti, joiden tähdet ovat 
maan kirkkainta kaartia.

Perjantaina rauhanpalat-
sin lavalle nousee La Oreja 
de van Gogh, lauantaina Ma-

nuel Lombo, sunnuntaina 
Funambulista, maanantai-
na – lasten päivänä – Can-
taJuegos ja tiistaina Nancys 
Rubias ja Samantha Hudson.

Perinteisiin espanjalais-
juhliin sopivasti ferioiden 
viimeisenä päivänä keski-
viikkona luvassa on flamen-
cofestivaalit.

Ferioiden virallinen ohjel-
malehtinen on jo julkaistu. 
Painettua versiota on jaossa 
ilmaiseksi kaupungin eri vi-
rastoissa. Sähköiseen versi-
oon voi tutustua osoitteessa 
www.fuengirola.es/progra-
ma-feria-del-rosario-2022/.

Turvallisuudesta 
huolehditaan

Massatapahtumien suhteen 
myös järjestystä valvova 
virkavalta joutuu olemaan 
tarkkana. Ferioiden aikaan 
poliisi valvoo luonnollises-
ti tehostetusti. Sen lisäksi 
feria-alueelta löytyy erilli-

nen ”punto violeta”. Kyseessä 
on selvästi merkitty osasto, 
jonka puoleen voi kääntyä 
kuka tahansa nainen, joka 
kokee tulleensa seksuaali-
sen häirinnän tai aggres sion 
kohteeksi. Täällä saa apua ja 
tukea jatkotoimenpiteitä, ku-
ten rikosilmoituksen teke-
mistä varten.

Myös liikenteen turvalli-
suus on osa kokonaisuutta. 
Pysäköintiongelmat ovat fe-
rian aikaan yleensä valtavat, 
ja tämä on omiaan aiheutta-
maan lisää vaaratilanteita. 

Tänä vuonna Fuengiro-
lan poliisi järjestää ferioiden 
ajaksi lähes 270 pysäköinti-
paikkaa lisää. Parkkipaikat 
tehdään avenida de An-
dalucían, myös bulevar de 
La Lomana tunnetun ka-
dun varteen. Tämä tapah-
tuu siten, että kumpaankin 
suuntaan jätetään liiken-
teelle vapaaksi yksi kaista, 
mutta toinen otetaan pysä-
köintikäyttöön.

Lisäparkkipaikoista 
huolimatta järjestäjät suo-
sittelevat käyttämään mah-
dollisimman paljon julkisia 
kulkuneuvoja.

Pe 30.9.

Su 2.10.

Ke 5.10.

La 1.10.

Ti 4.10.

Ma 3.10.

To 6.10.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

26˚C
18˚C

26˚C
17˚C

27˚C
19˚C

25˚C
14˚C

29˚C
18˚C

28˚C
18˚C

27˚C
19˚C

5

4

4

4

2

3

3

Tämän vuoden ferioiden virallisen 
julisteen ovat laatineet sevillalais-

taiteijat Antonio ja José Manuel 
Rodríguez Ledesma.
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 www.uusirefl a.com • www.facebook.com/ravintolauusirefl a 

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

9.10. Malaga CF – FC Andorra
16.10. Malaga CF – CD Lugo
30.10. Malaga CF – SD Eibar
ILMOITTAUDU PELIREISSUILLE!

malagacffanclubfinland@gmail.com

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

malagacffanclubfinland@gmail.com

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

 Menovinkit  MENOVINKIT  

Pe 30.9.
Fuengirola, Kukko, MANANA KLUBI: Faija klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – Ässät klo 17.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 301 Darts klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa klo 17.30, 
Texas Hold’em -turnaus klo 18

La 1.10.
Fuengirola, Kukko, Janne Tulkki klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 aika-ajo klo 15, 
Liiga: ILVES – Hpk klo 16 
Fuengirola, Pub FiftySixty, The Levyraati klo 18
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, F1 Singapore aika-ajot 
klo 15, SM-liigaa klo 16

Su 2.10.
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Singapore GP klo 14 
Fuengirola, Pub FixtySixty, Päivätanssit klo 13–15, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, F1 Singapore GP klo 14, Tanssii Tähtien 
Kanssa klo 18.30

Ma 3.10.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja kuubalaisen musiikin ilta 
illallisen kera klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. klo 12.30

Ti 4.10.
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -musiikkia: Nicky Rothen klo 20 
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Texas Hold’em -turnaus 
klo 18, Mestareiden Liiga klo 20.45

Ke 5.10.
Fuengirola, Kukko, Kokoomuksen naisten lounas klo 14, 
Keskiviikkoklubi: Seita & Friends klo 18
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 20 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30, Mestareiden Liiga 
klo 20.45

To 6.10.
Fuengirola, Kukko, Beatmakers klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Jyp – Sport klo 17.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Muistatko visa klo 17.30
Fuengirola, Seurakuntakoti, Aurinkorannikon Sydänyhdistyksen 
luento ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri klo 14
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30, HJK – Ludogorets 
Euroopan Liiga klo 18.45

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@

fuengirola.fi  Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. 
Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

Uusi meksikolainen ravintola

Calle Lope de Vega 2
Tel. 678 386 479

100% AITOA 
MEKSIKOLAISRUOKAA
Los Bolichesin sydämessä

AVAJAISTARJOUS:

2 x 1
sis. quesadillan tai 

guacamole-tapaksen 

Kaksi olutta 
yhden hinnalla

Ravintola Kukko � Av/de Los Boliches 4, Fuengirola 
Puh. +34 646 111 204 � www.kukkorestaurante.com

Kukossa
tapahtuu!

Uudet aukioloajat
Ma-pe klo 11–16, muutoin 

tapahtumien yhteydessä

Kukko palvelee 
lounaskahvilana. 
Tarjolla laaja valikoima 

kahvilatuotteita (täytettyjä 

leipiä, piiraita, pasteijoita, 

pullaa, kakkuja yms.)

Pe 30.9. 
klo 20
(12/15€) 
Manana Klubi
Faija – nouseva 
artisti Suomesta
DjJNGLE

La 1.10. klo 20 (10/13€)
Janne Tulkki

Ke 5.10. klo 19 (10€) 
Seita & Friends
Kauden superavaus

To 6.10. klo 19 ja 
Pe 7.10. klo 20 (10/13€)
Pekka Tiilikainen & 
the Beatmakers
Juurevaa kitarbiittiä
ja rautalankaa

La 8.10. klo 20 (13/15€) 
Päivi Mäkinen
Édith Piafin 
laulut ja elämä

Keittolounas 
klo 11–15.30

(Katso päivän keitto 

facebookista.)

Listaan tulee lisäyksiä ja siihen 
saattaa tulla myös peruutuksia. 

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

To 13.10. klo 19 (8€)
The Stolen Gnomes

Pe 14.10. klo 20 (18/20€)
Neumann & the Band

Dingoa ja sooloa

La 15.10. klo 20 (15/18€)
Avomielinen Anneli
Keski-ikäisen naisen

elämän komiikkaa Pauliina 
Hukkasen tulkitsemana

Su 16.10. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband

feat. Antti Sarpila
Syyskauden avausjazzit

To 20.10. klo 19 (15/18€)
Silen Band plays latino

Syksyn rytmijuhlaa

Pe 21.10. klo 20 (18/20€) 
Rannikon Mestarit

Solisteina Tarja Leskinen, 
Kukkis Rajalin, Ville Rannila

ja Pikkis Karen 

La 22.10. klo 20 ja 
Ti 25.10. klo 19 (20/23€) 

Terapian tarpeessa jälleen
Sari Havas &

Pauliina Hukkanen

Back to 60´s (20/23€) 
To 27.10. klo 19 Sixties Hits 

Pe 28.10. klo 20 Beatles Night 

Su 9.10. klo 19 (15€) 
Maija Hapuoja
Tunteet 

– Chrisse 
Johanssonin 
lauluja

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

Su 9.10. Syyskauden avaus ”Pool Party” klo 13
Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.10.

To 13.10. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti
Teatro Cervantes klo 20
Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.10.

TERVETULOA!

Tapahtumiin pakollinen ilmoittautuminen 
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info tai keskiviikkoisin 
klo 14–16 lounasravintola Kardemumma.

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Lisää menoja ja meininkejä:
www.fuengirola.fi/menovinkit
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klo 13–24

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Restaurante

Flamenco

Live

Yli sata erilaista
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

Koe Andalusian 
taide samalla kun 
nautit illallisen!

5 live-esiintyjää

Tiistaisin, torstaisin, 
perjantaisin ja 

lauantaisin 
klo 19.30

10€

The Renegades -musiikkia ja 
kitarabeatin parhaita Fuengirolassa

Maalauksia elämän varrelta – ajan saatossa

Juurevan kitarabeatin kär-
kiyhtye Pekka Tiilikainen 
& Beatmakers saapuu lo-
kakuun alussa esiintymään 
Fuengirolaan. Pitkän uran 
tehnyt yhtye on viime vuo-
sina aktivoitunut usean vuo-
den keikkatauon jälkeen ja 
keikkaillut Suomen lisäk-
si Englannissa, Saksassa, 
Hollannissa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja nyt siis myös 
Espanjassa. Lisäksi on syn-
tynyt useampikin uusi pit-
käsoitto joista Guitar Town 
(2020) voitti Englannissa Pi-
peline-lehden Album Of The 
Year -tittelin ja Ainutlaatui-
nen (2021) kuukauden levy 
-tittelin radioäänestyksessä.

Yli 30-vuotisen uran 
tehnyt kokoonpano julkai-
si syyskuussa uuden Rolling 
The Stones -vinyyli-EP:n jol-
la yhtye versioi The Rolling 
Stones -yhtyeen hittejä uu-
siksi tämän 60-vuotisjuhlan 
kunniaksi. EP:n lisäksi Hur-

riganes-legenda Janne Lou-
hivuori ja Pekka Tiilikainen 
& Beatmakers ovat yhdistä-
neet voimansa suomalaisen 
rock-musiikin legendaari-
sinta yhtyettä kunnioitta-
valla Ganes-biisillä, joka 
julkaistiin kesään 2022. Lu-

vassa on vielä lokakuun lo-
pulla Ruotsissa julkaistava 
At Marvin Bay -kokoelma.

Pekka Tiilikainen & Beat-
makers on myös pitkään 
tehnyt yhteistyötä The Re-
negades -yhtyeen Graham 
Johnsonin kanssa ja tehnyt 

lukuisia The Renegades Re-
visited -keikkoja ympäri 
Suomea. Vierailevina kita-
risteina on bändin perus-
kokoonpanon lisäksi nähty 
Hasse Walli, Esa Kulonie-
mi, Knucklebone Oscar se-
kä Juho ”Kihara” Pitkänen. 

Keikoista julkaistiin alku-
vuodesta 2022 myös Live 
at the HUK -vinyyli-EP, jo-
ka on nyt jo loppuunmyyty. 
Lisää Rene-keikkoja on lu-
vassa helmikuussa.

Fuengirolan keikoilla on 
luvassa laaja kattaus juu-
revaa musiikkia. Sulassa 
sovussa soivat niin The Re-
negades, The Rolling Stones, 
The Shadows, Lollipops kuin 
Hurriganeskin yhdessä Tiil-
kaisen omien tuotosten ke-
ra. Rokkineuvos totesikin 
jokin aika sitten kyseessä 
olevan yhtyeen joka ”todel-
lakin tietää mitä tekee, hal-
litsee genrensä suvereenisti 
ja jopa harvinaisen moni-
puolisesti”.

Pekka Tiilikainen & Beat-
makers esiintyy Kukossa to-
pe 6. & 7.10. Liput maksavat 
ennakkoon varattuna vain 
10€. Tee varaus laittamal-
la sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com.

Vanhan liiton miehet nousevat Kukon lavalle.

Sunnuntaina 2.10. avautuu 
Suomelan salissa kuvatai-
denäyttely Maalauksia 
elämän varrelta – ajan saa - 
tossa.

Kyseessä Ritva Laakson, 
ns. itseoppineen kuvatai-
teilijan ensimmäinen oma 
näyttely.

– Minulla oli unelma, et-
tä jäädessäni eläkkeelle mi-
nulla olisi aikaa vihdoinkin 

”vain” maalata. Ja nyt olen to-
teuttamassa tätä unelmaa, 
Laakso itse kertoo.

– Olen maalannut Suo-
melan kuvataidepiirissä sii-
tä lähtien, kun muutimme 
ensin väliaikaisesti vuonna 
2016 Fuengirolaan ja pysy-
västi vuonna 2018. Ja nyt 
Suomelan salissa on elämä-
ni ensimmäinen ihan oma 
näyttely.

Itsensä ilmaiseminen tai-
teen kautta on ollut Laaksol-
le läpi elämän luontainen 
tapa.

– Olen maalannut ja sepit-
tänyt satuja koko pienen ikä-
ni, välillä enemmän ja välillä 
vähemmän riippuen kulloi-
sestakin elämänvaiheestani.

– Kuvat, sanat ja maalaa-
minen ovat minulle mah-
dollisuus raottaa sisintäni, 

kuvata tunteitani ja havain-
tojani maailmasta.

Ritva Laakson näyttelyn 
avajaiset Suomelan salissa 
sunnuntaina 2.10. klo 13–16. 
Tarjolla on cavaa ja pikku-
purtavaa.

Näyttely on avoinna lo-
kakuussa jokaisena sun-
nuntaina samaan aikaan ja 
aina kun sali on avoinna ta-
pahtumille.

– Tämä konsertti mennään 
sanojen ehdoilla. Usein ih-
miset kuuntelevat vain ryt-
miä ja melodiaa ja sanojen 
merkitys jää vähemmälle 
huomiolle. Pyrin tällä kon-
sertilla siihen, että ihmiset 
havahtuisivat kuuntelemaan 
myös näitä Chrissen hienoja 
tekstejä, Maija Hapuoja ker-
too Tunteet -konsertin kon-
septista.

Hapuoja esitti Johansso-
nin tekstejä Tunteet -kon-
sertissa ensimmäisen kerran 
maaliskuussa 2021. Nyt kon-
sertteja on pidetty jo kolme 
ja ne kaikki ovat olleet lä-
hes loppuunmyytyjä. Sekä 
Chrisse että Maija ovat Au-
rinkorannikon suomalaisille 
tuttuja ja rakkaita hahmoja.

Hapuoja on sovittanut 
kappaleet aivan uudenlai-
siksi. Esimerkiksi Vasten 

auringon siltaa kuullaan 
laulelma -tyyppisenä, Uneen 
aika vaipuu bossanovana ja 
Etsin kunnes löydän sun jaz-
zahtavana versiona. Tunnel-
ma konsertissa on herkkä ja 
tiivis.

Tunteet -konsertti Kukos-
sa sunnuntaina 9.10. klo 19. 
Hapuojaa säestävät Kari Ala-
juuma ja Ari Kovero. Liput 
maksavat ennakkoon 15€, 
varaa paikkasi lähettämäl-
lä sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com.

Hapuoja 
tulkitsee  
Chrisse 
Johanssonin 
tekstejä

Seita & Friends palaa pitkän kesätauon jälkeen Kukon lavalle.

Legendaarinen Seita & 
Friends feriafiiliksissä
Seita & Friends on yhtye, 
jonka tuntevat Aurinko-
rannikolla kaikki. Kevääl-
lä alkaa jo kymmenes vuosi 
ravintola Kukossa. Syksyn 
musiikki-iltojen alkutahdit 
soitetaan 5.10. klo 19.

Syksyn ensimmäinen ilta 
vietetään menomusiikin vie-
mänä feriatunnelmissa, sillä 

seuraavana päivänä käyn-
nistyvät Fuengirolan vuo-
tuiset feriajuhlat.

Seita & Friends tunnetaan 
laajasta repertoaaristaan. 
Yhtye on soittanut vuosien 
varrella yli 500 kappaletta. 

Tänä syksynä keskiviik-
koilloissa on jälleen luvassa 
monenlaista. Yhtye kutsuu 

usein myös vieraakseen 
muusikkoystäviä, joita on 
kertynyt vuosien varrella 
Suomesta ja muilta mailta. 
Syksyllä vieraaksi saapuu 
ainakin jazztaituri Antti 
Sarpila.

Varaa paikkasi laittamal-
la sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com.
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Maa järisi Málagan 
alla maanantaiaamuna
Málagan kaupungin alla tapahtunut maanjäristys tun-
tui Aurinkorannikon kaupungeissa varhain maanan-
taiaamuna. 

Maanjäristys sattui klo 03.48 maanantaina 26. syys-
kuuta. Voimakkuudeltaan 4,1 magnitudin järistyksen 
keskus oli 69 kilometrin syvyydessä maan alla. Järis-
tyksen intensiteettiä mittaavalla Mercallin asteikolla 
järistys tuntui tasolla 3 Fuengirolassa, Mijasissa ja Má-
lagassa. Vieläkin lievempää tasoa 2 havainnoitiin Rin-
cón de la Victoriassa ja Casabermejassa. 

12-portaisen Mercallin asteikon kolmatta tasoa ku-
vataan mm.: ”Vain jotkut havaitsevat järistykseksi si-
sällä. Ihmiset huomaavat yleensä sisällä, varsinkin 
yläkerrassa. Monet eivät tunnista havaitsemaansa 
tärinää maanjäristykseksi. Pysäköidyt autot voivat 
hieman keinahdella. Sisätiloissa järistys muistuttaa 
ohiajavan kevyen kuorma-auton aiheuttamaa väri-
nää. Lamput ja muut riippuvat esineet saattavat hei-
lua.” (Lähde: Wikipedia). 

Järistyksen seurauksena ei ole raportoitu loukkaan-
tumisia tai aineellisia vahinkoja.

Espanja lisää veroa 
ilmastointilaitteille
Sekä kuluttajat että ilmastointialan yritykset ovat ot-
taneet hintoja nostavan lakimuutoksen vastaan nyr-
pein mielin.

Espanjan hallitus on syyskuun alusta lisännyt ve-
roa ilmastointilaitteille. Tarkemmin sanottuna kysees-
sä on kasvihuonekaasujen vero, jonka soveltamista on 
nyt laajennettu. Laki tuli Espanjassa voimaan vuonna 
2015 ja tähän asti se on koskenut vanhojen laitteiden 
kaasutäyttöä. Nyt laki on kuitenkin laajennettu kos-
kemaan myös uusia ilmastointilaitteita ja uudempien 
laitteiden ensimmäistä täyttöä.

Kasvihuonekaasuvero koskee fluorihiilivetyjä ja rik-
kiheksafluoridia, jotka ovat välttämättömiä kaiken-
tyyppisissä jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa.

Uudistusta ovat voimakkaasti vastustaneet pari-
kymmentä ilmastointialan yhdistystä, jotka edustavat 
kaikkiaan yli 34.000 yritystä ja yli 462.000 työnteki-
jää, jotka tekevät vuosittain 126 miljardin euron liike-
vaihdon. Alan edustajien mukaan tämä veron laajennus 
nostaa kuluttajahintoja 5–10%.

Lähde: Diario Sur

Espanja suunnittelee 
kaikkia moottoriteitä 
maksullisiksi
Suunnitelman taustalla on ajatus rohkaista ihmisiä 
käyttämään enemmän joukkoliikennettä. Toinen syy 
maksullisuuteen on rahan kerääminen tieverkoston 
ylläpitoon.

Monet Espanjan moottoritiet ovat tällä hetkellä mak-
suttomia, tähän on tulossa muutos. Vuonna 2021 Es-
panjan hallitus ilmoitti aikovansa asettaa tietullit maan 
kaikille nopeille moottoriteille. Ajatuksena on ”vai-
kuttaa paljon kestävämmän tulevaisuuden kehittä-
miseen sääntelemällä yksityisiä ajoneuvoja muiden 
liikennemuotojen käytön kannustamiseksi”, hallitus 
perusteli päätöstään.

Infrastruktuurista vastaava pääsihteeri Sergio Váz-
quez kuitenkin sanoi, että on myös toinen syy. Hänen 
mukaansa ei ole mitään järkeä rahoittaa näiden teiden 
ylläpitoa kaikkien maan veronmaksajien eikä vain tei-
tä käyttävien lompakoista.

Maksullisuuden suunnitellaan tulevan voimaan 
vuonna 2024. Jo nyt Espanjan eri aluehallitukset ovat jo 
saaneet rahoitusta yhteensä 13,3 miljardia euroa, aloit-
taakseen muutokseen valmistautumisen.

Lähde: Diario Sur

Ana Mena on ehdolla perä-
ti neljään arvostettuun mu-
siikkipalkintoon, uusi levy 
on valmistumassa, ja yhteis-
työtä tekeillä Pablo Alborá-
nin kanssa.

Ana Mena on yksi vii-
me vuosien kovimmista 
nousijoista espanjalaisessa 
popmusiikissa. Laulaja-näyt-
telijän juuret ovat tukevas-
ti Aurinkorannikolla. Hän 
syntyi vuonna 1997 Este-
ponassa ja hänet tunnetaan 
mm. sloganistaan ”desde Má-

 

• FUENGIROLAN KAUPUNKI on julkistanut suunnitel-
mia loppuvuoden kunnostus- ja muista töistä. Kau-
pungin työlistalla on 28 hanketta, joihin käytetään 
rahaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Töihin kuu-
luu mm. uuden, yli 30.000 neliömetrin parque de La 
Loman rakentaminen Arroyo realin varrelle, feria-alu-
een lähelle. Lisäksi mm. vaihdetaan yli tuhanteen 
valaisimeen LED-valot ja kunnostetaan ainakin 16 
katua kaupungin alueella. Myös El Tejarin ja Los Bo-
lichesin koulujen urheilukentät saavat päälleen katot, 
jotka suojaavat sekä sateelta että auringon paah-
teelta. 

• FUENGIROLAN KAUPUNKI varustaa paikallispoliisin-
sa lemmikkien mikrosirunlukijalaitteilla. Tämä on osa 
Fuengirolan kaupungin ja Colegio de Veterinarios de 
Malagan välistä yhteistyösopimusta. Laitteiden avul-
la paikallispoliisit voivat tunnistaa eksyneitä, hylättyjä 
tai loukkaantuneita lemmikkejä niiden mikrosiruista 
ja toimittaa eläimet joko takaisin omistajilleen tai tar-
vittaessa toimittaa hoitoon ja informoida omistajaa. 
Myös mahdollisissa eläinten kaltoinkohtelutapauksis-
sa poliisille on hyötyä mikrosirunlukijalaitteista. 

• HALPAHUOLTOASEMAKETJU PLENOIL on avannut  
uuden huoltoaseman Mijasissa. Uusi jakelupiste  
löytyy La Torren teollisuusalueelta, kun ajaa Cami-
no viejo de Coínia (vanha coinintie) Mijas Golfin ohi. 
Nyt avattu huoltoasema on Plenoilin seitsemäs laa-
tuaan Málagan provinssissa. Yhtiön strategiaan 
kuuluu kasvaa voimakkaasti mm. Aurinkorannikon 
alueella. Viime vuoden lokakuussa Plenoil avasi 
huoltoasemat mm. Fuengirolaan ja Torremolinosiin. 
Andalusiassa on nyt kaikkiaan 33 Plenoil-asemaa ja 
lähikuukausina on tarkoitus avata vielä neljä lisää. 

• METEOROLOGIT POVAAVAT alkavasta lokakuus-
ta Espanjaan tavallista lämpimämpää ja kuivem-
paa, mutta myös nopeita säämuutoksia voi olla 
luvassa. Tämän hetken ennusteiden mukaan ai-
nakin lokakuun alkupuoli vaikuttaa tavallista vähä-
sateisemmalta. Lokakuu on kuitenkin perinteisesti 
ilmatieteellisesti epävakaata aikaa, joten nopeita 
muutoksia saattaa hyvinkin tulla. Tilastollisesti loka-
kuu on monissa osissa Espanjaa yksi sateisimmista 
kuukausista. Eteläinen Andalusia ei kuitenkaan  
kuulu noihin alueisiin.

Seuraava kysymys: Huolestuttaako sähkönhinnan nousu?

ja sen lisäksi vireillä on mie-
lenkiintoinen yhteistyöku-
vio toisen malagalaistähden 
Pablo Alboránin kanssa. Al-

boránin vielä tänä vuonna 
ilmestyvällä levyllä on näi-
den kahden laulajan duetto 
nimeltä Ave de paso.

laga pal’mundo”.
Tällä viikolla Ana Mena 

julkistettiin ehdokkaaksi 
peräti neljässä kategoriassa 
arvostetussa Los40 Music 
Awards gaalassa. Kirsikkana 
kakun päällä on ehdokkuus 
vuoden parhaaksi artistik-
si. Samasta pystistä kisaa-
vat mm. Rosalía ja Manuel 
Carrasco.

Gaalailun ohella Menan 
elämässä tapahtuu myös le-
vytysrintamalla. Uusi albu-
mi on viimeistelyvaiheessa, 

Málagasta maailmalle, julistaa Ana Mena. 

Ana Mena 
on kovassa 
kiidossa

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, 
minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?

Kokoomus

45%

Perussuomalaiset

18%

SDP

12%

Vasemmistoliitto

5%

Keskusta

5%

Kristillisdemokraatit

2%

Liike Nyt

5%

RKP

2%

Vihreät

3%

Valta kuuluu kansalle

4%

39%

28%

22%

44%

14%

10%

4%

2%

5%

3%

4%

3%

4%

3%
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2%

3%

2%

1%
3%

2% 31.3.
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Woolbedilla on yhteistyössä Suomi 
Retkien ja Meriaturin kanssa 
mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä 
huomattavasti alennettuun hintaan. 
Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin 
terveysluentoon, jossa voit tavata 
Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 
uusimpiin kashmir- ja 
merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa 
myös kevyen lounaan esittelyn 
yhteydessä.

yhteistyössä

kanssa

TARJOAMME ILMAISEKSI
KEVYEN LOUNAAN!

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

+34 687 151 228 info@wool-bed.com

TERVETULOA! 

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:  
10/10, 17/10, 24/10, 31/10

AIKA: 17:00

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:
07/11

AIKA: 17:00

 Vain

15€
 Vain

15€
 Vain

15€

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

Kuuluisa suomalainen flamencotaiteilija 
La Zingara tarjoaa klassista tanssia 
yhdessä kitaristi David Manzanon 

kanssa.

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:
03/10

AIKA: 17:00

 KUUBALAISEN MUSIIKIN ILTA 
ILLALLISEN KERA 

 Tule nauttimaan kuumista rytmeistä autenttisten 
havannalaisten muusikkojen esittämänä. Sukella 

aitoon tunnelmaan ja nauti maan moninaisista 
rytmeistä illallisen kera.  

ELVIS JA JOHNNY G 
ILLALLISEN KERA

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean esityksen 
kaikkien Elvis -klassikoiden kanssa! Nauti 

hyvästä illallisesta yhdessä näiden 
klassikoiden kanssa.

 AVAAMME NYT KAUDEN!

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

ARDALES
& SETENIL 

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 

omista oliiviöljyistä!

ALMIJARA
& COMPETA

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 
omasta viinistä!

PerjantaiKeskiviikko Torstai

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Tarjoamme 
sisäänpääsymaksun 
Orkideapuutarhaan!

Tiistai

ANTEQUERA
& TORCAL

Koe Andalusian sydän 
kanssamme!

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€

KAIKKI TAPAHTUMAT JÄRJESTETÄÄN KUKKO SCANDINAVIAN TOUCH - RAVINTOLASSA HYVÄN RUOAN JA JUOMAN KERA
VARAA PAIKKASI JO TÄNÄÄN JOHONKIN TULEVISTA TAPAHTUMISTAMME

Meillä on laaja tapahtumaohjelma tarjolla! Löydä suosikkitapahtumasi kaikille aisteillesi! Ennen tapahtumaa tapaat 
Woolbedin uniasiantuntijat, jotka pitävät terveysluennon ja sinulla on mahdollisuus tutustua korkealaatuisiin kashmir- ja 
merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

TAPAAMISPAIKKA Piipahda kuulemaan enemmän tapahtumistamme, sekä varaamaan paikkasi niille. 
Nähdään Kukko Scandinavian ravintolassa, Maanantaista Perjantaihin klo 11 ja 15 välillä. (Calle Oliva nr. 3) 
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Eventhouse 
Party Taurus 
toteuttaa 
tapahtumia

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com
Av. de Los Boliches 4, Fuengirola

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
info@meriatur.com • www.meriatur.com

Nyt tavoitat meidät myös 
Suomen numerosta

+358 40 6525 923 

Lauantaina 8.10.
Hinta 85 €, lapset 4-14 v. 64 €

LÄHDE 

MUKAAN!

Aamupäivällä käymme Córdoban modernimmassa 
keskustassa, jossa sijaitsee mm. Andalusian ainoa 
plaza mayor -tyylinen aukio Plaza de la Corredera. 

Päivän kohokohta on tutustuminen koko Espanjan 
upeimpaan moskeijarakennukseen, jonka keskelle 
kristityt rakensivat katedraalin 1500-luvulla. Hen-
keäsalpaavan upean katedraalin lisäksi kierrämme 
Córdoban vanhat juutalaiskorttelit ja kurkistamme 
myös Andalusian ainoaan 1300-luvulta säilynee-
seen synagoogaan.

Retkellä on myös mahdollisuus osallistua 
yhteislounaalle (kolme ruokalajia ja ruokajuoma), 
hintaan 18€.

Matkaan lähdetään aamuvarhain ja kotiin pala-
taan illalla. Huom! Retki sisältää paljon kävelyä.

900-luvulla Córdoba julistettiin kalifi kunnaksi. Kertomus on kuin Tuhannen 
ja yhden yön tarinoista, ja retkellämme Cordobaan kuulet loputkin!

Oppaana retkellä toimii 
Anssi Marstela. Anssilla on 
takanaan 25 vuoden kokemus 
sekä päiväretkien että 
Andalusian kierto-matkojen 

 ellioktamnniF .mm ätses im ätev
ja TEMA-matkoille.

Yritysuutinen

His Stars Bar:n ja His 
Stars Party Produc-
tionin omistaja Harri 
”Herra Hii” Savolai-
nen vaihtoi konsep-
tinsa nimeksi Event-
house Party Taurus. 

Palvelut ja laatu pysyvät en-
tisellään.

Nimenvaihdoksen syyk-
si Hii kertoo His Stars Bar:n 
yritysmyynnin. 

– Baari on edelleen myyn-
nissä, mutta halusin aloittaa 
tulevan kauden uudella, py-
syvällä nimellä, koska on 
mahdollista, että His Stars 
Bar nimi ja tuotemerkki 
menevät ravintolakaupan 
mukana uudelle omistajal-
le, Savolainen kertoo.

Tapahtumatalo Party 
Taurus toteuttaa tapahtu-
matekniikkaa yrityksille ja 
yksityisille. Esitystekniikan 
lisäksi tänä syksynä Herra 
Hii solmi yhteistyön Singa-
karaokepalvelun kanssa, ja 
toimii "Singa-lähettiläänä" 
Aurinkorannikolla.

Tämä mahdollistaa laa-
dukkaan karaoken vaikka 
allasbileissä tai puutarhajuh-
lissa. Myös kertaluontoiset 
karaokeillat missä vain ra-
vintolassa mahdollistuvat ja 
tekninen laatu on varmasti 
kaikkia miellyttävä.

Party Taurus aloittaa toi-
mintansa 1.10.

– Tälle syksylle valmis-
tui myös telttalava, jonka voi 
rakentaa minne vain. Se an-
taa tyyliä valoineen ja savui-
neen, oli lavalla sitten artisti 
tai vieraiden joukosta kara-

oketähtiä. Viihtyvyys ja bi-
leiden syke on taattu.

Party Taurus palvelui-
hin kuuluu myös artistivä-
litys. Yritys tekee yhteistyötä 
rannikolla toimivien muu-
sikoiden kanssa ja tuottaa 

suomalaisia eturivin artis-
teja Aurinkorannikolle.

Syksy näyttää työntäytei-
seltä. Tapahtumia on laidas-
ta laitaan teatteriprojekteista 
konsertteihin ja yksityisjuh-
liakin on listalla.

– Jos olet järjestämässä ta-
pahtumaa ja haluat onnis-
tuneet bileet, niin rohkeasti 
yhteyttä. Hii toivoo, että en-
sikontakti otetaan viestillä 
(WA/TXT) tai sähköpos-
tilla.

– Mikäli kiinnostaa tyy-
likkään, täysin valmiin 
ravintolatoiminnan osta-
minen, niin toistaiseksi His 
Stars on vielä myynnissä ja 
järkeviä tarjouksia kuunnel-
laan, Savolainen vinkkaa.

His Starsista tuttu mies, Harri ”Herra Hii” Savolainen löytyy myös Eventhouse Party Tauruksen puikoista.
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Tacojen kuningas Cheeecho ś
Cheeecho´s on koristeltu perinteisillä värikkäillä meksikolaisilla muraaleilla.

Tacoja Cheeecho ś todella-
kin tarjoaa. Jos olet joskus 
elämässäsi vieraillut Taco 
Bell ravintolassa ajatellen, et-
tä ne tarjoavat aitoja tacoja, 
olet ollut totaalisen väärässä. 
Kovakuorinen venetaco on 
lähinnä USA:ssa pikaruoka-
loita varten kehitetty bulk-
kituote. Toki Meksikossakin 
kovakuorisia tacoja saa, mut-
ta suurin osa tacoista on pie-

niä pehmeitä, itse pöydässä 
taitettavia lettusia.

Cheeecho´s tarjoaa oi-
keasti aitoa meksikolaista 
ruokaa. Se ei ole texmexiä, 
mitä useimmiten meksiko-
laiseksi itseään nimittävis-
sä ravintoloissa tarjoillaan.

– Kaikki meidän resep-
timme ovat suoraan äidil-
täni. Olen koko elämäni 
syönyt niitä ruokia, ja ajatte-

lin tarjota niitä myös suurel-
le yleisölle. Palaute on ollut 
erinomaista, ruokaa on ke-
huttu kautta linjan. Omassa 
palvelussani on vielä run-
saasti kehittymisen varaa, 
Ceciarelli naurahtaa.

Ei ollut palvelussakaan 
vikaa, kun testiryhmämme 
kävi leppoisana sunnuntai-
iltana maistelemassa tacoja 
ja muita herkkuja. Ravinto-
loitsija oli meitä vastassa 
Mucca -koiransa kanssa.

Alkuun on annettava 
vahva suositus talon guaca-
molelle. Maku on erittäin rai-
kas ja sen kanssa tarjottavat 
maissilastut ovat rapeita ja 
maukkaita. Ei todellakaan 
mitään markettitavaraa.

Sitten tacojen maailmaan. 
Ensimmäisenä maistoim-
me Costra cochinitaa. Co-
stra syntyy, kun kahden 
tacoletun väliin laitetaan 
täytteitä ja juustoa. Aivan 
uudenlainen ja erittäin her-
kullinen kokemus tacomaa-
ilmasta. Seuraava ateria oli 
perinteinen taco samalla 
herkullisella maustetulla 
possunlihatäytteellä kuin 
edellinen.

Seuraava taco oli testiryh-
män suosikki taco alambre. 
Sen täytteessä oli naudan fi-
lettä, kepeyttä siihen antoi 
vihreä paprika ja sipuli. Ma-
kunautinnon täydensi vielä 
pekoni ja ohessa tullut tuli-
nen kastike.

Sitten päästiin maista-
maan kovakuorisia taco 
doradoja. Ne oli valmiiksi 
rullattu putkiloiksi ja täyt-
teenä oli tällä kertaa peru-
naa ja juustoa. Kastikkeena 
oli vihreää tomaattisalsaa, 
joka mehevöitti rapsakaksi 

paistetun tacon.
Illan mehevin ja varmas-

ti täyttävin ruoka oli queso 
fundido con chorizo. Se on 
oikeasti chorizomakkaran 
paloja, jotka on kuorrutet-
tu runsaalla juustolla. Tämä 
herkku lusikoidaan pehme-
än tortillan sisään ja sitten 
nautitaan. Tämän ruokalajin 
terveellisyydestä voi esittää 
kriittisiä mielipiteitä, mutta 

ne eivät vaikuta sen herkul-
lisuuteen.

– Juusto ja chorizo on to-
dellinen klassikko Mek-
sikossa. Koko maasta ei 
varmasti löydy montaa ruo-
karavintolaa, joka ei tätä tar-
joilisi.

Lopuksi maistoimme vie-
lä sope -nimisiä tapas tacoja. 
Niissä oli täytteenä papu-
massaa, kanaa ja salaattia. 

Itse tacojen päälle lisättiin 
kermaa ja vihreää salsaa.

On todettava, että ateria oli 
erittäin valaiseva kokemus 
meksikolaiseen keittiöön. 
Ruokailu meksikolaisittain 
on paitsi täyttävää ja herkul-
lista, se on myös hauskaa. Ta-
coja syödään pääosin sormin 
ja annokset kannattaa ehdot-
tomasti jakaa. Isollekin seu-
rueelle riittää puuhastelua, 
kun illan mittaan kokeil-
laan erilaisia tacoja. Monia 
tacoista saa tilattua joko yk-
sitellen tai kolmen erissä tar-
joushintaan.

Ravintoloitsija Mario pu-
huu hyvää englantia. Kun 
käytte Cheeecho ś:ssa syö-
mässä, hän kertoo mielel-
lään hauskoja anekdootteja 
meksikolaisesta keittiöstä.

Ravintolassa vierailee 
usein tyypillistä meksiko-
laista musiikkia soittava 
mariachi -orkesteri. Livemu-
siikkia voi bongata useimmi-
ten perjantaisin klo 21.

Cheeecho´s sijaitsee Los Bo-
lichesin sydämessä osoitteessa 
Calle Lope de Vega 2.

– Meksikolaisen ruoan perusyksikkö on taco. 
Tacot liittyvät käytännössä kaikkiin aterioi-
hin ja niiden täytteenä voi olla mitä vaan, 
sanoo Fuengirolan uuden meksikolaisravin-
tolan Cheeecho´s:n omistaja Mario Ceciarelli.

Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

Ravintolaoitsija Mario Ceciarelli ja koiransa Mucca toivottavat suomalai-
set tervetulleeksi uudenlaisen kokemuksen äärelle. Erilaisia tacoja on tarjolla kymmenittäin. Täytteeksi löytyy lihaisia, kanaisia, juustoisia tai vegetaarisia vaihtoehtoja.

Taco on mexicolaisen ruoan perusyksikkö. Yleensä se syödää käsin.
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Historiaa haviseva Córdoba

Pentti Korpela palasi 
Aurinkorannikon 
vaelluspoluille

Jos historian lehdillä 
tosiaan on sanon-
nan mukaisesti tai-
pumusta havisemi-
seen, niin yksi paikka 
missä havina on var-
masti korvia huu-
maavaa, on Córdoba. 

Pohjoisessa Andalusiassa 
sijaitseva Córdoba oli kes-
keinen sivistyksen ja kult-
tuurin kehto jo tuhat vuotta 
sitten, kun Córdoban kali-
faatti hallitsi sieltä käsin 
suurta osaa Iberian niemi-
maasta ja aina Pohjois-Af-
rikkaan asti.

Córdobassa asui muinoin 
500.000 ihmistä. Kaupunki 
oli Euroopan sivistyksen ja 
kulttuurin kehto, johon tul-
tiin opiskelemaan ympäri 
koko kristittyä Eurooppaa. 
Kaupungissa oli 300 kyl-
pylää sekä 300 moskeijaa, 
fantastinen kirjastolaitos, 
öljylampuin toimiva katu-
valaistus sekä kuparinen ve-
sijohtoverkosto.

Córdoba oli myös portti, 

jonka kautta Eurooppaan 
tulvi tieteitä, taiteita ja kult-
tuuria muualta maailmasta.

Córdoban keskeisiin 
vierailukohteisiin kuuluu 
eittämättä suuri moskeija-
katedraali, joka rakennet-
tiin alun perin islaminvallan 
aikaan 700–900-luvuilla 
moskeijaksi. 1200-luvulla 
kristityt valloittivat Córdo-
ban maureilta katolilaisille, 
ja tämän seurauksena Kaarle 
V:n luvalla moskeijan sisälle 
alettiin rakentaa katedraalia 
1520-luvulla.

Moskeijakatedraalin li-
säksi Córdobassa pitää 
nähdä ja kokea hurmaavat 
juutalaiskorttelit. Siellä sijait-
see esimerkiksi 1300-luvulla 
rakennettu Andalusian ai-
noa synagoga, joka on säily-

nyt juutalaisten karkotusta 
edeltävältä ajalta.

Koko Córdoban vanha 
kaupunki on oikeastaan 

kuin suuri ulkoilmamuseo. 
Ei siis ihme, että kuuluu 
myös Unescon maailman-
perintöluetteloon.

Aurinkorannikon suoma-
lainen matkatoimisto Me-
riatur.com järjestää syksyn 
ensimmäisen Córdoban ret-

ken lauantaina 8. lokakuuta. 
Ilmoittautuminen ja lisäli-
sätiedot löytyvä osoitteesta 
Meriatur.com.

Kokenut vaeltaja ja 
monia patikkaop-
paita julkaissut Pentti 
Korpela on laatinut 
uuden oppaan Aurin-
korannikon patikka-
reiteille.

Teksti: Janne Leipijärvi

Korpela ei ole ensimmäis-
tä kertaa pappia kyydissä. 
Ei Aurinkorannikolla eikä 
patikkaoppaiden saralla yli-
päätään. Korpelan ensim-
mäinen Aurinkorannikon 
opas julkaistiin jo vuonna 
2008. Tuolloin ilmestyi Es-
panjan Aurinkorannikon pa-
tikkareitit. 

Reilun kymmen vuoden 
jälkeen on hyvä aika päivit-
tää suomenkielinen opas, 
josta Aurinkorannikolla 
asuvat ja täällä lomailevat 
tai muuten oleskelevat voi-
vat helposti löytää kiinnos-
tavia ja helposti tavoitettavia 
patikointikohteita.

Helppo tavoitettavuus 
on itse asiassa merkittäväs-
sä osassa uutta kirjaa, jonka 

nimi on ¡Vamos!. Kirjassa on 
kaikkiaan 21 eritasoista reit-
tiä. Näitä kaikkia yhdistää 
se, että niihin pääsee halu-
tessaan julkisilla kulkuvä-
lineillä.

Korpela selittää ja kuvai-
lee oppaassa jokaisen reitin 
varsin seikkaperäisesti ja 
kertoo myös millä bussilla 
paikalle pääsee, ja miten py-
säkiltä löytää reitin alkuun 
ja niin edelleen.

– Olen halunnut, että jo-
kaiselle reitille pääsee julki-
silla kulkuvälineillä. Se on 
ekologinen valinta, mutta 
myös helpottava asia, kun 
ei tarvitse huolehtia vuok-
ra-autosta ja vilkkaassa lii-
kenteessä on aina olemassa 
onnettomuusriski, Pentti 
Korpela itse perustelee va-
lintaansa kirjan esipuheessa.

Kattavasti tietoa

Kirjan alussa Korpela ker-
too lyhyesti Aurinkoranni-
kon ilmastosta ja luonnosta, 
arkkitehtuurista. Samoin 
tarjolla on hyvä tietopaket-
ti luonnossa liikkumiseen, 
muun muassa käytössä ole-

vat opasteet käydään läpi.
Kirjassa on myös laajem-

pi kartta, josta näkee yhdel-
lä silmäyksellä kaikkien 21 
patikkareitin sijainnit. Fuen-
girolasta katsoen lähin reitti 
lähtee kaupungin rajojen si-
säpuolelta, Fuengirolajokea 
pitkin päätyen Mijas pueb-
loon. Oppaan kauimmainen 
reitti on El Chorron maise-
missa, jokseenkin samoissa 
maisemissa kuin kuuluisa 
Caminito del Rey.

Korpela kuvailee reitit hy-
vin tarkkaan, ja navigoinnin 
helpottamiseksi oppaassa 
löytyy myös GPS-koordi-
naatit, joten eksyminen mel-
keinpä vaatii jo erikoistaitoja.

Oppaassa reitit on myös 
jaettu eri vaikeustasoihin, 

mikä varmasti madaltaa 
entisestään kynnystä myös 
kokemattomammille retkei-
lijöille. Extreme-reittejä ei op-
paasta löydy.

– Kirjan vaativimmatkin 
reitit onnistuvat keskikun-
toiselta kävelijältä, kun on 

ensin testannut kestävyyt-
tään helpommilla reiteillä, 
Korpela itse kuvailee.

Mielenkiintoisen sanalli-
sen annin ohella Pentti Kor-
pelan uusi patikointiopas 
tarjoaa ruokaa myös silmille. 
Kirjassa on satamäärin ku-

via, joiden kohteet vaihtele-
vat mykistävistä maisemista 
alueen eläimistöön, kasvis-
toon, rakennuksiin ja niin 
edelleen. Samoin jokaisesta 
reitistä on myös karttakuva, 
joka auttaa hahmottamaan 
kokonaisuuden.

Córdoban keskeisiin vierailukohteisiin kuuluu henkeäsalpaava moskeijakatedraali.

Koko Córdoban 
vanha kaupunki 
on oikeastaan 
kuin suuri 
ulkoilmamuseo. 

Pentti Korpelan mukaan uusi opas ”on suunnattu kaikille normaalikuntoisille ja harrastustaan aloitteleville 
ihmisille, mutta myös lapsiperheille”. Kirjaa on saatavilla mm. matkatoimisto Meriatur.com:sta sekä Olé-
lehden toimituksesta ja nettisivuilta.
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Lähde päiväretkelle!

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 

Caminito del Rey
HUOM. VIIKOLLA 42 TORSTAINA 20.10.

Hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavís
4.10. ALKAEN, hinta 49€

Gibraltar
Hinta 66€, lapset 8-14v 52€

Ardales & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 49€

Ronda & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 55€, lapset 8-14v 42€

Cómpeta & Almijara
Hinta 49€

El Torcal & 
Antequera

Hinta 49€

Marbella, Puerto 
Banús & Ojen

15.10., 29.10., 19.11., hinta 49€

Córdoba – kali¤ en kaupunki
8.10., 5.11., 26.11.,1 3.12., hinta 85€

Sevilla – Andalusian 
pääkaupunki

15.10., 29.10., 19.11., 10.12.
Hinta 85€

Nerja & Frigiliana
8.10., hinta 49 / 37 € 

Jerez ja Cadíz
15.–16.11., yön yli retki. 

Hinta 224€ /2hh 

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

TORSTAISINTIISTAISIN
PERJANTAISIN

KESKIVIIKKOISIN

KUKKO EVENTS AV/DE LOS BOLICHES 4, FUENGIROLA

+

+

P R E S E N T S   @MANANAKLUBIPOWERED BY 

LIPUT ENNAKKOON OSOITTEESTA

kukko.events@gmail.com

TAI       MANANAKLUBI

Pe 30.9.  FAIJA (FI)

 12€ / ovelta 15€ / klo 20–23

La 29.10.  DjJNGLE
 5€ / klo 20–23

La 19.11.  DjJNGLE
 5€ / klo 20–23

La 10.12.  Raappana (FI)

 Kari Tapiiri (FI)

 15€ / ovelta 18€ / klo 20–23
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– Taitaa olla niin, että olen tällä hetkellä 
kokenein espanjalaisen asianajajakoulutuk-
sen saanut suomalainen lainoppinut Aurin-
korannikolla, arvelee Anniina Pohjola.

Teksti ja Kuva: Antti Pekkarinen

Asianajaja näkee elämän monet kasvot

Arvelu pitänee paikkansa, 
Pohjola aloitti toimintan-
sa Fuengirolassa 16 vuot-
ta sitten. Noihin vuosiin on 
mahtunut monenlaisia seik-
kailuja ja tapauksia.

– Tässä tehtävässä on pääs-
syt katsomaan yhteiskuntaa 
ja ihmisiä mielenkiintoises-
ta vinkkelistä. Asiakaskun-
nassa on ollut järjestäytyneen 
rikollisuuden konnia, perhe-
riitoja ja ihan vaan lämpimik-
seen juttelevia ihmisiä.

Anniina Pohjola suoritti 
viisivuotiset lakiopinnot Sa-
lamancan yliopistossa. Hän 
on Espanjan asianajajaliiton 
jäsen, joten hänellä on oikeus 
edustaa asiakasta oikeuden-
käynneissä. Aina nämä ta-
paukset eivät ole erityisen 
mukavia.

Hurjia tapauksia

– Noin kahdeksan vuotta sit-
ten edustin 18-vuotiasta suo-
malaista poikaa, jonka äiti 
löytyi Esteponan rannikol-
ta merestä pahvilaatikoihin 
paloiteltuna. Olihan se kau-
hea tilanne pojalle, toki hän 
sai Espanjan valtiolta kaik-
ki oikeudenkäynti- ja muut 
kulut korvatuksi. Koskaan 
ei selvinnyt mitä äidille oli 
tapahtunut ja kuka oli jul-
man teon takana.

Kyseistä tapausta han-
kaloitti vielä se, että äidin 
omaisuus oli ennen pojan 
syntymää testamentattu 
Amnesty Internationalille. 

– Amnesty toki luopui 
osuudestaan, mutta oli sii-
nä melkoinen homma sel-

asioita hoitaessa.
– Jostain ihmeen syys-

tä suomalaiset tekevät syk-
syisin paljon testamentteja. 
Niiden kanssa on aina paljon 
puuhaa ennen joulua. Testa-
mentti onkin hyvä tehdä, Es-
panjan ja Suomen välisissä 
käytännöissä on niin paljon 
eroja, että ilman testament-
tia perunkirjoitukset voivat 
olla hankalia.

Perintöasiat, avioerot, 
asuntokaupat ja yritysten 
perustamiset ovat Pohjolan 
arkipäivää. Tällä hetkel-
lä häntä työllistävät paljon 
myös EU oikeusistunnon 
avustuspyynnöt.

Espanjassa tiukempaa

Pohjola on toiminut oikeu-
dellisissa tehtävissä myös 
Suomessa, hän pystyy ver-
tailemaan kahden maan oi-
keuskäytäntöjä.

– Suurin ero lienee siinä, 
että Suomessa lakia voidaan 
tulkita hieman vapaammin. 
Espanjassa tuomari toimii 
tiukkojen rajojen mukaan 
ja esimerkiksi lautamies-
käytäntö on sellainen, jota 
on käytännössä mahdoton 
selvittää espanjalaisille.

– Lisäksi täällä eri oi-
keuksia on huomattavasti 
enemmän kuin Suomessa, 
prosessin aloittaminen on vai-
keampaa, koska täytyy tark-
kaan tietää mihin oikeuteen 
mennään. Jos siinä alussa te-
kee virheen, koko homma voi 
kaatua muotoseikkaan.

Pohjolan mukaan Suo-
messa saatetaan lakien tul-
kinnoissa olla välillä hieman 
sinisilmäisiä.

– Jos jonkinlaista huijari-
hommaa aikoo tehdä, luu-
lisin, että se olisi Suomessa 
helpompaa. Espanjassa la-
kia tulkitaan tiukasti ja si-
tä myös valvotaan.

Sesongin alku

Pääkirjoitus 30.9.2022

vitellä asiakirjat kohdilleen. 
Kaikki meni kuitenkin lo-
pulta hyvin.

Puoli tuntia tämän haas-
tattelun tekemisin jälkeen 
Pohjola sai viestin Policia 
nacionalilta. Häntä pyydet-
tiin avustamaan seuraavaksi 
päiväksi pikaoikeudenkäyn-
tiin.

– Tapaus liittyi perheväki-
valtaan, joka oli tapahtunut 
vuonna 2019. Tuolloin henki-
lö joutui pidätetyksi ja tämän 
jälkeen ei oltu saatu tiedoksi-
annetuksi asian tiimoilta. Hä-
net tuomittiin poissaolevana 
vuonna 2020. Nyt pariskunta 
oli tulossa Espanjaan talven 
viettoon. Málagassa tuomit-
tu otettiin kiinni. 

Varsinaista oikeuden-
käyntiä ei enää pidetty, vaan 
seuraavana aamuna kello 
9.00 tuomioistuimen edes-
sä tuli ottaa vastaan tiedoksi-
annot ja päättää suorittaako 
rangaistuksen 56 päivää yh-
dyskuntapalveluna vai 6 kk 
vankeudessa. 

– Ymmärrettävästi asi-
akas valitsi yhdyskunta-
palvelun, jonka ajankohta 
hänelle ilmoitetaan myö-
hemmin. Tällaisten seikko-
jen vuoksi on tärkeää, että 
asianajaja ottaa osaa proses-
siin. Näin saadaan selvyys 
tiedoksiannoista tai muista 
vaatimuksista ja vältytään 
ikäviltä yllätyksiltä.

Edellä kerrotun kaltaiset 
rikosoikeudelliset tapauk-
set ovat osa Pohjolan työtä, 
suurin osa päivistä kuluu 
kuitenkin siviilioikeuden 
puolella ihmisten arkisia 

KUKA?
Anniina Pohjola, 45v

 ● 15v pojan äiti
 ● Kotoisin Kuusamosta
 ● Laillistettu espanjalainen 

asianajaja
 ● Opiskeli Salamancan 

yliopistossa
 ● Harrastaa uintia, lukemista 

ja yhdistystoimintaa

Mikä on mielestäsi 
paras poliisisarja?   

Teksti ja kuvat:  
AP & JL

Eeva-Leena Saarela, 21, 
Lahti

S.W.A.T. Pari ensimmäistä 
kautta on jo katsottuna.

 

Heikki Sallinen, 50,  
Espoo

The Wire. Realistinen 
kerronta koukuttaa.

Arttu Simonsuuri, 19,  
Espoo  

Ensimmäisenä tulee mieleen 
Narcos. Se on todella hyvin 
tuotettu ja kirjoitettu.

Yhdistystoimintaa
Kun Anniina Pohjola aloitti 
toimintansa 16 vuotta sitten, 
aikaa ei juuri jäänyt muul-
le kuin töiden tekemiselle. 
Pian lakitoimiston avaami-
sen jälkeen myös Anniinan 
vanhemmat muuttivat Au-
rinkorannikolle. 

Lauantaina alkaa lokakuu. Siitä alkaa perinteisesti 
Aurinkorannikon suomalaissesonki. Ei se tietysti 
ihan yhtä kova sesonki ole kuin kesä, mutta paikal-
listen suomalaisten yrittäjien näkökulmasta myyn-
tikausi alkaa. Joku on seuraavaa paria kuukautta 
nimittänyt kiimaviikoiksi.

Sesongin alku tarkoittaa sitä, että erilaiset ta-
pahtumat aktivoituvat. Musiikkia, teatteria, golfia, 
padelia, kulinarismia ja kaikkea muuta mahdollista 
kivaa on tästedes tarjolla päivittäin. Tapahtumis-
sa kannattaa käydä, niissä tapaa uusia ihmisiä ja 
saattaa saada sellaisia kulttuurinautintoja, joihin ei 
kotisuomessa vahingossakaan törmäisi.

Yhdistykset käynnistelevät toimintojaan tässä 
vaiheessa syksyä. Suomalaisyhdistyksiä Aurinko-
rannikolla riittää, jokaiselle löytyy varmasti omaa 
viiteryhmää vastaava porukka. Monenlaista har-
rastepiiriä on tarjolla.

Myös alueen espanjalaisille syksy on juhlan 
aikaa. Elokuussa vietettiin Málagan ferioita, syys-
kuussa juhlittiin Torremolinosissa ja lokakuussa 
on Fuengirolan vuoro. 

Jokaisen kaupungin oma feria on osa pitkää 
perinnettä. Feriaviikolla kouluista on lomaa ja mo-
net työpaikatkin sulkevat ovensa keskittyäkseen 
juhlintaan. On vaikea kuvitella, että esimerkiksi 
Suomessa olisi edes mahdollista viettää paikalli-
sesti näin näkyvää ja kaupungin toimintoihin vai-
kuttavaa juhlaa.

Ensi viikon torstaista alkaen Fuengirolassa nä-
kyy paljon kauniita flamencopukuja ja upeasti 
pukeutuneita ratsumiehiä. Myös hevosia on run-
saasti katukuvassa. Kännykkäkameroiden linssit 
kannattaa putsata, ferian aikaan on mahdollisuus 
saada sellaisia otoksia, että tuttavat ja sukulaiset 
koti-Suomessa ovat ihmeissään.

Anniina Pohjolan työhuoneen seinällä komeilevat Espanjan k

Sähköä Ilmassa?
Entisenä sähkömiehenä, miksipä ei nykyisenäkin, ih-
mettelee maailman tilannetta muun muassa sähkön 
saannissa. Kapasiteettia tuotantopuolella olisi vaikka 
kuinka, mutta kun homma ei pelaa. Atomivoimaloi-
ta lyödään päähän, valmiita energialaitoksia ei oteta 
käyttöön, Olkiluoto 3 käy kuin tulppavikainen mopo. 
Sähkäreistäkin on huutava pula. Ei voi ottaa urakoita, 
kun ei ole tekijöitä. 

Aurinkorannikolla oman talon omistajia helpottaa nyt 
kun saa laittaa aurinkopaneelit omalle katolle. Pari vuot-
ta sitten tämä oli vielä mahdotonta toteuttaa monopolin 
vuoksi. Säästö on iso, kun aurinko mollottaa noin joka 
päivä, eikä se pilvisyyskään paljoa säteilyä vähennä. 

Suomessa on menossa oikein aurinkopaneelibuumi. 
Ikäihmisillekin kaupataan ovelta ovelle näitä ihmelait-
teita, vaikkei korkean iän omaavat ihmiset enää pysty 
saamaan mitään etua, päinvastoin, eli voidaan sanoa, 
ettei enää kannata ostaa vihreitä banaaneita. 

Sähkön hinnan huima nousu tietää rahavirran suun-
nan muuttumista energiayhtiöille, kun vielä valtio avittaa 
kustannuksissa, ei kovin isosta hintojen alesta ole toivoa. 

Kaikki tämä energian lisähinta vaikuttaa vähittäis-
kauppaa heikentävästi suurimmalle osalle ihmisistä. 
Kun vielä tuotantohinnat nousevat enemmän kuin on 
hintoihin varaa lisätä, on tilanne kaupalle aika kinkkinen. 
Näin Suomessakin. 

Jos ja kun Suomessa korkokulut nousevat yhden 
prosenttiyksikön vuodessa, tulee kotitalouksille 1.37 

miljardia lisää maksettavaa, joka on pois 
sitten arjesta ja myös matkustamisesta. 
Ei hyvältä näytä, ihmisten usko omaan 
talouteen syöksyy jyrkästi. 

Voi sitä sitten säästää talvivaatteis-
sa, kun suuntaa nenunsa Costa Del 

Solille päin.

Vesa Uusi-Kilponen
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Asianajaja näkee elämän monet kasvot

Suomen kaartin paluulaulussa sanotaan: ”Kauan on kär-
sitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla taistellessa”. Sanat 
kuvaavat sitä sotilaan arkitodellisuutta missä tavallinen 
rivimies joutui elämään sodan kurimuksen keskellä Tur-
kin sodassa 1870-luvulla. Eipä sodan karu arki ole siitä 
tuonkaan jälkeen sen kummemmaksi muuttunut. Sodan 
neljä peruselementtiä eli vilu, nälkä, pelko ja väsymys 
ovat edelleen sodissa läsnä!

Kaikki eivät ole rivimiehiä. Aina on niitä jotka johtavat 
sotaa hyvinkin kaukaa rintaman todellisuudesta! Silloin 
myös sodan arki näyttäytyy aivan toisenlaisena. Kreik-
kalaisen runoilija Pindaroksen (518–437 eKr.) kerrotaan 
sanoneen: ”Suloinen on sota sille, joka ei sitä tunne”. 
Näin se voi olla! Jollei tarvitse kokea sodan neljää pe-
ruselementtiä omissa nahoissaan, voi sota tuntua jopa 
suloiselta. 

Se, joka on pelannut sotapelejä tietokoneella, on saat-
tanut kokea samaa suloisuutta! Taitaa Putinkin ”pelata” 
Ukrainalla omaa sotapeliään? Ne ihmisten kärsimykset 
ja valtavat tuhot mitä näemme tiedotusvälineistä, voivat 
olla Putinille harhaista fiktiota. 

Harva olisi uskonut muutama vuosi sitten että Putin 
hyökkää Ukrainaan. Se tuntui silloin yhtä epätodennä-
köiseltä kuin että joku löytäisi mustan joutsenen. Nyt 
tuo musta joutsen on bongattu!

Putin hakee ydinaseliittolaisia mm. Kiinasta, Iranista ja 
Pohjois-Koreasta. Ydinsotaa on pidetty yhtä epätoden-

näköisenä kuin mustan joutsenen löytymis-
tä! Tuskin Putin valmistelee joutsenlaulua 
koko ihmiskunnalle? Eihän?

Venäjän musta joutsen!

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt 
Luonnonvarakeskuksen 

erikoistutkija, dosentti

”Espanjan liigassa 
loukkaantumis-

kustannukset  
nousivat 121,6  

miljoonaan  
euroon.”

is.fi 29.9.

Isä ja tytär yhdistivät voi-
mansa hankkimalla yhtei-
sen liikekiinteistön. Anniina 
hoiti lakiasioita ja isä Tapio 
lääkärin töitä.

– Kaikki nämä vuodet 
olemme yhdessä suomalaisia 
palvelleet. Isä on pitänyt vas-
taanotollaan samaa hintaa 

koko ajan. Käynti lääkäris-
sä maksoi viisitoista vuotta 
sitten 50€ ja saman se mak-
saa tänäkin päivänä.

Asioiden vakiinnuttua 
ja Anniina Pohjolan po-
jan kasvettua isommaksi, 
hänelle on jäänyt hieman 
aikaa myös harrastustoi-

minnoille. Hän on kaivanut 
esille vanhat golfmailansa 
ja lähtenyt mukaan yhdis-
tystoimintaan.

– Minua pyydettiin viime 
keväänä mukaan Aurinko-
rannikon Kokoomuksen 
toimintaan. Lähdin innolla 
mukaan yhdistyksen halli-

tustyöskentelyyn. Toimin-
nassa on mukana erittäin 
älykkäitä ja tarmokkai-
ta ihmisiä. Syksyn kau-
si käynnistyy ensi viikon 
keskiviikkona Naisten lou-
naalla. Tervetuloa sinne ta-
paamaan uusia ihmisiä ja 
verkostoitumaan.

Hannu Lampinen, 50,  
Espoo

X-Files tai ehkä sittenkin 
Dempsey & Makepeace  
(Taistelupari). 15-vuotiaan  
silmiin Makepeace oli  
kuuma mimmi.

Tomi Tervo, 41,  
Helsinki 

Miami Vice. Kun sitä katsoi 
lapsena, veneet, autot ja 
vaatteet näyttivät hienoilta. 
Hankin jopa itselleni Miami 
Vice -tyylisen puvun.

Joni Brunnila, 39,  
Huittinen

911. Siinä oli tositapahtumiin 
perustuvia juttuja. Meillä 
on suvussa jo monta polvea 
toiminut pelastushommissa, 
siksi varmaan kiinnosti.

 

omeilevat Espanjan kuninkaan Juan Carlos I:n myöntämä diplomi ja Espanjan asianajajaliiton jäsenkirja.

Yhteisöllinen yrittäminen
Aurinkorannikon yrittäjät ovat monenkirjava sakki. Täältä 
löytyy niin yksinyrittäjiä, sijoittajia kuin sarja- ja kasvu-
yrityksiä edustaen lähes kaikkia äkkiseltään keksittäviä 
toimialoja. 

Onkin päivänselvää, ettei koko yrittäjäjoukko kohtaa 
koskaan toisiaan eikä verkostoitumisen tarve tai halu 
ole kaikilla sama. Mielenkiintoisia ovat kuitenkin yrittä-
jien tapahtumat, joihin aina löytää joku uusi tai omassa 
kuplassaan aiemmin viihtynyt yrittäjä. 

Mielestäni täällä olevien yrittäjien on jopa tärkeäm-
pää tuntea toisensa kuin Suomessa. Kirjavaan joukkoon 
mahtuu monenlaista hiihtäjää ja valitettavasti myös niitä 
ei-niin-rehellisiä yrittäjiä, jotka esimerkiksi jättävät ta-
hallisesti laskut kollegoilleen pystyyn. Tällainen toimin-
ta Aurinkorannikolla on kuitenkin hyvin lyhytjänteistä. 
Suurin osa meistä rannikolla toimivista yrittäjistä tun-
tee toisensa ja viesti puskaradioissa näistä koijareista 
kulkee valonnopeudella. Täällä siis kannattaa miettiä 
kahteen kertaan, mikäli aikoo kanssayrittäjiä vilpillisin 
keinoin jallittaa. 

Yhteisöstä on paljon iloa. Itse en näe minkäänlaista 
ongelmaa viettää vapaa-aikaa ”kilpailevien” yritysten 
johtajien kanssa. Meillä on ratkiriemukkaita illanvietto-
ja, vertaistukea, yhteisiä harrastuksia ja yritysten välistä 
yhteistyötä. 

Jos omalla yrityksellä sattuisi olemaan resursseis-
ta pulaa tai vice versa, voi aina kilauttaa ”kilpailevan” 
yrityksen kiholle ja case hoituu yhteisin ponnistuksin. 
Näin kaikki voittavat, ja asiakas saa laajan kokemuksen 
omaavaa ammattitaitoa huikean nopeasti. 

Kuppikunnat ovat 70-lukua. Toki olemme erilaisia, 
ja joidenkin kanssa yhteistyö ja ystävyys sujuvat toisia 
paremmin, mutta yhtä kaikki. Jokainen aurinkorannikon 
yrittäjä hyötyy yhteisestä sävelestä, tiedon 
jakamisesta ja toistemme menestyksestä. 

Kirjoittaja on Espanjan Suomalaiset 
Yrittäjät ry:n tuore puheenjohtaja ja 

kansainvälistyvän Wannado 
SuperAssareiden kasvuyrittäjä.

Irina Viitala
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Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:

Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

� Proteesit � Valkaisut
� Kirurgiat � Implantit

� Digitaaliset röntgenkuvat
� Oikomishoidot

� Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

 

Puhtia syksyyn
IHMISELLE VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ VITAMIINEJA on 13. 
Niitä tulisi saada riittävästi ravinnosta. Turvataksesi 
vitamiinien saannin, on monivitamiinilisä hyvä ja tur-
vallinen tapa. Monesta monivitamiinista saat myös 
tärkeät hivenaineet ja kivennäisaineet.

Moni suomalainen saa virallisia suosituksia vähem-
män yhtä tai useampaa vitamiinia tai mineraalia. Ne 
ovat kuitenkin terveydelle välttämättömiä. Vitamiinien 
ja mineraalien puutokset voivat haitata terveyttä sekä 
vähentää jaksamista ja stressin sietoa.

Esimerkiksi folaatin ja raudan liian vähäinen saanti 
on suomalaisilla tavallista. Myös magnesiumia saa-
daan vähemmän kuin minkä tutkimusten perusteella 
voi arvioida olevan terveydelle optimaalista.

Kenties vahvin peruste käyttää monivitamiinia on 
kuitenkin se, että sen käyttö on yhdistetty parempaan 
mielialaan. Vuonna 2013 julkaistun meta-analyysin eli 
koostetutkimuksen mukaan monivitamiini- ja mineraa-
lilisän käyttö vähentää selvästi stressiä ja väsymystä 
sekä parantaa mielialaa terveiltä vaikuttavilla ihmisillä. 

Erään katsausartikkelin mukaan aivot tarvitsevat 
B-vitamiineja enemmän kuin muu elimistö. Ravitse-
mussuositusten mukaiset määrät eivät välttämättä ole 
vielä optimaalisia aivojen terveydelle ja psyykkiselle 
hyvinvoinnille.

B-monivitamiinin on havaittu jo useissa kontrol-
loiduissa tutkimuksissa auttavan stressiin. Kolmi-
kuukautisessa kontrolloidussa tutkimuksessa B-mo-
nivitamiinin havaittiin lievittävän kuormittuneisuutta, 
sekavuutta sekä masentuneisuuden ja hylkäämisen 
tunnetta.

Käypä hoito -suosituksessa pidetään B12-vitamiinin 
puutosta parannettavissa olevana puutoksena, joka 
voi aiheuttaa muistioireita.

Myös tieteellinen kirjallisuus puoltaa käsitystä, että 
osa dementioista johtuu B12-vitamiinin puutoksesta, 
joka on hoidettavissa B12-vitamiinilisällä. 

Suosittelen itse B12-vitamiinilisää kaikille vegaa-
neille sekä 50 vuotta täyttäneille B12-vitamiinin riittä-
vän saannin turvaamiseksi. Myös laktovegetaristeilla 
B12-vitamiinin puutos on yleisempää kuin sekaruoan 
syöjillä, joten myös heidän on hyvä käyttää aika ajoin 
B12-vitamiinilisää.

B12-vitamiinia on suositeltavinta käyttää kielen 

alla imeytettävänä tablettina, jolloin imeytyminen ei 
riipu siitä, onko vatsassa ns. sisäistä tekijää. Sopiva 
annos B12-vitamiinin puutteen hoitoon on 1–2 mg 
päivässä. Ylläpitoannokseksi riittää 1 mg kahdesti 
viikossa. Metyylikobalamiini on suositeltavin ravin-
tolisänä käytettävä muoto.

B12-vitamiinin puutetta on erityisesti kasvissyöjil-
lä ja vanhuksilla. Puute johtuu usein vitamiinin liian 
vähäisestä saannista ja joskus sen kohonneesta 
tarpeesta. Esimerkiksi kilpirauhasen liikatoiminta, 
munuaisten vajaatoiminta, diabetes, tupakointi ja 
runsas alkoholinkäyttö voivat lisätä B12-vitamiinin 
tarvetta elimistössä.

Tilanteita, joissa monivitamiini  
on erityisen tarpeellinen:

• Täydentämään vajavaisen ruokavalion aiheutta-
mia ravintopuutoksia. Pikaruoka, einekset, karkit 
ja leivonnaiset eivät sisällä tarpeeksi tärkeitä ra-
vintoaineita ja vitamiineja. Mikäli ruokavaliossasi 
on parantamisen varaa, suosittelen monipuolis-
tamaan sitä ja ottamaan lisätueksi monivitamiinin.

• Tukemaan kehoa runsaan liikunnan aikana. Lii-
kunta kuluttaa kehosta pienravintoaineita, jotka 
on palautumisen ja jaksamisen kannalta hyvä 
korvata monipuolisella monivitamiinilla.

• Toipilaana. Kun olet toipilaana, ja kehosi tarvitsee 
lisätukea energiantuotantoon ja paranemiseen.

• Tasapainottamaan mies- tai naishormoneja. Hor-
monitoiminnan epätasapainotiloissa voi joskus 
olla kysymys ravintoaineiden epätasapainosta, 
jolloin monivitamiini auttaa korjaamaan tilannetta.

• Raskauden aikana, jolloin äidin ja sikiön lisääntynyt 
ravinnon saanti vaatii erityishuomiota.

• Runsas alkoholinkäyttö lisää useiden B-vitamiinien 
saannin tarvetta. Alkoholi heikentää vitamiinien 
imeytymistä, kuluttaa niitä aineenvaihdunnassa.

Monivitamiini sisältää tasapainotetusti kaikki keholle 
tärkeät vitamiinit, kivennäisaineet ja muut ravintoaineet. 
Jos et tiedä kehosi vitamiinitasoja, on monivitamiini 
turvallinen valinta, ilman huolta mahdollisista vitamii-
nien epätasapainotiloista. Jos taas olet käynyt mitta-
uttamassa vitamiini- ja mineraalitasot laboratoriossa 
ja tiedät tarkemmin puutostilat, voit nauttia 
yksittäisiä vitamiineja kuuriluontoi-
sesti niiden tasapainottamisek-
si. On hyvä muistaa, että monet 
vitamiinit ja hivenaineet toimivat 
toistensa kanssa yhteistyössä, ja 
ne tarvitsevat toisiaan oikeassa 
suhteessa. Monivitamiinissa tämä 
on otettu huomioon.

Hyvää syksyä.

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Esimerkiksi kilpirauhasen 
liikatoiminta, munuaisten 
vajaatoiminta, diabetes, 

tupakointi ja runsas 
alkoholinkäyttö voivat lisätä  

B12-vitamiinin tarvetta.

Niina Ristolainen
Laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM
+358 400 744 273
INFO@NSCGROUP.FI

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT:
� SOSIAALITYÖ
� ARJEN APU
� AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA
� SOSIAALINEN KUNTOUTUS

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

NSC GROUP OY – NORDIC SOCIAL CARE
Centro Finlandia, 2. krs � Calle Oliva 3N, Fuengirola

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

� Reikihoidot ja -kurssit 
� Tarot � Feng shui 

� Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella � Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com
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Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

Vastaanotto:
Calle Boqueron 1 Local 2 Esq. Avenida Los Boliches 35, Fuengirola 

 Ajanvaraukset:
+34 694 437 807,+358 40 564 3335,

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät

Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet

Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

Pyydä tarjous:
email: kukko.events@gmail.com

tel. +34 679 844 378 (Antti)

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset 

av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.

Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.

Vithas Xanitissa on uusi 
gastroenterologian tiimi

Yritysuutinen

Edistyneimmällä tek-
niikalla varustettuun 
tiimiin kuuluu 14 
huippuammattilaista, 
johtajanaan Tri Pedro 
Roson. Tiimi hoitaa 
kaikkia maha-suoli-
kanavan sairauksia.

Benalmádenassa sijaitse-
va Vithas Xanit Internatio-
nal Hospital on uudistanut 
gastroenterologian palve-
lunsa. Osaston johtoon pal-
velupäälliköksi on tullut 
tohtori Pedro Roson. Hänen 
alaisuudessaan toimii uu-
si 14-henkinen monialai-
nen asiantuntijatiimi, joka 
on erikoistunut ruoansula-
tuskanavan diagnosointiin 
ja hoitoon. 

Uudella yksiköllä on 
käytössä kaksi endosko-
piahuonetta ja integroitu päi-

väsairaala, jossa käytetään 
ainutlaatuisia tekoälylaittei-
ta, jotka auttavat tunnista-
maan paksusuolen syövän 
kasvaimia automaattisesti ja 
älykkäästi. Näin ollen yksik-
kö voi diagnosoida sairauk-
sia jo varhaisessa vaiheessa.

– Haluamme tarjota poti-
laillemme maailman edis-
tyneimmät saatavilla olevat 
endoskooppiset tekniikat se-
kä parasta saatavilla olevaa 
tieteellistä näyttöä, kertoo 
palvelupäällikkö Roson.

– Teemme myös intensii-
vistä koulutustyötä näiden 
tekniikoiden käytön laa-
jentamiseksi koko maassa, 
hän lisää.

Uusi yksikkö tarjoaa kat-
tavaa hoitoa maha-suolika-
navan, sapen, haiman ja 
hepatologisten sairauksien 
hoidossa. Yleisimmistä tä-
män osaston käsittelemistä 
sairauksista voidaan nostaa 
esiin mm. paksusuolen syö-

pä, jolla on merkittävä perin-
nöllisyystekijä.

– Sen havaitsemisessa ja 
hoidossa on saavutettu mer-
kittäviä edistysaskeleita, jot-
ka ovat olleet sairaalamme 
potilaiden saatavilla. Tavoit-
teena on määrittää taudin 
saamisriski, jotta voidaan ke-
hittää asianmukainen seu-
ranta sen estämiseksi, tohtori 
Roson kuvailee.

– Meillä on myös kor-
kearesoluutioinen maha-
suolikanavan diagnostisten 
toimenpiteiden yksikkö, jo-
ka tekee maha-suolikanavan 
sairauksien varhaisen ja tar-
kan diagnoosin myöhempää 
hoitoa varten käyttämällä 
viimeisintä teknologiaa ruo-
ansulatuskanavan tutkimi-
seen, hän jatkaa.

Vithas Xanit International 
Hospital -sairaalan johtaja 
Jose Antonio Rodenas haluaa 
nostaa esiin sen, miten uusi 
yksikkö kuvastaa sairaalan 

laajempaa linjausta.
– Tämän uuden osas-

ton perustaminen heijas-
taa sitä merkitystä jota 
sairaalaryhmämme pitää 
innovatiivisten ja tehokkai-
den lääketieteellisten teknii-
koiden käytöllä, paremman 
hoidon tarjoamiseksi poti-
laillemme sekä heidän hy-
vinvointinsa ja terveytensä 
edistämiseksi.

 
Tietoja Vithasista:

Vithas Group koostuu 19 
sairaalasta ja 31 lääke-
tieteellisestä ja avustus-
palvelusta 13 maakun-
nassa ympäri Espanjaa. 
Vithasin palveluksessa 
on 11.300 ammattilaista, 
jotka ovat tehneet siitä 
yhden Espanjan terve-
ydenhuollon edelläkävi-
jöistä. 

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri,

PROF. JUHA MÄKINEN
Vastaanotto Clinica Fertiassa 
maanantaina 10.10. alk. klo 17

Ajanvaraus 
puh. 952 59 23 23
Avda. Alc. Clemente Díaz Ruíz 4 B 
Edif. Tres Coronas  29640 Fuengirola

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

Myynnissä 
Centro Finlandiassa 

Meriaturissa! 239€
Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola

puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746 
info@meriatur.com

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön 
apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

WWW.WELLO2.FI

Vithas Xanitin uusi gastroenterologian tiimi koostuu 14 ammattilaisesta ja sillä on käytössään edistyneimmät endoskooppiset laitteet.
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HIFK:lta alkukierrosten pohjanoteeraus
LIIGAN ALUN PAHINTA pettymystä ei ole 
vaikea nimittää. Se on sarjan pohjamudissa 
pyörivä Helsingin IFK.

HIFK:n johto muistuttaa, että nyt pela-
taan vasta alkukierroksia, eikä sarjasijoi-
tuksista pidä tehdä liian pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä.

Toki näin on. Pitää kuitenkin muistaa läh-
tökohdat. HIFK on yksi sarjan suurimpia mes-
tarisuosikkeja. Pelaajamateriaali on Kärppien, 
Tapparan ja Ilveksen ohella sarjan 
laadukkain. Rahaakin pelaajiin 
on palanut yli kolme miljoo-
naa euroa.

Eniten helsinkiläisten esi-
tyksissä huolestuttaa peli-
ilme. Aloitetaan pirteästi, 
mutta ote katoaa pahasti 
pelin edetessä. Joukkuees-
sa on laatua, vaikka muille 
jakaa. Se ei kuitenkaan näy 
peliesityksessä.

Yllättävää on myös päävalmen-
taja Ville Peltosen kehon kieli. Hän kommentoi 
peliesityksiä pää alaviistossa masentuneen 
oloisena. Tulee mieleen, että miten tällainen 
valmentaja saa joukkoihinsa ryhtiä.

HIFK on lätkäjätkistä koostettu kokonaisuus, 
joka on tottunut siihen, ettei vaihtoaitiossa 
säästetä ärräpäitä, eikä kaukalossa vastus-

tajia. Kovan pelin joukkue on kuin lammas 
suden vaatteissa.

 
VALMENTAJILTA VAADITAAN pitkää pin-
naan tilanteessa, jossa joukkueen pelillistä 
identiteettiä rakennetaan. Tämä ei kuitenkaan 
näy sen paremmin SaiPan kuin Jukurienkaan 
vaihtoaitiossa.

Mestarivalmentaja Pekka Virta ei saa Sai-
Pan peliä oman näköisekseen. Hetkittäin 

joukkue onnistuu, mutta ote heltiää lii-
an helposti vaativasta pelitavasta, 

johon kuuluvat kiekkokontrolli ja 
viivelähdöt.

Onkohan niin, ettei pelaa-
jamateriaali yksinkertaisesti 
riitä Virran pelikirjan toteut-
tajaksi. Pitäisikö pelata kie-
kolla suoraviivaisemmin pys-

tysuuntaan.
Vähän saman ongelman 

edessä on Jukurien valmentaja Olli 
Jokinen. Hänen joukkueensa menestyi 

viime kaudella erinomaisesti. Runkosarjan kak-
kostila viime kaudella ei paljon tällä kaudella 
lohduta. Hyviä kiekollisia pelaajia lähti, eivätkä 
hankinnat ole samaa luokkaa.

Jukureilta vietiin myös pois altavastaajan 
asema. Jokaiseen peliin se lähtee tasatilan-
teesta vastustajaan nähden.

Erikoista Mikkelissä on yleisön suhtautumi-
nen. Viime kauden piti synnyttää kiekkobuumi 
kaupunkiin. Yleisöä on kuitenkin ollut hävettä-
vän vähän. Keskimäärin alle kaksituhatta. Se 
on sarjan pohjanoteeraus.

LIIGAN ENNAKKOSUOSIKIT ovat pitäneet 
hyvin pintansa HIFK:ta lukuun ottamatta. Kär-
pät, Ilves ja Tappara, miksei myös TPS ovat 
osoittaneet tasonsa.

Rauman Lukko pelaa hyvää jääkiekkoa ja 
sillä on joukkueessa kovan luokan ratkaisijoi-
ta kuten Josh Kestner, Sebastian Repo, Antti 
Saarela ja Anrei Hakulinen. Ongelmana on yhä 
ylivoimapeli ja jäähyherkkyys. Viimeksi tiistaina 
Jypiä vastaan lukkolainen istui jäähypenkillä 
lähes erän verran.

Lukko voitti pelin 5–1. Se kertoo joukkueen 
iskukyvystä. Parhaimmillaan raumalaisjoukkue 
pelaa lähes parasta lätkää Liigassa, mutta 
esitys saattaa vaihdella jopa oteluiden sisällä 
laidasta laitaan.

Porin Ässien yllättävin osa on tähän asti 
ollut nelosketju. Kahden nuoren, Feetu Knih-
ti, Jami Virtanen, piti taistella pelipaikasta. He 
tekevät kuitenkin toistuvasti tulosta kokenee 
Niklas Appelgrenin laidoilla.

Ässille voikin povata menestystä, kun vielä 
hankinnat kotipaaluun tehnyttä Jesse Joensuu-
ta myöten ovat olleet onnistuneita.
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Rullakiekko-
turnaus päättyi 
latvialaisten 
juhliinLa Liga 2

29.9.

1 Las Palmas .............15
2 Alaves ....................15
3 Eibar ......................13
4 FC Cartagena SAD ..13
5 Granada CF ............12
6 Gijon ......................11
7 Burgos CF ...............11
8 Villarreal B .............11
9 Albacete ................11
10 Andorra .................11
11 Levante ..................10
12 Huesca ...................10
13 Ponferradina ..........10
14 R. Oviedo .................9
15 Tenerife ...................8
16 Lugo ........................8
17 Zaragoza ..................8
18 UD Ibiza ...................7
19 Mirandes .................5
20 Leganes ...................4
21 Racing Santander ....4
22 Malaga ....................4

La Liga 1
29.9.

1 Real Madrid ...........18 
2 Barcelona ..............16 
3 Real Betis ...............15 
4 Athletic Bilbao .......13 
5 Osasuna .................12 
6 Villarreal ................11 
7 Atletico Madrid ......10 
8 Real Sociedad ........10 
9 Valencia ...................9 
10 Real Mallorca ...........8 
11 Girona ......................7 
12 Rayo Vallecano .........7 
13 Celta Vigo.................7 
14 Getafe ......................7 
15 Sevilla ......................5 
16 Almeria ....................4 
17 Espanyol ..................4 
18 Real Valladolid .........4 
19 Cadiz ........................3 
20 Elche ........................1

Par1 golfkisat 
ja -tapahtumat 
alkavat
KESKIVIIKKOKISAT

5.10.  Mijas, Olivos
12.10.  Mijas, Lagos
19.10.  Mijas, Olivos

PERJANTAIGOLFIT

7.10.  La Noria
14.10.  La Noria
21.10.  La Noria

 

www.par1golf.com

Tel. +(34) 609 502 148,
+(34) 635 225 315

Fuengirolan oma rullakiek-
koseura Fuengirola LIONS 
isännöi jälleen kovan suosi-
on saavuttanutta turnaus-
ta. Kiinnostuneita joukkueita 
oli kymmeniä, ja monesta eri 
maasta, mutta mukaan pää-
si vain 12 nopeinta ilmoit-
tautujaa.

Fuengirolasta mukana 
oli kaksi joukkuetta: yk-

kösjoukkue LIONS ja pääs-
ponsori BARONAn joukkue. 
Loput kymmenen joukkuet-
ta tulivat muualta Espanjas-
ta, Suomesta, Englannista ja 
Latviasta.

Kolmipäiväinen turnaus 
huipentui sunnuntaina illan-
suussa pelattuun finaaliin, 
jossa vastakkain oli Fuen-
girola LIONS ja latvialainen 

ihalle. Joukkueet kohtasivat 
toisensa jo perjantaina alku-
lohkon kamppailussa, joka 
päättyi tasalukemiin 2–2. Oli 
siis lupa odottaa tasaista ja 
jännittävää finaalia. 

Ja tasainen finaali saatiin. 
Fuengirolalaisittain harmit-
tavasti loppuottelu kääntyi 
lopulta vierasjoukkue ihal-
len eduksi maalein 3–2.

Finaalijoukkueet ihalle ja LIONS sulassa sovussa taistelun tauottua. Turnauksen voitto meni latvialaiselle 
ihalle:lle.

Turnaus pelattiin laadukkaalla 
Stilmat matolla, joka saatiin asen-
nettua turnausta edeltävänä yönä, 
kiitos yli 30 vapaaehtoisen.

Vastakkainasettelun aika.

Fuengirolan kaupungin urheilutoimesta vastaava María Hernández 
Martín luovutti pokaalin voittajajoukkueelle.

Viime viikonloppuna pelattiin Fuengirolassa, Santa 
Fen kentällä kansainväline rullakiekkoturnaus. 
Kauden avausturnaus pelattiin nyt jo 13. kertaa.

Teksti: Janne Leipijärvi Kuvat: Félix Alcalá
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MINULTA TIEDUSTELLAAN usein mahdollisuuksia 
päästä seuraamaan jalkapalloa paikan päälle Au-
rinkorannikolla ja sen lähitienoilla.

La Ligan ylimmällä sarjaportaalla eli Liga Santan-
derissa pelaa neljä andalusialaista seuraa. Real Be-
tis Balompie ja Sevilla FC ovat niistä nimekkäimmät, 
mutta ei pidä unohtaa Almeríaa tai Cádiziakaan. Jo-
kainen näistä seuroista saa vuorollaan vieraakseen 
huippuseurat kuten esimerkiksi Barcelonan, Atleticon 
ja Real Madridin. Pääsylippuja saa ostettua seurojen 
virallisten sivujen kautta, mutta ”suuriin” otteluihin pi-
letit saattavat olla kortilla. Silloin niitä kannattaa etsiä 
tapahtumalippujen jälleenmarkkinasivustolta Viagogo.
es. Useimmiten kaupat saa tehtyä ihan kohtuuhinnoin. 
Huippuottelut, Euroopan sarjoista puhumattakaan, 
ovat ainoastaan muutaman tunnin ajomatkan päässä.

Toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla eli Liga Smart-
bankissa pelaa allekirjoittaneelle hyvinkin tuttu Má-
laga CF, mutta samalla sarjaportaalla operoi myös 
viime kaudella dramaattisesti viimeisellä kierroksella 
Liga Santadersta tippunut Granada FC. Ajomatka 
jälkimmäisen stadionille kestää vain parisen tuntia.

Ammattilaissarjojen ulkopuoleltakin löytyy tärppejä. 
Kolmannella sarjaportaalla (RFEF1) pelaa perinteikäs 
Córdoba, jonka kotistadion on näkemisen arvoinen. 
Sama koskee myös joukkueen kaunista kaupunkia. 
Fuengirolan naapurissa Torremolinoksessa pelaa 
nousujohteinen Juventud neljännellä tasolla (RFEF2).
Torressa katsomossa on kiva tunnelma ja tarjolla on 
kuumaa paellaa sekä kylmää olutta.

Viidenneltä sarjaportaalta (RFEF3) löytyy Mála-
gan ”itäkeskuksen” kuuma jengi El Palo. Samassa 
sarjassa pelaa myös Atletico Malagueño eli Malaga 
CF:n B-joukkue sekä suuruutensa päivistä kauaksi 
pudonnut Marbella FC. 

Aina ei tarvitse mennä edes merta edemmäs ka-
laan. Ihan tästä Fuengirolan ytimestä Santa Fe:n ken-
tältä (hotelli Nuriasolin vieressä) löytyy kotiottelunsa 
pelaava UD Fuengirola Los Boliches. Joukkue operoi 
edellä mainittujen sarjojen alapuolella Andalusian ”yk-
kösessä”. Ensi kuulemalta ei kuulosta vielä miltään, 
mutta muistakaamme kuinka muutama vuosi sitten 
tämä jengi pieksi ystävyysotteluissa suomalaisen 
JBK:n kahtena perättäisenä vuotena. Tämä siis vaikka 
eroa sarjaportaiden välillä on peräti kolme. 

Espanja on jalkapallomaa ja pelejä on 
parhainta seurata paikan päällä. Samal-
la sitä tutustuu helposti uusiin ihmisiin 
ja paikkoihin. Tässäpä sitä tärppejä 
satunnaiselle jalkapallomatkailijalle ja 
muillekin. Autan mielelläni kaikkia löytä-
mään paikan päälle matseihin, joten 
jos on kysyttävää niin nykäiskää 
vapaasti hihasta.

La Liga

Jalkapalloa 
Aurinkorannikon 
läheisyydessä

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Kisakausi käynnissä

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

14.2. MSC LIRICA
HINNAT SISÄLTÄVÄT: 
• Risteilyn valitussa 

hyttiluokassa • Kaikki 
ateriat laivalla: aamiainen, 

lounas, iltapäiväkahvi, 
illallinen • Virvoitus- ja 
alkoholijuomat laivan 

ravintoloissa ja baareissa 
• Verot, satamamaksut 

sekä palvelurahat • 
Laivan viihde- ja vapaa-

ajanohjelman • Suomalaisen 
matkanjohtajan palvelut 

• Bussikuljetuksen 
Fuengirolasta Málagan 
satamaan ja takaisin

Malaga, Alicante, Genova, 
Marseille, Barcelona, Tanger, 
Casablanca, Ceuta, Malaga

Ulkohytti 
merinäköala 
1195€ / hlö

Parvekkeellinen 
ulkohytti 

1495 € / hlö

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

YSTÄVÄNPÄIVÄ-
RISTEILY

– Jalkaterät väsähtivät ja 
kipeytyivät. Ne eivät vaan 
jaksa kantaa pidemmälle, 
sanoi Taina Liekari, joka lo-
petti Fuengirola tutuksi -kä-
velytempauksensa torstaina 
vähän yli yksi iltapäivällä.

Matkaa taittui keskiviik-
koaamusta alkaen noin 145 
kilometriä. Nopealla lasku-
toimituksella se on piirua 
vaille 20 kertaa koko ran-

takatu päästä päähän.
Kävely alkoi keskiviikko-

aamuna klo 08.00. Tainan 
jalkaterät kestivät siis hie-
man reilut 29 tuntia. Juuri 
ennen kävelyn lopettamis-
ta kulkeminen näytti vai-
valloiselta. Jalkoihin selvästi 
sattui. Hymy ei kuitenkaan 
ollut hyytynyt, iloisena hän 
jaksoi kommentoida käve-
lyään.

– Kyllä tässä univajeessa 
vielä jaksaisi kävellä, mut-
ta jalat eivät anna periksi 
jatkaa.

Liekarin kokemuksista 
kuulemme myöhemmin li-
sää, nyt hän menee varmasti 
suihkun kautta nukkumaan.

Eipä tuollaiseen urak-
kaan ihan jokainen perus-
pentti pysty.

Taina jaksoi kävellä 
29 tuntia putkeen

Tainan mieli olisi jaksanut, vaan jalkaterät väsyivät.

Aurinkorannikon suoma-
laisten golfareiden kisa-
kausi on ensi viikosta alkaen 
täydessä vauhdissa. Juhala 
Gofin kisat alkoivat jo vii-
me viikon torstaina, ensi vii-
kolla kalenteriin asettuvat 
PAR1:n keskiviikkokisat ja 
perjantaigolfit. Myös Suome-
lan kisakausi käynnistyy en-
nen lokakuun puoltaväliä.

Syksyn aikana järjeste-
tään perinteisesti myös lu-
kuisia erikoiskilpailuja. 
Niistä kannattanee mai-

nita ainakin lokakuun 15. 
pelattava Kokoomuksen Au-
rinkogolf, pari kertaa pelat-
tavat Paseo 100 -kisat, sekä 
Ewald ś -kisa marraskuun 
puolivälin jälkeen.

GOLF- 
tuloksia

405th COPA DOS LEONES  

EL PARAISO GOLF CLUB 

22.9.2022

406th COPA DOS LEONES  

CABOPINO GOLF CLUB 

29.9.2022

 
Kategoria 1.  HCP 0–17.0 

1. Jaska Honkonen
 hcp 9,0 ...................tulos 40
2. Kari Rissanen 
 hcp 11,4 .................tulos 37
3. Tepi Saarentola
 hcp 8,5 ...................tulos 36

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Jukka Lehtiö  
 hcp 17,9 .................tulos 42
2. Reima Lehto
 hcp 27,0 .................tulos 41
3. Ari Rinta-Pollari
 hcp 21,2 .................tulos 39

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Laura Vihko  
 hcp 20,0 .................tulos 34
2. Ulla Keso
 hcp 24,9 .................tulos 32
3. Tanja Lukkarila
 hcp 28,3 .................tulos 32

 
Kategoria 1.  HCP 0–17.0 

1. Juha Meronen
 hcp 14,7 .................tulos 30
2. Jukka Muhonen 
 hcp 12,2 .................tulos 29
3. Katri Salminen
 hcp 16,0 .................tulos 26

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Kari Kallio  
 hcp 18,9 .................tulos 35
2. Pertti Ailio
 hcp 20,0 .................tulos 33
3. Semi Seppälä
 hcp 24,7 .................tulos 27

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Päivi Nuutilainen  
 hcp 35,4 .................tulos 26
2. Tuula Haapala
 hcp 23,2 .................tulos 23
3. Helena Kallio
 hcp 24,8 .................tulos 22

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/
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Päättynyt kesä oli Málagassa mittaushistorian kuumin

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 5.10.2012 ilmestynees-
sä lehdessä kerrottiin suomenkie-

listen uutisten loppuneen Fuengirola 

TV:stä. Kanavan suomalaiselle toimit-
tajalle Nina Töllille tarjottiin huonon-
tuneen taloustilanteen vuoksi keväällä 

vaihtoehdoksi työajan puolittamista tai 
irtisanomispakettia. Hän ehti toimittaa 
suomen- ja englanninkielisiä uutisia ka-

navalla yli 10 vuotta. Viimeinen lähetys 
suomalaisuutisia nähtiin kesäkuun lo-
pulla 2012 ja samalla lopetettiin myös 
englanninkielisten uutisten tuottaminen. 
Molemmat uutismuodot olivat kaupun-
gin ulkomaalaisväestölle merkittävä me-
dian lähde ja kanavapäällikkö toivoikin 
niiden voivan jatkua vielä jonain päivänä.

Pääuutisissa kerrottiin myös kehitys-
ministeriön suunnitelmasta ulottaa 

rautatieyhteys niin sanotulla luotijunal-
la Marbellasta aina Almeriaan. Suunni-
telma oli kaavailtu ulottuvaksi vuoteen 
2024 asti, mutta kuten tiedämme, juna-
yhteyttä Marbellaan ei ole, eikä näy.

Muissa uutisissa esiteltiin Fuen-
girolan vuosittaisen feria-viikon 

ohjelmaa. Feriajuhla oli listattu yhdeksi 
Andalusian tärkeimmistä tapahtumista 
ja siellä vierailikin vuosittain jopa mil-
joona ihmistä. Mijasissa koirat saivat jat-
kossa ulkoilla kaikkialla kunnan alueilla, 
myös uimarannoilla rantakauden ulko-
puolella eli lokakuusta maaliskuuhun. 

Sevillassa jo vuodesta 1997 toiminutta 
Isla Mágicaa esiteltiin myös. Se oli jo 

tällöin suosittu koko perheen teemapuis-
to, jossa tekemistä oli runsaasti off-sea-
sonillakin. Lehden ilmestymisen aikaan 
40-vuotias autourheilija Mikko Eskelinen 
starttasi Espanjan GT-ratasarjan johtaja-
na Jerezin osakilpailuun. 

Vaikka yksittäisiä 
lämpötilaennätyk-
siä ei tehtykään, kesä 
2022 jää historiankir-
joihin Málagan kau-
pungin kuumimpana.

Teksti: Janne Leipijärvi 
Kuva: Santtu Hyytinen

Moni Aurinkorannikolla tä-
män kesän viettänyt on ar-
vioinut ns. ”lonkalta” että 
päättynyt kesä oli poikke-
uksellisen kuuma. Kyseessä 
ei ole helteiden väsyttämi-
en aivojen aistiharha, vaan 
myös viralliset tilastot tuke-
vat havaintoa.

Espanjan ilmatieteenlai-
toksella (AEMET) on Málagan 
lentoasemalla mittauspiste, 
jota se käyttää Málagan kau-
pungin sään tilastoimiseen. 
Noiden tilastojen mukaan tä-
nä kesänä, tarkemmin sanot-
tuna kesä-, heinä ja elokuussa 
päivän korkein päivälämpöti-
la oli keskimäärin 31,8 celsiu-
sastetta. Lukema on korkein 
koko sinä aikana kun tilas-
toa on pidetty, vuodesta 1943 
alkaen.

Ennätyskuuma kesä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, 
että äärimmäisen kuumia 
päiviä olisi ollut poikkeuk-

sellisen paljon. Virallisessa 
mittauspisteessä päiväläm-
pötila nousi yli 35 asteeseen 
vain seitsemänä päivänä ke-
sä-elokuun aikana. Vähem-
män näitä erittäin kuumia 
päiviä on ollut viimeksi ke-
sällä 2017.

Myöskään yksittäisen päi-
vän lämpöennätystä ei rikot-
tu. Mittaushistorian kuumin 
päivä löytyy edelleen kesältä 
1978, jolloin virallinen huip-
pulämpö kirjattiin lukemiin 
44,2 celsiusastetta.

Sen sijaan poikkeuksel-
lista oli ensinnäkin se, ettei 
koko kesälle osunut kuin 
muutama viileämpi päi-
vä, jolloin päivän ylin läm-
pötila jäi alle 28 asteeseen. 
Lisäksi lämpötila pysytteli 
harvinaisen sitkeästi kor-
kealla myös öiseen aikaan. 
Vuorokauden keskilämpö-
tila asettuikin koko noiden 
kolmen kuukauden aikana 
26,84 asteeseen. Tämäkin lu-
ku on vuonna 1943 alkaneen 
mittaushistorian korkein.

Normaalia vai 
epänormaalia?

Diario Sur käsitteli tuoreita 
tilastoja laajassa artikkelis-
sa, jonka yhteydessä lehti 
oli haastatellut mm. ilmas-
tonmuutosasiantuntija José 
Damian Ruiz-Sinogaa Má-
lagan yliopistosta. Hänen 
mukaansa tällaiset läm-
pötilat eivät ole normaa- 
leja.

– Kello viideltä heinäkui-
sena iltapäivänä on yleensä 

hyvin kuumaa, ja sisämaas-
sa kenties vielä vähän kuu-
mempaa. Se on normaalia, 
mutta epänormaalia on se, 
ettei lämpötila laskenut  tä-
nä kesänä paljoakaan edes 
yöllä, Ruiz-Sinoga totesi Di-
ario Surille.

Niin ikään samassa artik-
kelissa haastateltu Málagan 
yliopiston kasvitieteen pro-
fessori Enrique Salvo Tierra 
oli samoilla linjoilla. Hän jo-
pa esitti hurjalta kuulosta-
van ennustuksen.

– Todennäköisesti pa-
rin-kolmen vuoden ku-
luttua saavutamme täällä 
jo 50 lämpöastetta, Salvo  
Tierra arvioi.

– Pitää muistaa että edes-
sämme on Afrikka, jonka 
aavikolla mitattiin viime 
vuonna koko planeetan 
kaikkien aikojen lämpöen-
nätys 56 astetta, tuskin 450 
kilometrin päässä täältä, hän 
perusteli näkemystään.

Lähde: Diario Sur

Välimeren viilentävät laineet olivat tänä kesänä erityisen tarpeellisia.
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Ewald´s osti 
Mummolan
Fuengirolassa yhdek-
sän vuotta toiminut 
leipomo Mummola 
vaihtaa omistajaa. 
Uutena isäntänä 1.10. 
aloittaa New Ewald´s 
-ruokakauppa.

– Hyvillä mielin luovun rak-
kaasta yrityksestäni. Meil-
lä on Ewald ś:n kanssa ollut 
tiivis yhteistyö jo aiemmin-
kin, joten luovutan leipomon 
tuttuihin käsiin, sanoo Ree-
ta Naumanen, Mummolan 
perustaja.

Mummola jatkaa toimin-
taansa omana yksikkönään. 
Tuotevalikoima pysyy sa-
manlaisena, joskin sitä kehi-
tetään jatkuvasti asiakkaita 
kuunnellen.

– Kuluttajat eivät tätä 
yrityskauppaa välttämättä 
edes huomaa. Uusia kasvo-
ja saattaa tiskin takana nä-
kyä, mutta muuten toiminta 
jatkuu hyväksi todetulla po-
lulla, sanoo kauppias Tapa-

ni Kangasniemi Ewald ś:sta.
Yrityskaupalla haetaan 

erilaisia synergiaetuja. 
Ewald ś ja Mummola sijait-
sevat lähellä toisiaan, joten 
erilainen kanssakäyminen 
on luontevaa.

– Mummolan tuottei-
ta saa jatkossa luontevasti 
myöhempään iltapäivällä. 
Mummola sulkeutuu klo 16, 
mutta Ewald ś jatkaa tuottei-
den myyntiä ilta seitsemään 
saakka, kertoo Ewald ś:n toi-
nen omistaja Marko Tam-
menkoski.

Mummola on vakiinnut-
tanut paikkansa suoma-
laisten leipomotuotteiden 
ykköstuottajana Aurinko-
rannikolla. Suosituimpia 
tuotteita ovat karjalanpiira-
kat, erilaiset pullat ja ruis-
leipä.

– Sesonkiaikaan syksyl-
lä ja keväällä karjalanpii-
rakoita on myyty 300–400 
päivässä, pullia melkein sa-
man verran. Myös esimer-
kiksi lihapiirakoita menee 
kymmeniä päivässä, Nau-
manen laskeskelee.

Asiakaskunta on ollut 
pääsääntöisesti suomalai-
sia, mutta myös muita kan-
sallisuuksia on näkynyt.

– Espanjalaiset tykkäävät 
korvapuusteista, heitä käy 
aika paljon. Skandinaaveilla 
on samanlainen maku kuin 
meillä, eli ruotsalaiset, norja-

laiset ja tanskalaiset täyden-
tävät myös tiuhaan leipä- ja 
pullavarastojaan Mummo-
lassa, Naumanen sanoo.

Yrityskaupan yhteydessä 
Mummolaan on rekrytoitu 
myös kaksi kovaa keittiöam-
mattilaista. Leipureina aloit-
tavat Sirpa Juhala ja Antti 

Pesonen. Molemmat ovat tut-
tuja hahmoja alueen suoma-
laisyhteisössä.

– Mummolan ostoa suun-
nitellessamme oli tärkeää, 
että löydämme heti aluksi 
hyvän tiimin ylläpitämään 
ja kehittämään toimintaa. 
Juhalan ja Pesosen kanssa 

aloitimme keskustelut al-
kukesästä ja he ovat lähte-
neet innoissaan mukaan, 
Tammenkoski iloitsee.

Uudet leipurit aloittavat 
työnsä lauantaina 1.10. Ree-
ta Naumanen jatkaa heidän 
perehdyttäjänään noin kuu-
kauden verran.

Yritysuutinen

Mummolan uuninvartijat vaihtuvat. Kuvassa Tapani Kangasniemi, Sirpa Juhala, Marko Tammenkoski ja Antti Pesonen. Äärimmäisenä oikealla 
entinen omistaja Reeta Naumanen.

business & co-working center Boliches

www.smartworkplaza.com/boliches

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

● Kaikki yrityspalvelut 
saman katon alta keskeltä 
kaupunkia.

●Meillä verkostoidut ja luot 
uusia mahdollisuuksia liike-

toimintasi kehittämiseen. 

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

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

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

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

• Kuljetukset • Postilokerot 

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Kaikki
matkallesi
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TILAA OMASI:puhelimitse (+34) 952 470 794 tai sähköpostitse: tilaajapalvelu@olekustannus.com     

¡VAMOS!   on nyt 
ilmestynyt

AURINKORANNIKON PATIKKAREITIT SELKEÄMMIN KUIN KOSKAAN

Olé-kustannuksen uusi patikkaopas ¡VAMOS! 

saa sinut tutustumaan ympäristöösi uusin 

silmin selkeine karttoineen ja selityksineen. 

Oppaan erityispiirteenä on, että kaikille reiteille 

pääsee julkisia kulkuneuvoja käyttäen! 

40H
in

ta Olé-club 
jäsentarjous:-5

“Polulle siirtyminen on fyysisenä matkana vain muutamia 

minuutteja hotellirannikolta, mutta suuri muutos mielentilassa 

ja ympäristössä.” Pentti Korpela
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www.4puz.com

 

1.  Mikä on väkiluvultaan maailman suurin metropolialue?
2.  Kuinka monta eri sarjojen pokaalia jalkapallojoukkue  

Real Madridilla on?
3.  Mikä oli erityisesti James Bond -näyttelijänä tunnetuksi 

tulleen Sean Conneryn etunimi?
4.  Mistä englanninkielisestä sanasta nimi Elvis on 

anagrammi?
5.  Minkä vakoilulaitteen ukrainalaiset ostivat Suomesta?
6.  Minä vuonna puolustusvoimat otti käyttöön nyt poistetut 

Vinka-koulutuskoneet?
7.  Missä kaupungissa syntyi autourheilun jokamiesluokka?
8.  Millaista historiaa kannabiksen poltto teki kesällä 

USA:ssa?
9.  Kuinka monta prosenttia maailman ihmisistä on syntynyt 

kuningatar Elisabet II:n valtakaudella?
10. Minkä palkinnon Kaski Savubock -olut voitti tänä vuonna?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 

Erikoiset taustavärähtelyt sekoittavat viikkoasi 
hyvinkin positiivisesti! Aisti erilaisuus! Onnea 
saat sekavista tunteista!

Viikkoosi sisältyy todella sähköisiä kohtaamisia, 
joista saat niin paljon virtaa että mm jaksat 
tanssia koko yön! Onnea saat ruusuista!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Luvassa tähtimerkillesi on ihanasti vavisuttavia 
muutoksia. Usko tulevaan! Onnea saat faktasta 
ja tiedosta!

Omanlaisesi hyrinähetket aloittavat viikon-
loppusi mitä parhaiten! Romantiikkaa on nyt 
luvassa! Onnea saat lukemalla kirjan!

Hae rakastettusi seuraksesi ja tutkikaa 
mahdollisia lomareissuja! Onnea saat 
matkustamalla Espanjan kaupunkeihin!

Sosiaalinen myötätuuli heiluttelee hiuksiasi 
koko tulevan kauden. Tapaat ihania ihmisiä ja 
saat uusia ystäviä ja myöskin onnea!

Alat saada epätodellisen ihania ehdotuksia, 
joihin sinun kannattaa syöksyä mukaan!  
Onnea saat kaikesta kreisistä!

Viikonloppusi on niin aurinkoinen ja lempeä 
sekä humoristinen, että sinua naurattaa vielä 
alkavalla viikollakin ja se tuo onnea!

Asiapohjainen säpinä ja mukavat käänteet 
laskeutuvat elämääsi ja helpottavat sitä! Onnea 
saat merenrannoista!

Välttääksesi värittömän viikon tylsyyden keksi 
jotain hauskaa touhuttavaa jokaiselle päivälle! 
Onnea saat ruusuilla tanssimisesta!

Ajaudut viihtymisen saarekkeille ja ihastelet 
pintaliitoa. Ota kepeämmin, sillä se tuo sinulle 
hetkellistä onnea!

Muutoskaipuusi näkyy herkuttelupäivien lisään-
tymisenä, mutta se ei haittaa sillä tarvitset 
jokaisen onnenpisaran! 

P Ä H K I N Ä T

H E M I N

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

Helikopteri sammuttamassa Mijasin 
maastopaloa.
Kuva: Riku Järvinen

LUKIJAN 
KUVA 

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

Marokon
kulta

- tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntym
istä

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

info@meriatur.com
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www.aurinkorannikonseurakunta.fi 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi 

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

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

www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi 

               @aurinkorannikonmerimieskirkko            

tia.raunio@merimieskirkko.fi

www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi 

SUOMEN 

MERIMIESKIRKKO

.fi

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

SEURAKUNTAKOTI

Ma  11-14   Kahvila ja kirjasto avoinna
Ti   17.30-19  Kamalat äidit -vertaistukiryhmä murrosikäisten  
    äideille
Ke  11-14   Kahvila ja kirjasto avoinna
Ke  11-14   Pappi tavattavissa
Ke  11-14   Keskusteluapua
Ke  11-14   Verenpainevastaanotto
Ke  14   Raamattu- ja rukouspiiri
To  14   Kaikille avoin sydänterveys -luento
To  18   Haapaniemen puhallinorkesterin konsertti
Pe  10-12   Muskari ja perhekerho 14.10.
Pe  18   Lauluseurat
La  19   SaapasKahvila
Su  18   Messu

MUITA TAPAHTUMIA

Ma  12-14   Tule keskustelemaan ADHD -liiton  
    edustajan kanssa 10.10.
Ma  9.30-11.30 Perhekerho 10.10. alkaen

TORRENTUPA

Ke 5.10. alkaen avoinna 11-14. Kahvitarjoilu. 
Jatkossa avoinna ma, ke ja pe 11-14.

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

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
p. +34 654 511 472  
juha.sarkkinen@evl.fi

Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p. +34 952 665 718, Seurakunnan toimisto
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
ext-marja.karjalainen@evl.fi

 

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

TAVARAN

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

• Laukut, bägit
• Moottoripyörät
• Henkilöautot
• Muutot

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

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo
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Rannikon menot viikon varrelle:
www.fuengirola.fi/menovinkit

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän – NE KISSA VIE!
+358 400 212 990  �  +34 645 290 899

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi  

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

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

Vuokralle  
tarjotaan

Vuokrattavana edullinen auto-
paikka, lukollinen autohalli juna-
kadulla osoitteessa Jesus Cau-
tivo 6 TUPASI +34 687 518 980  
tupasi.sl@gmail.com 

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

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–16   

Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

Työharjoittelu
Opiskelen Suomessa kokiksi 
ja etsin harjoittelupaikkaa Es-
panjasta n. 3kk:den ajaksi.Olen 
asunut siellä viimeiset 7v. Joten 
jos tunnollisen innostuneelle ”il-
maisharjoittelijalle” on keittiös-
sänne tilaa, niin soitelkaa! Tel. 
+358 40 684 0360 / Miia

 KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Syyskauden kokoustoiminta alkaa 2.10. Rantakirkolla!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja facebook. Tervetuloa!

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

PAIKKOJA AVOINNA
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Putin saa tehdä mitä tahansa
VENÄJÄN TILANNE ja toiminta kauhistuttavat yhä 
enemmän. Lännessä ihmiset kysyvät, miten on mah-
dollista, että maan presidentti Vladimir Putin saa 
tehdä mitä tahansa, mutta pysyy vallassa.

Itse asiassa hänen valta-asemansa horjuttajia 
ei juuri ole.

Osittainen liikekannallepano on sekin ollut mel-
koinen farssi. Kilometrien autoletkat kertovat, miten 
armeijaan joutumista pelkäävät nuoret miehet pake-
nevat maasta. Heitä on eri arvioiden mukaan jo sa-
toja tuhansia. Tarkkaan lukua ei tiedä kukaan. Vain 
sen, että pakenijoiden määrä kasvaa päivä päivältä.

 
* * *

ITSE KUTSUNNAT OVAT nekin länsimaisittain aja-
tellen katastrofaalisia. Kutsutuista osa on jopa sai-
raita, ikääntyneitä ja heitä, joilla ei ole minkäänlaista 
sotilaskoulutusta.

Putinhan ilmoitti, että armeija värvää 300 000 re-
serviläistä eli vain niitä, joilla on sotilaallinen koulutus 
tai sotimisesta kokemusta. Ulkopuolelle Putin ilmoitti 
jättävänsä ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijat 
ja perheenisät, joilla on pieniä lapsia.

Eronneet ovat löytäneen uudelleen toisensa ja pika-
avioliittoja solmitaan rintamalle joutumisen pelossa.

Kutsuntoihin värvätään etupäässä syrjäseutujen 
nuorukaisia, koska pelätään, että Moskovan ja Pietarin 
kaltaisissa kaupungeissa syntyy vahvaa vastarintaa, 
joka voi eskaloitua koko maahan.

 
* * *

TOKI YMPÄRI VENÄJÄÄ osoitetaan kaduilla mieltä, 
mutta mielenosoitukset tukahdutetaan tehokkaasti, 
koska kyse on vain tuhansista ihmisistä, ei kymme-
nistä tuhansista.

Venäläiset pysyvät toistaiseksi passiivisina, koska 
mielenosoituksiin osallistuminen voi tietää vuosien 
vankeutta. Lisäksi miliisien kovat otteet pelottavat.

Venäläisten todellisista mielialoista on vaikea ottaa 
selvää. Selvää on vain passiivisuus.

Vahva vaikuttaja mielialoihin on myös valtiollinen 
propaganda, jota suolletaan valtakunnallisista uuti-
sista ulos. Uutisissa sama viesti toistuu koko ajan. 
Länsi uhkaa Venäjää ja haluaa hajottaa koko maan.

Hyökkäys Ukrainaan on uutisten mukaan pelas-
tusoperaatio, jolla halutaan pelastaa maa natsien 
kynsistä.

 
* * *

VLADIMIR PUTIN ON onnistunut tehokkaasti hallit-
semaan venäläisten mielialoja pelolla ja valheilla. 
Hän on myös tehokkaasti eliminoinut vastavoimien 
syntymistä. Osa hänen vastustajistaan istuu linnas-
sa tai on kuollut. Riippumattomat verkkomediat on 
pakotettu toimimaan ulkomailta käsin.

Maahan ei ole päässyt muodostumaan sellaista 
joukkoliikettä, joka tempaisi venäläisten mukaansa 
vaatimaan muutosta.

Sellaisten solujen rakentaminen on katkaistu al-
kuunsa tehokkaalla urkinnalla, lakeja tiukentamalla 
ja yksittäisiä ihmisiä eliminoimalla.

Putin käyttää keppiä ja porkkanaa kansalaisiin-
sa. Eläkkeitä on korotettu ja etuuksia parannettu. 
Vaakakupin toisella puolella ovat sitten kaikkinaiset 
kiristystoimet, väkivalta ja pelon lietsonta.

 
* * *

VASTA KUN SODAN karmeus paljastuu ruumisark-
kujen kotiin tuomisina, elintason romahduksena ja 
kasvavana kritiikkinä ympäri maata, voidaan odottaa 
todellisen muutosvastarinnan Putinia kohtaan alka-
van. Siihen voi kuitenkin mennä aikaa.

Toki pitää muistaa se, että kun rauta-
esirippu repesi kolme vuosikymmentä 
sitten, kaikki kävi nopeammin kuin 
kukaan oli uskonut. Samaa lännessä 
toivotaan nyt, mutta myös pelätään 
Ukrainan sodan vain pitkittyvän.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi

693 249 177

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

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

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

1. Suur-Tokio
Suur-Tokion alueella osuu 38 miljoonaa ihmistä. Se on 
yli kuusi kertaa enemmän kuin Suomessa on asukkaita. 
Sillä on myös maailman suurin kaupunkitalous, vuonna 
2015, yli 1.600 miljardia euroa. Suomen valtion budjetti 
vuodelle 2022 on vain 64,8 miljardia euroa.

2. 98
Real Madrid, joka tunnetaan paremmin nimellä Madrid, 
voitti viimeisimmän pokaalin elokuussa, kun se kaatoi 
Super cupin loppuottelussa Eintracht Frankfurtin 2-0. 
Ottelu pelattiin Helsingin Olympiastadionilla. 

3. Thomas
Thoman Sean Connery syntyi Edinburghissa Skot-
lannissa 25.8.1930 ja hän menehtyi Bahamalla Nas-
saussa 31.10.2020 eli 90-vuotiaana. Connery sijoittui 
kolmanneksi vuoden 1953 kehonrakennuksen Mr. 
Universe -kilpailussa. Hän aloitti näyttelijän uransa 
1950-luvun alussa.

4. Lives
Lives eli suomeksi elää. Elviksellä oli isoveli – tarkemmin 
sanottuna kaksoisveli, joka syntyi kuolleena minuuttia 
aikaisemmin kuin Elvis. Useat Elvis-kirjailijat ovat omis-
sa teoksissaan uskoneet veljen kuoleman vaikuttaneen 
traumaattisesti laulajalegendan omaan elämään.

5. Vakoilusatelliitin
Ukrainalaisen mediapersoona Serhiy Prytulan perusta-
ma vapaaehtoinen avustusjärjestö osti joukkorahoituk-
sella Suomesta vakoilusatelliitin. Satelliitti on tarkoitus 
laukaista avaruuteen loppuvuodesta.

6. 1980
Ilmavoimat korvaavat suomalaiset Vinkat saksalaisilla 
Grob-koneilla, joilla tulevat hävittäjälentäjät saavat kos-
ketuksen ilmailuun. Puolustusvoimat myi loppukesästä 
15 viimeistä Vinkaa huutokaupassa. Koneet myytiin 
lentokelvottomina.

7. Porissa
Luokka syntyi 1975, kun eräälle peltoniitylle oli tulvinut 
vettä, joka oli jäätynyt, mutta se ei kelvannut luistinradak-
si. Paikallinen autourheiluseura kysyin maanomistajalta 
lupaa rakentaa väliaikainen ajorata. Siellä ajettiin väljillä 
säännöillä epävirallisia kisoja. Yksi luokka oli alle 2.000 
markkaa maksavat autot. Näin syntyi Jokkis.

8. Se ohitti tupakan polton
Analytiikkayritys Global teki kyselytutkimuksen USA:ssa 
5.–26. heinäkuuta. Vain 11 prosenttia amerikkalaisista 
kertoi polttavansa tupakkaa. Sen sijaan pilveä poltti 
säännöllisesti 16 prosenttia amerikkalaisista. Tutki-
musten mukaan kannabista on kokeillut 48 prosenttia 
amerikkalaisista.

9. Runsas 90 prosenttia
Luku perustuu CIA World Factbookin. Elisabet II nou-
si valtaan 1952 ja menehtyi viime kuussa. Tilastojen 
mukaan noin 10 prosenttia maailman väestöstä on 
yli 65-vuotiaita. Elisabet oli vallankahvassa 70 vuotta. 

10. Se valittiin Suomen parhaimmaksi olueksi
Takatalo & Tompuri Breweryn Kaski Savubock on 
6,5-prosenttinen olut. Se valittiin 14 sarjavoittajan jou-
kosta. Olut kilpaili alun perin Muut oluet -sarjassa. Tuo-
mareiden mielestä voittaja on moniulotteinen, tasapai-
noinen ja erittäin täyteläinen.

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

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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Ja monia lisäetuja, 
kuten: 

 

LIBERTYCASHBACK

Ajoneuvon tehdasasennetut 

lisävarusteet kuuluvat vakiokattavuuteen

Putkitukosten avaus ja vesivahingon 

aiheuttaman lisävesilaskun kattavuus

Henkivakuutusvaihtoehto, jossa 

perusmaksu pysyy samana 10 vuotta

Ota yhteyttä: Seguria SL, www.seguria.es tai puh. 634 315 664
Cashback-tarjous vakuutuksille, jotka tehdään ja astuvat voimaan 28.9.- 24.11.2022. Vakuutus tulee maksaa suoraveloituksena. Edut koskevat vain uusia auto-, koti- ja henkivakuutuksia. Edut eivät koske jo 

voimassaolevia vakuutuksia tai niiden uusintaa. Kaikissa tapauksissa sovelletaan ehtoja ja vähimmäishintoja. Lisätietoa verkkosivuillamme ja vakuutusagentiltasi.

Tyytyväinen asiakas syntyy 
pienistä asioista

CASH
BACK60€

jokasesta uudesta auto-, koti- ja 
henkivakuutuksesta

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

CASH
BACK 30€

ensimmäisestä vakuutussopimuksesta &                         
60 € siitä eteenpäin

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

 24.11.                       
2022

asti

Expatriaattien

valinta

#1

Unohtumaton Sevilla

Puh. +34 687 886 745 Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

ja +34 687 886 746
info@meriatur.com 
www.meriatur.com

Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!

INFO

Oppaana toimii Anssi Marstela. 
Anssilla on takanaan 25 vuo-
den kokemus sekä päiväretkien 
että Andalusian kiertomatkojen 
vetämisestä mm. Finnmatkoille ja 
TEMA-matkoille.

LÄHDE 

MUKAAN!Kokopäiväretki lauantaina 15.10., hinta 85€ (4-14 v. 64€)

Matkalla koet ja näet upean 
katedraalin, Euroopan hienoimman 
vanhan kaupungin sekä Santa 
Cruzin vanhat juutalaiskorttelit. 
Maria Luisan puistossa sijaitsevat 
kuuluisat aukiot Plaza de America ja 
Plaza de Espana lumoavat 
kauneudellaan. Retkellä on myös 
mahdollisuus osallistua yhteiselle 
lounaalle Restaurante Cabildossa 
(hinta 19€).
Matkaan lähdetään aamuvarhain 
ja kotiin palataan myöhään illalla. 
Huom. Retki sisältää runsaasti 
kävelyä.

Lähde kiehtovalle suomen-
kieliselle päiväretkelle.  

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN

VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com 
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LAADUKASTA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ 

SUOMEN KIELELLÄ AURINKORANNIKOLLA

WWW.STRAND.ES   INFO@STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO 

TOIVEISTASI JA ETSIMME  VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN 

ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA 

TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.
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Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

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

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

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

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!

Ota yhteyttä!

www.mkhomes.es

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

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,  
turvalliset kaupat alusta loppuun

www.mkhomes.es

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  
MIN

JENNIE Rober

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä! Soita +34 698 438 202

SUOSITTU ASUNTOINFO!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”

VARAA NYT HENKILÖKOHTAINEN TAI 
ZOOM-TAPAAMINEN 
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Värillä on väliä
KATSELEN EDESSÄ avautuvaa 
maisemaa, jossa vihreän eri sä-
vyillä värjätyt vuorten rinteet kum-
puilevat vasten tasaisen sinistä 
taivasta. Auringon valo ei vielä 
näin aikaisin riitä haalistamaan 
maiseman sävyjä. Maisema rau-
hoittaa ja virkistää. Hiekan sä-
vyisten kivimuurien yli kiipeilevät 
kirkkaan väriset kukat piristävät 
mieltä ja ihastuttavat. On nau-
tinnollista olla näin värikylläisen 

luonnon keskellä ympäri vuoden.
Väreillä on mielenkiintoinen 

vaikutus ihmisiin ja meitä ympä-
röiviin tiloihin. Niiden avulla voi-
daan luoda erilaisia tunnelmia, 
herättää huomiota, rauhoittaa, 
piristää tai luoda draamaa sisus-
tukseen. Värit myös näyttäytyvät 
eri tavoin erilaisissa valaistuksis-
sa. Luonnon valon ja keinote-
koisen valon määrä sekä myös 
keinotekoisen valon värilämpötila 
vaikuttavat merkittävästi siihen 
miltä värisävyt tilassa näyttävät.

Värit vaikuttavat ihmisiin sa-
malla tavoin sisustuksessa kuin 
luonnossakin. Vihreä on rauhoit-
tava, tasapainottava sekä virkis-
tävä ja sopii sen vuoksi hyvin 
makuuhuoneisiin ja oleskeluti-
loihin. Viherkasvit ovat yksi oiva 
tapa lisätä sisustukseen vihreyttä 
ja luonnonläheisyyttä. Sininen 
väri kuvastaa merta ja taivasta, 
joka koetaan avartavana, rau-
hoittavana ja viilentävänä värinä. 

Erilaiset veden ja taivaan sävyt 
laukaisevat jännitystä ja ovatkin 
suosittuja niin kylpyhuoneissa 
kuin makuuhuoneissakin.

Punainen ja oranssi ovat vah-
voja, lämpimiä ja huomiota herät-
täviä värejä, jotka toimivat hyvin 
tehostevärinä esimerkiksi keitti-
össä ja seurustelutiloissa. Niiden 
koetaan kohottavan ruokahalua 
ja rohkaisevan keskusteluun. Kel-
taisella on piristävä ja lämpöä 
lisäävä vaikutus, joka lisää on-
nellisuutta ja nostattaa mielialaa. 
Keltainen koetaan myös luovuut-

ta ja iloisuutta tuovana värinä, 
joten se sopii hyvin toimistojen 
seinille ja tuo yksittäisinä huo-
nekaluina tai vaikka taiteessa 
väripilkkuja sisustukseen.

Maanläheiset hiekan ja rus-
kean sävyt sopivat täydellisesti 
luonnonläheiseen sisustukseen. 
Ne sopivat myös saumattomasti 
yhteen monen muun värin kans-
sa, jonka vuoksi niillä on help-
po luoda sisustukseen neutraa-
lin sävyinen pohja. Esimerkiksi 
puun sävyillä luo helposti tilaan 
lisää pehmeyttä ja lämpöä. Har-
maa toimii myös hyvänä pohja-
värinä sisustuksessa, tuoden 
modernia ja urbaania vaikutel-
maa. Harmaan eri sävyjä on lu-
kemattoman paljon ja niillä voi 
rytmittää sekä rauhoittaa huo-
neen ilmettä.

Valkoinen on rauhoittava ja 
raikas. Se on puhdas väri, joka 
korostaa muita värejä, tuo valoa 
ja avaruutta pieneenkin tilaan. 

Musta taas on vahvan dramaat-
tinen, mutta myös ehdottoman 
tyylikäs ja arvokas väri. Hyvin 
käytettynä musta luo tunnelmaa, 
sillä pystyy luomaan rajauksia ja 
tuomaan ryhtiä sisustukseen.

Sisustuksen värimaailmaa va-
litessa on hyvä pysähtyä poh-
timaan sitä, minkälaisen tun-
nelman kyseiseen huoneeseen 
haluaa luoda. Halutaanko tilan 
olevan rentouttava ja rauhoitta-
va vai ennemminkin energisoi-
va ja piristävä? Myös tilan koko, 
muoto, korkeus ja valon määrä 
vaikuttavat päätöksiin. Loppujen 
lopuksi tärkeintä on kuitenkin 
miettiä, missä väreissä itse viih-
tyy, ja mitkä saavat sinut hyvälle 
tuulelle. Lisää väriä elämään!

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala
Sisustussuunnittelija / Santala Design

Valkoinen on 
rauhoittava ja raikas. 
Se on puhdas väri, 

joka korostaa  
muita värejä.
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ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET

Palvelemme 
suomeksi!

Johannes Lindstedt 
P. (+34) 603 352 007

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

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

Villa 5mh+3kph ja vieras-wc. Torreblanca, Fuengirola. Erittäin hyvä-
kuntoinen ja vuosien varrella laadukkaasti remontoitu talo loistopaikalla 
Torreblancassa. Uima-allas, pihasauna, autotalli ja työ-/varastotiloja. 
Aina aurinkoinen etelä-länsi-suunta. Aidattu puutarhatontti. Hulppeat 
näköalat yli kylän merelle ja vuorille.  Hp. 790.000 €

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

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

VUOKRATAAN 
toimistotiloja 

Fuengirolan keskus-
tassa pääkadulla 1–10 
työpistettä alk. 200 €
/kk sis. sähkö ja vesi. 2012–2022

LUOTETTAVAA
KIINTEISTÖKAUPPAA 

AURINKORANNIKOLLA 
JO 10 VUOTTA!

VARAA HETI OMASI, YLI PUOLET JO MYYTY!

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

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

  

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

PAR ykkösessä pelaa kaikki

Vuonna 1993 perustettu 
suomalaisvoimin toimiva 
perheyritys aurinkorannikolla. 

Kaikki palvelut myös sähköisesti.

GOLF

Calle Oliva no. 3, Local 1B (sisäänkäynti Ravintola Kukko), 29640 Fuengirola Málaga, Espanja

VUOKRA-
AUTOT
Kauttamme 

Helle Holliksen 
vuokra-autot vaivattomasti.

Pyydä tarjous.

VUOKRAMAILAT
alk. 10€/ pv.
Myös golf- ja

lentokenttäkuljetukset!  

MAJOITUS

Myydään käytettyjä golfsettejä / mailoja 
edullisesti. Myös grippien vaihdot!

Meiltä kaikki golfpalvelut
• Varaamme sinulle greenfeet ja

kenttäkuljetukset edullisesti.
• ProShopista mukaan myös pallot, 

tiit ja pelihanskat.
• Voit varata kauttamme myös lennot

ja majoitukset.

Viikkokisat keskiviikkoisin! 
• Aloitamme 5.10.

• Pelaamme kisoja Mijas Golfin
ja Santanan kentillä.


