
Jakelu: MÁLAGA • TORREMOLINOS • BENALMÁDENA • FUENGIROLA • MIJAS • CALAHONDA • MARBELLA

Nro 1 •  Perjantai 6.1.2023

Sivut 16–17Sivut 16–17

Rantaruotsalainen ratsaillaRantaruotsalainen ratsailla
Sivut 3 ja 10Sivut 3 ja 10

Ilmaiset kyyditIlmaiset kyydit

Periódico finlandés semanal  •  18. vuosikerta  •  Vol. 637

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

barona.fi



2 – Perjantai 6.1.2023

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

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

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

SISUSTUSSUUNNITTELUA
ja remontin toteutusta Aurinkorannikolla.

+34 620 951 990  elina@borderhill.es  borderhill.es

Borderhill Interiors | Elina

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

Hinnat alkaen 150€/viikko, sis. kaiken!
� Ei piilokuluja
� Ei luottokorttivarausta
� Toimitamme kotiin/hotelliin/kentälle

Kysy myös pitkäaikaisvuokraushintoja!
puh./whatsapp (+34) 635 229 167 
email: info@sunauto.es

SUOMALAINEN 

AUTOVUOKRAAMOSI 

ESPANJASSA

Katso hinnastot ja lisätiedot kotisivultamme:
www.sunauto.es

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)

GARANTÍA DE SOL

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 GARANTÍA DE SOL

Ota energiakulusi hallintaan.
Aurinkopaneelien hankkiminen ei ole 

koskaan ollut helpompaa.

Saat räätälöidyn avaimet käteen 
-aurinkopaneeliratkaisun.

Huolehdimme loma-asunnostasi  

Aurinkorannikolla! 

Yhteydenotot: 

 +34 686 089 820  I  info@prevento.es

www.prevento.es

 KUN OLET 

 POISSA KOTOA

Hoidamme: 

    Kuukausitarkistukset

    Hälytyskäynnit

Huoltotyöt

Puutarhanhoito

Siivous
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Fuengirolan sää

Fuengirolan odotettu ilmainen 
bussiliikenne alkoi
Vuoden 2023 
ensimmäisestä 
päivästä alkaen 
kaupungin sisäinen 
bussiliikenne on 
maksuton. Myös 
linjat ja aikataulut 
menivät uusiksi.

Teksti: Janne Leipijärvi  
Kuva: Sanna Niemi

Tammikuun ensimmäinen 
päivä toteutui lopulta yk-
si kauan odotettu uudistus, 
kun Fuengirolan kaupun-
gin sisäinen bussiliiken-
ne meni kokonaan uusiksi. 
Asiakkaille näkyvimmät 
muutokset olivat mm. mat-
kustamisen muuttuminen 
maksuttomaksi, uudet rei-
tit ja selvästi tiheämmät ai-
kataulut.

Vuoden vaihtuessa myös 
bussikyydeistä vastaa-
va liikennöitsijä vaihtui. 
Kaupungin järjestämän 
tarjouskilpailun julkisen 
liikenteen tuottamisesta 
voitti La Unión Temporal 
de Empresas (UTE) Urbana 
Fuengirola. Yhtiön kanssa 
on tehty kymmenvuotinen 
sopimus, jonka arvo on 30 
miljoonaa euroa.

Uusi yhtiö toi mukanaan 

myös uuden ja ympäris-
töystävällisemmän kalus-
ton. Yhdeksän uutta bussia 
ja kolme uutta minibussia 
(Torreblancan linjaa var-
ten) kuljettavat jatkossa kau-

tä. Bussit on muokattu myös 
liikuntarajoitteisten tarpeita 
palveleviksi.

Uudet bussit, uusitut lin-
jat ja uudet aikataulut ovat 
nyt siis kaikkien käytössä 

täysin maksutta. Bussiin 
nousemiseksi ei tarvitse 
rahaa, lippuja eikä kortte-
ja, toistaiseksi. Suunnitel-
missa on, että myöhemmin 
tänä vuonna käyttöön ote-

taan kaupungin asukkaille 
ilmainen matkakortti, mut-
ta toistaiseksi ilmaiset kyy-
dit ovat tarjolla kaikille.

Lisää aiheesta tämän 
lehden sivulla 10.

Pe 6.1.

Su 8.1.

Ke 11.1.

La 7.1.

Ti 10.1.

Ma 9.1.

To 12.1.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

17˚C
13˚C

18˚C
16˚C

19˚C
15˚C

19˚C
12˚C

19˚C
16˚C

20˚C
16˚C

2

4

2

2

4

2

4

Fuengirolan julkista liikennettä ajetaan uusilla Mersuilla, ilmaiseksi.

punkilaisia. Täysikokoisista 
busseista kahdeksan on hy-
bridejä ja minibusseista kak-
si vähäpäästöisiä dieseleitä. 
Näillä valinnoilla halutaan 
edesauttaa kestävää kehitys-

20˚C
15˚C
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MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!  
puh. 952 477 967

www.pizzamaestro.es

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

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

 www.uusirefl a.com • www.facebook.com/ravintolauusirefl a 

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

ILMOITTAUDU MUKAAN PELEIHIN:
7.1. MALAGA – TENERIFE

14.1. UNICAJA – RIO BREOGAN
22.1. MALAGA – BURGOS

29.1. UNICAJA – VALENCIA 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

malagacffanclubfinland@gmail.com  +34 62 44 33 157malagacffanclubfinland@gmail.com  +34 62 44 33 157

Rannikon menot viikon varrelle:
www.fuengirola.fi/menovinkit

Uusi meksikolainen ravintola

Calle Lope de Vega 2  Tel. 678 386 479

100% AITOA 
MEKSIKOLAISRUOKAA
Los Bolichesin sydämessä

TÄLLÄ KUPONGILLA

12€
1 pint olutta
3 tacoa
1 costra
Yhteensä vain

Cheeechos toivottaa kaille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

PÄIVYSTYKSET keskiviikkoisin 11.1. alkaen klo 14-16 
Cafe Kardemumma, Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 
44 (junakatu), Los Boliches, Fuengirola 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

TAIDE & TAPAS 14.1.2023 klo 15.00 Ravintola Kukko 
MIKSI TÄMÄ TÄLTÄ KUULOSTAA
Säveltäjä, FK: Ilari Laakso kertoo musiikkinäyttein 
länsimaisen taidemusiikin kehityksestä
hinta 7 € sisältää tapan ja juoman, maksetaan ravintolassa
Ilmoittautuminen 13.1. klo 12.00 mennessä (välttämätön)

MALAGAN FILHARMONIKKOJEN KONSERTTI 
Johtaa Pawel Przytocki
Teatro Cervantes 2.2.2023 klo 20.00
K. Szymanowski: Konsertto viululle ja orkesterille
M. Ravel: Daphis et Chloè osat I ja II
Jäsenet 30 € / ei jäsenet 40 €, sisältää pääsylipun ja 
bussikuljetuksen. Lisää tietoa ja ilmoittautumiset:
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

Kuten olet varmasti jo huomannut, mainonnassamme on 
uudet värit. Samoin opistomme logo on saanut uuden 
muodon. Nyt myös toimitilamme ovat kokeneet suuren 
päivityksen. Tule tutustumaan uudistuneeseen Sofia-opistoon, 
keskiviikosta 11.1. perjantaihin 13.1. meillä on kevätkauden 
avajaiset. Tarjolla on joka päivä Cavaa ja pientä purtavaa 
klo 9–17. 

Viikko on myös kaveriviikko. Eli jos olet ilmoittautunut jollekin 
opintojaksollemme, voit tuoda yhdelle kerralle mukaan 
kaverisi veloituksetta.

ENSI VIIKOLLA 9.–13.1. SOFIA-OPISTOLLA TAPAHTUU.

www.sofiaopisto.netSofia-opisto  Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo (Junakatu) 43, Edf. Morfeo, local 6, 29640 Fuengirola, Málaga • Puh. (+34) 952 46 25 44, Puh./Whatsapp: (+34) 622 573 809 • info@sofiaopisto.net

Muistathan, että 
kannatusyhdistyksen 

jäsenenä saat:
�kaikista kursseista 
–10%:n alennuksen

� keskustelutilaisuuksiin 
maksuttoman 
sisäänpääsyn

✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

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.

✃

✃
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I Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

puh. +34 646 111 204
www.kukkorestaurante.com

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Ma 9.1.

Lihakeitto ........................ 6,90€ 
Silakkalaatikko ................ 7,90€
Pariloitua lohta,  
paahdetut perunat .......... 9,90€

Ti 10.1.

Vihanneskeitto  ............... 5,90€
Kinkkukiusaus  ................ 7,90€
Villisikaa .......................... 9,90€

Ke 11.1.

Vihanneskeitto ................ 5,90€
Härkäpastaa .................... 7,90€
Pariloitua maksaa, sipulia  
ja perunamuusia ............. 9,90€

To 12.1.

Hernekeittoa ja pannaria 5,90€
Janssonin kiusaus ............ 7,90€
Paistettua lohta ............... 9,90€

Pe 13.1. 

Lohikeittoa ...................... 6,90€
Pekonipastaa ja juustoa .. 7,90€
Paistettua kanaa ............. 9,90€
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60- ja 70 -luvuilla tehtiin monen mie-
lestä parasta rock-musiikkia. Sitä 
mieltä on myös Fuengirollers bändi, 
joka haluaa levittää tätä menneiden 
vuosikymmenten ilosanomaa ylei-
sölle. Bändi esittää klassikoita sekä 
englanniksi että suomeksi. Ohjelmis-
tosta löytyy tuttuja nimiä, vaikkapa 
Rolling Stones, Moody Blues, Hurri-
ganes, Muska ja saattaapa Keravan 
ylpeyden Teddy & the Tigersin kap-
paleitakin joukossa olla.

Fuengirollers koostuu pitkän lin-
jan rock äijistä. Aurinkorannikolla 
tutuin hahmo on Jartsa Tuovinen, 

ensi viikon lehdessä esitellään hie-
man tarkemmin muitakin soittajia.

Fuengirollers esiintyy Kukos-
sa perjantaina 13.1. klo 20. Bändin 
pyynnöstä lavan eteen jätetään so-

pivasti tanssitilaa ja pöytäliinat 
viedään pyykkiin tältä illalta. Li-
put ennakkoon vain 10€. Varaa 
paikkasi laittamalla sähköpostia:  
kukko.events@gmail.com.

27.–28.1.27.–28.1.

Lisätietoa 

tulossa – seuraa 

ilmoitteluamme!

Ku
kon

SambakarnevaalitKu
kon

Sambakarnevaalit

KUUMIA TANSSEJA ETELÄN TUNNELMAA     

SILEN BAND 
PLAYS LATINO

JAYSAX

DJ. WIIDAKKO

20232023
EKSOOTTISTA 

RUOKAA

COSTAN 
SAMBANAISET

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€

 

MENOVINKIT tiistaina klo 15 
mennessä: menovinkit@fuengirola.fi  

Toimitus pidättää oikeudet 
tekstimuutoksiin. Menovinkit 

ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

MENOVINKIT 

Fuengirollers rokkaa vanhaan malliin

Suomalaista koirataidetta Málagassa

Sofia opisto uudistuu
– Meillä tehdään aika mit-
tavaa remonttia. Värit ja 
pinnat menevät uusiksi ja 
tiloja tehdään tarkoituk-
senmukaisemmiksi. Myös 
seiniä siirrellään, lisätään 
ja poistetaan, kertoo Sofia 
opiston toiminnanjohtaja 
Sari Savolainen.

Seinien lisäksi myös opiston käyttä-
mä tekniikka uudistuu täysin. Uudet 
tietokoneet, videotykit ja kamerat li-
säävät tilojen käyttömahdollisuuk-
sia olennaisesti.

– Pystymme jatkossa esimerkik-
si lähettämään etäluentoja suoraan 
opiston tiloista sujuvasti ja helposti. 
Myös toisinpäin, meillä pystytään 
hyvin osallistumaan vaikkapa eri-
laisiin luentoihin Suomessa.

Sofian uudistuneisiin tiloihin 
pääsee tutustumaan ensi viikolla 
keskiviikosta perjantaihin klo 9–17.

– Tervetuloa katselemaan paik-
koja ja tutustumaan samalla kevään 
monipuoliseen tarjontaamme. Meil-
lä on pientä purtavaa ja cavaa tar-

jolla tutustumispäivinä, Savolainen 
lupaa.

Sofia opisto on Fuengirolassa toi-
miva kansalaisopisto. Se on toimi-
nut vuodesta 2006 alkaen ja se saa 
toimintaansa avustusta opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.

Heidi Strengellin valokuvanäytte-
ly Etsii omaa ihmistä on nähtävillä 
13.1 –24.2. Málagan Ateneossa. Näyt-
tely kertoo Suomeen adoptoiduista 
entisistä kodittomista koirista. Hei-
tä on hylätty kaduille, pelloille ja 
löytökoiratarhoille ympäri Euroo-
pan unionia ja Venäjää.

Kodittomia koiria arvioidaan 
olevan koko maailmassa noin 200 
miljoonaa. Kuvasarjan rescuekoirat 
ovat löytäneet oman kotinsa ja ihmi-
sensä. Muotokuvat esittelevät heis-

tä niitä piirteitä ja kerroksia, joita 
turvallinen ja hyvä elämä on tuo-
nut esiin. 

Etsii omaa ihmistä haastaa kai-
kenikäiset katsojat pohtimaan mik-
si eri maissa on kodittomia koiria ja 
mitä eri syitä kodittomuudelle on? 

Valokuvataiteilija Heidi Stren-
gell on valmistunut taiteen mais-
teriksi Aalto-yliopiston taiteen ja 
suunnittelun korkeakoulusta. Hän 
adoptoi Rapsu-koiran Málagasta 
vuonna 2010. 

Pe 6.1.
Fuengirola, Bar Hima, Loppiaisen 
viettoa
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Texas Hold'em 
-turnaus klo 18, 
ManU – Everton FA Cup klo 21

La 7.1.
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: ILVES – 
Sport klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga 
klo 16, Kokoontuminen peli reissuun 
Malaga – Tenerife klo 16
Mijas, Sauna Mijas, Lenkkisauna klo 14, 
lähtö Uusi Refla

Su 8.1.
Fuengirola, Kukko, Swingband feat. 
Mirja Mäkelä & Jan Malms klo 18
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! 
klo 16
Fuengirola, Suomela, kuvataide piirin 
ja mosaiikkikerhon kauden avajaiset ja 
näyttely klo 13–16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihto urheilua 
suorana alk. klo 12, ManC – Chelsea FA 
Cup klo 17.30

Ma 9.1.
Fuengirola, Bar Hima, Makkara-
maanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa 
audiovisuaalista osaamista, Jirkka 
Jurvanen klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai 
alk. klo 12.30, Ruotsi – Suomi 
A-maaottelu klo 19.45
Torremolinos, Kymppipaikka, Avoimet 
ovet 9.–13.1 klo 11–14

Ti  10.1.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: 
Trio Hömötiainen klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, Tappara – EV Zug 
CHL klo 17.30, Texas Hold'em -turnaus 
klo 18

Ke 11.1.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends: 
Kevätkauden avajaiskarkelot klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa 
-tietokilpailu klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 
17.30

To 12.1.
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Sport – 
Kärpät klo 17.30
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 
17.30, Suomi – Viro A-maaottelu klo 18

Sari Savolainen esittelee ylpeänä Sofian uudistuvia tiloja.
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Fuengirolan 
työllisyystilanne 
on parempi kuin 
pitkään aikaan
Vuoden 2022 lopun tilastot osoittavat, että Fuengirola 
on toipunut ainakin työllisyyden saralla hyvin pan-
demian kurimuksesta.

Vuoden 2022 joulukuussa Fuengirolassa oli 5.654 
työnhakijaa, mikä on 6,79% koko väestöstä. Luku on 
peräti 1.039 pienempi kuin vuotta aiemmin. Edelli-
seen kuukauteenkin verrattuna laskua on 107 työn-
hakijan verran.

Fuengirolassa on nyt vähemmän työttömiä kuin 
kertaakaan sitten joulukuun 2008, jolloin oltiin astu-
maisillaan vahvaan laskusuhdanteeseen. Prosenteissa 
katsottuna tilanne on vieläkin parempi. Nyt työttömiä 
on 6,79%, mutta vuonna 2008, selvästi pienemmäs-
tä väkiluvusta johtuen työttömyysprosentti oli 8,29.

Työssä käyvien määrä nousi Fuengirolassa vuoden 
2022 aikana siis hieman yli tuhannella, mikä merkit-
see reilun 15 prosentin kasvua.

Benalmádena 
kasvaa kohti suuren 
kaupungin statusta
Benalmádenan kaupunki lähestyy 75.000 asukkaan 
rajapyykkiä. Sen ylittäminen merkitsee suuren kau-
pungin statusta, joka tuo tullessaan etuja maakunta-
hallituksen suunnalta.

Vuoden 2022 lopussa Benalmádenan virallinen, 
kaupungintalolle kirjautuneiden asukkaiden määrä 
oli 73.160. Vuotta aiemmin asukkaita oli 70.204, joten 
vuoden 2022 aikana kaupungin asukasluku nousi lä-
hes kolmella tuhannella. Kyseessä on toiseksi kovin 
kasvulukema viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Vuodesta 2012 vuoteen 2013 kasvu oli vielä hieman 
voimakkaampaa.

Benalmádenan kaupungintalolla arvioidaan, että 
virallisten asukkaiden lisäksi kaupungissa asuu noin 
7.500 henkeä, jotka eivät ole kirjautuneet asukkaik-
si, eivätkä siten näy myöskään virallisissa tilastoissa.

Espanja aloittaa  
EM-karsinnat 
Málagassa
Espanjan jalkapallomaajoukkue aloittaa karsinnat koh-
ti vuoden 2024 EM-kisoja Málagan La Rosaleda stadi-
onilla. Avausottelussa vastaan asettuu Norja.

Espanjan maajoukkue on parhaillaan käymässä 
läpi muutosta viime vuoden lopulla pettymykseen 
päättyneiden MM-kisojen jäljiltä. Päävalmentaja Luis 
Enrique sai tehdä tilaa uudelle valmentajalle ja Mála-
gassa nähdäänkin Luis de la Fuenten debyytti Espan-
jan päävalmentajana. Myös pelaajisto on kokemassa 
uudistuksia.

Ottelu tulee olemaan varmasti kiinnostava, sillä Nor-
ja on ennakkoasetelmissa arvioitu Espanjan päävas-
tustajaksi alkulohkossa. Samalla Málagassa avautuu 
erinomainen tilaisuus nähdä espanjalaistähtien ohel-
la yksi tämän hetken kirkkaimmista jalkapalloilmiöis-
tä, sillä Norjan paidassa La Rosaledalle saapuu myös 
Erling Haaland.

EM-karsintojen avausottelu Espanjan ja Norjan vä-
lillä pelataan Málagan La Rosaleda stadionilla lauan-
taina 25. maaliskuuta.

Aurinkorannikon seurakun-
ta teki 8.12.2022 päätöksen 
Torrentuvan toiminnan lo-
pettamisesta, koska sen 
muuttaminen virallisek-
si kahvilaksi olisi vaatinut 
noin 40.000 euron remontin. 
Tähän seurakunnan mukaan 
sillä ei olisi ollut varaa. Seu-
rakunnalla on vielä jäännös-
lainaa Kirkkohallitukselta 
Torrentuvan ostoon saadusta 
lainasta ja se omalta osaltaan 
lisäsi kustannuspainetta.

Merkittävä muutos ta-
pahtui joulukuun puolessa 
välissä, kun Kirkkohallitus 
ilmoitti, että se on kirjannut 
alas loput Torrentupaan koh-
distuneesta velasta. Tämän 
asian toteutumisen puolesta 
seurakunnan johtava pappi 

• MÁLAGAN PROVINSSISSA oli vuoden 2022 lopussa  
136.449 työtöntä, mikä on 15.115 vähemmän kuin 
vuosi sitten. Lasku on melkein 10%. Työttömien 
määrä on nyt pienempi kuin joulukuussa 2007 en-
nen lamaa. Työttömyys on laskenut myös Andalu-
siassa ja koko maassa. Málagassa työpaikkoja 
syntyi kolmanneksi eniten koko maassa. Asiantunti-
jat kiinnittävät huomiota siihen, että Espanjassa työ-
paikkoja ei ole kadonnut taloudellisista ongelmista 
huolimatta, vaikka historiallisesti talouden taantumi-
nen merkitsee Espanjassa suurtyöttömyyttä. 

• FUENGIROLAN KESKUSTASSA, sataman välittö-
mässä läheisyydessä sijaitseva entinen Florida Spa 
hotelli on remontissa ja avautuu uusittuna neljän täh-
den hotellina ensi huhtikuussa. Israelilaisomisteinen 
Leonardo Hotels hankki hotellin omistukseensa vii-
me maaliskuussa ja ilmoitti jo silloin uudistusaikeis-
taan. Florida hotelli oli ketjun ensimmäinen askel 
Aurinkorannikolla. Kaikkiaan Leonardo Hotels omis-
taa nyt 17 hotellia koko Espanjan alueella. 

• POLICIA NACIONAL ja Guardia Civil hajottivat yhtei-
sessä operaatiossa järjestön, joka ryösti huumeita 
toisilta huumeliigoilta. Pidätyksiä tehtiin yhteensä kym-
menen. Operaation nimi oli Sirena 21. Poliisi teki koti-
etsintöjä Mijasissa ja Esteponassa. He takavarikoivat 
runsaasti raskasta aseistusta ja 70 kg huumeita. Jär-
jestöä pidetään erittäin väkivaltaisena. Liigan epäil-
lään tehneen ryöstöjä Marbellassa, Esteponassa, 
Ubriquessa ja Cádizissa. Pidätettyjen joukossa olevan 
järjestön johtajan sanotaan olevan itäeurooppalainen. 

• ANDALUSIASSA TERVEYDENHUOLLON työntekijät  
joutuivat hyökkäyksen kohteeksi 898 kertaa vuoden  
2022 aikana. Näistä aggressioista 730 on ollut  
verbaalisia, loukkauksia ja uhkauksia. Málagassa  
aggression kohteeksi on joutunut 28 työntekijää. Lää-
kärit ja sairaanhoitajat vaativatkin toimia heidän suoje-
lemisekseen. Málagassa viimeinen otsikoihin noussut 
hyökkäys sattui jouluaattona Churrianan terveyskes-
kuksessa. Lääkäriä potkaistiin ja uhkailtiin. Tuomari  
on määrännyt hyökkääjälle lähestymiskiellon.

Seuraava kysymys: Tuleeko tästä vuodesta parempi kuin viime vuodesta?

Torrentuvan 
muutostöille 
on löytynyt 
rahoittaja

Minkä kouluarvosanan annat 
vuodelle 2022?
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teltu syy tai mielestäni jopa 
velvollisuus tarkastella Tor-
rentupaan liittyvää päätös-
tä uudestaan, toteaa rovasti  
Pauli Tuohioja.

– Mitä viranomaisten 
vaatimia muutoksia toi-
minnan jatkaminen Tor-
rentuvalla edellyttää, niin ne 

on tietysti syytä tehdä, jotta 
toiminta täyttää seurakun-
nan ja viranomaisten laki-
sääteiset velvoitteet ja että 
molemmissa seurakunnan 
toimipaikoissa toimitaan sa-
mojen periaatteiden mukai-
sesti, Pauli Tuohioja jatkaa 
vielä pohdintaansa.

Antti Aarnio-Wihuri

Jarmo Karjalainen oli ollut 
Kirkkohallitukseen yhtey-
dessä jo aikaisemminkin ja 
nyt se toteutui.

Toinen iso asia on, että Los 
Bolichesin seurakuntakotia 
todella runsaasti rahoittanut 
Antti Aarnio-Wihuri on lu-
vannut rahoittaa Torrentu-
paan tehtävät muutostyöt. 
Neuvottelut Antti Aarnio-
Wihurin kanssa kävi rovasti 
Pauli Tuohioja, joka aikoi-
naan hoiti seurakuntako-
din varainhankinnan.

– Velan alas kirjaaminen 
ja luvatut remonttirahat ovat 
muuttaneet Torrentuvan lo-
petta-mispäätöksen asetelmaa 
siten, että vuoden 2023 alusta 
aloittaneella seurakuntaneu-
vostol-la olisi täysin perus-

22%
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Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

Poimintoja alkuvuoden tapahtumista

Su 8.1. klo 18 (20€)

feat. Mirja Mäkelä & 
Jan Malms 
Kauden avaus. Kansain-
välisen tason musisointia.

Ke 11.1. klo 19 (10€)
Seita & Friends
Kevätkauden 
avajaiskarkelot

Pe 13.1. klo 20 (10/12€)
Fuengirollers
60- ja 70-lukujen 
rock´n´rollia

To 19. & Pe 20.1. 
(20/23€)
Esa Pulliainen & 
Mr. Breathless 
Agents -legenda ja 
Suomen Jerry Lee Lewis 
& Band

La 21.1. klo 20 (12/15€)
Valoja ja Varjoja
Erja Siljamo, Timo 
”Pastori” Määttä ja 
Kari Ala-Juuma

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.
SHOW & DINNER

Lista täydentyy jatkuvasti. 
Keskiviikkoisin Seita & Friends 
ja useana sunnuntaina 
Andalusian Swingband.

Ravintola Kukko � �Av/de Los Boliches 4, Fuengirola Puh. +34 646 111 203 � www.kukkorestaurante.com

To 26.1. klo 19 (10/13€)
Spanish Castle
Antti Kajanderin johtama 
Rock´n´roll trio

Pe 27.–La 28.1. klo 20 
(25/30€)
Sambakarnevaalit 
Vauhtia ja väriä, karnevaal-
itunnelmaa!

To 2.2. (10/13€)
Kari Vepsä 

Pe 3. & La 4.2 (20/23€)
Miljoonasade duo 
– Heikki Salo &
Tomi Aholainen

To 9. & Pe 10.2. (20/23€)
Janus Hanski 
Country Caravan 

To 16. & Pe 17.2. (15/18€)
The Renegades Revisited 
feat. Graham Johnson 
with Pekka Tiilikainen & 
Beatmakers 

To 9. & Pe 10.3 (17/20€)
Ilkka Vainio & Co. 
Juha ja Ilkka vainion koko 
kansan lauluja 
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Miksi tämä tältä kuulostaa?

Seita & Friends palaa joululomilta

Musiikki on herättä-
nyt ristiriitaisia tun-
teita kautta historian. 
Kaikki uusi tuntuu 
aina suuren yleisön 
mielestä vieraalta.

Säveltäjä FK Ilari Laakso on 
toiminut 35 vuotta musiikin 
opetuksen johtotehtävissä 
mm. Tampereen konserva-
torion rehtorina ja musiik-
kiakatemian johtajana. 

Koulutustaustana on mu-
siikkitieteen ja pianonsoiton 
lisäksi teoreettisen filosofian, 
kulttuurihistorian ja kasva-

tustieteen opinnot.
 Sekä koulutustyössä 

että festivaaliohjelmistoja 
suunnitellessaan hän on 
pohtinut syvällisesti suh-
dettamme eri aikakausien 
musiikkiin. Reaktiot ”en 
minä tätä halua, tämä on 
sitä modernia” ovat todel-
lisuutta. Harva tulee ajatel-
leeksi, että samankaltaisia 
reaktioita esiintyi myös 
Bachin, Beethovenin ja Si-
beliuksen aikoina.

Esitelmässään Ilari Laak-
so haluaa osoittaa meille, että 
länsimaisen taidemusiikin 
ke-hitys on melko johdon-
mukainen jatkumo. Hän sa-

noo, emme ole hypänneet 
kuiluun nimeltä ”moderni 
musiikki”. Musiikin muu-
tokselle on osoitettavissa 
rinnakkaisilmiöitä, syitä ja 
seurauksia. Esitelmän tarkoi-
tuksena on eri aikakausilta 
peräisin olevien, soivien esi-
merkkien valossa kertoa mu-
siikin muuttumisesta 300 
vuoden aikana ja sa-malla 
herättää kuuntelun nälkää 
kaikkien aikojen musiikkia 
kohtaan

Taide & Tapas 
14.1. klo 15.00 Ravintola Kukko
Ilmoittautumiset www.
kulttuuriyhistys-kaleva.info.

• 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

Seita & Friends avaa kevään 
keikkakautensa keskiviik-
kona 11.1. Kevään mittaan 
yhtyeen vieraana nähdään 
jälleen huippumuusikoi-
ta, kuten Antti Sarpila, jon-
ka kanssa on odotettavissa 
muun muassa salakapak-
kajatsia. 

Seita & Friends tunnetaan 
vaihtelevista teemailloista, 
joiden myötä bändin settilis-
toille on kertynyt jo ainakin 
viisisataa kappaletta. Yhtye 
on rannikon konkareita: ke-

väällä käynnistyy juhlavuo-
si, sillä Seita & Friends juhlii 
kymmenettä vuottaan Ku-

kon omana housebändi-
nä. Varaa paikkasi: kukko.
events@gmail.com (10€).
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MALAGA CF FAN CLUB FINLAND

www.uusirefla.com

URHEILUN OLOHUONE AURINKORANNIKOLLA

Refl an ohessa toimii myös tunnettu Malagan 
suomalainen kannattajayhdistys. Kauttamme 
pääsyliput ja kuljetukset kaikkiin Malaga 
CF:n kotipeleihin. Lisätietoa toiminnastam-
me löydät Facebookista: Malaga CF fan club 
Finland -ryhmästä. Kysy myös reissuistamme 
huippu koripallon (Unicaja) pariin!

Ilmoittaudu mukaan kevään peleihin. 
Hinnat 35€/hlö
(sis. pääsylipun + kuljetukset) 

Refl a on auki 365 päivää vuodessa. Urheiluun ja ruokaan 
keskittyvä satamaravintola avaa ovensa päivittäin klo 
12:00. Keittiömme on auki klo 12:30–21:30. Näytämme 
urheilua laidasta laitaan 13 ruudun voimin. Kevään jää-
kiekon kovin kisakatsomo löytyy perinteisesti Refl asta! 

Uutuutena nyt HotWings-annokset aitojen 
SiipiWeikkojen kastikkeiden kera! Annoksia myös 
kotiin kuljetettuna Glovo-palvelun kautta (löydät 
meidät sieltä nimelllä Refl a Hot Wings)

Refl an ohjelman saat helposti nähtäville kun muistat 
käydä tykkäämässä Facebook-sivuistamme ”Uusi 
Refl a”. Järjestämme sivuillamme mm. arvontoja 
joiden palkintoina on matkoja Fuengirolaan!

NYT UUTTA FUENGIROLASSA!

Malagan kotiottelut keväällä 2023
07/01 MÁLAGA CF – CD TENERIFE
22/01 MÁLAGA CF – BURGOS CF
05/02 MÁLAGA CF – REAL OVIEDO
19/02 MÁLAGA CF – REAL ZARAGOZA
05/03 MÁLAGA CF – R. RACING CLUB
19/03 MÁLAGA CF – LEVANTE UD
26/03 MÁLAGA CF – CD LEGANÉS
16/04 MÁLAGA CF – FC CARTAGENA
30/04 MÁLAGA CF – SD HUESCA
14/05 MÁLAGA CF – CD MIRANDÉS
28/05 MÁLAGA CF – UD IBIZA

12 hlöä 300€/h
(sis. pikkupurtavat + juomat)

Sauna + Jacuzzi                        Luxusristeilyt

Lenkkisauna joka torstai klo 18–20    
Lähtö klo 17:30 Reflasta                                                
Lenkkisauna joka sunnuntai klo 14–16                         
Lähtö klo 13:20 Reflasta

UIKKARIT MUKAAN!

Myös yksityissaunat. Kysy lisää: 
Sauna- ja retkipalvelut J. Ramsted 
+358 45 23 62 551
jyrkiramsted@gmail.com

KYSY PÄIVÄ-

TARJOUSTA!

Puerto deportivo Fuengirola Local 325-327, 29640 Fuengirola / www.facebook.com/ravintolauusirefl a / +34 624 43 26 98 / uusirefl a@gmail.com

+34 624 43 26 98 / uusirefl a@gmail.com

+34 62 44 33 157 / malagacffanclubfi nland@gmail.com
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Fuengirolan kaupunki tarjoaa ilmaiset 
ja ympäristöystävälliset bussikyydit
Julkisen liikenteen  
uudistamisesta 
on Fuengirolassa 
puhuttu jo vuosi-
kausia. Tämän vuo-
den alussa muutos 
lopulta astui käytän-
töön, kun kymmen-
vuotinen sopimus 
uuden liikennöitsijän 
kanssa alkoi. 

Teksti: Janne Leipijärvi

Käytäntö näyttää tietysti lo-
pulta miten hyvin julkisen 
liikenteen uudistushank-
keessa on onnistuttu, mut-
ta ainakin paperilla muutos 
näyttää aimo harppaukselta 
parempaan suuntaan.

Viime vuoden loppuun 
asti bussiliikenne Fuen-
girolassa ei varsinaisesti 
ansainnut suuria ylistyssa-
noja. Iäkäs kalusto ja ennen 
kaikkea hyvin harvaksel-
taan kulkevat autot eivät 
olleet kovin toimiva vaihto-
ehto. Nyt on käytössä uusi 
kalusto, uusitut linjat, mer-
kittävästi tiheämmät aika-
taulut ja kaikki tämä vieläpä 
maksutta.

Uuden liikennöintisopi-
muksen myötä Fuengirolan 
julkisesta liikenteestä vas-
taa seuraavan 10 vuoden 
ajan La Unión Temporal 
de Empresas (UTE) Urba-
na Fuengirola. Uusi yhtiö 
toi mukanaan myös uuden 
ja ympäristöystävällisem-
män kaluston, johon kuu-
luu yhdeksän uutta bussia 
ja kolme uutta minibussia. 
Minibussit ovat Torreblan-
can linjaa varten, koska sen 
kapeille kaduille ei täysi-
kokoisella bussilla ole asi-
aa. Kaikki bussit on myös 

muokattu siten että liikun-
tarajoitteisetkin pystyvät 
käyttämään niitä.

Ilmainen kyyti 
houkuttimena

Ilmaisen julkisen liikenteen 
järjestäminen oli yksi vaali-
lupauksista, jotka pormes-
tari Ana Mula antoi viime 
vaaleissa. Pienessä ja ahtaas-
sa kaupungissa julkisen lii-
kenteen hyödyntäminen on 
erityisen tärkeää. Nyt asia ei 
jää ainakaan hinnasta kiinni.

Jotta mahdollisimman 
moni innostuisi julkisten 
käytöstä, on matkustami-
nen Fuengirolan busseil-

la aluksi ilmaista kaikille, 
myös mm. turisteille, ei-
kä bussiin nousemiseksi 
vaadita lippuja tai kortteja. 
Tarkoitus kuitenkin on, et-
tä myöhemmin tänä vuonna 
otetaan käyttöön matkakort-
ti, jolla matkustaminen jat-
kuu maksuttomana. Kortin 
saavat kaupungit viralliset, 
kaupungintalolle kirjautu-
neet asiakkaat. Milloin tä-
mä muutos tulee ja mitkä 
ovat sen yksityiskohdat, si-
tä ei vielä ole täsmennetty. 
Joka tapauksessa toistai-
seksi Fuengirolassa bussilla 
matkustaminen on ilmaista 
kaikille, eikä mitään lippu-
ja tarvita.

Reitit uusittu

Myös kaupunkibussien reit-
tikartasto on mennyt osittain 
uusiksi. Päällekkäisyyk-
siä on pyritty karsimaan ja 
vastaavasti parantamaan 
kattavuutta, niin että mah-
dollisimman moni voi-
si hyödyntää bussikyytejä 
vaivattomasti.

Vuoden alusta alkaen 
Fuengirolassa on käytössä 
viisi bussilinjaa. Linja 1 kul-
kee ostoskeskus Miramarin 
ja Carvajalin väliä jokseen-
kin niin suoraviivaises-
ti kuin mahdollista. Linja 
leikkaa jokseenkin läpi ko-
ko kaupungin.

Linja 2 kulkee el Boque-
tillon ja keskustan alueilla. 
Linja 3 on kehämäinen reit-
ti, jonka toisistaan etäisim-
mät pisteet ovat keskustan 
kauppahalli ja Avenida Sa-
linaksen Repsol-huoltamo. 
Linja 4 kiertää melko laajas-
ti Los Pacosissa ja yhdistää 
sen Los Bolichesin alueeseen. 
Pikkubusseilla liikennöitä-
vä linja 5 puikkelehtii pitkin 
Torreblancan kapeita katu-
ja ja yhdistää sen niin ikään 
Los Bolichesiin.

Aikataulut 
huomattavasti 
paremmat
Jos ihmiset halutaan saa-
da käyttämään julkista lii-
kennettä, on hinnan ja reitin 
ohella ehdottoman tärkeä 
tekijä se, että busseja kul-
kee riittävän usein. Harval-
la työssä käyvällä on aikaa 
odotella tuntia että seuraa-
va bussi tulisi. Tässäkin 
suhteessa uudistus tuo mer-
kittävän parannuksen.

Aiemmin kunkin linjan 
bussit kulkivat pääsääntöi-
sesti kerran tunnissa, par-
haimmillaankin puolen 
tunnin välein. Joillain lin-
joilla liikennöinti jopa kat-
kesi siestan ajaksi.

Tämän vuoden alusta 
käyttöön otetut viisi lin-
jaa ajetaan huomattavasti 
tiheämmillä aikatauluilla. 

Linjat 2 ja 5 ajetaan 15 mi-
nuutin välein, linja 1 ajetaan 
16 minuutin välein, linja 4 
ajetaan 20 minuutin välein 
ja linja 3 ajetaan 30 minuu-
tin välein.

Linjat ajetaan maanan-
taista sunnuntaihin sa-
moilla aikatauluilla. Aamun 
ensimmäiset bussit lähte-
vät liikkeelle klo 7:15 ja il-
lan viimeiset hieman klo 
23 jälkeen. Kesäkuukausi-
na ajetaan iltaisin vielä tun-
tia myöhempään.

Siirtyminen älyaikaan

Oleellinen osa nykyaikais-
ta julkista liikennettä on 
myös älypuhelinsovellus. 
Fuengirolan uusitun bus-
siliikenteen sovellus on ni-
meltään Fuengirola Urban 
Transport ja se löytyy sekä 
Google Play että Apple Sto-
re palveluista. 

Sovelluksesta löytyvät 
luonnollisesti tiedot linjois-
ta ja mm. tieto siitä milloin 
seuraava bussi kullekin py-
säkille saapuu. Sovelluksesta 
näkee myös missä sijaitsevat 
lähimmät pysäkit, millä py-
säkeillä on vaihtoyhteys toi-
sille linjoille jne.

Lisää tietoja uusiutuneesta 
kaupunkiliikenteestä löytyy myös 
ilman erillistä sovellusta, kun 
suuntaa osoitteeseen
www.transportefuengirola.com.

Fuengirolan vanhat punaiset bussit vaihtuivat tammikuun alussa moderneihin, ympäristöystävällisempiin busseihin. (Kuva: Fuengirolan kaupunki)

Kaikki uudet bussit on varustettu siten että myös liikuntarajoitteiset pääsevät kyytiin.

Älylaitesovelluksesta löytyvät 
kaikkien linjojen tiedot. Sovellus 
näyttää mm. millä pysäkeillä on 
vaihtoyhteys muille linjoille.
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Fuengirolan uudet bussilinjat

Jokaisen reitin 
lähtöpysäkki on 
ympyröity.

Linja2
Lähtö joka päivä klo 7.15–23.15 (kesällä 
7.15–0.15) calle Mallorca – Ibiza py-
säkiltä 15 minuutin välein.

Linja3
Lähtö joka päivä klo 7.15–23.08 (kesällä 
7.15–0.12) La Calerita pysäkiltä 30 mi-
nuutin välein (poikkeuksena illan viimei-
nen vuoro).

Linja4
Lähtö joka päivä klo 7.15–23.15 (kesällä 
7.15–0.15) avenida Finlandia – Plaza 
Suomi pysäkiltä 20 minuutin välein.

Linja5
Lähtö joka päivä klo 7.15–23.15 (kesällä 
7.15–0.15) Gardenia Park pysäkiltä 15 
minuutin välein.

Linja 1
Lähtö joka päivä klo 7.15–23.08 (kesällä 
7.15–0.12) Miramarin pysäkiltä 16 mi-
nuutin välein (poikkeuksena illan viimei-
nen vuoro).

Lähde päiväretkelle!

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

Caminito del Rey
Hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavís
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€

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

TORSTAISIN
TIISTAISIN PERJANTAISIN

KESKIVIIKKOISIN

Córdoba
– kali¡ en 
kaupunki 
28.1. ja 25.2.,

hinta 85€

Granada
4.2. ja 4.3.,
hinta 95€

Sevilla
– Andalusian 
pääkaupunki

21.1. ja 11.2., 
hinta 85€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Myös kaupunkibussien reittikartasto on mennyt osittain uusiksi. 
Päällekkäisyyksiä on pyritty karsimaan ja parantamaan kattavuutta.
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Fuengirolan ja Mijasin rajalle 
nousee luksustason leirintäalue

Sohailin linnan välittömäs-
sä läheisyydessä, vain ki-
venheiton päässä rannasta, 
sijaitsee Fuengirolan leirin-
täalue. Tarkkaan ottaen se on 
sekä Mijasin että Fuengiro-
lan leirintäalue, sillä se sijait-
see kummankin kaupungin 
puolella. Kansan suussa – ai-
nakin suomalaisten – siihen 
kuitenkin yleensä viitataan 
Fuengirolan leirintäalueena. 
Myös kunnostustöiden taka-
na oleva yritys on nimeltään 
Camping Fuengirola S.A.

Nimestä viis, viimeisten 
muutaman vuoden aikana 
kyseisellä campingilla on 
asustanut lähinnä kulkukis-
soja ja oravia. Camping ehti 
toimia yli 40 vuoden ajan, 
ennen kuin se juuri ennen 
pandemiaa sulki ovensa ja jäi 
odottelemaan uutta elämää.

Jo pari vuotta aiemmin, 
vuonna 2017 campingin alu-
eelle esitettiin hanketta, joka 

olisi tuonut paikalle massii-
visen ulkoilmaostoskeskuk-
sen, saman tyylisen kuin on 
esimerkiksi Málagan Plaza 
Mayor. Tämä hanke ei kui-
tenkaan koskaan edennyt 
suunnitelmia pidemmälle.

Nyt Fuengirolan leirintä-
alueella kuitenkin työt ovat 
täydessä vauhdissa. Tulos-
sa ei ole ostoskeskusta, vaan 
varmasti monen karavaana-
rin iloksi alueelle tehdään 
entistä ehompi campingalue. 

Luksusta leirielämään

Kun jotakin remontoidaan, 
sanotaan monesti että lop-
putulos on entistä ehom-
pi. Tämä pitänee mainiosti 
paikkansa myös Fuengiro-
lan leirintäalueesta. En-
nen sulkeutumistaan alue 
oli määritelty kahden täh-
den campingiksi, mutta kun 
työkoneet ensi kesänä väis-

tyvät asiakkaiden tieltä, ruu-
vataan alueen portinpieleen 
neljän tähden leirintäalueen 
merkki.

Neljän tähden leirintäalu-
eita ei ole ihan joka kyläs-
sä. Itse asiassa Fuengirolan 
uusittu camping on näillä 
näkymin koko Aurinkoran-
nikon alueen ensimmäinen 
tätä lajia.

Leirintäalueen fasilitee-
tit uusitaan käytännössä 
täysin. Vain yksi rakennus 
– alueen perällä sijaitseva 
suihku rakennus – säilyy 
pystyssä ja sekin remontoi-
daan sisältä täysin. Kaikki 
muut alueen rakennukset 
on jo purettu pois ja uudet 
ovat hyvää vauhtia nouse-
massa tilalle.

Julkisuuteen esitellyt 
suunnitelmat paljastavat, et-
tä uusitulle leirintäalueelle 
tulee kaikkiaan 195 leirintä-
tonttia. Näistä 105 varataan 
mobiilitaloille, 18 bungalo-
weille ja 72 vapaaseen lei-
rintäkäyttöön, esimerkiksi 
matkailuautoille ja teltoille.

Neljää tähteä ei saa portin 
pieleen ilman merkittävän 
hyviä palveluja. Fuengiro-
lan leirintäalueelle on lu-
vassa mm. monipuoliset 
vastaanottopalvelut, ravin-
tola, baari, vapaa-ajan ker-
ho, päivittäistavarakauppa, 
pelihuone, monipuoliset ur-
heilumahdollisuudet ja ui-
ma-altaat sekä aikuisille että 
lapsille.

Ensiluokkaisten palve-
lujen ohella oman lisänsä 
campingin luksuksen tun-
tuun tuo tilankäyttö: pie-
nimmätkin tontit ovat 70 
neliömetriä, joten alueella 
on huomattavan väljää ver-
rattuna moneen muuhun.

Kaksi kaupunkia

Noin 40.000 neliömetrin ko-
koisen leirintäalueen täy-
dellinen remontointi ei ole 
halpaa eikä nopeaa. Ei var-
sinkaan, kun alue tässä tapa-
uksessa sattuu sijaitsemaan 
kahden kaupungin alueella. 

Tämä tarkoittaa mm. sitä, 
että molempien kaupunki-
en on tahoillaan käsiteltävä 

ja hyväksyttävä esimerkik-
si lupa-asiat. Kuvaavaa on, 
että Fuengirolan kaupunki 
on myöntänyt hankkeelle ra-
kennusluvan jo syyskuussa 
2020, mutta Mijasin kaupun-
ki vasta tammikuussa 2022.

Nyt työt ovat kuitenkin jo 
– vihdoin ja viimein – hyväs-
sä vauhdissa. Remontointi 
aloitettiin vanhojen raken-
nusten purkamisella ynnä 

muulla huhtikuussa 2022 
ja annetun aikataulun mu-
kaan uusi ja uljas Fuengiro-
lan ja Mijasin leirintäalue on 
valmis vastaanottamaan en-
simmäiset asiakkaansa vuo-
den 2023 heinäkuun alussa.

Niin ja siitä rahasta. Lei-
rintäalueen uudistustöiden 
budjetti on 1,1 miljoonaa eu-
roa. Joskus se luksus on mil-
listä kiinni.

Fuengirolan leirintäalue menee llähes täysin uusiksi. Uusi vastaanottorakennus on edellistä suurempi ja tarjoaa monipuolisempia palveluita.

Viimeinen mohikaani. Vain yksi vanhoista campingalueen rakennuksista jätettiin pystyyn ja sekin menee 
täysin uusiksi.

Uusitun leirintäalueen puiden siimekseen tulee kaikkiaan 195 leirintätonttia.

Kaksi kaupunkia, kahdet luvat.

Fuengirolan leirintäalue on parhaillaan perus-
teellisten kunnostustöiden alla. Sohailin linnan 
upeisiin maisemiin avautuu Aurinkorannikon 
ensimmäinen luksus-camping ensi kesänä.

Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi
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Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 4.1.2013 ilmestyneessä 
lehdessä pohdittiin TV Finlandin 

epävarmaa jatkoa. TV Finland -kanavan 
silloinen sopimus oli päättymässä saman 
vuoden kesäkuun lopussa. Kanavan oh-

jelmat lähetettiin Thor 5 -satelliitin väli-
tyksellä, jolloin ne näkyivät Pohjoismaissa, 
Keski-Euroopassa ja Kanarialla. Sa-telliit-
tipalveluiden tuottamisesta vastaava Con-
Nova TVX oli jo lähettänyt palveluistaan 

juuri alkaneen vuoden laskun asiakkail-
leen. Aurinkorannikon suomalaisia mieti-
tytti, kannattaako maksaa koko vuodes-ta, 
jos satelliittijakelu loppuu kesällä. TV Fin-
land mietti vaihtoehtoisia jakelukanavia.

Lehdessä kerrottiin vuoden 2012 hui-
masti nousseesta suomalaisturistien 

määrästä. Suomalaisia oli laskeutunut 
Aurinkorannikolle 15 prosenttia enem-
män, kuin edellisenä vuonna. Tämä tar-
koittaa, että suomalaisten matkustajien 
määrä Aurinkorannikolla kohosi yli 110 
tuhanteen. Tämä oli kuitenkin vain Es-
panjan lentokenttiä hallinnoivan AENA:n 
tilasto, eikä se ole tarkka luku. Aurin-
korannikolle saapuu matkustajia myös 
muun muassa autolla tai muilla kulku-
välineillä.

Aiheena oli myös suomalaisille hy-
vinkin tuttu kahvi. Näkökulmana 

oli erot suomalaisen ja espanjalais-ten 
kahvitottumusten välillä. Suomessa 
kahvi juodaan yleensä yksinkertaisesti 
mustana tai hieman mai-toa lisättynä. 
Espanjassa kuitenkin kahveissa voidaan 
vähän hifistellä ja pyytää kaikenlaisia 
erikoisuuksia. Lisäksi voi valita haluaako 
kahvin juoda mukista vai lasista.

”Marokon kullasta” eli arganöljystä ker-
rottiin kauneuden salaisuutena. Sitä val-
mistetaan arganpuun pähkinöistä, joita 
kasvaa vain eroosiota vastaan taistelevas-
sa Lounais-Marokossa. Perinteisesti öljyä 
on käytetty ruuanlaitossa. Sen kerrotaan 
alentavan kolesterolia, stimuloivan ve-
renkiertoa ja vahvistavan vastustusky-
kyä. Tämän ihmeöljyn kerrotaan myös 
auttavan useisiin iho-ongelmiin.

Tukenani oli 
henkilökohtainen  
hoitotiimi ja aina 
sama lääkäri.

Pääsin
hoitoihin,

joita muualla
ei ollut

vielä tarjolla.

Täsmälääke  
löytyi kasvaimen  

molekyyli -
profiloinnin avulla.

Tutustu 
potilas-

tarinoihimme

Kaikki kivet 
käännettiin minun 
auttamisekseni.

Sain ajan
heti ja pääsin

hoitoihin
viikossa.

Miksi Docrates?

 Syitä on yhtä monta kuin  
potilastakin. Palvelemme inhimillisellä 

otteella, oli kyseessä vasta epäily tai jo 
levinnyt syöpä. Saat kaiken saman katon 
alta varhaisesta diagnostiikasta uusimpiin  

hoitoihin ja seurantaan.

Jokainen syy on meille tärkeä ja siksi meihin 
ollaan tyytyväisiä: 92 % potilaistamme* 
uskoo meihin ja suosittelisi meitä myös 

läheisilleen.

Siksi Docrates.
*Docrates potilastutkimus 2021

 

Viiveetöntä syövänhoitoa ilman lähetettä 
Docrates Syöpäsairaalassa – ihmisenä ihmisen rinnalla

Varaa aika: +358 10 773 2000 www.docrates.com Helsinki
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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

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

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

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

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

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

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

 

 
 

 
 

•

• Integratiivinen vastaanotto. 
Bioresonanssitutkimus. 
Kilpirauhasen hoito, suoliston 
hyvinvointi jne. 

Suonikohjujen ja säärihaavojen 
hoidot vaahtoruiskutuksella.

Sydän ja verisuonisairauksien 
diagnoosi, sekä ennaltaehkäisy.
Rasituskoe, Holter 24h, MAPA.

•

TARJOUKSENA 
VASTAANOTTO 
+ SYDÄMEN 

+ KAULAVALTI
-

MOIDEN JA 
AORTAN

ULTRAÄÄNI 180€

Tiedustelut ja ajanvarukset +34 617 324 788 Satu

info@cardiologosergiomejia.com
www.cardiologosergiomejia.com

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.

Vital Shop

• Jesus Cauti o 44 juna atu), di . Jupiter lo al 16
os oliches Ca é ardemumman lähellä). uh. 952 667 087

• Carre our Mijas Costa 

Anni s ital hop os olichesissa Juna adulla) 
ja Carre our Mijas Costalla pal elee.  

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

– Hae uusin tarjouskatalogi kaupastamme!
Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä

Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 
(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 

Avoinna ma–pe 10–20 ja la 10–14
Elviria: ma–pe 10–18 / la 10–14

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 
www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

TRI TOLOSEN
D-vitamiini 100 µg 

+ Midsonan C-pore-
tabletti yhdessä

-10%
Tarjous voimassa 

19.1.  asti.

 

Miten saada tukea arjen haasteisiin ulkomailla?
SIINÄ VAIHEESSA KUN apua tarvitsee, on usein mah-
dotonta ryhtyä selvittämään mistä tukea ja apua saisi. 
Usein tässä vaiheessa avun saaminen hidastuu ja tilan-
ne voi entisestään vaikeutua. Ulkomailla ollessa myös 
kielihaasteet sekä oikeudet viranomaisten järjestämiin 
tukiin ovat erilaiset. Ihmiset ovat tänä päivänä monipaik-
kaisia ja sosiaalipalveluita sekä apua tulisi saada myös 
matkoilla ja toisessa asuinkodissa, vaikka Aurinkoran-
nikolla ollessa. Tästä syystä onkin EU:n kautta asetettu 
moniin eri tilanteisiin erilaisia järjestelmiä, niin työn kuin 
terveydenhoidon osalta. Sosiaalipalvelut ovat pitkälti 
olleet Suomessa asuinpaikkaan tai kirjoilla oloon pe-
rustuvaa. Tästä syystä usein käännytään suomalaisten 
järjestöjen valtion tuella tuottamaan tukeen tai yksityi-
sen palveluntuottajan palveluihin. Nämä molemmat 
tahot ovat ensisijaisia isoissa suomalaisyhteisöissä 
maailmalla. Tähän kokonaisuuteen liittyy kiinteästi se, 
mitä maksamme palveluista ja mitä voimme saada esi-
merkiksi vakuutuksilla. Tästä vielä tuonnempana lisää.

Sosiaali- ja hyvinvointipalvelut tarjoavat tukea, apua 
ja ohjausta arjenhallinnassa, ongelmien ennaltaeh-
käisyssä ja itsenäisessä selviytymisessä erilaisissa 
elämäntilanteissa.

Jokaisen arjessa tulee eteen tilanteita, 
joissa ammattilaisen ohjaus ja neuvo 
voivat olla tarpeen. Sellaisia tilanteita 
voivat olla esimerkiksi ikääntymi-
seen liittyvät pulmat ja haasteet, 
mielenterveys ja päihdeasioihin 

liittyvät ongelmat, onnettomuu-
det tai kriisitilanne perheessä. 
Asiat voivat olla siis sellaisia, 

joissa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen on 
lyhyen ajan tukena ja apuna tai tuki voi olla pysyväm-
pää ja säännöllistä.  

Tukea suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä 
hänen tarvitsemaansa tilanteeseen. Aikuisille tuki voi 
olla raha-asioiden ja etuuksien selvittämistä tai että 
käydään yhdessä ulkoilemassa ja hoidetaan esimer-
kiksi kauppa-asiat siinä samalla. Tuki voi olla myös sitä, 
että omaishoitaja voi pitää omaa aikaa ja käydä asioilla 
tuen avulla. Saattaja-avussa voidaan asiakasta auttaa 
esimerkiksi lääkäri-, tutkimus-, kauppakäynneissä. Per-
heissä sosiaalityöntekijä ja ammatillinen tukihenkilö voi 
auttaa ja tukea esimerkiksi lasta tai nuorta arjen suju-
misessa, kuten nukkuminen, ruokailu, rajat ja arkirytmi 
ja koulunkäynnin edistyminen. 

Laskutuksen perusteena on usein keskimääräinen 
aika, joka työntekijältä kuluu asiakkaan hoitamiseen 
ja siihen liittyviin esi- ja jälkitöihin. Yksityisen sosiaali-
palvelun voi antaa etukäteen kustannusarvion ja sopia 
asiakkaan kanssa hinnan palvelusta. Kuka tämän kai-
ken maksaa? Palveluntuottajalle on mahdollista hakea 
Kelalta ja muilta viranomaistaholta maksusitoumusta. 
Esimerkiksi terapioihin on mahdollista saada Kela-
korvausta ja arjen apuun muun muassa hoitotukea. 
Espanjassa kirjoilla olevien kanssa voidaan selvittää 
myös mahdollisuutta saada tukeen apua maan sosi-
aalipalveluista, jotta palvelu olisi mahdollista saada 
omalla äidinkielellä. 

Niina Ristolainen
NSC Group Oy

Kirjoittaja on laillistettu sosiaalityöntekijä (YTM) 
sekä hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen yrittäjä 

Fuengirolassa.

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
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Maailma muuttuu uusin silmin
Lähtötilanne
Minua oli noin puolitoista vuotta 
vaivannut kaihi. Sen ensimmäiset 
oireet olivat huvittavia, yhtäkkiä 
en enää tarvinnutkaan lukulaseja, 
näin lähelle hyvin. Eli puhelimen 
selaukset ja muut sellaiset asiat al-
koivat sujua ilman laseja. Monta 
vuotta oli kulunut niin, että mi-
tään en pystynyt ilman lukula-
seja lukemaan.

Ihmettelin tietysti mikä tällai-
nen ilmiö on, puhuin siitä myös 
ääneen. Sinänsä erikoista, että ku-
kaan ei maininnut kaihia mah-
dolliseksi lähinäön parantajaksi, 
myöhemmin minulle selvisi, että 
se on hyvin yleinen ”oire”.

Pikkuhiljaa kaukonäkö alkoi 
heiketä. Huomasin sen monissa 
yhteyksissä. Konkreettisimmat ti-
lanteet olivat autolla ajaessa. Jo-

tenkin vaan kaikki viitat ja kyltit 
hävisivät näkyvistä. Risteyksiin 
tai liikenneympyröihin tullessa oli 
melkoista arpapeliä, mihin suun-
taan pitäisi lähteä.

Seuraavat kaihin oireet liittyi-
vät valoihin. Kaukana olevien 
kirkkaiden valojen ympärille al-
koi muodostumaan lumihiutaleen 
muotoisia kehiä ja säteitä. Ne oli-
vat kieltämättä kauniita. 

Tässä vaiheessa olin jo käynyt 
Espanjan julkisen puolen tervey-
denhuollossa tarkistuttamassa 
näköni. Tuomio kaihista oikeassa 
silmässäni tuli heti, kun tulkkini 
Janita Forsman kertoi silmälääkä-
rille oireistani. Silmäni tutkittiin 
tarkasti ja tehtiin leikkaussuunni-
telma. Kaikki toimi julkisella puo-
lella erinomaisesti, tunsin koko ajan 
olevani ammattitaitoisissa käsissä.

Ikänäkö vaivaa 
jokaista meitä jossain 
vaiheessa. Myös Kaihi 
on vaiva, jonka kanssa 
lähes jokainen joutuu 
jossain vaiheessa 
kamppailemaan. Näihin 
ongelmiin on olemassa 
ratkaisuja, niiden 
toteuttamista ei kannata 
suotta viivyttää.

Teksti: Antti Pekkarinen   
Kuvat: Sonja Lehmus

Päätös moniteho-
leikkauksesta
Jäin julkiselle puolelle leikkaus-
jonoon. Arvio jonon kestosta oli, 
että muutama kuukausi ja oi-
kea silmäni leikattaisiin. Julki-
sella puolella olisi laitettu ensin 
kaihinen oikea silmä kuntoon, sii-
hen olisi asennettu yksiteholinssi. 
Lukulasit olisivat todennäköisesti 
tehneet paluun arkiseen elämää-
ni leikkauksen jälkeen.

Sattuma puuttui peliin. Sol Ey-
es järjesti ravintola Kukossa aami-
aistilaisuuden marraskuun alussa. 
Tilaisuuden teemana oli juuri sil-
mäleikkaukset niin ikänäkö- kuin 
kaihipotilaille. Kävin tilaisuuden 
jälkeen silmäkirurgi Petri Oksma-
nin kanssa pitkän keskustelun ai-
heesta. Joko Oksman oli loistava 
myyntimies tai sitten hänellä oli 
tarjota tuote, jota oli mahdoton 
vastustaa. Näin jälkeenpäin olen 
kääntynyt jälkimmäisen vaih-
toehdon puolelle, vaikkei Petri 
Oksmanin myyntimiehen tai-
doissakaan mitään vikaa ole.

Keskustelut Oksmanin kans-
sa johtivat siihen, että moniteho-
linssit Sol Eyesillä asennettuna 
alkoivat kuulostaa erittäin hou-
kuttelevalta vaihtoehdolta. Pe-
ruutin leikkausaikani julkisella 
puolella ja sovimme Sol Eyesin 
kanssa aikataulun tarvittaville 
toimenpiteille. 

Se mikä minut vakuutti Oksma-

nin puheissa, oli moniteholinssien 
mahdollisuus. Julkisella puolel-
la leikkauksissa vaihdetaan myös 
mykiö, mutta tarjolla on ainoas-
taan yksitehot, niillä kaukonäkö 
korjaantuu. Monitehoilla silmä-
lasien käyttö on loppu koko lop-
puiäksi. Ei lukulaseja eikä muita 
näköä parantavia linssejä.

Kun miettii tuota eroa julkisen 
puolen ja yksityisen välillä siinä 
on oikeastaan kaksi asiaa punnit-
tavana. Yksityinen puoli tarjoaa lo-
pullisen ratkaisun näköongelmiin, 
julkisen puolen palvelu jää vähän 
puolitiehen. Kaihi kyllä poistuu ja 
kauaksi näkee hyvin, mutta luku-
lasit ovat todennäköinen tulevai-
suuden riesa. 

Tuon laadullisen seikan lisäk-
si toinen pohdittava asia on raha. 
Julkisella puolella maksut ovat ni-
mellisiä, yksityisellä silmien kun-
toon laittamiseen uppoaa useita 

tuhansia euroja. Sitä vaakakuppia 
voi aikansa kallistella ja miettiä, 
minkä arvoista rahallisesti hyvä 
näkö on.

Operaatio

Päädyin monitehoihin ja valit-
sin operaation suorittajaksi Sol 
Eyes klinikan. Petri Oksman te-
ki kaikki perustutkimukset sil-
miini. Klinikalla on modernit 
tutkimusvälineet, silmät tutkit-
tiin pohjia myöten perusteellisesti.

Minulla kaikki oli kunnossa, 
joten leikkausaika katsottiin ka-
lenterista. Siinä vaiheessa alkoi 
hieman jännittää, mitenkähän 
kaikki menee.

Klinikalla minut vastaanotti 
miellyttävä hoitaja, joka kaikes-
sa rauhassa ohjasi minut yksityi-
seen odotushuoneeseen. Minulle 
laitettiin erilaisia silmätippoja, 

osa varmasti puudutusaineita ja 
osa mykiöitä laajentavia tippo-
ja. Anestesialääkäri kävi myös 
puheillani ja kysyi, haluanko 
hieman rauhoittavia vereeni leik-
kaukseen mennessä. Sen verran 
mukavuudenhaluinen olen, että 
ilman muuta pyysin rauhoittavat.

Pienen odottelun jälkeen odo-
tushuoneesta avattiin ovi täysin 
steriiliin leikkaussaliin. Leik-
kaavan kirurgin Antonio Soler 
Garcian johdolla tiimi aloitti joh-
donmukaisen työskentelyn.

Lisää tippoja silmiin ja välil-
lä vähän enemmänkin nestettä. 
Silmä pidettiin auki metallisella 
levittimellä. Sitten silmiäni ryh-
dyttiin yksi kerrallaan käsitte-
lemään. Tippaakaan ei missään 
vaiheessa sattunut. Se on myön-
nettävä, ettei se maailman miel-
lyttävin tunne ole, kun silmään 
työnnellään kaikenlaisia vem-

peleitä. Mutta kipua ei tuntunut 
kertaakaan.

Kelloa en tullut katsoneeksi, 
mutta aikaa koko operaatioon me-
ni yhteensä reilut puoli tuntia. Eli 
vartti per silmä. Äärimmäisen no-
peaa ja tehokasta toimintaa, kun 
ajatellaan, että ihmiselle oikeasti 
asennetaan muoviset mykiöt nii-
den syntymässä saatujen tilalle.

Henkilökunnan kanssa sovit-
tiin jälkitarkastus seuraavalle 
aamulle, sain aurinkolasit ja ke-
hotuksen ottaa loppupäivä melko 
iisisti. Eipä siinä hirveästi tehnyt 
mieli lähteä rehkimään tai hum-
maamaan, leikkauksen jälkeisi-
nä tunteina näkö oli käytännössä 
poissa pelistä. Isot hahmot erot-
ti, mutta esimerkiksi puhelimen 
käyttö ei onnistunut, koska mi-
tään ei nähnyt. Vasta myöhemmin 
illalla näkö selkeni sen verran, et-
tä numerot puhelimesta löytyivät.

Lopputulos
Ensimmäinen aamu silmäleik-
kauksen jälkeen on ihmeellinen. 
Maailmaan on tullut hillittömäs-
ti lisää kirkkaita värejä ja pienet 
yksityiskohdat kotona osuvat sil-
mään ihan eri tavalla kuin aiem-
min. 

Askel parvekkeelle ja aurinko 
tuntuu häikäisevän rajusti. Se on 
pieni miinus siinä kokonaisuu-
dessa, että sävyt ovat vahvistu-
neet ja pienetkin tekstit purkkien 
kyljissä ovat lukukelpoisia.

Ehkä selkein esimerkki uudes-
ta maailmasta tuli vastaan lou-
nasaikaan. Lämmitin pannulla 

makaronilaatikkoa ja ryhdyin 
pursottamaan sen päälle ket-
suppia. Täytyi hetkeksi pysähtyä 
ihailemaan näkyä. Niin kauniin 
ja kirkkaan punaista ketsuppi oli. 
Kaihin ja ikänäön rasittamilla sil-
millä tämä mainio tomaattijaloste 
näytti tummahkolta punertaval-
ta mössöltä.

Autolla ajaminen on myös ai-
van erilainen kokemus uusilla 
silmillä. Tienviitat pystyy lu-
kemaan jo kaukaa ja muuten-
kin liikenteen hahmottaminen 
on huomattavasti helpompaa. 
Pimeällä vastaan tulevien au-
tojen valojen ympärillä näkyy 
renkaita, mutta siihen näkyyn 

tottui nopeasti. 
Kirjojen lukeminen on nyt 

mahdollista, saapuvan bussin 
numeron näkee ennen kuin se 
ajaa yli, jopa viinipullojen etike-
teistä löytyy paljon sellaista in-
formaatiota, josta ennen ei ollut 
mitään tietoa. Lopputulos on sa-
nalla sanoen upea. 

Usko tai älä: ei sattunut, vaikka silmässä käytiin pinseteillä. Silmäkirurgi Antonio Soler Garcian johtama tiimi työssään.

Nämä vanhat, 
kaihiset, kapiset 
silmät kaipasivat 
kirkastusta.
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Ninni Collan, 38 vuotta, nainen joka ei ole 
tehnyt elämässään mitään – tai siis oikeasti 
hän on tehnyt niin paljon, ettei selkeää 
yksittäistä vastausta elämän tekemisiin löydy.

Teksti: Antti Pekkarinen  Kuvat: Teemu Laitinen

– Herään joka aamu kuudel-
ta, ilman herätyskelloa. Sel-
lainen opportunisti olen, että 
aina herätessäni näen alka-
vassa päivässä paljon mah-
dollisuuksia. Aamuisin 
pää on täynnään ideoita, 
ne liittyvät kaikkeen mah-
dolliseen, Collan kertoo he-
räämisistään.

Kirkkonummelta kotoisin 
oleva Collan kutsuu itseään 
kotoisasti rantaruotsalaisek-
si. Hän kävi koulunsa ruot-
siksi vaikka kotikielenä 
olikin suomi. Suuren suvun 
kautta myös englanti istah-
ti Collaniin kolmanneksi äi-
dinkieleksi jo lapsena.

Hevosista

Hevoset ovat olleet Collanin 
elämässä läsnä aivan pikku-
tytöstä asti.

– Pysyin satulassa jo en-
nen kuin opin kävelemään.

Sittemmin hevoset ovat 
määrittäneet Collanin elä-
mää monella tapaa.

– 14-vuotiaana jäin hevo-
sen alle kaatuessamme es-
teellä. Siitä jäi aika pahoja 
vammoja, isoveljeni joutui 
nostamaan minut hevosen 
selkään ja sieltä pois, kunnes 
jouduin lopettamaan ratsas-
tuksen kokonaan 17-vuotiaa-
na pariksi vuodeksi.

– 19-vuotiaana pitkällisen 
fysioterapian ja kuntoutuk-
sen jälkeen päätin kokeilla 
uudelleen ja soitin Kainulai-
sen Mialle. Jouduin muutta-
maan ratsastustekniikkaani 
radikaalisti, mukaan tuli ko-
ko kehonpainon ja hengityk-

ovat kuuluneet hänen har-
rastuksiinsa.

– Harrastin pitkään klas-
sista nyrkkeilyä. Se kui-
tenkin jäi muuttaessani 
Espanjaan vuonna 2014. 
Täällä pääsin tutustumaan 
brasilialaiseen jiujitsuun, jo-
ka onkin sitten vienyt men-
nessään. Sittemmin olen 
innostunut myös vapaaotte-
lusta, missä yhdistyy kaikki 
kamppailulajit, eli humoris-
tisesti karrikoiden lyödään, 
potkitaan, kuristetaan ja hei-
tellään kilpakumppania.

Jiujitsu-sali Gaijinilta löy-
tyi myös mies Ninni Colla-
nin elämään.

– Olemme nyt pitäneet 
yhtä jo seitsemän vuotta 
Mikon kanssa. Meillä on 
harrastuksen kautta paljon 
yhteistä, hän toimii kansain-
välisenä jiujitsu valmentaja-
jana ja minä kuljen mukana 
reissuilla milloin sparraa-
jana, assarina ja seinäko-
risteena. Hevoshommatkin 
Mikolle puoli pakolla syötin. 
Annoin hänelle syntymäpäi-
välahjaksi varsan, joten nyt 
hänkin on vastuussa eläväs-
tä hevosesta, Collan nauraa.

Töistä

Collanin työhistoriaan mah-
tuu monenmoista puuhaa 
mainostoimistoista hotellei-
hin ja tallitytöstä markki-
nointitöihin. Koulutukseltaan 
hän on matkailupalvelujen 
tuottaja, joskin rauhaton sie-
lu opiskelee koko ajan uutta, 
tällä hetkellä on meneillään 
psykologian opinnot, jotka 
tähtäävät psykoterapeutin 
tutkintoon.

Koulutustaan vastaaviin 
töihin Collan ajautui vasta 
viime syksynä, kun hänelle 
soitettiin Meriatur.com mat-
katoimistosta.

– Leikilläni vastasin, että 

Mennään bussilla – ilmaiseksi

Pääkirjoitus 6.1.2023

sen hyödyntäminen, koska 
jaloissa ei ollut tarpeeksi voi-
maa. Koko kehon tekniikkaa 
opetan nykyäänkin oppilail-
leni.

Collan on harrastuksen 
ohella päätynyt vähän va-
hingossa hevosten kasvat-
tajaksi.

– Aivan lähiaikoina mi-
nun pitäisi saada paperit, 
että olen virallisesti espanja-
laisten urheiluhevosten kas-
vattaja. Ymmärtääkseni olen 
ensimmäinen suomalainen, 
joka tuon tittelin saa.

Collan suhtautuu kilpa-
hevosten kasvatukseen rau-
hallisesti ja kiireettömästi.

– Minulla on oma varsa, 
Lexa nyt 9kk, jonka kanssa 
opettelen näihin saappaisiin. 
Ajattelen niin, että määrällä 
ei tässäkään asiassa ole väliä 
vaan laadulla. Haluan kas-
vattaa laadukkaita, kestä-
viä ja kilttejä kilpahevosia. 
En osaa arvella tulenko elä-
mäni aikana kasvattamaan 
viisi vai sata hevosta, elämä 
näyttää sen.

– Hevoset ovat ehdotto-
masti rauhoittava elementti 
muuten hektisessä elämäs-
säni. Tämä rauhaton sielu 
saa parhaiten rauhan he-
vosten läheisyydessä.

Kamppailulajeista

Kun Collan oli 13-vuotias, 
hänen seinällään oli Jean-
Claude Van Dammen kuva. 
Tämä itämaisten taistelulaji-
en taitaja ja popularisoija teki 
nuoreen tyttöön vaikutuk-
sen ja sitä kautta taistelulajit 

Mitä odotat eniten 
vuodelta 2023?  

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus

Henna Haartman 20, 
Jyväskylä

Uusia asioita ja kokemuksia.

 

Karoliina Vakkuri, 18, 
Kirkkonummi

Valmistumista.

Noora Karma, 40+,  
Sipoo

Onnellisuutta minulle ja 
kaikille muille ihmisille.

Fuengirola aloitti vuoden alussa ilmaiset kaupun-
gin sisäiset bussikyydit kaikille. Se on upea teko, 
ilmeisesti jossain vaiheessa maksuttomuus tulee 
koskemaan vain kaupungin asukkaita, mutta sil-
loinkin se on hieno asia.

Helposti tulee mieleen, miten Fuengirolan kau-
pungilla voi olla varaa tällaiseen palveluun? Kaduille 
on ilmestynyt upouusia Mercedez Benz -merkkisiä 
busseja, jotka maksavat maltaita. Polttoainekin on 
nykyisellään melkoinen kuluerä. Kaupunki joutuu 
maksamaan palvelun tarjoavalle yhtiölle melkoisen 
tukun rahaa.

Mielenkiintoista yhtälössä on se, että loppujen 
lopuksi kaupunki tekee rutkasti rahaa tällä ope-
raatiolla. Näin kävi ainakin Tallinnassa, kun siellä 
toteutettiin ilmainen joukkoliikenne vuonna 2013. 
Kymmenet tuhannet ihmiset ympäristökunnista 
siirsivät kirjansa Tallinnaan, ja sitä kautta verotulot 
nousivat huimasti.

Fuengirolan kohdalla ei varmasti ole oletus, että 
Mijasista tai Benamádenasta muuttaisi kaupunkiin 
erityisen paljon uutta väkeä. Täällä pyrittäneen siihen, 
että kaupungin laaja ulkomaalaisväestö kirjautuisi 
kaupungin asukkaiksi. Lisätulo kertyy siitä, että An-
dalusian maakuntahallitus jyvittää kerätyt verorahat 
kunnille niiden virallisen asukasmäärän mukaan.

Kaupunki on monella tapaa yrittänyt saada ihmi-
siä kirjautumaan asukkaiksi. Asunnon omistaville on 
esimerkiksi tarjottu helpotuksia jätemaksuihin. Ilmai-
nen joukkoliikenne saattaa olla se porkkana, joka 
liikauttaa isoja massoja. Se koskee oikeasti kaikkia.

Ilmaisella joukkoliikenteellä haetaan myös yksi-
tyisautoilun vähentämistä. Se on jalo ja kunnianhimoi-
nen tavoite. Ainakaan Tallinnassa se ei kuitenkaan 
ole toteutunut. Fuengirolassa se voi toimia. Parkki-
tilaa on niin vähän, että ilmainen bussikyyti saattaa 
olla juuri oikea kiihoke jättämään oma auto talliin.

Kukaan ei saavuta 
menestystä yksin
Urheilusankarit, menestyneet yritysjohtajat, ovat esi-
merkkejä menestyksestä. On helppo muistaa Lionel 
Messi, Kalle Rovanperä tai Steve Jobs. Kukaan heistä 
ei kuitenkaan ole menestynyt yksin. 

Olisi väärin väheksyä yksilön omia taitoja ja ominai-
suuksia, jotka omalta osaltaan ovat vaikuttaneet heidän 
menestyksensä saavuttamisessa. Kuitenkin kaikkien 
heidän taustaltansa löytyy ihmisiä eli tiimi, jotka ovat 
mahdollistaneet menestyksen. 

Vaikka yksilön ja tiimin merkitys on suuri menestyksen 
saavuttamiseksi, olisi väärin unohtaa yleisön tai asiak-
kaiden vaikutus. Urheilussa ihmisten mielenkiinto syn-
tyy menestyksessä lajissa. Liike-elämässä mielenkiinto 
syntyy vastaavasti tarjottavasta palvelusta tai tuotteesta. 
Mikäli urheilullisia onnistumisia ei tule, yrityksen palvelu 
tai tuote ei kiinnosta, lopahtaa ihmisten mielenkiinto ja 
mahdollisuus menestymiseen katoaa.

Keski-Suomesta kotoisin olevana olen seurannut Kalle 
Rovanperän nousua menestykseen. Mielenkiintoista on 
ollut huomata, kuinka vahvasti viestinnässä koko tiimi 
on nostettu esille, ihmisiä Kallen menestyksen taustalta 
ja Toyota-tiimin jäseniä. 

Samoin olen halunnut nostaa Sofia-opiston vies-
tinnässä tiimin esille. Opiston menestyksen eteen te-
kevät tärkeän työn henkilökuntamme jäsenet, mutta 
menestyäksemme meidän on pystyttävä tarjoamaan 
teille suomalaisyhteisön jäsenille mie-
lenkiintoista opetusta. Ilman teidän 
mielenkiintoanne Sofia-opisto ei voi 
menestyä ja siksi teidän mielenkiin-
tonne on meidän menestyksemme 
mahdollistaja. 

Sari Savolainen

Kirjoittaja on Sofia-opiston 
toiminnanjohtaja.

KUKA?
Ninni Collan

 ● 38v (mielestään lapsellinen)
 ● Avoliitossa
 ● Perheeseen kuuluu mies, 3 

koiraa ja 3 hevosta
 ● Kotoisin Kirkkonummelta
 ● Muutti Espanjaan 2014
 ● Asuu Benalmádenassa
 ● Töissä Meriatur.com 

-matkatoimistossa
 ● Harrastaa hevosia ja 

kamppailulajeja

Sielu löysi rauhan hevosista
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Sielu löysi rauhan hevosista Uusi vuosi –  uusi minä, ja mitä kaikkea niitä nyt olikaan. 
On tullut aina vähän naureskeltua omille kaikille koh-
tuuttomille lupauksille, muutoksen odotuksille ja uusille 
aloituksille. Mutta joskus on niin, että asiat muuttuvatkin 
ilman, että tekee mitään. 

Koko syksy kului ahkeroiden lähes 20- tuntisia päi-
viä tv-sarjan kuvauksissa ja kolme päivää ennen kuin 
ensimmäisen osan piti tulla ulos – tv-kanava meni 
konkurssiin. Tiedätte varmaan, mistä kanavasta pu-
hun – ja kyllä, 24-osainen sarja tuli polkaistua juurikin 
kyseiselle asemalle. 

Se tunne, kun auto pysähtyy seinään 100 km:n tun-
tivauhtia... elämä ja aikataulut heittävät häränpyllyä ja 
alkaakin toisenlaisen arjen opettelu ja suunnittelu. Tuli 
keskityttyä niin täysillä yhteen asiaan, että koko nor-
maali elämänpiiri tuntui pyörineen vain sen ympärillä. 

Mutta ennen niin lattea sanonta ”jokainen muutos on 
mahdollisuus” tuli nyt omakohtaiseksi. Meille sallitaan 
erinäköisiä bumppereita, jotta voisimme siirtyä katso-
maan elämää ja maailmaa vähän toisesta näkökulmasta. 
Tie jatkaa kulkuaan, vaikka suunta vähän muuttuukin. 

Radio Finlandian kevätkausi alkaa 9.1. ja moni hy-
vä juttu, joka syksyn tohinoissa jäi vähälle huomiolle, 
alkaakin tuottaa satoa. Olemme saaneet hyviä yhteis-
työkumppaneita ja ohjelmantekijöitä, joista iloitsemme 
ja joiden kanssa kehitämme kanavaa täällä Aurinkoran-
nikolla ”meidän media” -ajatuksella. Uusien projektien 
ja hankkeiden parissa jatketaan.

Olemme iloisia ja kiitollisia kaikista radion 
kuuntelijoista ja seuraajista. Yhteistyöllä 
pystymme jatkamaan radion toimintaa 
taajuudella 102,6 sekä tietysti nettiradion 
puolella radiofinlandia.fi 

Hyvää tätä vuotta 2023 ja annetaan 
elämän kuljettaa!

En päässyt tänäkään vuonna valamaan tinaa enkä 
myöskään syömään suomalaista jouluruokaa. Nuo meille 
kaikille suomalaisille vahvat perinteet siirtyvät omalla 
kohdallani taas vuodella eteenpäin. Nyt jo kymmenennen 
kerran. Uskon kuitenkin vahvasti, että eräänä päivänä 
joululautasellani on aitoa smetanapohjaista metsäsie-
nisalaattia ja erittäin ohuesti leikattua graavilohta. Juuri 
sellaista, kuin lapsuuteni jouluna oli tarjolla.

Tina vaihtui tällä kertaa monta sataa vuotta vanhaan 
kristallipalloon, jonka olin ostanut antequeralaisesta 
antiikkiliikkeestä. Tuo pieni, häikäisevän kaunis marok-
kolainen esine kätkee itseensä lukuisten omistajiensa 
tarinoita, unelmia ja energioita useissa eri sukupolvissa. 
Minulle se antaa mahdollisuuden katsoa tulevaan. Näen 
kristallipallossa jäniksen vuoden. Se on lähtökohtaisesti 
sopusointuisen elämän ja rauhan aikaa. Tuleva vuosi 
edustaa diplomaattisia ratkaisuja, sovintoa, neuvotte-
luja sekä uusia sopimuksia. Edes Putin ja maailman 
nopeimmat HGV -aseet eivät voi taistella kristallipal-
loani ja tulevan jäniksen vuoden energioita vastaan.

Kristallipalloni rakastaa Aurinkorannikkoa ja sen mo-
nimuotoisuutta. Tuleva vuosi on meille aurinkorannikko-
laisille hyvä. Meitä hellitään lämmöllä, valolla, vedellä ja 
ennen kaikkea turismilla. Tutkin palloa vielä tarkemmin 
ja näen asuntomarkkinoiden voimakkaan kehityksen. 
Kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Siihen vastataan 
modernilla ja kohtuuhintaisella uudisrakentamisella. 
Me suomalaiset levittäydymme koko rannikon alueelle 
ja osa meistä haluaa asuntoja rauhallisilta luonnonlä-
heisiltä alueita.

Kurkistan vielä sivusilmällä kristallipal-
loani. Näen siellä tuikkivat kynttilät, jou-
lutontun, täydellisen joulukuusen sekä 
notkuvat joulupöydät. Ehkä minäkin saan 
ensi jouluna aitoa suomalaista jouluruokaa.

Markus Aho

Kirjoittaja on Aurinkorannikolla 
toimiva kiinteistönvälittäjä.

Uuden äärellä

Kristallipallo kertoo tulevasta

Raija Kurkola

”'Malagassa on komea, 
EU:n rahoilla rakennettu 

moottoritie, meillä ei 
osata lobata. Ruotsissa 

moottoriteitä on 
tehty jo 1940-luvulta 

lähtien, siellä on hyvä 
kurvailla', (Mikko) 

Alatalo vertaa.”
Tekniikka & Talous 3.1.

”yritän vältellä työntekoa” 
mutta ajatus jäi kytemään, 
ja muutamaa viikkoa myö-
hemmin löysinkin itseni 
jo työntouhusta toimistol-
ta. Nyt olen täysillä muka-
na kehittämässä palveluja ja 
todella innoissani työstä. Pie-
nessä matkatoimistossa on 

valtavasti etuja suuriin ver-
rattuna. Pystymme toimi-
maan paljon ketterämmin. 
Jos vaikka jollekin päivälle 
sattuu huono sää, pystym-
me vaihtamaan päiväkoh-
teen sellaiseksi, johon sää ei 
juurikaan vaikuta. Tällaises-
ta joustavuudesta olemme 

saaneet paljon positiivista 
palautetta.

Matkailualalla uusien tuot-
teiden luominen ja kohteiden 
löytäminen on tärkeintä lii-
ketoiminnan kehittämiselle.

– Rakastan ideoida uu-
sia asioita. Nyt meillä on 
suunnitteilla esimerkiksi 

pariskunnille suunnattuja 
räätälöityjä matkoja. Lähi-
matkailuun Aurinkoranni-
kolla on tulossa paljon uusia 
kohteita ja tuossa lähellä on 
myös Marokko, joka on mat-
kakohteena erittäin mielen-
kiintoinen ja monipuolinen 
alue, Collan mietiskelee.

Antti Puskala, 77,  
Helsinki

Ukrainan sodan loppumista.

Juha Mäkelä, 49,  
Tuusula

Lämmintä ilmaa ja hyviä 
padel pelejä.

Marta Forsman, 34, 
Fuengirola

Läheisten terveyttä ja 
maailmanrauhaa.

 

Ninni Collan tuli Aurinkorannikolle vuonna 2014 potemaan puolen vuoden sairaslomaa. Sillä tiellä vieläkin, joskin aktiivisesti työelämässä mukana.
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Mistä Aurinkorannikolla puhuttiin vuonna 2
Rikokset, sääilmiöt ja julkkikset. Siinä kolme kovaa teemaa,  
joista oltiin kiinnostuneita päättyneenä vuonna. Andy McCoy, 
Jethro Rostedt, Neumann ja Palsanmäet. Näiden tuttujen hahmojen 
edesottamukset keräsivät runsaasti lukijoita.

Oheisessa jutussa on kerätty kuukausittain kolme luetuinta 
artikkelia fuengirola.fi -sivustolta vuonna 2022. 

Teksti: Antti Pekkarinen

Top 3 helmikuu
1. Espanjalais-suomalaisessa poliisioperaatiossa pidätettiin yhdeksän henkilöä 
2. Koronapassi poistuu käytöstä tiistaina 
3. Aurinkorannikko vetää asukkaita 

Top 3 
maailskuu
1. Naiset hurvittelivat 
luksushotellissa ja 
jättivät tuhansien laskun 
maksamatta
2. Sofia Belórf bailasi 
rajusti Fuengirolan yössä – 
julkinen pusu Stefulta
3. Hiekkapölyä ja mutasa-
detta Málagassa – harmia 
ihmisille ja autoille

Maaliskuussa korona näytti 
olevan mennyttä aikaa. Yksi-
kään kymmenestä luetuim-
masta jutusta ei käsitellyt 
koronaa tai sen seuraamuk-
sia. 

Tällä kertaa huomatta-
vasti kevyemmät aiheet 
nousivat esille. Luetuin jut-
tu käsitteli juhlivia rouvia, 

Top 3 huhtikuu 
1. Etsityn rikollisen ex-puoliso: Olin puoli vuotta Suomen valtion panttivankina 
2. Espanjalaiset innostuivat Andy McCoysta 
3. Raju kolari Fuengirolan rantakadulla 

Top 3 toukokuu
1. Etsityn rikollisen puoliso: Olin puoli vuotta valtion panttivankina
2. Kahden hullun matka
3. Fuengirolan torilla tavattiin – lupaongelma häiritsi juhlimista

Top 3 tammikuu
1. Jeti´s Kebab avattiin – kansa innostui
2. Kuudes aalto näyttää saavuttaneen huippunsa
3. Moreno haluaa tarkkailla koronatilannetta rauhassa

Taina Liekari käveli Espanjasta 
Suomeen. Matti Kuosmanen ja 
Aku taivalsivat matkan sähkö-
mopoautolla.

Lähemmäs vielä, vielä 
hiukan… Sofia Belórf 
Fuengirolan yössä.

Andy McCoy kävi esiintymis-
reissulla Fuengirolassa. Kuten 
tavallista, reissuun liittyi mo-
nenlaisia käänteitä.

Jethro Rostedt avasi 
tammikuussa kebab- 
baarin Fuengirolan 
Los Bolichesiin.

jotka päättivät jättää las-
kun maksamatta. Kunnon 
julkkisjuoru Sofia Belórfin 
piipahduksesta Fuengiro-
lan yöhön nousi toiseksi 

luetuimmaksi. Myös Au-
rinkorannikkoa piinannut 
Saharasta peräisin oleva Ca-
lima hiekkasade kiinnosti 
lukijoita.

Helmikuussa fuengirola.
fi -sivustolla kävi kova ku-
hina. Uudistuneella sivulla 
vierailtiin tiuhaan ja juttuja 
luettiin monipuolisesti. Koro-
nauutisiakin vielä oli, mutta 
ne eivät millään tapaa hallin-
neet uutisointia.

Kuukauden luetuin uu-
tinen liittyi Suomen ja 
Espanjan poliisien yhteis-
operaatioon, jossa pidätettiin 
yhteensä yhdeksän henkilöä 
Málagassa ja Tampereella. Ri-
kokset liittyivät dopingainei-
den salakuljetukseen.

Rikosuutinen oli lähes tup-
lasti kiinnostavampi kuin 
koronapassin poistumiseen 
liittynyt toiseksi luetuin ar-
tikkeli. Aurinkorannikon ve-
tovoimaa käsittelevä uutinen 
nappasi helmikuun pronssi-
sijan.

Tuttu kasvo kiinnostaa. Tam-
mikuun ylivoimaisesti lue-
tuin juttu oli uutinen Jethro 
Rostedtin kebab-baarin ava-
jaisista. Heti loppiaisen jälkeen 
avatun ravintolan ovelle ker-

tyi jonoa jo ennen avaamista. 
Jethron tulo Aurinkorannikol-
le on kiinnostanut muutenkin, 
vuoden mittaan miehellä oli 
monta rautaa tulessa.

Korona puhutti vielä al-

kuvuodesta. Tartuntaluvut 
olivat melko korkealla, mut-
ta niihin suhtauduttiin huo-
mattavasti rauhallisemmin 
kuin parina aikaisempana 
vuonna.

Huhtikuu nosti esiin mon-
ta kiinnostavaa artikke-
lia Fuengirola.fi -mediassa. 
Kaikkein luetuimmaksi nou-
si aivan kuun viimeisinä päi-
vinä julkaistu Pia Heikkilän 
tarina siitä, kuinka häntä 
pidettiin ”panttivankina” 

suomalaisessa vankilassa. 
Artikkelia luettiin tasaisesti 
monta kuukautta. Se on tällä 
hetkellä Fuengirola.fi -medi-
an mittaushistorian kolman-
neksi luetuin juttu.

Andy McCoyn vierailu 
Aurinkorannikolla kiin-

nosti. Itse asiassa kymmenen 
luetuimman jutun joukossa 
oli kolme McCoyn vierailua 
käsitellyttä juttua.

Kolmossija meni kolariuu-
tiselle, joka kertoi hurjasta 
törmäilystä Fuengirolan ran-
takadulla.

Taitaa olla ensimmäinen 
kerta, kun Fuengirola.fi 
-median historiassa sama 
artikkeli on luetuin kah-
tena peräkkäisenä kuu-
kautena. Etsityn rikollisen 

puolison Pia Heikkilän tari-
naa luettiin runsaasti vielä 
toukokuun puolella, vaikka 
varsinainen lukupiikki oli-
kin huhtikuussa. 

Taina Liekarin patikka-

matka ja Matti Kuosmasen 
sähkömopoautoilu Euroo-
pan halki oli myös kiin-
nostavaa, samoin Leijonien 
voiton kunniaksi järjeste-
tyt juhlat. 
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Mistä Aurinkorannikolla puhuttiin vuonna 2022?

Top 3 kesäkuu
1.Onneksi olkoon Fuengirola: Nuoret avasivat oman baarin nuorille
2. Poliisi ja taksikuski pelastivat parvekkeelta roikkuneen 80-kymppisen Los Bolichesissa
3. Somehuuto koulusta lehahti

Top 3 heinäkuu
1. In memoriam – Paula Härkönen
2. Uusi metsäpalo Mijasissa laukaisee hälytyksiä
3. Taró -sumu vaikeuttaa näkyvyyttä ja kieltää uimisen useilla Málagan rannoilla

Top 3 elokuu
 
1.Arvostettu lääkäri Pentti Raaste on poissa
2.Etsitty kansainvälinen rikollinen pidätettiin Fuengirolassa
3.Poliisi varoittaa asuntomurtojen lisääntymisestä kesällä Málagassa

Top 3 syyskuu
1. Asuminen kallistuu koko Espanjassa, Aurinkorannikolla jopa hurjaa vauhtia
2. Espanja löysää matkustussääntöjä
3. Ryanair toi yllätysvieraita Málagaan

Top 3 marraskuu
1. Paratiisia rakastetaan – kuvaukset käynnissä
2. 80-vuotias mies puukotti vaimonsa Benalmádenassa
3. Kryptovaluuttahuijarin ruumis löydetty Esteponasta

Top 3 
joulukuu
1. Palsanmäet Aurinkoran-
nikolla – taas huudetaan
2. Robbie Williams esiintyy 
Fuengirolassa
3. Sierra Nevadasta löytyi 
kahden naisen ruumiit

Vuoden alussa suomalaiset 
julkkikset olivat kiinnos-
tavia, niin myös vuoden 
lopussa. Keisaripariskun-
ta Palsanmäkien saapumi-
nen Aurinkorannikolle oli 
luetuin juttu joulukuus-

Meininki oli kuin 80-luvun Dingo-
manian aikana. Neumann valloitti 
Kukon lavalla.

Heli ja Aki Palsanmäki viihtyvät 
Aurinkorannikolla ja kansa tykkää.

Asumiskustannukset 
lähtivät kovaan nousuun 
vuonna 2022.

Studion avajaiset ja Nebin keikka 
Fuengirolassa 17.6.2022. 
Kuva: Eelis Rantanen

Top 3 lokakuu
1. Nipa Neumann on ikuinen vaeltaja
2. 700 kg:n hasispidätys Málagan moottoritiellä
3. Aurinkorannikon sää jatkuu kesäisenä

sa. Palsanmäet voittivat jo-
pa maailmantähti Robbie 
Williamsin, jonka konsert-
tijulkaisu oli toiseksi luetuin 

uutinen. Myös synkempi uu-
tinen Sierra Nevadan lasket-
telukeskuksesta kiinnosti 
lukijoita.

Kesäkuun luetuimmaksi 
kiilasi melko yllättävä jut-
tu. Los Bolichesiin avattiin 
uudenlainen Studio Lounge 
& Bar -niminen baari. Ava-
jaisista kertonut juttu kiin-
nosti varmasti uuden baarin 
kohderyhmää, rannikon 

nuorempaa suomalaisväes-
töä. Baari ei pysynyt Fuen-
girolan ravintolataivaalla 
kovin pitkään, se suljettiin 
syksyllä.

Poliisin ja taksikuskin ri-
peä yhteistyö pelastustoi-
missa kiinnosti hopeasijan 

verran. Kesäkuun alussa so-
mekanavilla alkoi huutelu ja 
hyökkäys koulua vastaan. 
Päätoimittajan aiheesta kir-
joittama kolumni kiinnosti 
lukijoita. Surullisinta some-
hyökkäyksessä oli se, että si-
tä johti feikkiprofiili.

Perinteisesti kesäaikaan 
erilaiset säätä ja luonnon-
ilmiöitä käsittelevät uutiset 
ovat suosittua lukemista 
Fuengirola.fi -sivustolla. 

Niin tänäkin vuonna, hei-
näkuussa podium-sijoi-
tuksen saivat maastopaloa 
ja sumua koskevat uutiset. 
Kuukauden luetuin artik-

keli oli kuitenkin Paula 
Härkösen muistokirjoi-
tus. Se kertonee siitä, että 
Härkönen oli alueella tut-
tu ja pidetty henkilö.

Lokakuun luetuimmak-
si jutuksi Fuengirola.fi -si-
vustolla nousi henkilöjuttu 
Nipa Neumannista. Mai-
ne ja kunnia ei ole kadon-

nut mihinkään, sen todisti 
myös miehen loppuunmyy-
ty keikka Fuengirolassa. 
Kakkoseksi nousi perin-
teinen rikosjuttu, eikä ko-

vin yllättävää ole sekään, 
että pronssisijan luetuimpi-
en juttujen listassa otti au-
rinkoisesta säästä kertova 
artikkeli.

Elokuun luetuimmat jutut 
Fuengirola.fi -sivustolla eivät 
olleet iloisimmasta päästä. 
Eniten lukijoita keräsi uuti-

nen pitkään Aurinkoranni-
kolla vaikuttaneen lääkärin 
Pentti Raasteen kuolemasta.

Kaksi muuta luetuinta 

artikkelia liittyivät rikolli-
suuteen, toinen oli pidätys-
uutinen ja toinen poliisin 
varoitus.

Kesän jälkeen Fuengirola.fi 
-sivustoa luettiin syyskuus-
sa ahkerasti. Kuukauden ai-
kana yksikään artikkeli tai 
uutinen ei noussut ylivoi-

maisesti luetuimmaksi, 
koko kymmenen kärki oli 
melko tasainen.

Eniten lukijoita kiin-
nosti  asumisen hinta , 

joka on hilautunut vauh-
dikkaasti ylöspäin. Kak-
si seuraavaa podium-sijaa 
menivät matkailuun liit-
tyville uutisille.

Marraskuun luetuimpien ar-
tikkelien listaa katsellessa 
tulee hieman synkkä mieli. 
Toiseksi ja kolmanneksi lue-
tuimmat jutut liittyvät hen-
kirikoksiin. Onko sitten niin, 
että syksyn koittaessa tällai-
set ikävät uutiset nousevat 

kiinnostaviksi, tiedä häntä. 
Rikosuutiset ovat perintei-
sesti aina luettuja juttuja kai-
kissa medioissa.

Marraskuun luetuin juttu 
on mielenkiintoinen. Ensim-
mäistä kertaa luetuimpien 
listalle nousee joku kauan 

sitten julkaistu tarina. Para-
tiisia rakastetaan – kuvaukset 
käynnissä -artikkeli julkais-
tiin jo kuluneen vuoden hel-
mikuussa. Paratiisi -sarjan 
toisen tuotantokauden al-
kaminen lisäsi tietysti mie-
lenkiintoa ohjelmaa kohtaan.
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Kärpillä pää jumissa
KÄRPÄT PELAA huippumateriaalilla kuin 
käsijarru päällä. Näin siitä huolimatta, että 
joukkueessa on luisteluvoimaa ja taitoa. 
Materiaalinsa puolesta Kärpät kuuluu 
Liigan kärkeen.

Kärppien ongelmana on ylivalmen-
taminen, johon kuuluu tarkka taktinen 
pelaaminen. Se jumittaa pään, vie into-
himon ja tunteen. Kärpät vain suorittaa, 
ei pelaa tunteen palolla, jota jääkiekon 
kaltainen peli kaipaa.

Sytyttäjiä joukkueessa on kapteeni 
Marko Anttilan tapaan, mutta se ei riitä, 
jos tunne jo pukukopissa jää vajaaksi 
ja pelaajat miettivät enemmän, miten 
pelataan kuin lataavat itseään täyteen 
taisteluvireeseen.

Keskiviikkona Kärpät pelasi alun hy-
vin, mutta kun kotijoukkue Lukko sai 
juonesta kiinni, ei oululaisilla ollut pal-
jon pelissä jakoa. Lukko käänsi voiton 
jatkoajalla.

LUKON JATKOAIKAVOITTOJA ei voi pi-
tää enää sattumana. Voitto Kärpistä oli jo 
kolmas peräkkäinen jatkoajalla. Lukolla 
on huippuyksilöitä, jotka kykenevät kol-
mella kolmea vastaan ratkaisemaan heti 
paikan tullen.

Lisäksi Lukon etuna on viimeisen 
päälle hiottu nopea kiekonsiirte-
ly. Se näkyy myös jatkoajoilla.

Kärppien tehomies Ville 
Leskinen seisoskeli pelin 
jälkeen apeana pukukop-
pikäytävällä. Hän kehui 
juuri tuota edellä mainit-
tua ominaisuutta ja totesi, 
että Lukko on kolme vas-
taan kolme -pelissä todella 
hyvä ja sillä on huipputason 
ratkaisijat.

Lukko ei ole pelannut huippuhyvin 
kolmessa viime ottelussa, vaikka se on-
kin voittanut jatkoajalla jokaisen. Nytkin 
Kärppiä vastaan joukkue oli avauserän 
altavastaajana.

Vahva puolustuspeli kuitenkin piti rau-
malaiset pelissä mukana, ja kun ryhtiliike 
saatiin päälle Kärppien 2–0 johdon jäl-
keen, nähtiin taas tavanomaista Lukkoa; 
tehokasta, suoraviivaista ja kylmän viileää 
viimeistelyä.

ILVES ON TEHNYT eniten maaleja Lii-
gassa. Etenkin kotona se on ollut ää-
rimmäisen vahva.  Keskiviikkona Porin 
Ässät pelasi kuitenkin täydellisen puo-
lustuspelin: laukaukset peitettiin hienosti, 
maalinedustaa putsattiin ja vastustajan 
ylivoimissa porilaiset olivat koko ajan 
aktiivisia. Tarpeen tullen neliö vedettiin 
pieneksi ja keskityttiin maalinedustan 
putsaamiseen.

Loput hoiti mainiosti torjunut Ässä-
vahti Niklas Rubin.

Ässät ei suinkaan vain peruutellut 
Nokia Areenassa. Kiekon hallinta oli 
vain lievästi Ilveksellä, samoin lauka-
ukset. Porilaisten kiekollisessa pelissä 
kiinnittyi huomio siihen, ettei hyökätty 
yltiöpäisesti. Ilves ei saanut monia yli-
voimahyökkäyksiä.

Toki Eetu Tuulola pääsi kahdesti lä-
piajoon, mutta Rubin torjui molemmat 
yritykset. Juuri tällaisia huippuvenymisiä 
tarvitaan, jos sarjakakkonen Ilves halu-
taan kaataa sen kotiluolassa.

ÄSSÄT ON TEHNYT melkoisen ryhtiliik-
keen sitten ensimmäisten pelien joulu-
tauon jälkeen. Maalisuhde kahdessa 
pelissä oli 3–11!

Ennen Ilvestä kaatui TPS, vaikka tur-
kulaiset olivat jo kolmen maalin 

karkumatkalla. Ässät kiri ta-
soihin ja ratkaisi jatkoajalla, 

kuten eilen keskiviikkona 
Tampereella.

Tampereella voit-
tomaalin teki Ian Mac-
coshen. Kultakypärällä 

oli tätä ennen yhdeksän 
ottelun pisteetön jakso.
Kuten keskiviikon peli 

osoitti, Ilves on haavoittuvainen 
peto. Päävalmentajan Antti Pennanen ei 
ole ainakaan toistaiseksi saanut joukku-
eensa pelaamisen sitä varmuutta ja tasai-
suutta, jota seuran johto häneltä odotti.

Ilveksen pelaajista näki keskiviikko-
na, että he tuskastuvat, jos maaleja ei 
tule. Outoa oli se, että jopa ylivoimissa 
Petri Kontiola ei tavanmukaisesti ampu-
nut spesiaalipaikaltaan, vaan hyvistäkin 
maalipaikoista hän siirsi vastuuta ratkai-
suista muille.
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La Liga 1
5.1.

1. Barcelona .................38
2. Real Madrid ..............38
3. Real Sociedad...........29
4. Atletico .....................27
5. Bilbao .......................25
6. Betis .........................25
7. Villarreal ...................24
8. Vallecano..................23
9. Osasuna ....................23
10. Valencia ....................19
11. Mallorca ...................19
12. Girona .......................17
13. Almeria ....................17
14. Getafe .......................17
15. Valladolid .................17
16. Espanyol ...................13
17. Celta Vigo .................13
18. Sevilla .......................12
19. Cadiz .........................12
20. Elche ...........................4

La Liga 2
5.1.

1. Las Palmas .............38 
2. Eibar ......................37 
3. Levante ..................36 
4. Burgos CF ...............35
5. Alaves ....................34
6. Granada CF ............32
7. Albacete ................32
8. FC Cartagena SAD ..32
9. Leganes .................30
10. Andorra .................29
11. Huesca ...................28
12. Villarreal B .............28
13. Gijon ......................27
14. R. Oviedo ...............27
15. Mirandes ...............26
16. Zaragoza ................25
17. Tenerife .................25
18. Racing Santander ..21
19. Lugo ......................21
20. Ponferradina ..........21
21. Malaga ..................19
22. UD Ibiza .................16

LA LIGA SMARTBANKIN kevätkausi käynnistyy. 
Sarjasta on nyt käyty tasan puolet eli 21 peliä ja 
Málaga on tällä hetkellä toiseksi viimeisenä. Kun 
muistetaan, että neljä vikaa joukkuetta putoaa 
suoraan ammattilaissarjojen ulkopuolelle, on 
kauden toinen puolisko suoritettava paljon ensim-
mäistä paremmin. Putoaminen olisi organisaati-
olle täysi katastrofi ja mahdollisesti kaiken loppu. 

Hyvänä merkkinä pidettäköön viimeistä puolta 
tusinaa pelejä ennen sarjataukoa; niissä Málaga 
osoitti jo selviä piristymisen merkkejä. Tappioi-
den kääntäminen tasapeleiksi ei kuitenkaan ole 
vielä tarpeeksi, vaan nyt on saalistettava voittoja.

Tammikuun siirtoikkunassa on etsinnässä 
kolme vahvistusta ja sairastupa näyttää tällä 
hetkellä ilahduttavan tyhjältä. Valmentaja Pepe 
Melin kätten jälkeä on realistista alkaa odottaa 
näkyvän vasta nyt alkavalla toisella sarjapuolis-
kolla. Saako kokenut kettu sapluunansa toimi-
maan ajoissa?

Vaikka putoamisviivaan onkin matkaa "vain" 
kaksi pistettä, on pidettävä mielessä, että sarjas-
sa säilymiseen tarvitaan 45–50 pistettä. Ottelu-
kierroksia on jäljellä 21. Niistä seitsemän voittoa 
ja seitsemän tasapeliä riittäisi 47 pisteeseen. 
Seitsemän peliä saisi silloin hävitäkin. Málaga 
aloittaa urakkansa tammikuun 7. päivä. Onko 
tämä enne?

La 7.1. klo 18:30 Malaga CF – CF Tenerife, eli 
peli käydään mitä mainioimpaan aikaan. Lehte-
reille odotetaan yli 20.000 katsojaa. 

Malaga CF fan club Finland järjestää 
peliin kuljetukset Fuengirolasta ja ta-
kaisin. Tervetuloa mukaan kokemaan 
suuria tunteita!

malagacffanclubfinland@gmail.com

Onko numero 7 
Málagan pelastus?

SOTATIETEIDEN MAISTERI

EHDOLLA

EDUSKUNTA-

VAALEISSA

w w w . t e i j a m a k k o n e n . f i  

 t e i j a m a k k o n e n f i  

HELSINKI

TEIJA
MAKKONEN
KAUPUNGINVALTUUTETTU
KANSANEDUSTAJAN AVUSTAJA
LUOTTAMUSMIES, PERHEENÄITI

SATSAUS TURVALLISEEN 

TULEVAISUUTEEN!

Oliver Ruutu ja Tiphani Knight pokkasivat voittajien pystit.

Lauro Finnish Open 
2023 -junioriturnaus 
pelattiin tänä vuonna 
poikkeuksellisesti 
Parador de Málaga 
Golfissa.
Osanottajia kisassa oli yh-
teensä 84. Heistä viheriöi-
tä oli saapunut kiertämään 
Suomesta kaikkiaan 38 pe-
laajaa.

Tiukan kisan jälkeen 
saatiin toistamiseen voitto 
Suomeen poikien sarjassa. 
Viimeisen päivän hyvällä 
pelillä voiton vei Oliver Ruu-
tu tuloksella -3. Myös jouk-
kuekisan voitto tuli Suomeen 
kolmen lyönnin erolla. Ty-
töissä paras suomalainen oli 
Sandra Palin, ollen T 4.

Laurossa suomalaisvoittajia
Tulokset

Pojat:

1 Oliver Ruutu  213 ........... -3
2 Jose Manuel Berenguel  
 Casas  217 ..................... +1
3 Ralf Johan Kivi  217 ...... +1
4 Eladio Dano Perez  
 Christow  219 ................ +3
5 Elmo Gerkman  219 ....... +3

Tytöt:

1 Tiphani Knight  219 ....... +3
2 Almudena Agüera  
 Muñoz  224 .................... +8
3 Barbora Vinkler  224 ..... +8
4 Mª Mercedes Vega  
 Serrano  226 ................ +10
5 Sandra Palin  226 ........ +10
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AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA 
MIJAKSESSA

www.hirsisaunamijas.fi
info@hirsisaunamijas.fi

P. 045 236 2551

Jyrki Ramsted

Lenkkisauna joka torstai
Kokoontumien ravintola

Uusi Reflassa klo 17

Myös  

tilaussauna 

yksityis-

käyttöön!

@JETISKEBAB

WHY HAVE  ABS
WHEN YOU  CAN  HAVE  

KEBABS
PLAZA PEDRO CUEVAS 8 LOS BOLICHES, FUENGIROLA

WELCOME!

WWW.JETISKEBAB.COM

KANSAINVÄLINEN   ·   JOUSTAVA   ·   TAITAVA

Tampere – Helsinki – Fuengirola 

+358 09 856 17 180 

 yhteys@wannado.fi 

 www.wannado.fi

Assistenttipalvelua asiantuntijatasolla.

Ulkoista 
markkinointi, 
hallinto ja aspa

Meiltä saat liiketoiminnan kaikki tukitoiminnot 

samalta luukulta, hurraa! Palveluihimme 

kuuluvat kaikki markkinoinnin, myynnin, 

asiakaspalvelun ja hallinnon työt.

58€/h

Hinta alkaen

DIGIMARKKINOINTI 
JA VERKKOSIVUT

36€/h

Hinta alkaen

ULKOISTETTU  
ASIAKASPALVELU

+ alv 24%+ alv 24%

38€/h

Hinta alkaen

VIRTUAALI-
ASSISTENTIT

40€/h

Hinta alkaen

MARKKINA-
TUTKIMUKSET

+ alv 24%+ alv 24%



AJANVIETE22 – Perjantai 6.1.2023

F
O

T
O

:�
K

IM
M

O
�S

IL
L

A
N

K
O

R
V

A

HENKIÄ

KIR-
KOSSA

LE-
GENDA

JUO-
VUTTAA

KOLONI-
SAATIO

SUORANA

OSTO-
PAIK-
KOJA

TOIS-
TAA

”TUTTU”

PERÄN-
PITÄJÄLLÄ

TULKITTUJA

VETÄÄ

”ROISKELÄPPÄ”

JÄÄSKELÄISEN
KAIMOJA

EN
SYO!
..

KUKI-
KAS

TULE-
VASTA

8�TUNTIA
PÄIVÄSSÄ!

KÄTKÖSSÄ
KÄTEISTÄ

AURINGOSTA

KÄRKI-
PAIKOILLA

TAAJAMISSA

PUUT-
TOMIA

LIUKE-
NEMAT-
TOMIA BOLT

ENSIN-
KÄÄN

SAI-
RAALLE

JOSKUS
PYY-
KILLE

JAPA-
NISSA

DIGI-
BOK-
SILLE

KUVA-
KIRJA

RYVET-
TÄÄ

HAUDU-
TUKSEEN

FOTO
OLYMPIA-
LAISISTA

JUHTA

JUOVIEN
MIET-
TIMÄ

HÄMÄR-
TYVIÄ

.....LUUMU

TÄHKÄN
NIMISIÄ

KOS-
TEIKKO

HAUSKOJA

KANTA

PELO-
TELTU

ABI

HIUK-
SISTA

KUNIN-
GAS-
NIMI

EKS-
TRAKTI

VÄLI.....
SORSA-
LINTU-

JA

YHDIS-
TÄÄ

KARPA-
LOINA

TÖR-
RÖTTÄ-
MINEN

HÄVITÄ
SUOMI-
NEIDON
PÄÄSSÄ

VAHVA-
RAKEN-
TEISET

SÄÄS-
TÄVÄT
AIKAA

ROS-
BERG

MORAA-
LISET

TORPE-
DOIDA

RASVAA
CIRCUIT

DE�MONACO URA
PIS-

TELLEN
MAHDOL-
LISESTI

MUSTA-
PÄÄ

NYSTRÖM�&
POKKINEN

HEINÄ-
KASVI

S

A

N

A

R

I

S

T

I

K

K

O

www.olekustannus.com/uusiole

KESTOTILAUS SUOMEEN 88 € / vuosi (11 nro)
KESTOTILAUS ESPANJAAN 68 € / vuosi. (11 nro)

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 

ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

Päästövyöhykkeet rajoittavat 
autoilua Espanjassa 

OHJEET AUTOILIJOILLE
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1.  Millä nimellä tunnetaan paremmin David Robert Jones?
2.  Mikä on shakissa kuningattaren jälkeen voimasuhteeltaan 

suurin nappula?
3.  Minkä soittimen edeltäjiin cembalo kuuluu?
4.  Mihin mytologiaan kentaurit ja Minotauros kuuluvat?
5.  Kuinka monta lonkeroa on mustekaloilla?
6.  Mistä juontuu tammikuun suomenkielinen nimi?
7.  Minkämaalainen keksintö Rubikin kuutio on?
8.  Missä maapallolla sijaitsee paikka jossa sekä leveys- että 

pituusaseet ovat nolla?
9.  Missä ihmisen ruumiissa sijaitsee käpyrauhanen?
10. Minkä tv-ohjelman tunnusmusiikkina Leevi and the 

Leavingsin Tuhannen markan seteli tuli tunnetuksi?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 25
Onko sinulla joulun jälkeistä angstia? Suuntaa 
nopeaan alennusmyynteihin ja hanki itsellesi 
uusi juhlamekko, se tuo sinulle onnea!

Kokeile uusia kuntosalilaitteita ennakko luu-
lottomasti. Olet paremmassa kunnossa kuin 
kukaan läheisesti. Onnea saat terveellisestä 
elämästä!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Loppiaisen aikaan syö herkkuja ja nautiskele 
kunnolla, vasta ensi viikolla alkaa laihikset. 
Onnea saat hyppelystä ulkona!

Jumppa rannalla ja porkkanamehua illalla, tuo 
sinulle puhtia uusiin haasteisiin. Onnea saat 
auringosta, lueskelusta ja flirtistä!

Alennusmyynneistä sinun kannattaa hankkia 
itsellesi ihana pinkki mekko, uusi huivi ja 
korkkarit. Onnea saat kun laitat ne päällesi ja 
sipsuttelet baariin!

Suunnittele kevään reissusi El Palmarin 
suositulle surffirannalle. Harrasta zumbaa 
itseksesi olohuoneessa. Onnea saat kujeilusta!

Matkusta Malagan keskustaan alennus-
myynteihin. Juo Malagaviiniä ja muistele 
menneitä. Onnea saat historiasta ja vanhoista 
kappeleista!

Raha-asiasi tulevat lutviutumaan kuin simpsa-
labim. Ja huomaat olevasi tasapainossa. Aloita 
tammikuussa liikunta, se tuo sinulle onnea!

Ihana tyyppi asuu luonasi tammikuussa 
hetken. Hän tuo sinulle iloa ja onnea. Kiva retki 
tuo perheellesi paljon onnea ja takaa hyvät 
muistot!

Tammikuu tuo eteesi uusia ajatuksia uusista 
asioista ja ne yhteensä tuovat sinulle 
sellaisia haasteita, joita kaipaat. Onnea saat 
vaikeuksista!

Toivomasi asia tulee tapahtumaan pian, joten 
ala jo nyt suunnitella siihen liittyvää juhlintaa. 
Onnea saat hapankorpuista ja cavasta!

Hunsvonttimainen tyyppi koittaa naurattaa 
sinua. Ole tiukkana ja älä mene halpaan.  
Onnea saat kaupunkivoittoisesta matkailusta!

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.

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 

Siipirikko.
Kuva: Veikko Piirainen 

Rannikkopataljoona 

www.rannikkopataljoona.net • www.facebook.com/groups/RannP

Osallistumismaksu 6 € sis. kahvi, tee, 
viini, olut tai brandy. Tervetuloa!

Kevään ohjelma  KUUKAUSITAPAAMISET:
• Ma 09.01.2023 ye-evl evp Jukka Salminen:   
  Lapin sota
• Ma 13.02.2023 Mannerheim-ristin ritarien  
   säätiö Heikki Lehtonen: Mannerheim-ristin ritarit
• Ma 13.03.2023 Tietokirjailija Hannu Narsala:      
  Kollaa 1939–1940
• Ma 10.04.2023 Tapahtuma       
   tarkentuu myöhemmin

Rannikon menot viikon varrelle:
www.fuengirola.fi/menovinkit
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taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

Olen Astral TV:stä tuttu Raisa. 
Voimakasta kaukoparannusta, 
selvänäkö, sielunkumppani ja 
kaksoisliekki suhteet. Työ, ra-
ha, rakkaus, kaikki auttaminen. 
Työkokemus 31 vuotta. Puh: 
0700 03333 2,64 €/min+pvm.  
Astraltv.fi -sivuilta voit katsoa 
asiakkaiden palautteita.

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

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

ONNELLISTA JA SIUNATTUA UUTTA VUOTTA 2023!

Seurakuntakoti on kiinni 15.1. saakka.  
Messut järjestetään normaalisti.  

SEURAKUNTAKOTI

Su  8.1. klo 18  Messu Seurakuntakodilla 
Su  15.1. klo 18 Messu Seurakuntakodilla

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649 194 085, jarmo.karjalainen@evl.fi
Siirtolaispappi Hannu Koskelainen
p. +34625109703, ext-hannu.koskelainen@evl.fi
Kanttori Rebekka Kinnunen
p. +34 625 758 322, ext-rebekka.kinnunen@evl.fi
Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p. +34 952 665 718, Seurakunnan toimisto
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
ext-marja.karjalainen@evl.fi

 

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Siunausta ja menestystä vuodelle 2023!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

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

Myytävänä
Sitio de Calahondassa lähellä 
merta kattohuoneisto , 3mh, 2kh  
terassi (lasit), terassi (taval.), ja 
iso kattoterassi (merinäköal.) 
Hissi. Hieno puutarha. Näyttö 
sop. muk. +358 40 5506714

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-

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

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo

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, Jäsenmaksu 5€ koko vuosi
�Tiistaina 10.1. Askartelukerho klo 16-17 (5€) ja 

kirjasto on myös avoinna samaan aikaan!
�Keskiviikkona 11.1. Leivontakerho klo 16-18 (10€)

�Torstaina 12.1. Lautapeli- ja leikkikerho 
klo 16-18 (10€)

PALAAMME JOULULOMALTA 9.1.2023. 
HARRASTEKERHOT SEKÄ LASTEN KIRJASTO 

JATKUVAT TAMMIKUUSSA.
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Liiallista kunnianhimoa 
vihreään siirtymään ei ole
SUOMESSA PUHUTAAN välillä viherpiiperryksestä. 
Sanalla tarkoitetaan joutavanpäiväistä ilmastohös-
sötystä, joka maksaa maltaita suomalaisille.

Todellisuus on ihan muuta. Esimerkiksi teollisten 
investointien saaminen edellyttää lähes järjestään 
hiilidioksidista vapaata energiantuotantoa.

Yrityselämä ja investoijat ovat jo pitkään linjan-
neet hankkeensa niin, ettei energian tuottotavasta 
ja päästöistä muodostu mainehaittaa.

Hyvä esimerkki on norjalaisen Blastr Green Steelin 
aie perustaa Inkooseen fossiilivapaata terästä tuotta-
va tehdas. Investoinnin arvo on neljä miljardia euroa.

Miksi sijoituspaikaksi juuri Inkoo? Hankkeen ve-
täjien ilmoituksen mukaan ratkaisevaa merkitystä 
oli mahdollisuudella saada päästötöntä energiaa. 
Myös Suomen vakaa yhteiskunta vaikutti päätökseen.

Suomessa rakennetaan valtavasti uuttaa tuuli- ja 
aurinkovoimaa. Suomessa on myös runsaasti hank-
keita, joissa puhdasta energiaa tehdään tuotannon 
sivutuotteena.

Edellä mainittu hanke ei ole ensimmäinen Suo-
messa. SSAB alkoi jo vuosi sitten suunnitella fossii-
livapaata terästuotantoa. Kehitystyötä on nopeutettu 
entisestään.

KYSE ON YKSINKERTAISESTI siitä, että teräksen 
valmistus tuottaa kahdeksisen prosenttia maail-
man hiilidioksidipäästöistä. Se on valtava määrä. 
Paine puhtaampaan tuotantoon kasvaa koko ajan.

Ensinnäkin päästöjen hinta nousee, ja kuluttajat 
ovat yhä tietoisempia ilmastomuutoksesta ja sen 
syistä.

Esimerkiksi maailman autoteollisuudella on ko-
va halu päästä tilanteeseen, jossa autojen valmis-
tuksesta ja käytöstä syntyy mahdollisimman vähän 
haitallisia päästöjä.

Siksi sähköautot valtaavat alaa ja nyt paine koh-
distuu myös materiaaleihin, joita autoissa käytetään. 
Autossa kori ja runko tehdään pääosin teräksestä.

Monet teollisuuden pörssiyhtiöt ja esimerkiksi 
Elinkeinoelämän keskusliitto ovat sitoutuneet Suomen 
tavoitteeseen olla hiilineutraali runsaan kymmenen 
vuoden kuluttua.

Vastaavat tavoitteet näkyvät nyt investointeina 
ympäri maailman. Esimerkiksi Kaliforniassa työpai-
koista valtaosa syntyy vihreään- tai kiertotalouteen.

Suomessa jo päätetyt tai suunnitelmissa olevat 
vihreän siirtymän hankkeet nousevat jopa kymmeniin 
miljardeihin seuraavan kymmenen vuoden aikana. 
Yksin Satakunnassa vastaavat investoinnit nousevat 
yli kahden miljardin.

Kaiken lisäksi jo olevassa teollisuudessa pa-
nostetaan yhä enenevässä määrin tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen, jossa tavoitteena on ympäristölle 
haitallisten päästöjen vähentäminen.

SUOMESSA HAIKAILLAAN aika ajoin uudesta No-
kiasta, joka kääntäisi Suomen talouden uudelle 
kasvu-uralle. Ehkä uusi nokia on juuri päästöttö-
män tuotannon investoinnit, joista käydään kovaa 
kansainvälistä kisaa.

Tässä kilpailussa Suomi on ottanut etusijan pa-
nostamalla vahvasti uusiutuvaan energiaan, mutta 
myös ydinvoimaan, joka on Euroopan tasolla hyväk-
sytty vihreäksi tuottomuodoksi.

Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian ja säh-
kön hinnan raju nousu nopeuttavat siirtymää. Olisi 
tyhmää, jos nyt sorruttaisiin populistiseen politiikkaan 
ja kompensoitaisiin fossiilisen energian käyttöä. Se 

hidastaisi siirtymää ja maksaisi maltaita.
Eri asia on aikarajattu sähkötuki, 

jotta vaikeuksissa olevat kotitaloudet 
ja yrityksen pääsevät pahimman yli.

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. David Bowie
Vuonna 1947 syntynyt David Robert Jones otti taiteili-
janimekseen David Bowie jo alle 20-vuotiaana. Bowie 
julkaisi ensimmäisen levynsä vuonna 1967. Bowien 
syntymästä tulee 8. tammikuuta kuluneeksi 76 vuotta. 
Hänen kuolemastaan tulee 10. tammikuuta kuluneeksi 
seitsemän vuotta.

2. Torni
Shakkinappuloiden voimasuhteilla ilmaistaan miten 
arvokkaina eri nappuloita pidetään suhteessa toisiin-
sa. Voimakkain on kuningatar, jota pidetään yhdeksän 
sotilaan arvoisena. Tornia pidetään yleisesti viiden ja 
lähettiä sekä ratsua kolmen sotilaan arvoisena. Kunin-
kaalle ei ole määritetty arvoa.

3. Pianon
Cembalo kehitettiin 1400-luvulla ja yleisimmillään ne 
olivat 1500-1700 luvuilla. Toisin kuin pianossa, cem-
balossa kieliä ei ”vasaroida” vaan näppäillään, joskin 
mekaanisesti eikä sormin. Pianon keksimisen ja yleis-
tymisen jälkeen cembalot katosivat lähes kokonaan 
joksikin aikaa.

4. Kreikkalaiseen mytologiaan
Minotauros oli Kreetan kuningattaren Pasifaen ja val-
koisen härän ristisiitoksena syntynyt hirviö jolla oli ih-
misen ruumis, mutta härän pää ja häntä. Kentaureilla 
puolestaan oli hevosen ruumis, mutta kaulan ja pään 
tilalla ihmisen yläruumis, kädet ja pää.

5. Kahdeksan tai kymmenen
Mustekalalajeja on hyvin monenlaisia – muutaman 
sentin mittaisista yli 10-metrisiin, mutta niillä kaikilla on 
joko kahdeksan tai kymmenen lonkeroa. Kymmenlon-
keroisilla mustekaloilla on kahdeksan peruslonkeron 
lisäksi kaksi muita lonkeroita pidempää pyyntilonkeroa.

6. Navasta / akselista
Tässä yhteydessä tammi ei liity millään tavalla puuhun. 
Suomenkielessä tammi tarkoitti aikoinaan napaa tai ak-
selia ja tammikuun nimeen tammi tuli siitä, että vuoden 
vaikein ajankohta, talvi oli puolivälissä. 

7. Unkarilainen
Unkarilainen arkkitehti Ernő Rubik keksi nimeään 
kantavan älypelin vuonna 1974. Tosin alun perin kuu-
tiota ei tarkoitettu peliksi vaan kolmiulotteisen geo-
metrian havaintovälineeksi. Rubik patentoi kuutionsa 
älypelinä vuonna 1975. Perinteisen 3x3x3 kokoisen 
kuution ratkaisun maailmanennätys on tällä hetkellä 
3,47 sekuntia.

8. Guineanlahdessa
Nollameridiaani eli nollapituuspiiri sovittiin vuonna 1884 
Greenwichin kohdalle. Nollaleveyspiiri eli päiväntasaa-
ja määräytyy puolestaan maapallon pyörimisakselin 
suunnan perusteella. Nämä kaksi risteävät Guinean-
lahdessa, noin 600km Ghanan rannikolta etelään ja 
tuhat kilometriä Gabonin rannikolta länteen. Fugeen 
on matkaa linnuntietä noin 4.000 kilometriä.

9. Aivoissa
Käpyrauhanen eli käpylisäke sijaitsee tarkemmin sa-
nottuna väliaivojen yläosassa. Sen tehtävänä on mm. 
reagoida valon määrään ja sen mukaan tuottaa vereen 
”unihormoni” melatoniinia, säätelemään ihmisen vuo-
rokausirytmiä.

10. Urheiluruudun
Leevi and the Leavingsin voimahahmo Gösta Sund-
qvist sävelsi instrumentaalikappaleen, ainakin tarinoi-
den mukaan, ajatuksena tehdä mahdollisimman huono 
disco-kappale. Se kuitenkin voitti Ylen kilpailun, jossa 
haettiin Urheiluruudulle uutta tunnaria.

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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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 15 000 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.

a   
MI
M
e

JE
M
Email: jennie

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

V E R A X U L
C O S T A  D E L  S O L

R E N T A L S

LOMA-ASUNTOJA!

OMISTATKO LOMAKODIN

AURINKORANNIKOLLA?
Arvioimme tuottosi: veraxul.com/arvioi-tuottosi

Anna asuntosi tuottaa ollessasi kotimaassa!

Luomme menestyviä lomavuokrakiinteistöjä ja hoidamme kaiken toimintaan

liittyvän puolestasi: varaushallinta, vieraiden vastaanotto, laadunvalvonta,

huolenpito, pesula- ja siivouspalvelut ja paljon muuta.

SUOMALAINEN LOMAKIINTEISTÖMANAGERI

Lomalle, golffareille, etätyöskentelyyn

Vastuullinen majoittaja

Suomalainen asiakaspalvelu

Parhaat paikallisten vinkit ja suositukset

Laadukkaat täysin varustetut kiinteistöt

Valikoimassa yksiöistä villoihin

VERAXUL.COM +34 611 224 187
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R E A L  E S T A T E Los Pacos, 3mh Townhouse 
439 000€

Remontoitu, upea muuttovalmis townhouse Los Pacosissa,

lähellä Aurinkorannikon suomalaista koulua.

 

Avoin ja valoisa olohuone-keittiö, 3 mh, 3 kph sekä wc.

Oma piha, kattoterassi ja lämmin autotalli. 

Yhteisössä uima-allasalue!

(+34) 642 86 36 44

w w w . p a l m h o m e s . e s  

Kun olet myymässä, ostamassa tai vuokraamassa.

Haaveissa koti,

loma-asunto,

sijoituskohde vai

kaikkien näiden

yhdistelmä?

TERVETULOA 

ASIAKKAAKSEMME!

MYYNNISSÄ 

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

Soita

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

TIISTAISIN 
KLO 12 
RAVINTOLA 
KUKOSSA
TERVETULOA!

SUOSITTU ASUNTOINFO

+34 698 438 202

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”
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Pysähdys
VUODENVAIHDE ON MONELLE 
pysähdyksen aikaa ja men-
neen vuoden muistelua; täytti-
kö vuosi siihen asetetut toiveet 
ja tavoitteet, toteutuiko tehdyt 
uuden vuoden lupaukset. On 
sitten ollut kyse terveyteen, ih-
missuhteisiin tai taloudellisiin 
toiveisiin liittyvistä asioista, niin 
yhteistä niille on se, että kyse on 
henkilökohtaisista toiveista ja 
lupauksista. Me suuntaamme 
katseemme itseemme ja poh-
dimme, onko elämä kaikkinensa 

ollut sellaista mitä on toivonut. 
Useimmille tällainen pysähdys 
on ohikiitävä hetki. Sitten hypä-
tään taas elämään, jossa omat 
henkilökohtaiset toiveet jäävät 
usein taka-alalle arjen mukaan-
sa ottavassa tempossa.

Tuohon lyhyeen pysähdyksen 
hetkeen liittyy kuitenkin myös 
ajatuksia, toiveita ja lupauksia tu-
levalle vuodelle. Lupaukset ovat 
itselle tehtyjä ja henkilökohtaisia. 
Ne kertovat siitä, mitkä asiat voi-
sivat saada oman elämämme 
tuntumaan tänä vuonna ehkä 
viime vuotta paremmalta. Moni 
näistä asioista voi liittyä elämäm-
me tukipisteeseen, paikkaan jos-
sa vietämme vähintään puolet 
elämästämme. Kodissa eletty 
elämä antaa perustan muulle 
tekemiselle. Tämä kodin elämän-
laatu jää usein huomaamatta. 
Uuden päivän aloittamisen tunne 
on paljolti siitä kiinni, miten edelli-
nen päivä ja yö on sujunut. Onko 
nukuttu hyvin, onko eilen vietet-

ty aika sohvalla iltaa viettäen ja 
televisiota katsellen ollut ren-
touttava, onko nojatuolissa ollut 
mukava lukea kirjaa tai onko ollut 
mukava istua kaikessa rauhassa 
ruokapöydän äärellä? Lähteekö 
uuteen päivään helposti valmis-
tetun aamupalan ja virkistävän 
peseytymisen jälkeen?

Kotielämän toimivuudella ja 
vaivattomuudella on yllättävän 
suuri merkitys siihen, miltä elä-
mä tuntuu. Mitä jos ottaisi tavaksi 
pitää vaikka kerran kuukaudessa 
uudenvuoden kaltainen pysäh-
dyksen hetki? Miltä kulunut kuu-
kausi kotona on tuntunut? Onko 
se vastannut omia henkilökoh-
taisia tarpeita? Onko kodissa 
kaikki toiminut hyvin ja siellä on 
ollut viihtyisää ja hyvä olla? Ja, 
millä tulevaa kuukautta koskevilla 
lupauksilla kodista voisi tulla vai-
vattomampi ja toimivampi paikka 
elää? Huomaako turhautuneena, 
että kodissa on vieläkin asioita, 
joita olisi jo pitempään halunnut 

muuttaa, mutta ei ole ollut aikaa 
tai ideaa mitä tehdä? Aina näi-
tä asioita ei saa tai ehdi arjen 
pyörteen keskellä itse hahmo-
tettua. Silloin voi ehkä olla hyvä 
ottaa yhteyttä kodin sisustusalan 
ammattilaiseen ja pohtia asiaa 
yhdessä.

Tällainen pysähdys, on se sit-
ten kerran vuodessa tai kuukau-
dessa, on osoitus oman elämän 
merkityksestä ja itsensä arvosta-
misesta. Ihmiset voivat unohtaa 
arjen hyörinässä itsensä ja oman 
hyvinvointinsa. Kuitenkin omaa 

elämäänsä voisi yrittää tehdä 
toimivammaksi ja vaivattomam-
maksi. Ehkä tämä asenne-ero 
ilmenee selvemmin silloin, kun 
majoitutaan loma- tai vuokra-
asuntoon. Silloin asunnon kri-
teerit ovat selvästi esillä; toimiiko 
kaikki, onko siellä vaivatonta ja 
viihtyisää olla, onko se laadukas 
jne. Nämä samat kriteerit olisi 
hyvä päteä niin vakituiseen kuin 
väliaikaiseenkin asuntoon. 

Tämän oman elämän merki-
tyksen ja itsensä arvostamisen 
asenteesta voisi muistuttaa it-
seään useammin kuin kerran 
vuodessa. Silloin voi löytää roh-
keutta toteuttaa unelmia ja tehdä 
nyt elämästä sellaista, jota toivoo 
sen olevan. Se voi tehdä myös 
lähimmäisen ja perheen elämää 
mukavammaksi.

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala
Sisustussuunnittelija / Santala Design

Mitä jos ottaisi 
tavaksi pitää vaikka 
kerran kuukaudessa 

uudenvuoden 
kaltainen 

pysähdyksen hetki?
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ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET

 W W W . S U N N Y H O M E C E N T E R . C O M  

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

VUOKRATAAN

toimistotilaa/
työpisteitä

Fuengirolan
ydinkeskusta
alk. 200 €/kk.

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 €

Rivitalo Calahonda, Mijas Costa. 3mh+3kph+oh+k+ruokailutila.
3 terassia ja patio. Aurinkoinen etelä-länsisuunta. Aidattu taloyhteisö, 
uima-allas. Lyhyen kävelymatkan päässä kaikista palveluista ja 
rannalta. H. 249.000 €

www.sunloma.es  C/Torrox 1, local 2, Los Boliches (Fuengirola)

UNELMA-ASUNTO ESPANJASSA -VÄLITTÄJÄSI!

SUNLOMA

REAL ESTATE

+34 646 376 355
marja@sunloma.es

Real Estate Agent, API

+34 662 949 122
kirsi@sunloma.es

Real Estate Agent, API&LKV

KIRSI ORAS MARJA RUUSUVIRTA SOLIS

SISULLA JA

SYDÄMELLÄ

• 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! 
• Pelataan huhtikuun loppuun asti.

• Pelaamme kisoja Mijas Golfin
ja Santanan kentillä.
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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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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.

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

RONDA JA SETENIL
DE LAS BODEGAS28€ GIBRALTAR33€CÓRDOBA43€

SEVILLA43€CAMINITO DEL REY 26€

yhteistyössä

kanssa

Jos haluat lisätietoja 
retkiohjelmastamme, 
skannaa tämä QR-koodi

UUSIA KOHTEITA PUOLEEN HINTAAN

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

TERVETULOA! LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
RAVINTOLA KUKOSTA 

MA-PE, 11-15+34 687 151 228 info@suomiretket.com

 AVAAMME NYT KAUDEN!

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€


