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KAVERILLE KANS! 
31.3.-2.4.  

VIIKONLOPUN AJAN TARJOAMME KAHDEN ATERIAN OSTAJALLE 

KAUPAN PÄÄLLE PULLON VIINIÄ! 

TUO YSTÄVÄSI NAUTTIMAAN FUENGIROLASTA JA

MAAILMAN PARHAASTA KEBABISTA! 

Suomenkieliset 
yleis- ja erikoislääkärit

costaklinikka.com

Kattavat 
laboratoriopalvelut

Avd. Nuestro Padre Jesus 

Cautivo 11 (Junakatu)

Fuengirola, Los Boliches

+358 50 558 1199
(myös tekstiviestit ja whatsapp)

Puhelinpalvelu arkisin klo 9-12

Varaa aika netissä
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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

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com
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business &  
co-working center

• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!
JO VUODESTA 1996C/ Francisco Cano 54,

Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

Soita (+34) 952 664 384
GSM (+34) 687 518 980  

e-mail: tupasi@tupasi.net

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!

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3–6-vuotiaille  

joka arkipäivä klo 9–15.

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 askartelukerho klo 16-17 (5€) ja 

kirjasto on myös avoinna samaan aikaan!
•Keskiviikkona leivontakerho klo 16-18 (10€)

•Torstaina lautapeli- ja leikkikerho 
klo 16-18 (10€)
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Fuengirolan sää

Uutta rehtoria ja 
opettajia haetaan
Aurinkorannikon suomalaisella koululla 
on käynnissä joka keväiset rekrytoinnit 
tulevalle lukuvuodelle. Tällä kertaa 
uusien opettajien lisäksi etsitään myös 
uutta rehtoria, koska nykyinen rehtori 
Saara Ikonen on muuttamassa Suomeen 
perhesyiden takia.

Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Laura Vairila

Rehtorin paikan hakuaikaa 
pidennettiin viikolla. Hake-
mukset tulee jättää viimeis-
tään 31.3., eli tämän viikon 
perjantaina.

– Toistaiseksi olemme 
saaneet reilut kymmenen 
sellaista hakemusta, joissa 
pätevyysehdot täyttyvät. 
Odotamme vielä perjantain 
ja sitten ryhdymme karsi-
maan ehdokkaita tarkem-
paan haastatteluun, kertoo 
koulun säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Susanna Salo.

Kovin pitkään rekrytointi-
prosessin ei pitäisi enää kes-
tää.

– Ensi viikolla teemme 
alustavat haastattelut etänä. 
Sitten pyrimme löytämään 
kolme parasta ehdokasta, jot-
ka tapaamme Suomessa 12.4. 
Tuon tapaamisen jälkeen 
päätös tehdään varmasti hy-
vin nopeasti. Tulevan rehto-
rin pitää päästä hyvissä ajoin 
tekemään järjestelyt kuntoon 

Suomen päässä, ulkomaille 
muuttamisessa on aina pal-
jon muuttuvia tekijöitä.

– Nyt tulleista hakemuk-
sista on löytynyt muutama 
erinomainen ehdokas. Kat-
sotaan tuleeko perjantain 
aikana vielä lisää hyviä ha-
kijoita, toivottavasti tulee, Sa-
lo miettii.

Rehtorin haussa on pai-
notettu sitä, että hakijoilla 
on vankka kokemus sekä 
perusopetuksen, että lukio-
opetuksen puolelta.

– Kokemus yksityiskoulu-
jen johtotehtävistä on ehdot-
tomasti laskettu plussaksi, 
samoin mahdollinen espan-
jan kielen taito.

Rehtorin tehtävään hae-
taan nyt henkilöä määrä-
aikaiseen työsuhteeseen 
lukuvuodeksi 2023–2024. 
Nykyinen rehtori Saara Iko-
nen on väläytellyt mahdol-
lisuutta palata tehtävään, 
mikäli hänen aviopuolisonsa 

saa asiat järjestymään niin, 
että etätyö olisi mahdollista.

Yli 100 opettaja-
hakemusta
Rehtorin lisäksi suomalai-
seen kouluun haetaan myös 
opettajia. Julkisessa haussa 
oli 2 aineopettajan paikkaa 
ja 2 luokanopettajan paikkaa.

– Hakemusten määrä ja 
laatu yllätti positiivises-

ti. Moneen vuoteen kevään 
hauissa ei ole tullut näin pal-
joa hakemuksia. En ole edes 
vielä tarkkaan laskenut ha-
kemusten määrää, mutta yli 
sata niitä on tullut, rehtori 
Saara Ikonen iloitsee.

Runsas hakemusten mää-
rä on hieman viivästyttänyt 
aikataulua rekrytoinneissa.

– Ennakkoon ajattelin, et-
tä olisin saanut koko proses-
sin valmiiksi jo tämän viikon 

alussa. Nyt minulla on vie-
lä iso nippu hakemuksia lu-
kematta. Uskon kuitenkin, 
että pääsiäiseen mennessä 
valinnat opettajiksi on saa-
tu tehtyä.

Ikonen on ilahtunut myös 
hakijoiden tasosta.

– Mukana on todella hy-
villä papereilla hakevia. Kar-
sinta on melkoinen urakka, 
kun ensin yritämme 50:stä 
hakijasta valita 10 parasta, 

sitten vielä tarkempaan syy-
niin otamme kolme ja siitä 
tehdään lopullinen valinta. 
Suosittelijoilla on tärkeä rooli 
esikarsinnassa, heiltä saam-
me paljon hyödyllistä tietoa.

Mainitun neljän julkises-
sa haussa olleen opettajan-
paikan lisäksi ensi syksylle 
tulee kaksi paluumuuttajaa, 
eli jo aiemmin Aurinkoran-
nikon suomalaisessa koulus-
sa työskennellyttä opettajaa.

Pe 31.3.

Su 2.4.

Ke 5.4.

La 1.4.

Ti 4.4.

Ma 3.4.

To 6.4.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

25˚C
18˚C

22˚C
18˚C

21˚C
15˚C

26˚C
19˚C

20˚C
16˚C

20˚C
15˚C

3

6

3

5

6

4

5

Uusien opettajien rekrytointi on täydessä vauhdissa.

21˚C
15˚C
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Pe 31.3.  
Fuengirola, Kukko, Yhtenä iltana – 
Hatunnosto Hectorille, Tarja Leskinen & 
Asfalttiprinssit klo 20
Fuengirola, Paseo 100 Sport & Soul, 
Suomelan padelin kauden päättäjäisjuhlat 
klo 14.
Suomelan toimikausi päättyy 31.3.
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan välierät 
klo 17.30, Texas Hold'em -turnaus klo 18

La 1.4. 
Fuengirola, Kukko, Kukka Rajalin – 
Olemisen riemu. Levyn julkkarit! klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 
19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigan välierät 
klo 16, kokoontuminen Unicaja – 
Fuenlabrada -pelireissuun klo 16

Su 2.4.  
Fuengirola, Kukko, Aurinkorannikon 
Kokoomuksen sääntömääräinen 

vuosikokous klo 16, Vaalivalvojaiset – Kuka 
vie Suomea seuraavat 4 vuotta? klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, F1 Australia GP klo 7, 
Vaalivalvojaiset klo 18.30 
Mijas, Sauna Mijas, lenkkisauna klo 14–16, 
lähtö Uusi Refla klo 13.30

Ma 3.4.
Fuengirola, Ravintola Kukko, Kokoomuksen 
Kirjaraati klo 12.45. Kirjana Esko Ahon ”1994 
– Suomen valinnat aavekissojen varjossa” 
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! 
klo 18
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai 
klo 12.30, Mestis playoffit klo 17.30

Ti 4.4.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 12.30
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaLive 
-klubi: Ari Onnela & Heidi Vaarala
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla,  Texas Hold'em 
-turnaus klo 18, Chelsea – Liverpool 
Valioliiga klo 20

Ke 5.4.
Fuengirola, Kukko, Kokoomuksen Naisten-
lounas, esitelmä Naisten kauneuspäivä/
GLOW, arvontaa klo 13, Seita & Friends feat. 
Antti Sarpila: The Queens of Jazz klo 19 
Fuengirola, Bar Hima, klo 20 HimaVisa 
-tietokilpailu
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, HJK – Honka 
Veikkausliiga klo 17, SM-liigan välierät 
klo 17.30

To 6.4.
Fuengirola, Kukko, kansanedustaja Elina 
Valtonen Aurinkorannikon Kokoomuksen 
vieraana klo 14 
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: 
Tina Bednoff klo 20
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen 
saunareissulle klo 17, SM-liigan välierät 
klo 17.30
Mijas, Sauna Mijas, kokoontuminen 
lenkkisaunaan Uusi Refla klo 17 

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi  
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

TULE MUKAAN PELIREISSUILLE!
1.4. UNICAJA – FUENLABRADA
15.4. UNICAJA – MONBUS
16.4. MALAGA – CARTAGENA

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

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

PataKukko toimii ravintola Kukon yhteydessä. Se on 
jatkoklubi Kukon tapahtumille, mutta toki avoin kaikille 

lauluhaluisille. Karaokeisäntänä Herra Hii.

Karaokekisa
keskiviikkoisin klo 21.30

Sushi – Thai – Asian

Avoin terassi, näkymät rannalle. Torstaisin suljettu. 
Lähellä Pyr-hotellia Fuengirolan rantakadulla.

https://asianfusionbingrestaurant.com

P.º Marítimo Rey de España, 40, 29640 Fuengirola, Málaga

✆ 952 470 218
Avoinna: 

12.30-16 & 18-00

Tilaisuuksista tiedotamme aina tarkemmin kotisivuillamme 
www.aurinkokokoomus.fi ja facebookissa 

https://www.facebook.com/aurinkokokoomus/. 
Ilmoittautua voit https://www.aurinkokokoomus.fi/

tapahtumat/ilmoittaudu_tilaisuuksiin/

AURINKORANNIKON KOKOOMUKSEN 
LOPPUKEVÄÄN 2023 OHJELMAA

Su 2.4. klo 16.00 Ravintola Kukossa vuosikokous ja 
klo 17.00 vaalivalvojaiset. Kokoomuksella on omat 
pöydät. Varaa ajoissa paikkasi.
Ma 3.4. klo 12.45 Ravintola Kukossa Kirjaraati. 
Käsiteltävänä kirjana on Esko Ahon ”1994 – Suomen 
valinnat aavekissojen varjossa”. Entinen pääministeri 
Esko Aho alustaa kirjaansa etäyhteydellä.
Ke 5.4. klo 13.00 Ravintola Kukossa Naisten Lounas. 
Naisellinen iltapäivä. Kauneuspiste GLOW esittäytyy 
tyylinäytteineen (14€).
To 6.4. klo 14.00 Ravintola Kukossa 
puolueen varapuheenjohtaja Elina 
Valtonen vierailee tilaisuudessamme 
(8€ sis. viini&tapas).
Su 11.4. klo 13.00 Ravintola Kukko. 
Vaalien tulosten analysointia ja 
mahdolliset hallitusneuvottelut. 
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja 
Janne Pesonen (8€ sis viini&tapas).

www.sofiaopisto.net
Sofia-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

VIIKKO-OHJELMA 3.–5.4.2023
Maanantai 3.4.
17.30-19.00 
Sukella espanjaan! 
0-taso, Merika Haavisto 
ja Eva Soto López

Tiistai 4.4 
14.45-16.15 
Arkiespanja haltuun
-jatko (A1), 
Merika Haavisto
15.00-16.00 
Miesten treenit, 
Marjo Hirvensalo
16.00-17.30 
Espanjan kielen 

keskustelu (A2/B1), 
Eva Soto López
16.30-17.30 
Kehonpaino ja 
kuminauha treeni 
rannalla, 
Marjo Hirvensalo
16.30-18-00 
Arkiespanja haltuun
-alkeet 
(0-taso/A1), 
Merika Haavisto

Keskiviikko 5.4.
14.15-15.30 
Menneitten muotojen 

verstas (A2), 
Eva Soto López
14.30-15.30 
Kahvakuula rannalla, 
Marjo Hirvensalo
16.00-17.00 
Reisi-vatsa-pakara 
-muokkaus, 
Marjo Hirvensalo
16.30-18.00 
Kerraten kevääseen (A1), 
Merika Haavisto
18.00-19.30 
Sukella espanjaan! 
0-taso, Merika Haavisto 
ja Eva Soto López

Torstai 6.4. 
PYHÄPÄIVÄ

Perjantai 7.4.
PYHÄPÄIVÄ

Lisää Aurinkorannikon 
menovinkkejä viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit
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klo 13–24

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Restaurante

Flamenco

Live

Yli sata erilaista
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

Koe Andalusian 
taide samalla kun 
nautit illallisen!

5 live-esiintyjää

Tiistaisin, torstaisin, 
perjantaisin ja 

lauantaisin 
klo 19.30

10€

Av/de Los Boliches, 4
Fuengirola

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

KUKON 
LOUNAS

Ma–Pe klo 11–15.30

Pe 31.3.
Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Porsas stroganoff, 
kermaperunat(G)   ........... 7,90€
Kukon lihapullat muusilla (G) 
............................................ 9,90

Ma 3.4.

Makkarakeitto (M,G) ....... 5,90€ 
Janssoninkiusaus (G) ....... 7,90€
Päivän kala lisukkeineen (G) 
........................................ 9,90€

Ti 4.4.

Thai kookos-kanakeitto (G) 
........................................ 5,90€
2 juuston vihannespasta.. 7,90€
Lindströminpihvi muusilla (G) .... 
.......................................... 9,90€

Ke 5.4.

Thai kookos-kanakeitto (G) ......  
........................................ 5,90€
Lohipasta(G)  ................... 7,90€
Paahdettu possu  
lisukkeineen (G) ................ 9,90€

To 6.4.

Hernekeitto (M,G) ja  
pannukakku .................... 6,90€
Lihagulassi perunoilla ..... 7,90€
Spaghetti bolognese ........ 9,90€

Pe 7.4.

Lohikeitto (G) .................. 6,90€
Maksastroganoff muusilla  
(G) ................................... 7,90€
Kukon lihapullat muusilla &  
kermakastikkeella (G)  ...... 9,90€

Naisia Terapian tarpeessa

Pääsiäinen tuo taas kulkueet kaduille

ABBAn hitit livenä

Pauliina Hukkanen saapuu terapoimaan Fuengirolaan neljättä kertaa. Miia Nuutila on mukana ensimmäistä kertaa.

Terapian tarpeessa 
jälleen, osa 2 on hil-
peä musiikkikome-
dia, jossa naiset Aila 
Sydänvalo ja Kaisa 
Ala-Hämärä kohtaa-
vat muutaman vuo-
den tauon jälkeen.  
Elämän virta on hei-
tellyt vuosien kulu-
essa naisia, mutta tii-
kerin lailla molemmat 
taistelevat, eivätkä 
anna periksi. 

Mutta mikä siinä on, että ex-
puolison elämä kiinnostaa 
eron jälkeen enemmän kuin 
koskaan? Miksi vapaus voi 
tuntua vankilalta? Miksi elä-
kepäivät Ranskassa ja var-
paat kala-akvaariossa on 
kuin pakkomielle? Saako 
keski-ikäinen nainen lau-

laa ostoskeskuksessa? 
Aila on nykyään KKK, 

Kaiken Kattava Konsult-
ti ja Kaisa etsii itseään eron 
jälkeen. Mitä Kaisa löytää ja 
saako Aila työstänsä tyydy-
tyksen? Vuosirenkaat keski-
vartalolla ovatkin viisautta, 
koska eihän se kaikki tieto 
päähän mahdu. 

Keski-ikäisten naisten vil-

li musiikkikomedia ei taa-
tusti jätä ketään kylmäksi. 
Tule ja koe nauruterapiaa 
parhaimmillaan!

Terapian tarpeessa jäl-
leen, osa 2 on kiertänyt ym-
päri Suomea sekä vieraillut 
Espanjassa Fuengirolassa 
kolme kertaa. Terapian tar-
peessa 1. osan näki 17.000 
katsojaa, 104 esityksen ai-

kana.
2. osa on itsenäinen näy-

telmä, eikä vaadi 1. osan nä-
kemistä.

Miia Nuutila ja Pauliina 
Hukkanen saavat kansan 
nauramaan kippurassa. Esi-
tykset Kukossa pääsiäisvii-
kolla 7. ja 8.4. Varaa paikkasi 
kukko.events@gmail.com 
(liput ennakkoon 20€).

Pääsiäinen on Espanjassa 
merkittävä juhla. Tänäkin 
vuonna pääsiäiskulkueet 
ovat tärkeä osa juhlaa.

Tänä vuonna semana san-
ta alkaa palmusunnuntaina 
2.4. ja päättyy pääsiäissun-
nuntaina 9.4. Kaupungit ja 
kylät täyttyvät jälleen kulku-
eista, joissa kannetaan Neitsyt 
Marian ja Jeesuksen patsaita 
korokkeilla, eli tronoilla. 

Málagan ja Sevillan pää-

siäiskulkueet ovat Espan-
jan näyttävimpiä, mutta 
jos haluaa päästä pienem-
mällä vaivalla paikalliseen 
pääsiäistunnelmaan, löy-
tyy kulkueita jokseenkin 
joka kylästä ja kaupungis-
ta, myös Fuengirolasta. 

Tietoja Fuengirolan kul-
kueista, reiteistä ja aika-
tauluista löytyy espanjaksi 
kaupungin nettisivuilta. Os-
oitteesta www.fuengirola.
es/evento/semana-santa/ 
voi ladata koko pääsiäis-
viikon täydellisen ohjel-
malehtisen.

Torstaina 6.4. bailataan he-
la natten. Ruotsin 70-luvun 
suurin vientituote ABBA te-
ki hillittömän määrän hit-
tejä, joiden kertosäkeet ovat 
porautuneet jokaisen alita-
juntaan. 

Aurinkorannikolla vaikut-
tava nelikko Kukkis Rajalin, 
Tarja Leskinen, Sami Lassi-
la ja Heikki Viinamäki ovat 

sovittaneet kappaleet juuri 
itselleen sopiviksi. Listalla 
ovat ne ikimuistoiset Dancing 
Queen, Waterloo, Fernando ja 
kaikki muut ihanuudet. Tä-
tä mahtavaa spektaakkelia 
ei kannata missata. Lavalla 
on paljon valoa ja energiaa.

Varaa liput ennakkoon 
kukko.events@gmail.com 
(12€).

Hectoria 
perjantai-
illassa
Yhtenä iltana – Hatun-
nosto Hectorille -konsert-
ti sai maaliskuun alussa 
valtavasti kehuja. Tarja 
Leskinen ja Asfalttiprins-
sit uusivat konsertin per-
jantaina 31.3. Illan aikana 
kuullaan isoimpia hittejä ja 
tyylikkäitä valintoja mesta-
rin vähemmälle huomiolle 
jääneistä kappaleista. Va-
raa liput ennakkoon tai tu-
le ajoissa paikalle (12/15€).

Fuengirolan kaupunki on valmista-
nut 40-sivuisen opas- ja ohjelma-
lehtisen pääsiäisen riennoista.

Jokainen meistä osaa ulkoa ties kuinka monta ABBAn kertosäettä.

Sofia-opiston Sijoittajailta 11.4.
Sijoittajaillan käynnistää Si-
mo Leporanta, joka on teh-
nyt pitkän uran sijoittajana. 
Pankkien rankingissa hän 
on saavuttanut huomion-
arvoisen ammattisijoittaja 
statuksen. Aktiivisijoitta-
jana hän oli perustamassa 
vuonna 2001 Aurinkoran-
nikon Sijoittajaklubia, joka 
on ollut viime aikoihin asti 
suljettu klubi, mutta klubi-
laiset ovat pohtineet raot-
tavansa ovea mahdollisille 
uusille jäsenille. 

Simo lähestyy sijoittamis-
ta eri näkökulmasta rennos-
ti ja vastailee kysymyksiin. 
Hän kertoo omista sijoi-
tusvirheistään ja onnistu-
mistaan ja millä niitä on 
syntynyt.

Simon esityksen jälkeen 
jatkaa Johannes Asuja. Hän 
on toiminut Evli Investment 
Solutions Oy:n toimitus-
johtajana yhtiön perusta-

misvuodesta 2016. Yhtiön 
tarkoitus on tarjota asiak-
kaille vaihtoehtoisia indek-
sipohjaisia strukturoituja 
sijoitustuotteita eri omai-

suusluokkiin. Evli Oyj on 
suomen kolmanneksi suu-
rin sijoitusrahastoyhtiö ja 
palkittu Suomen parhaim-
pana yhteisövarainhoita-
jana useasti viime vuosien 
aikana. 

Esityksessään Asuja ker-
too nousseen korkotason 
mahdollistamista parem-
mista sijoitusmahdolli-
suuksista vaihtoehtoisiin 
indeksipohjaisiin korkosi-
joituksiin. Korkosijoituksilla 
on tällä hetkellä mahdol-
lista saavuttaa tyypillisesti 
osakesijoituksilta odotet-
tuja 6–12% kuponkituotto-
ja määrittelemällä haluttu 
riskitaso sijoitusta tehtäes-
sä. Kyseiset korkosijoituk-
set ovat siten erinomainen 
vaihtoehto nykyisessä epä-
varmassa markkinaympä-
ristössä.
Sofia-opiston Sijoittajailta järjes-
tetään 11.4. klo 17.30–19.30.
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Äänestysinto 
Aurinkorannikolla 
kasvoi
Aurinkorannikolla äänestettiin ennakkoon vilkkaam-
min kuin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Tällä kertaa Aurinkorannikon kahdessa äänes-
tyspaikassa annettiin yhteensä 4.475 ääntä. Äänet 
jakautuivat niin, että Fuengirolan seurakuntakodil-
la äänesti 4.063 ihmistä ja Torremolinosissa 412 ää-
nioikeutettua.

Vuoden 2019 vaaleissa yhteisäänimäärä oli 4.125 ja 
paikkakunnittain äänet jakautuivat 3.650 Fuengirola 
ja 475 Torremolinos.

Ennakkoäänestys ulkomailla suoritettiin 23.–25.3. 
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.

Málagan metro 
ulottuu viimeinkin 
keskustaan asti
Málagan metron kaksi keskustan asemaa on vihdoin 
vihitty käyttöön, 17 vuotta rakennustöiden alkami-
sen jälkeen.

Kun Málagan metrolinjan kahta keskustan asema 
alettiin rakentaa vuonna 2006, tuskin kukaan osasi 
pelätä, että valmista olisi vasta 17 vuotta myöhemmin, 
keväällä 2023. Taloudelliset haasteet, suunnitelmien 
muutokset ja ennen kaikkea arkeologisesti tärkeiden 
löydösten vuoksi hanke on venynyt ja venynyt.

Aikataulun ohella venymään on joutunut myös bud-
jetti. Kahden aseman rakentaminen keskustan alueelle 
ja metrolinjan vetäminen sinne tuli lopulta maksamaan 
760 miljoonaa euroa, mikä on jokseenkin tuplasti al-
kuperäisen budjetin verran.

Maanantaina 27. maaliskuuta oli lopulta päivä, jol-
loin uudet asemat – Guadalmedina, El Corte Inglésin 
vieressä ja Atarazanas, Alameda Principal -kadulla – 
vihittiin käyttöön. Juhlallisuuksien ja arvovieraiden 
koeajeluiden jälkeen asemat tulivat myös suuren ylei-
sön käyttöön vielä samana iltana.

Fuengirolan rannalle 
uutta teknologiaa 
helpottamaan 
näkövammaisten 
uimista
Fuengirolan kaupunki ottaa käyttöön Los Boliches-
Las Gaviotasin rannalla akustisen järjestelmän, joka 
helpottaa näkövammaisten henkilöiden omatoimis-
ta uimista.

Las Gaviotasin ranta on jo ennestään muokattu ja 
varustettu muun muassa liikuntarajoitteisten tarpei-
siin soveltuvaksi ja nyt rannan varustukseen lisätään 
järjestelmä, jonka avulla myös näkövammaiset voi-
vat käyttää rantaa ja uida meressä mahdollisimman 
omatoimisesti.

Järjestelmään kuuluu kaksi rannalla olevaa ”majak-
kaa” jotka aktivoituvat samoilla näkövammajärjestö 
ONCE:n laitteilla kuin esimerkiksi jotkin liikenneva-
lopylväät. Järjestelmän kautta myös rantavahdeille 
menee tieto, että alueella on näkövammainen henkilö. 

Järjestelmän kautta näkövammaiset saavat rannek-
keeseensa myös hyödyllisiä tietoja esimerkiksi etäisyy-
destä poijuihin, ja sen kautta he voivat myös pyytää 
apua tarvittaessa.

Järjestelmä otetaan käyttöön Las Gaviotasin ran-
nalla 1. kesäkuuta.

Netflix on julkistanut var-
mistuksen, että Málagaan 
sijouttuva menestyssarja Lu-
misadetyttö, alkuperäiseltä 
espanjalaiselta nimeltään La 
Chica de Nieve, saa jatkoa.

Tämän vuoden tammi-
kuussa suoratoistopalvelu 
Netflixin uutuussarja Lumi-
sadetyttö nousi muutamassa 
päivässä suoratoistopalvelun 
kymmenen katsotuimman 
sarjan joukkoon peräti 60 
maassa. Kolmen päivän jäl-

• MÁLAGAN ALUEEN MAJOITUSTILOJEN varausaste 
on perjantaista pääsiäisen loppuun saakka tällä het-
kellä jo yli 84%. Esimerkiksi Marbellassa ja Rondassa 
on lähes täyttä. Kasvua viime vuoteen nähden on noin 
10%. Pääsiäinen aiheuttaa myös ristiriitoja. Kulkueita 
järjestävät veljeskunnat arvostelevat ravintoloita yhteis-
työhaluttomuudesta. Ravintoloiden on suljettava teras-
seja kulkueiden takia. 

• ERILAISISTA LÄÄKKEISTÄ on pulaa Andalusiassa. 
Erityisesti lastenlääkärit ja neurologit esittävät huolen-
sa asiasta. Lastenlääkärit sanovat, että pulaa on esim. 
joistakin antibiooteista. Neurologit puolestaan ovat 
huolissaan Parkinsonin taudin ja epilepsian hoidos-
sa käytettyjen lääkkeiden vähentymisestä. Asiantunti-
joiden mukaan kasvava lääkepula johtuu vaikeudesta 
saada vaikuttavia aineita joistakin Aasian tuottaja-
maista, erityisesti Kiinasta ja Intiasta. 

• POLIISI PIDÄTTI Brenesissä, Sevillassa, kuusi  
henkilöä epäiltynä ihmiskaupasta. Maahan-
muuttajia houkuteltiin kotimaistaan perättömillä 
lupauksilla ja tuotiin maahan hyväksikäyttö-
tarkoituksessa. Operaation yhteydessä kolme 
maahanmuuttajaa vapautettiin lähes orjamaisis-
ta olosuhteista. Asunnossa majoitettiin yhteensä 
15 maataloustöissä käytettyä työntekijää. Palk-
kaa työntekijät saivat enintään 50 euroa viikos-
sa. 

• TERVEYDENHOIDON AMMATTILAISET osoitti-
vat mieltä viime lauantaina Andalusiassa. Kaik-
kien provinssien pääkaupungeissa järjestettiin 
mielenosoituksia, joihin osallistui arviolta 50.000 
ihmistä. Lääkärit, sairaanhoitajat ja heitä tukevat 
kansalaiset protestoivat terveydenhoidon yksi-
tyistämistä vastaan. 

Lisää Málagaa 
Netflixin 
tarjontaan

Seuraava kysymys: Syötkö mämmiä?

Minkä puolueen ehdokasta äänestät 
eduskuntavaaleissa?

Kokoomus

45%
Perussuomalaiset

18%
SDP

12%

Vasemmistoliitto

5%

Keskusta

5%

Kristillisdemokraatit

2%

Liike Nyt

5%

RKP

2%

Vihreät

3%

Valta kuuluu kansalle

4%

39%
39%

15%
30%

22%
22%

32%
34%

14%
14%

5%
14%

4%
4%

5%
6%

5%
5%

1%
3%

4%
4%

1%
3%

4%
4%

2%
3%

2%
2%

1%
3%

2%
2%

1%
2%

3%
3%

36%
2%

keen se oli kautta maailman 
toiseksi katsotuin sarja. Siitä 
asti on odotettu vahvistusta 
sille, että malagalaisen kirjai-
lijan Javier Castillon romaa-
niin perustuva ensimmäinen 
tuotantokausi saisi jatkoa.

Tiistaina 28. maaliskuu-
ta asia lopulta vahvistettiin. 
Netflix julksiti, että Castil-
lon La Chica de Nieve -kirjan 
jatko-osa El Juego del Alma 
(Sielun peli) kuvataan sar-
jan kakkoskaudeksi.

Javier Castillolla pyyhkii juuri nyt erittäin lujaa, sillä mainitun jatko-
osan lisäksi Netflix on hankkinut myös Castillon uusimman romaanin El 
Cuco de Cristal (Kristallikukko) kuvausoikeudet. (Kuva: Castillon Twitter)

2.6.

29.9.

31.3.

2.2.

30.3.

Lumisadetytön tavoin 
myös El Juego del Alman 
tapahtumat sijoittuvat Má-

lagaan, joten luvassa lienee 
jälleen tuttuja paikkoja vi-
lisevä kausi.
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HALUATKO MYYDÄ ASUNTOSI?

MARBELLA | MÁLAGA | FUENGIROLA | PALMA DE MALLORCA | +34 676 90 15 19 | INFO@STRAND.ES | STRAND.ES

Kun teet kanssamme myyntisopimuksen asunnostasi, palveluumme kuuluu aina asunnon myyntistailaus, pohjakuvien  teko sekä 
sisustuslehtitasoiset ammattikuvaajan ottamat kuvat asunnostasi. Markkinoimme asuntoasi kaikissa parhaissa kansainvälisissä 
asuntoportaaleissa, lehdissä sekä sosiaalisen median eri kanavissa. Suurin osa ostajistamme on Strandin omia asiakkaita.

Panostamme markkinointiin ja investoimme jokaisen asunnon myyntiin. Kokeneet,  muiden välitysliikkeiden ykkösmyyjät ovat 
nyt Strandin myyjiä. He tuntevat markkinan ja ovat alansa parhaita. Jos kuitenkin jostain syystä emme onnistuisikaan myymään 
asuntoasi, ette maksa meille mitään. Kun löydämme sen parhaimman ostajan ja neuvottelemme sen parhaimman mahdollisen 
hinnan asunnostasi, olet enemmän kuin iloinen maksaessasi meille meidän välityspalkkion.

Maksimoidaksemme onnistumisen myynnin suhteen, teemme yhteistyötä tuhansien välittäjien kanssa ympäri maailmaa. Olemme 
jäseniä Leading Real Estate Companies of the World®️ verkostossa, joka toimii 70 eri maassa. Meillä on verkostossa yli 136 000 
yhteistyövälittäjää. Verkostomme kautta myydään vuosittain yli 1,2 miljoonaa kohdetta.
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Poimintoja kevään tapahtumista

Pe 31.3. klo 20 (12/15€)
Yhtenä iltana 
– Hatunnosto Hectorille
Tarja Leskinen & 
Asfalttiprinssit

La 1.4. klo 20 (12/15€)
Kukka Rajalin 
– Olemisen riemu
Levyn jullkarit!

Su 2.4. klo 17 (15€ sis. 
Buffet-ruokailun)
Vaalivalvojaiset
Kuka vie Suomea 
seuraavat 4 vuotta?

Ke 5.4. klo 19 (10€)
Seita & Friends feat. 
Antti Sarpila
The Queens of Jazz; 
Ella Fitzgerald, Billie Holiday, 
Julie London jne.

To 6.4. klo 19 (12/15€)
ABBA show
Valoa, väriä ja energiaa

Pe 7.4. & La 8.4. 
klo 20 (20/23€)
Terapian tarpeessa 
jälleen -komedia
Pauliina Hukkanen 
ja Miia Nuutinen

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

Su 9.4. klo 18 (20€)

Kauden päättäjäiset, 
big band -meininki

Ti 11.4. klo 19 (10/13€)
Badding-ilta

To 13.4. klo 19 (18/20€)
Tuomari Nurmio & 
Dr. Hillilä

Pe 14.4. klo 20 (15/18€)
Tríada-kevätkonsertti
Maija Hapuoja, 
Seita Van Den Eeden, 
Leea Antila

La 15.4. klo 20 ja Su 16.4. 
klo 19 (15/18€)
Leevi and the Leavings 
Tribuutti

Ma 17.4. klo 19 (12/15€)
Runoilta
Marja-Leena Koski lausuu 
runojaan, Elisa Järvelä 
säestää viululla

Ti 18., Ke. 19. ja To. 20.4. (23/25€)
Pepe Willberg & the band
Pepen parhaat 
– kaikki hitit

27.–28.4. (20/23€)
Neumann & the band

Ma 1.5. klo 12 (18€ sis.
lasin cavaa ja runsaan 
vappubuffetin)
Vappubrunssi
Sambaa, serpentiiniä ja 
seurustelua

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

Nauti viihteestä ja

herkullisesta ruoasta!
SHOW & DINNER

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

Jännittääkö 
ennen vaaleja?

– Jännittää ihan kauheas-
ti. Pelottaa, että seuraava 
hallitus nollaa kaiken hy-
vän, mitä tämä hallitus on 
saanut aikaan, sanoo Niina 
Ristolainen, SDP:n puolue-
valtuuston jäsen ja Aurinko-
rannikon demareiden uusi 
aktiivikasvo.

– Minua ei jännitä yh-
tään. Enää en voi asialle 
tehdä mitään, kansa valit-
see ja saa sellaisen eduskun-
nan, jonka se äänestää. Nyt 
on luotettava siihen, että 
seuraava hallitus on sellai-
nen, joka laittaa velkaantu-
miskierteen poikki. Meidän 
lapsillemme ja heidän lapsil-
leen ei saa jättää jättivelkaa 
perinnöksi, kuittaa Jukka 
Leskinen, Kokoomuksen 
puoluevaltuuston jäsen ja 

Aurinkorannikon Kokoo-
muksen puheenjohtaja.

Liekö syynä vaalien lähei-
syys, eri puolueiden edustajat 
saivat tavatessaan heti aikaan 
kunnon väittelyn. Toinen pi-
ti Sotea liian kalliina, toinen 
puolusti sitä kansalaisten yh-
denvertaisuuden kannalta. Ei 
mennä tässä yhteydessä sy-
vemmälle poliittisiin kysy-
myksiin, puhutaan vähän 
kevyemmistä aiheista.

Sekä Ristolainen että 
Leskinen tekivät omat vaa-
liveikkauksensa kolmen 
suuren puolueen valtakun-
nallisista ääniosuuksista.

Niina Ristolaisen veik-
kaus:
SDP 19,8
Kok 19,7
PS  19,4

Jukka Leskisen veikkaus:
Kok 20,0
PS  19,8
SDP 19,5

Molemmat veikkasivat opti-
mistisesti ykkössijaa omal-
le puolueelleen. Esitimme 
molemmille kysymyksen, 
jos puolueesi on vaalien jäl-
keen suurin, mikä puolue 
olisi sinulle mieluisin pää-
hallituskumppani.

– Mieluiten näkisin de-
marit mukana. Mutta koska 
SDP:tä johtaa tällä hetkellä 
henkilö, joka ei ymmärrä 
pääministerin vastuita ja 
vaatimuksia, paras vaihto-
ehto on oikeistohallitus, jossa 
toiseksi suurimpana on pe-
russuomalaiset, julistaa Les-
kinen.

– Perussuomalaiset on 
ehdottomasti epämiellyt-
tävin kumppani. Vaikken 
halua sulkea ketään pois, 
minun on mahdoton us-
koa, että persujen kanssa 
saataisiin aikaiseksi sellai-
nen hallitusohjelma, jonka 
demarit voisivat hyväksyä. 
Henkilökohtaisesti minul-

le mieluisin kumppani oli-
si Vasemmistoliitto, mutta 
koska toinen iso tarvitaan, 
Kokoomuksen kanssa voi-
simme löytää riittävästi yh-
teistä, Ristolainen miettii.

Paikallinen toiminta

Molemmat politiikasta innos-
tuneet ajattelevat paikallis-
tason politiikan tekemisestä 
samalla tapaa.

– Paikallisjärjestöt eivät 

ole pelkkiä vaalikoneita tai 
puolueen rahoitusvälineitä. 
Näen, että paikallistasolla 
tehtävämme on yhteiskun-
nallisen tietoisuuden levittä-
minen, Leskinen arvioi.

– Täällä Aurinkorannikol-
la me toimimme tiedon välit-
täjinä suomalaisten ihmisten 
arjesta, hyvinvoinnista ja esi-
merkiksi Suomen taloudes-
ta, Ristolainen lisää.

Myös Aurinkorannikon 
suomalaisten puolesta toi-

miminen on molemmille 
tärkeää. Aurinkorannikon 
Kokoomus vei ensimmäise-
nä emäpuolueelle aloitteen, 
jossa pyydetään puoluetta 
ottamaan yhdeksi hallitus-
neuvottelukysymykseksi Au-
rinkorannikon suomalaisen 
koulun oppilaaksi oton muut-
tamisen kansalaisuus-, ei 
kotikunta perusteiseksi. Risto-
lainen on vienyt saman aloit-
teen SDP:n puoluevaltuustoon.

– Me haluamme vaikut-
taa yhteiskunnallisesti ja pi-
dämme Aurinkorannikon 
suomalaisten puolta, Au-
rinkorannikon poliittiset 
aktivistit julistavat yhdessä.

Vaalit ovat sunnuntaina. Asetelma on äärim-
mäisen tiukka, kolme suurinta lähtevät vaa-
lipäivään lähes tasa-asemista. Siinä voi into-
himoisesti politiikkaan suhtautuvan puntti 
alkaa vapisemaan.

Teksti ja kuva: Antti Pekkarinen

Kysyttäessä kenellä suomalaisista kansanedustajista on paras näkemys Suomen tilasta ja tulevaisuudesta, 
molemmat nimeävät henkilön oman puolueensa ulkopuolelta. Kokoomuksen Jukka Leskinen arvostaa KD:n 
Sari Essayahia ja SDP:n Niina Ristolainen vihreiden Pekka Haavistoa.

Paikallisjärjestöt eivät ole 
pelkkiä vaalikoneita.
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Fuengirolan uusi turisti-info tuo 
matkailijoiden palvelun nykyaikaan

Kaupungin virallisen turis-
ti-informaation uudet tilat 
tarjoavat modernia palve-
lua hyödyntäen nykytek-
nologiaa. 

Turismon infopisteen mo-
derneissa tiloissa on erittäin 
hyvin otettu huomioon ih-

misten erilaiset tarpeet ja 
rajoitteet. Tiloissa on huomi-
oitu esimerkiksi liikuntara-
joitteiset tekemällä tiloista 
esteettömät sekä käyttämäl-
lä tiloissa magneettista in-
duktiosilmukkajärjestelmää 
huonokuuloisille ihmisille. 

Infotilan valoisassa etei-
saulassa on mahdollisuus 
tutustua Fuengirolan alu-
een aktiviteetteihin, elämys-
matkoihin sekä kulttuuriin 
esimerkiksi esitteiden ja QR- 
koodien takaa löytyvän ma-
teriaalin avulla. Eteistilassa 
on myös mahdollisuus istua 
alas lukemaan paikallisia sa-
nomalehtiä eri kielillä.

Aulan viereisessä, suurem-
massa tilassa on hyödynnet-
ty nykyaikaista teknologiaa 
runsaasti. Parhaimpina esi-
merkkeinä toimiston pa-
nostetusta teknologiasta 
ovat hologrammi-ikkunat 
sekä humanoidirobotti, jo-
ka toivottaa sisään astues-
sa vierailijan tervetulleeksi. 
Asiakkaiden käytössä on 
useita erilaisia kosketus-
näytöllisiä infolaitteita, esi-
merkiksi 55-tuumainen 
monitori. Laitteista löytyy 
runsaasti infoa Fuengiro-
laan liittyvistä asioista QR-
koodien avulla.

Vaikka uusi turisti-info on 
teknologialtaan Fuengirolas-
sa edelläkävijä, on paikan-
päällä myös mahdollisuus 
keskustella asiakaspalve-
lijoiden kanssa. Toimiston 
infotiskeiltä voi pyytää asia-
kaspalvelijoilta esimerkiksi 
lisätietoa kaupungista, esit-
teistä, aktiviteeteista tai li-
säapua laitteiden käyttöön 
liittyen.

Turisti-infon tilojen val-
mistuminen oli erittäin pitkä 
ja harras prosessi byrokraat-

tisten monimutkaisuuksien 
takia. Toimiston sijainnin ta-
kia kävijöiden määrän ar-
vioidaan kaksin- tai jopa 
kolminkertaistuvan. Uusi 
turisti-info on kaupungin-
talon rahoittama investoin-
ti, jonka budjetti nousi lähes 
586.000 euroon. Teknologis-
ten laitteiden ja järjestelmi-
en osuus tästä oli yhteensä 
278.000 euroa.

Infokeskus on auki arki-
päivisin maanantaista per-
jantaihin kello 09:30–18:00. 
Lauantaisin, sunnuntaisin ja 
pyhäpäivinä turisti-info on 
auki kello 10:00–14:00.

Myös tuoreen Fuengirola.
fi lehden voi noutaa turisti-
toimistolta aina perjantaisin. 

Lisää tietoa Fuengirolaan ja 
matkailuun liittyen löytyy 
myös kaupungin turistitoimen 
nettisivuilta osoitteesta 
https://turismo.fuengirola.es/.

Fuengirolassa avattiin pitkän odotuksen 
jälkeen uusi turisti-info lauantaina 25.03. 
Uusi infopiste sijaitsee Paseo Maritimon 
sydämessä keskeisellä paikalla Plaza 
Teresa Zabellin aukiolla, el Puerto -hotellia 
vastapäätä.

Teksti ja kuvat: Saana Pihlajaniemi

Rannoistaan elävän Fuengirolan uusi turisti-info löytyy luontevasti rantakadun varrelta.

Yksi uuden turisti-infon vetonauloista on humanoidirobotti. Kosketusnäytöiltä voi hakea tietoa omatoimisesti.
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Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

MSC Divina

HINTAAN SISÄLTYY: Bussikuljetus Fuengirola - Málaga satama - Fuengirola 
• Risteily valitussa hyttiluokassa • Kaikki ateriat laivalla: aamiainen, lounas, 

iltapäiväkahvi ja illallinen • Virvoitus- ja alkoholijuomia laivan ravintoloissa ja 
baareissa • Verot ja satamamaksut • Palvelumaksun • Laivan viihde- ja vapaa-

ajanohjelman • Suomalaisen matkanjohtajan palvelut

Malaga, Marseille, Genova, Barcelona, 
Casablanca, Santa Cruz, Funchal, Malaga

Ulkohytti 
(Premium) 

1 399€ / hlö

Junior 
parvekkeellinen hytti 

1 599€ / hlö

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

RISTEILY
2.-13.11.2023 Superpesisviikonloppuna 21.–23.4.2023

Kukossa laitetaan matot rullalle ja 
pidetään kunnon bileet. Perjantaina 
ja lauantaina lavatanssimeininkiä, 

sunnuntaina Superbileet.

Liput 20€/ilta 
(sis. buffet -ruokailun)

Varaa paikkasi sähköpostitse 
kukko.events@gmail.com

tai nouda lippu Kukosta (ark. klo 11–15)

Solisteja säestää 
Tanssipammaus-

orkesteri.

Pe 21.4. klo 19
Jaska Mäkynen
Hanna Hirvonen

Su 23.4. klo 19
The Party Fellows

La 22.4. klo 19
Hanna Hirvonen

Jaska Mäkynen

Restaurante Kukko Events  Av/de Los Boliches 4, Fuengirola

Sun Peppers klubilla rokattiin Elviksen tahtiin
Fuengirolassa avat-
tiin lauantaina uusi 
elävän musiikin klubi 
Sun Peppers Club. 
Avajaiset onnistuivat 
hienosti, málagalai-
nen Elvis-tribuutti-
bändi nosti tunnel-
man kattoon.
Teksti: Antti Pekkarinen  
Kuvat: Vesa Uusi-Kilponen

– Täytyy olla erittäin tyyty-
väinen ensimmäiseen klubi-
iltaan. Kansaa tuli paikalle 
paljon ja kaikilla tuntui ole-
van iloinen mieli, klubi-
emäntä Niina Ristolainen 
iloitsee.

Juhlivaa rock´n ŕoll ylei-
söä tuli paikalle vajaat sata 
ihmistä. Järjestäjät joutui-
vat jännittämään loppuun 
asti onnistuuko ilta, koska 
ennakkovarauksia oli teh-
ty vain reilut 30.

– Arvelinkin, että juu-

ri näin tämä yleisö toimii. 
Päätökset lähtemisestä teh-
dään aivan viime hetkellä, ei-
kä ennakkovarauksia tehdä, 
monissa rock´n ŕoll -bileissä 
mukana ollut ääniteknikko 
Harri Hii Savolainen sanoo.

Illan bändi oli myös tyy-
tyväinen klubi-iltaan.

– Kukon loistava äänen-
toisto ja valot loihtivat täs-
tä bändistä esiin aivan uusia 
piirteitä. Bändiläiset itsekin 
tykkäsivät esiintyä ja kehui-
vat järjestelyjä kaikilta osin, 
Ristolainen myhäilee.

Sun Elvis Trio keskit-
tyi show'ssaan enimmäk-
seen Elviksen varhaiseen, 
rockabilly-kauden tuotan-
toon. Kaikki klassikot, That ś 
all right mama, Blue moon 
of Kentucky, Hound dog, 
Jailhouse rock ja muut me-
nopalat rullasivat läskibas-
son rytmittämänä hienosti. 

Keikan loppupuolella kuul-
tiin myös myöhemmän ajan 
klassikoita, kuten Suspicious 
minds ja In the ghetto. 

Sun Peppers Clubia on 
tarkoitus järjestää Kukossa 
säännöllisen epäsäännöl-
lisesti. Seuraavan klubi-il-
lan ajankohtaa mietitään, 

mahdollisesti toinen klubi 
järjestetään jo kuluvan ke-
vään aikana. Klubin tarkoi-
tus on tuoda esiin laadukasta 
elävää musiikkia. Ensim-
mäisen teemana oli Elvis ja 
50 ś -meininki, se osoittau-
tui nappivalinnaksi, fiftari-
klubeja järjestetään varmasti 

jatkossakin. Klubin järjestä-
jänä Ristolaisen lisäksi toi-
mii Roy Roos.

Seuraava Sun Peppers Club 
järjestetään lauantaina 27.5. 
Silloin esiintyjänä on rockabilly-
yhtye Radions.

Sun Peppers Clubin järjestäjäkaksikko Roy Roos ja Niina Ristolainen 
olivat tyytyväisiä klubin avajaisiltaan.

Kosmetologi Tiina Haka-Ylitalo ja kampaaja Maarit Salomäki pääsivät 
toteuttamaan itseään Sun Peppers Clubin ennakkovalmisteluissa.

Elvis-tribuutti oli toteutettu pieteetillä. Sekä visuaaliset että 
musiikilliset asiat toimivat hienosti.
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Suomalaisessa karaokebaarissa kuuluu 
monille tuttu ääni, kun Jimmy Iljin, 38 
vuotta, juontaa illan karaokea ja on itse 
lattialla esiintymässä. Vaikka hän onkin ollut 
Fuengirolassa vasta muutaman kuukauden 
ajan, on hänelle kertynyt jo paljon uusia 
tuttavuuksia.

Teksti ja kuva: Saana Pihlajaniemi

Hetkessä elävä showmies

Lähtö Fuengirolaan oli Jim-
my Iljinille kirjaimellisesti 
ex tempore päätös. Muuta-
ma kuukausi sitten, eräänä 
perjantain ja lauantain väli-
senä yönä hän istui iltaa ys-
tävänsä kanssa.

- Siinä totesin aivan yl-
lättäen ystävälleni Miska 
Timoselle, että nyt lähde-
tään ulkomaille, hän ker-
too. Sunnuntaina ystävykset 
olivatkin jo koneessa kohti 
Fuengirolaa. Hetken Fuen-
girolassa oltuaan Iljin päätti 
palata takaisin Suomeen ha-
keakseen loput tärkeät tava-
rat mukaan. Sen jälkeen hän 
palasi takaisin aurinkoran-
noille jäädäkseen asumaan.

Jimmy Iljin oli jo lähes 
kymmenen vuotta miet-
tinyt ulkomaille muuttoa. 
Muutaman kerran lähtö oli 
ollut lähellä, mutta yksityis-
elämään oli aina tullut uu-
sia muutoksia. Lopulta tämä 
lähtö osuikin sopivaan vä-
liin, sillä hänen pidempään 
kestänyt työurakka raken-
nushommissa oli tullut val-
miiksi ja samaan aikaan tiet 
olivat erkaantuneet silloisen 
puolison kanssa. Mitään es-
teitä ei pysyvälle lähdölle 
enää ollut. Tarkkaa syytä sil-
le miksi kohteena oli juuri 
Fuengirola ei ollut, pääasiana 
oli vain päästä pois Suomen 
kylmyydestä ja pimeästä.

Fuengirolaan saavuttuaan 
Jimmy Iljin saikin työpaikan 
jo ensimmäisenä iltana.

konaisuudessaan keppien 
kanssa. Onnettomuus oli 
myös suurin syy siihen, mik-
si siirryin musiikkihommien 
pariin. Nykyään harrastuk-
sena pelaan padelia ja käyn 
salilla, Iljin kertoo.

Hänen uransa musiikin 
puolella alkoi aluksi rumpu-
jen soitosta ja nyt musiikin 
parissa on mennyt jo pari-
kymmentä vuotta.

- Paljon on tullut käytyä 
laulamassa karaokea. Olen 
myös osallistunut moniin 
karaokekisoihin Suomes-
sa. Osallistuin esimerkiksi 
vuosina 2012 ja 2013 Idol-
siin ja viimeisimpänä osallis-
tuin vuonna 2019 karaoken 
MM- kilpailuihin ja pääsin 
Suomen finaaliin asti. En 
valitettavasti kuitenkaan 
päässyt paikalle, niin kisat 
loppuivat siihen, Iljin hy-
mähtää.

Fuengirolassa ollessaan 
hän osallistui myös ystä-
vänsä seurana paikallisen 
ravintola Kukon Patakuk-
ko karaokekilpailuun. Kil-
pailusta hän vei selkeästi 
oman sarjansa voiton.

Suomessa Jimmy Iljinin 
musiikkiura piti sisällään 
muutakin kuin karaoken. 
Hän on käynyt Mania-yhty-
een kanssa keikoilla kahdek-
san vuoden ajan. Keikkoja 
on ollut pääasiassa Uuden-
maan alueilla. Iljinillä oli 
myös viiden vuoden ajan 
oma toiminimen alla oleva 
ohjelmatoimisto. Fuengiro-
lassa hän on myös tehnyt pa-
ri yksityiskeikkaa ja yhden 
loppuunmyydyn baarikei-
kan duona Timosen kanssa.

- Suunnitelmissa on kyllä 
tehdä enemmänkin keikkoja 
näillä suunnilla, mutta vie-
lä ei ole ehditty, hän sanoo.

Vaikka Iljin on tehnytkin 
vuosien saatossa paljon töitä 
musiikin parissa, on hänen 

Uudet päättäjät ruoriin

Pääkirjoitus 31.3.2023

- Kun saavuin Fuengiro-
laan, kävelin oikeastaan 
suoraan samana iltana Bar 
Cosmokseen ja tiskillä ky-
syin löytyisikö täältä töitä, 
mitä sieltä sitten sainkin. 
Työn ohella verkostoiduin ja 
tutustuin nopeasti uusiin ih-
misiin, hän toteaa.

Niin ikään lähes heti 
saapumisensa jälkeen hän 
tutustui sattumalta ny-
kyiseen ystäväänsä Jyrki 
Ramstedtiin, jonka kans-
sa keskustelu ja yhteis-
työ alkoi heti luistamaan. 
Nyt Iljin työskentelee baa-
rin lisäksi myös esimerkik-
si Ramstedtin Hirsisauna 
Mijaksessa ja auttaa hän-
tä risteilyiden järjestämi-
sessä. Kaiken muun lisäksi 
hän tekee myös silloin täl-
löin keikkoja ystävänsä Ti-
mosen kanssa duona.

Nurmelta 
musiikkihommiin
Nuorena, kauan ennen mu-
siikkiuraa Jimmy Iljin pelasi 
jalkapalloa HJK:ssa ja Suo-
men nuorten maajoukkuees-
sa. Hänen arkensa kuluikin 
jalkapallokentillä Helsingis-
sä ja hän oli omistautunut 
täysin lajille. Suunnitelmat 
kuitenkin muuttuivatkin 
äkillisesti. Ura lajin paris-
sa päättyi liikenneonnet-
tomuuteen hänen jäädessä 
auton alle 17-vuotiaana.

- 18 kuukautta kuljin ko-

Mihin lähtisit 
kaupunkilomalle ja 
miksi?

Teksti ja kuvat:  
Sanna Niemi

Ville Vanhatalo, 22  
Espoo

Irlantiin Dubliniin, koska 
siellä on Guinnessii ja 
mukavia ihmisiä.

 

Juha-Pekka Salo, 22 
Helsinki

Kanadaan Torontoon, on ollut 
pitkäaikainen unelma päästä 
käymään.

Jatta Lattu, 63  
Helsinki

Lontoo ja Los Angeles ovat 
molemmat unelmakohteita.

Sunnuntaina Suomeen äänestetään uusi eduskunta. 
Harvoin tilanne on ollut pari päivää ennen vaaleja yhtä 
kutkuttava kuin nyt. Kolme suurinta ovat mielipideky-
selyissä käytännössä tasatilanteessa. 

Eduskunnan suurin puolue ratkaistaan vaalipiirien 
viimeisillä paikoilla. On hyvin mahdollista, että valta-
kunnallisesti eniten ääniä kerännyt puolue jää kan-
sanedustajapaikoissa kolmanneksi. Se on D'Hondtin 
järjestelmän vaalimatematiikkaa, ei ihan puhtaan de-
mokratian mukaista, mutta toistaiseksi parhaaksi kat-
sottu järjestelmä.

Ennakkoäänestys on ollut ennätyksellisen vilkasta. 
Noin 40% äänioikeutetuista on jo antanut äänensä. 
Se tarkoittaa sitä, että reilusti yli puolet äänistä on jo 
annettu, äänestysprosentti tuskin nousee reilusti yli 
70:n. Vilkas ennakkoäänestys ei välttämättä kerro 
kokonaisäänestysprosentin kasvusta, trendi on viime 
aikoina ollut sellainen, että yhä useampi päättää ää-
nestää ennakkoon.

Myös Aurinkorannikolla äänestettiin vilkkaasti. Kas-
vua neljän vuoden takaisiin lukuihin oli 8,5%. Yhteensä 
Fuengirolan ja Torremolinosin äänestyspisteissä annet-
tiin piirun vajaat 4.500 ääntä. Näistä äänistä noin 90% 
annettiin Fuengirolassa ja noin 10% Torremolinosissa.

8,5%:n kasvu on toki merkittävä Aurinkorannikon 
äänimäärässä, mutta mitenkään hillitön tuo kasvu ei 
ole. Ennakkoon olisi voinut olettaa jopa suurempaa 
kasvua, koska vaalit järjestettiin nyt pari viikkoa aikai-
semmin ja tilanne on poikkeuksellisen jännittävä. Ehkä 
meitä suomalaisia ei ole Aurinkorannikolla yhtä paljoa, 
kuin ennen koronapandemiaa.

Jimmy Iljin on Aurinkorannikon suomalainen Robbie 

päätoiminen ammatti aivan 
toisella alla. Hän valmistui 
aikoinaan ammattikoulusta 
metallialalle. Musiikin ohel-
la hän on työskennellyt pää-
sääntöisesti oman alan töissä 
ja pääsääntöinen tulo onkin 

KUKA?
Jimmy Iljin 

 ● Syntynyt vuonna 1984
 ● Kotoisin Lohjalta, muutti 

vuonna 1990 Helsinkiin
 ● Uusi asukas Fuengirolassa
 ● Karaokeisäntä

Digitaalinen vääristymä
Päätimme lähteä sekalaisella ystäväporukalla teatteriin 
täällä Fuengirolassa.

Englantilaisessa teatterissa oli ohjelmassa klassinen 
My Fair Lady ja mietimme, että musikaalia on mukava 
seurata, vaikka kaikilla seurueen jäsenillä ei englannin-
kieli niin vahvoissa kantimissa olisikaan.

Teatteriporukkamme ikäjakauma oli kolmikymppises-
tä reiluun kuusikymppiseen. Seurueen kuusikymppinen 
päätti varata liput netistä, kuten meillä suomalaisilla on 
tapana.

Pian sain viestin, että yhtään paikkaa ei ollut vielä 
varattu näytökseemme, jonka oli tarkoitus olla jo seu-
raavalla viikolla.

Ei yhtään paikkaa vielä varattu! Sielläkö sitten olem-
me kuuteen pekkaan katsomassa musikaalia? Oikein 
yksityisnäytöksenä?

Spekuloimme mahdollisia vaihtoehtoja. Ensimmäiseksi 
tuli mieleen, ettei My Fair Lady ole tainnut löytää oikeaa 
kohderyhmäänsä täältä Aurinkorannikolta.

Joku arveli, että kenties englantilaiset eivät ole tot-
tuneet varaamaan lippujaan netistä? Tai ainakaan se 
englantilaisten porukka, joka täällä käy teatterissa (van-
hempi väki).

Päätimme varata lippumme, oli sitten kyse yksityis-
näytöksestä tai ei. Liput varattiin parvelta.

Teatteri-illaksi sovimme tapaamisen teatterin baariin, 
jossa oli tarkoitus kokoontua ja kilistellä ennen esitystä.

Yllätys oli melkoinen, kun koko teatterin baari oli täyn-
nä iloisesti pulisevaa teatterikansaa. Baaritiskillä joutui 
hetken jonottamaankin.

Ja kun kello kilahti kolmannen kerran, kapusimme 
rappusia pitkin parvelle, jossa ei montaa paikkaa enää 
ollut vapaana. Pikainen vilkaisu permannolle kertoi myös, 
että tupa oli täysi.

My Fair Lady oli siis löytänyt Aurinkorannikolta koh-
deryhmänsä. Me suomalaiset taisimme olla 
ainoat, joilla oli mobiililiput kännykässään.

Musikaalin ensisävelten kaikuessa 
mietin, miten miltei jätimme liput os-
tamatta, digitaalisen palvelun aihe-
uttaman ajatusvääristymän vuoksi.

Niina Sinisalo

Kirjoittaja on sisällöntuottaja
suomalaisille yrityksille.
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Hetkessä elävä showmies

”Madridilaisen hotellin 
edessä puhkesi kaaos, 
jossa Perun jalkapallo
maajoukkueen pelaajat 
ajautuivat käsir ysyyn 

paikallisen poliisin 
kanssa. Yksi pelaaja 

pidätettiin.”
Mtvuutiset.fi 28.3.

tullut rakennustyömailta 17 
vuoden ajan.

Vaikka töitä ja tekemistä 
Jimmy Iljinillä riittäisi myös 
Fuengirolassa nykyisten töi-
den parissa, aikoo hän pa-
lata kesän aikana Suomeen 

vähintään kuudeksi viikok-
si töihin Etelä-Suomeen fes-
tivaaleille. Paluu takaisin 
Fuengirolaan on kuitenkin 
jo varmaa, sillä suurta kai-
puuta hänellä ei ole takaisin 
Suomen ilmastoon, varsin-

Anna Saarinen, 27 
Fuengirola

Kanadassa oon aina halunnut 
käydä. Torontossa kävisin ja 
kiertäisin muutkin paikat.

Leo Saarioinen, 71  
Helsinki

Kesällä Berliini vois olla kiva. 
Paljon tapahtumia ja sellaista.

Päivi Mäkinen, 63  
Helsinki

Haluaisin viettää viikon 
kaupunkiloman Tampereella 
ja tuhlata rahaa oikein 
ylettömästi, jos sitä olisi.

 

on suomalainen Robbie Williams.

Irina Viitala

Kirjoittaja on Espanjan Suomalaiset 
Yrittäjät ry:n tuore puheenjohtaja ja 

kansainvälistyvän Wannado 
SuperAssareiden kasvuyrittäjä.

Kesäaika vaihtui. Samaan saumaan tuli 5cm lunta Etelä-
Suomeen. Luvattiinpa vielä 15cm lisää. Nyt alkaa kevään 
uuvutustaistelu tuttuun tyyliin. Tuntuu, ettei lumi lähde 
ikinä ja toppatakkiin on kouristuksenomainen suhde 
vielä Vapun jälkeenkin. 

Meille muuttolinnuille on olemassa ihania asioita Aurin-
korannikolla, jotka auttaa jaksamaan meitäkin, jotka eivät 
tänä keväänä vietä laatuaikaa Costalla. Se on mediat.

Näin vaalien alla on vapauttavaa kuunnella ja katsel-
la informaatiokanavia, joista ei tule vaalipropagandaa. 
Ihan tavallista puhetta, juttuja jne. tulee ja se on kiva se. 

Aurinkorannikko on varmaan ainut paikka suoma-
laisittain vaalien aikaan, jossa tapahtumia järjestetään 
ja pidetään hauskaa ilman maailmantuskan kantamista. 
Suomessa purraan takahampaat yhteen ja ollaan lähes 
hengellisen herätyksen kaltaisessa olotilassa puolus-
tamassa kunkin oikeassa oloaan. Kaikki,jotka eivät ole 
puolellani, ovat vastaan. 

Jopa kauppareissuilla S-marketin aulassa murjotusar-
meija hyökkää vastaan pipo silmillä, tummanpuhuvina, 
hieman muristen ja pienessä kumarassa.

Paras aseeni kevättalven apatiaa vastaan on juuri 
syntyneet koiranpennut. En kaipaa muuta viihdettä, 
enkä ideologioita just tähän saumaan. 

Kuinka paljon meillä ihmisillä onkaan opittavaa luon-
tokappaleista ja niiden sisäänrakennetusta viisaudesta. 
Luonto korjaa aina tekemänsä virheet ja auttaa muista-
maan elämän tarkoituksenmukaisuudesta. 

Jatkan täällä kuunnellen Radio 
Finlandiaa netistä, luen Aurinko-
rannikon lehdet ja unelmoin syk-
systä, jolloin toivottavasti pääsen 
keikalle Fugeen meidän uuden 
shown ” Suoraan sydämes-
tä” kanssa.

Kevät

kaan talveen.
- Ei Fuengirolassa aina-

kaan tylsää ehdi tulemaan, 
sillä töitä ja tekemistä on 
tarjolla enemmän mitä eh-
din edes tekemään. Musii-
kin puolella olisi hienoa jos 

keikkoja voisi tehdä paljon 
enemmän. Sen jälkeen täältä 
ei olisi kyllä enää kiire min-
nekkään. Tai oikeastaan ei 
täältä tarvitsisi sen jälkeen 
lähteä enää ollenkaan edes 
pois, hän toteaa naurahtaen.

Ihmisillä on useita yhteenkuuluvuutta lisääviä tarinoita. 
Vaihdetaan kokemuksia armeijasta, synnytyksistä, työ-
paikoista tai koulumuistoista. Meillä aurinkorannikkolai-
silla on myös yksi yhteinen ja yhdistävä seikkailutarina, 
nimittäin ”Kuinka tulin rannikolle” -tarina.

Näitä värikkäitä ja elämänmakuisia, mutta usein myös 
monimutkaisia haasteiden värittämiä tarinoita vaihdam-
me niin keskenämme kuin kerromme niitä kyllästymiseen 
asti rannikon elämästä haaveileville tai ihan vain uteliaille 
kanssakulkijoille. Saisimme helposti kirjoitettua näistä 
jutuista yhteisvoimin tuhat ja yksi tarinaa. 

Jokainen tällainen tositapahtumiin perustuva maas-
tamuuttajan retkikertomus on uniikki, mutta yhdistävänä 
näissä on aina käänne. Se harppaus, jonka jokainen 
meistä tarinan haltijoista on tehnyt: Jättäneet taakse 
enemmän tai vähemmän kaiken vanhan ja aloittaneet 
uuden elämän. Aurinkoisen sellaisen. Toisilla stooriin 
kuuluu rakkaus, uusi työ tai pisnes. Leppoisat eläkepäi-
vät tai jotain aivan muuta. Oli käänne juuri sinun kerto-
muksessasi millainen tahansa, kertoo se sanomattakin 
rohkeudesta, kyvystä sietää muutosta ja ylimääräistä 
säätöä. Jonka määrä olikin sitten rajaton... 

Aurinkorannikon suomalaisyhteisö ja tarinamme ovat 
osoitus siitä, että suomalaiset voivat menestyä ja sopeu-
tua hyvin myös ulkomailla. Yhteisömme on luonut vahvan 
identiteetin ja kuppikunnista huolimatta yhteenkuuluvuu-
den tunteen, joka auttaa ulkosuomalaisia selviytymään 
arjen haasteista ja nauttimaan uusista mahdollisuuksista. 
Suomalaisten porukka on tärkeä osa Aurinkorannikon 
monikulttuurista yhteiskuntaa, joka edustaa monia eri 
kansallisuuksia ja kulttuureita. Olemme siis isossa kuvassa 
osa isoa kansainvälistä tarinaa. Olkaamme ylpeitä siitä!

Sinun tarinallasi on merkitys. Se luo yhteenkuuluvuutta 
meille rannikon mamuille ja antaa rohkeutta 
Suomen suomalaisille avartaa maailman-
katsomustaan yli rajojen. Hyvä meidän 
joukkue! Aurinkorannikon joukkue!

Meillä kaikilla on tarina

Päivi Mäkinen
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Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

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

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

� 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!

NSC Group Oy

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

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT � SOSIAALITYÖ 
� ARJEN APU � TUKIHENKILÖTOIMINTA

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

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

 

Pappi, lukkari talonpoika puoskari
HOIVA- JA HOITOTYÖTÄ on aina pidetty kutsumus-
ammattina. Ihmisiä autetaan pyyteettömästi ja ilman 
vastapalveluksia. Varsinkin tuttuja ja hädässä olevia. 
Tästä huolimatta kaikille ei se apu riitä ja joskus tar-
vitaan ammattilaisen apua. Miten se eroaa siitä, kun 
kaveri auttaa? Mitä eroa on vapaaehtoistyöllä, järjestö-
työllä ja yrittämisellä?

Vapaaehtoistyötä teemme me kaikki. Voimme hoitaa 
läheistämme, ystävän koiraa, ottaa ukrainalaisen perheen 
majoittumaan luoksemme ja auttaa vaikka koditonta an-
tamalla hänelle peseytymismahdollisuuden tai ruokaa. 

Järjestöt saavat eri tahoilta rahoituksensa, jolla pyörittä-
vät toimintaa. Näitä tahoja voivat olla ylikansalliset toimijat, 
valtiot tai yksittäiset säätiöt ja ihmiset. Pääsääntöisesti 
ESR-rahoitukset tai valtioiden kuten STEA:n myöntämät 
tuet ja niin edelleen. Yrittäjä puolestaan tekee työllään 
tuloksen, jolla maksaa toiminnan kulut ja menot. Yrityk-
sestä ostaessa palveluita asiakkaan turvana on vahva 
ammatillisuus, valvonta ja lupajärjestelyt. Niin yritysten, 
järjestöjen, yhdistysten kuin säätöiden toimintaa valvovat 
eri viranomaiset ja toimintaa säätelevät lait.

Sosiaali- ja terveysala on sensitiivinen, se koskettaa 
meille arkoja ja usein henkilökohtaisia asioita. Lainsää-
dännön ja ammattinimekkeen myötä vaitiolovelvollisuus 

on ehdoton edellytys eettisesti kestä-
välle työskentelylle. Kenet uskallat 
päästää kotiisi, kenelle voit luotta-
muksella kertoa asiat. Asiakasta 
suojaa ammattilaisen rekisteröi-
dyn ammattinimikkeen tuoma 

vahva vaitiolovelvollisuus. Li-
säksi ammattilaisella on käy-
tössään tutkitut menetelmät 
tuloksiin pääsemiseksi.

Valvonta on ammatillisen työn yksi tukipilareista ja turva 
asiakkaalle. Palveluntuottajien ylikansallista tilannetta ja 
toimijuutta vahvistetaan EU:n avulla. Pystymme toivotta-
vasti jatkossa myös sujuvoittamaan palveluita yhtä liikku-
viksi, kuin kansalaiset itse. Tiettyjen nimikkeiden käyttö 
on ammattinimikesuojattua ja näistä löytyvät rekisterit, 
kuten kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. 
Nämä voi tarkastaa Valviran sivuilta nimihaulla.

Monesti sosiaalipuolen asiakkaina säästetään ja ote-
taan apua paikasta, joka ei ole ammattiin rekisteröitynyt 
tai koulutusta käynyt. Moni ihminen ei tietoisesti menisi 
lakimiehille, jolla ei ole siihen työhön oikeuksia tai lääkä-
rille, jonka tietäisi olevan epäpätevä tai vaikka oikeasti 
kokonaan kouluttautumaton alalle.

Pappi, lukkari, talonpoika… -töitä on erilaisia. Esimer-
kiksi politiikka on luottamustyötä ja demokratian kannalta 
se on koko kansakuntaa läpileikkaavaa, siellä tarvitaan 
ihmisiä kaikista töistä ja yhteiskunnan paikoista ja ase-
mista. Toisaalta mietin, että olisi hyvä, jos Arkadianmä-
ellä työskentelevät oikeasti olisivat kokeneita siitä, miten 
politiikkaa tehdään. Toisinpäin minua sitten taas mieti-
tyttää esimerkiksi pappeus, että kuinka pitkälle voidaan 
ajatella, että pappina työskentelisi ammattipappi tai ku-
ten joidenkin maiden puolustuksessa ammattiarmeijat?

Itse ajattelen monessakin työssä ja tehtävässä, että 
osaaminen lähtee koulutuksesta, tiedolla johtamisesta 
ja vahvasta työkokemuksesta. Tarkoitan, että itse en 
ainakaan menisi kampaajalle tai lääkärin vastaanotolle, 
joka ei ole alaa opiskellut tai hänen työskentelytilat ja 
tekniikka eivät olisi asianmukaiset.

Niina Ristolainen

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

Sky-kosmetologit
Koulutettu hieroja
Kynsiteknikko
Ripsiteknikko

PALVELEMME 
SUOMEN KIELELLÄ.

www.damebeauty.es
+34 603 722 939
info@damebeauty.es

Kauneutta ja hyvää oloa Fuengirolassa!

Calle Salvador Cortés, Fuengirola

Uuden sadon Don Witka -oliiviöljyt
ovat saapuneet.

MAAILMAN PARHAITA OLIIVIÖLJYJÄ
MYYNTIPISTE 
FUENGIROLASSA:

Avenida Salinas 12, 
Nuriasolin kulmilla. INTERNATIONAL FOOD

Vuoden 2023 laatu
on jälleen todella 

loistavaa.

“Jokaisen 
ihmisen tulisi 
kerran 
elämässsään 
maistaa a�oa
oliiviöljyä.”

Sofia-opiston kevätkausi alkaa

Keväällä on talvikauden 
tavoin ohjelmassa espanjan 
kielen opetusta, erilaisia lii-
kunnan tunteja, taidetta ja 
luentoja. Espanjan kielessä 
on kursseja alkeista – B2 ta-
soille, 8 eri kurssia. 

Liikuntatunteja tulee 
olemaan opiston salissa ja 
rannalla. Myös miehet on 
huomioitu omalla ’miesten 

treenit’-kurssilla. Myös Qi-
gong-kurssi jatkuu huhti-
kuun. 

Kuvataiteiden puolel-
la huhti-toukokuussa tu-
lee ohjelmaan piirustus- ja 
maalauskurssit sekä hyvin-
vointia taiteesta kurssi. Liisa 
Väisänen pitää kurssin, jossa 
hän lähestyy taidetta erilais-
ten mielenkiintoisten näkö-

kulmien kautta. Tämä kurssi 
muodostuu viidestä eri luen-
nosta. Huhti-toukokuussa jär-
jestetään myös muita luentoja, 
joista ilmoitetaan erikseen. 

Opetustoiminta tulee jat-
kumaan myös kesäkuussa, 
mutta tästä toiminnasta il-
moitellaan erikseen opiston 
Facebook- ja Instagram-tilien 
kautta. Heinäkuun opisto on 
suljettu ja syksyn toimintaa 
käynnistellään elokuussa. 

Huhti-toukokuussa ohjel-
massa oleviin kursseihin on 
perinteisten kerta- tai kausi-
maksujen ohella mahdollista 

osallistua kuukausimaksul-
la. Tällä palvellaan erityises-
ti heitä, jotka matkustavat 

Suomeen huhtikuun lopul-
la. Luonnollisesti kaikkein 
edullisin tapa opiskella So-

fia-opistolla on kausimaksu, 
jolloin kertahinta on hyvin 
edullinen. 

Viime viikonvaihteessa siirryttiin kesä-
aikaan. Myös Sofia-opiston opintotarjonta 
maaliskuun lopussa muuttuu ja sen kautta 
alkaa kevään opetusohjelma. 
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Keskiviikkona illalla 
29.03.2023 Ravintola  
Kukossa kisattiin 
Patakukko karaoken 
jännittävä finaali.  
Paikalle oli saapunut 
kymmeniä katsojia 
seuraamaan kilpailua. 
Teksti ja kuvat:  
Saana Pihlajaniemi

Karaokekisan finaalissa ki-
sattiin kahdessa eri sarjas-
sa; aiemmin esiintyneiden ja 
harrastelijoiden sarjoissa. Fi-
naalissa keskenään voitosta 
kilpailivat maaliskuun aika-
na karaokekilpailuiden kar-
sinnoista jatkoon päässeet 
kisaajat. Muutamien poissa-
olojen vuoksi harrastesarjan 
finaalissa oli mukana vain 
kolme kilpailijaa, mutta ai-
emmin esiintyneiden sarjas-

sa mukana oli viisi kisaajaa.
Esityksien aikana tunnel-

ma oli yleisön puolella vaih-
televaa, mutta silmin nähden 
iloista. Joidenkin kappalei-
den kohdalla yleisössä tans-
sittiin ja laulettiin mukana 
hymyn tarttuessa seurueesta 
toiseen, joidenkin esitysten 
aikana halattiin sekä koet-
tiin suuria tunteita. Muuta-
mien kilpailijoiden laulut 
saivat aikaan kuuntelijois-
sa kylmiä väreitä onnistu-
misillaan.

Yleisöltä tiedusteltaessa il-
ta oli erittäin onnistunut ja 
esitykset olivat kaikki omal-
la tavallaan loistavia. 

Kisan finaalissa taso oli 
korkea ja monipuolinen. 
Harrastesarjan kisa oli erit-
täin tasaväkistä, mutta lo-
pulta kisan voitti Tommi 
Uimaluoto, 23. Hän lauloi fi-
naalissa Olavi Virran kappa-
leen Valssi menneiltä ajoilta 
sekä Kari Tapion Kuin tai-
vaisiin.

Aiemmin esiintyneiden 
sarjassa voiton vei Jimmy 
Iljin, 38. Hän lauloi finaa-
lissa Billy Joelin kappaleen 
New York State Of Mind sekä 
Vesterinen yhtyeineen -kap-
paleen Kukaan ei koskaan.

Patakukon karaokeki-
sat jatkuvat keskiviikkoi-
sin. Viikkokisojen parhaat 
kisaavat kuukausifinaalis-
sa kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona. Huhtikuun 
finaali on 26.4. ja toukokuun 
finaali 17.5.

Patakukon karaokekuninkaat kruunattiin

Strand Properties 
kutsutttiin kovaan kerhoon 

Yritysuutinen

Kyseiseen verkostoon kuu-
luu 550 yritystä ympäri maa-
ilman. Yritykset sijaitsevat 
70 maassa, niiden alla toi-
mii arviolta 136.000 kiin-
teistövälittäjää. Verkoston 
yritykset tekevät vuosittain 
reilusti yli miljoona kiinteis-
tökauppaa. 

 Kaikki mukaan kutsutut 

yritykset saavat tunnustus-
ta asiantuntemuksestaan ja 
erinomaisesta paikallisten 
ja globaalien markkinoi-
den tuntemuksesta. Kaik-
ki verkoston välittäjät on 
tarkastettu, käyttäen kri-
teereinä tehokkuutta ja 
suorituskykyä ja erityises-
ti sitoutumista laadukkai-

siin asiakaskokemuksiin. 
 Strand Propertiesilla ol-

laan totta kai tyytyväisiä 
kutsusta maailman parhai-
den joukkoon. 

– Hyvältä tällainen tunnus-
tus tuntuu. Verkostoon kuu-
luminen antaa meille lisää 
työkaluja toimia maailman-
laajuisesti. Meidän kauttam-
me pystyy nyt ostamaan ja 
myymään asuntoja mistä 
päin maailmaa tahansa. 

 Strand Propertiesin toi-
mistot sijaitsevat Marbellas-
sa, Fuengirolassa, Málagassa 
ja Mallorcalla. Suunnitelmis-
sa on avata lisää toimistoja 
Espanjaan ja laajentaa toi-
mintaa myös Espanjan ul-
kopuolelle. 

Suomalaisten Serena ja Anssi Kivirannan 
Espanjaan perustama kiinteistövälitysyri-
tys Srand Properties on kutsuttu mukaan 
Leading Real Estate Companies of the World 
® –verkostoon. Kutsu on osoitus laaduk-
kaasta työstä ja poikkeuksellisen hyvistä 
asiakaskokemuksista. 
 

Serena ja Anssi Kivirannan perustama Strand Properties on matkalla kohti globaalia välitystoimintaa.

PataKukon karaokekuninkaiksi julistettiin tummaääninen Tommi ja iloinen showveikko Jimmy.

PataKukon karaokekisa on ollut menestys. Lauluhaluista kansaa vaeltaa soljuvien sävelten ääreen.

Ainoana naisena kuukausifinaa-
liin selvinnyt Suvi pääsee näyttä-
mään mahdollisuuksiaan tulvissa 

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

29.3.2013 Pääuutises-
sa on kerrottu että 

Espanjassa talvehtivien ter-
veydenhuolto helpottuu. Ensi 
vuoden alusta potilaat voivat 
hakeutua hoitoon mihin ta-
hansa EU-maahan ja hakea 
suomessa kirjoitun lääkkeen 
reseptin espanjasta, tai toisin 
päin. Huumausaineiksi luoki-
teltavat lääkkeet eivät kuulu 
järjestelyn piiriin. Nähtäväk-
si jää paljonko terveysturismi 
lisääntyy Aurinkorannikol-
la. Potilasliikenteen odotetaan 
vilkastuvan Suomesta Viroon, 
Ruotsiin sekä Espanjaan.

Skandinavian Hunks- tans-
siryhmä esiintyy ensiker-

taa Fuengirolassa. Aiemmin 
porukka on esiintynyt vain 
Suomessa ja muissa Pohjois-
maissa. -Showsta on tulos-
sa vauhdikas, naisten silmille 
seksikäs ja helposti lähestyttä-
vä, kertoo ryhmän keulahahmo 
Petri “Mauno” Ahonen.

Kymmenen vuotta sitten 
Ryanair joutui oikeuteen 

seksistisestä mainonnasta. Ky-
seessä on ensimmäinen kerta 
kun oikeusistuin nostaa tästä 
syystä oikeusjutun lentoyhtiö-
tä vastaan.

THE BEST KEBAB IN TOWN 
PLAZA PEDRO CUEVAS 8

 FUENGIROLA | LOS BOLICHES 
JETISKEBAB 

WWW.JETISKEBAB.COM

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät

Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet

Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

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

tel. +34 679 844 378 (Antti)

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset 

av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.

Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.
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Trooppinen metsä 
keskellä kaupunkia

Bioparc on koko perheelle 
suunniteltu ikimuistoinen 
vierailukohde. Puiston alue 
on suunniteltu lajien suoje-
luun perustuvalla eläinpuis-
tomallilla, mikä huomioi 
eläinten luontaisia tarpei-
ta mahdollisimman hy-
vin. Bioparc Fuengirolalle 
on ominaista sen zoo-im-
mersion suunnittelu, joka 
upottaa puiston vierailijat 
suoraan eläinten ympäris-
töön. Eläintarhan esteettö-
mät polut kulkevat aivan 
eläinten aitausten ja terraa-
rioiden vierestä korkeiden 
puiden muodostaessa ka-
ton puiston ylle.

Bioparcissa vierailija voi 
tutustua rauhassa neljän 
eri alueen eläimiin ja luon-
toon: Madagaskarin saareen, 
päiväntasaajan Afrikkaan, 
Kaakkois-Aasiaan ja In-
do-Tyynenmeren saariin. 
Eläinten aitauksien edes-
sä on jokaisesta lajista info-
taulut, joista voi lukea tietoa 
eläimistä. 

Yhtenä puiston nähtävyy-
tenä on Madagaskarin saa-
ri ja sen eläimistö. Saareen 
ja eläimiin tutustuu Biopar-
cissa parhaiten käymällä ba-
obab-puulla, josta pääsee 
tiettyinä vierailuaikoina 
käymään lemurien saarel-
la. Vierailun aikana yleisö 
pääsee tutustumaan suo-
raan lemurien luontaiseen 
ympäristöön. Saarella eläi-
miä voi nähdä ilman mitään 
aitoja tai esteitä. Eläimiin ei 
saarella käydessä saa tieten-
kään koskea, mutta koska le-
murit ovat erittäin seurallisia 
ja uteliaita, saattavat ne tulla 
vierelle tai kävellä kameran 

linssiin kiinni.
Päiväntasaajan Afrikan, 

Kaakkois-Aasian ja Indo-
Tyynenmeren saaren eläi-
miin voi tutustua muualla 
puistossa. Selkeät polut kul-
kevat kaikkien eläinten ohi 
ja osaa eläimistä pääsee 
katselemaan monista eri 
paikoista ja tasoista. Esimer-
kiksi useita kaloja voi tark-
kailla niin puiston sillalta 
kuin vedenalaisesta luolas-
ta ja nelisormimangustien 

eloa voi seurata heidän ta-
soltaan maan rajasta tai ai-
tauksen yläpuolelta polulta. 

Puistossa voit seurata lä-
hietäisyydeltä myös erilais-
ten suurten eläinten, kuten 
sumatrantiikerien, gorillo-
jen ja leopardin elämää. Eri 
puolilla puistoa on nähtävil-
lä myös erilaisia matelijoita 
ja hämähäkkejä.

Eri eläin- ja lintulajeja  
Bioparcissa on yli 200. 
Suurin osa puiston lajeis-
ta kuuluu eurooppalaiseen 
suojeluohjelmaan. Kuitenkin 
osa lajeista on uhanalaisia ja 
puiston tarkoituksena onkin 
lisätä tietoutta näistä lajeista. 

Bioparcissa eläinten tilo-

jen on oltava riittävät, jot-
ta eläimet voivat toteuttaa 
luontaista käyttäytymis-
tään. Vaikka eläimet ovat 
vankeudessa, pyritään laji-
en luontaiset tarpeet täyt-
tämään eläintarhassa 
esimerkiksi antamalla lau-
maeläimien elää laumassa 
ja pareittain elävien eläin-
ten olla pareittain.

Fuengirolan eläintarhan 
historia alkaa jo vuodelta 
1998, mutta virallisesti puis-

to muutti nimekseen Bioparc 
Fuengirola 25.03.2010. Syy 
tähän muutokseen oli Bio-
parc Fuengirolan ja Bioparc 
Valencian puistojen pohjalta 
perustettu Instituto del Tró-
pico säätiö, jonka tarkoituk-
sena on edistää trooppisten 
metsien, niiden eläinlajien 
sekä kasvien suojelua. 

Bioparc on avoinna sunnuntais-
ta torstaihin kello 10–18. Per-
jantaina ja lauantaina 10 –19.

Fuengirolan keskustassa on mahdollisuus päästä tutustumaan 
pieneen, mutta hyvin suunniteltuun eläintarhaan Bioparciin. Vaikka 
eläintarha on aivan keskustassa, ei ohitse kävellessä tiedä, mitä 
seinän toisella puolella on. Ovien takaa paljastuukin kuin toinen 
maailma, mitä kadulle ei näe. 

Teksti ja kuvat: Saana Pihlajaniemi

Eri eläin- ja lintulajeja  
Bioparcissa on yli 200. 
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La Liga

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Länsirannikolla alkoi kesäloma
MITÄ YHTEISTÄ ON Lukolla, Ässillä ja 
Turun Palloseuralla?

No, tietenkin se, että länsirannikon 
jääkiekossa alkoi kesäloma.

Kesäloma tuli vähän yllättävästi. Edel-
liskauden kultajoukkueelta Lukolta ja 
hopeajoukkue Tepsiltä odotettiin paljon 
enemmän.

Ässiltä ei odotettu. Kun taisteleva po-
rilaisjoukkue pisti TPS:n lomille ja taisteli 
hienosti Ilvestä vastaan, niin toiveet jat-
kopaikasta alkoivat nousta.

LIIGA EI LÄNSIRANNIKKOLAISIA kai-
paa pudotuspelien jatkossa. Kiinnosta-
via taistelupareja löytyy ihan riittävästi. 
Kun Lukon lomille kammennut HIFK käy 
Tapparan kimppuun, voidaan odottaa 
huippujääkiekkoa.

Vastassa on kaksi nimivahvaa, perin-
teistä joukkuetta, joilta löytyy voittamisen 
kulttuuria.

Toki tuore Euroopan mestari Tappara 
on suosikki, mutta ei ylivoimainen sel-
lainen.

HIFK:lla on mahdollisuuksia. Sen kausi 
on ollut vahvan nousujohteinen. Kristian 
Vesalainen, Iiro Pakarinen ja Juha Jääskä 
muodostavat ketjun, jonka kanssa tampe-
relaiset voivat olla helisemässä.

Ilves kohtaa KalPa-Pelicans sarjan 
voittajan. Ilves on vahva suosikki ja totuu-
den nimessä on sanottava, ettei joukku-
een tarvinnut käyttää kaikkia paukkujaan 
Ässiä vastaan.

Ilves on äärimmäisen kiekkotaitava 
joukkue, jolta löytyy luisteluvoimaa ja 
ratkaisukykyä.

Petri Kontiolalle kausi on viimeinen, ja 
hän haluaa päättää sen mestaruuteen. 
Myös muut pelaajat ja valmennusjohto 
haluavat antaa tällaisen läksiäislahjan 
38-vuotiaalle veteraanille.

TURUSSA JA RAUMALLA ei keskuste-
lu lopu, vaikka kausi loppui. Lukolla oli 
eväitä paljon enempään. Välillä se do-
minoi täysin kenttää HIFK:ta vastaan. 
Omat hölmöt jäähyt ja maalivahti Artem 
Zagidulinin sekoilut alkupeleissä jättivät 
paljon pohdittavaa.

Helpolla ei pääse päävalmentaja Mar-
ko Virtanenkaan. Häneltä perätään nyt, 

miksi Lukko suli niin täydellisesti runko-
sarjan lopussa ja mitä tapahtui, että HIFK 
eteni finaaliin raumalaisten sijaan.

Turusta tihkui hälyttäviä tietoja heti tais-
ton tauottua. Huhuiltiin valmennusjohdon 
vahvoista näkemyseroista peluuttamises-
sa. Riitelyillä on ainakin osasyy siihen, että 
niin moni pelaaja on ilmoittanut halustaan 
jättää Turku ja TPS.

Päävalmentaja Jussi Ahokasta on 
pidetty osaavana ja yhteistyökykyise-
nä valmentajana. Samoin urheilujohtaja 
Rauli Uramaata ja maalivahtivalmentaja 
Ari Moisasta. Kolmikon välillä on huhujen 
mukaan syntynyt sanaharkkaa valmen-
nusryhmään kuuluvien Kari Kalton ja Sa-
mi Salon katsoessa enemmän sivusta.

Moisanen ja Urama ovat Raumalta. 
Irvileukojen mukaan eripura johtuu kie-
liongelmista. Ahokas ei ymmärrä, mitä 
raumalaiskaksikko puhuu, Oulusta kun 
on kotoisin.

TUOMARIT OVAT pudotuspeleissä suu-
rennuslasin alla. Heidän joka tuomioita 
tai viheltämättä jättämistä pohditaan 
ja tilanteita tarkastetaan uudelleen ja 
uudelleen.

Jokaisella tuntuu olevan oman näke-
myksensä. Esimerkiksi Lukon valmen-
tajalla Marko Virtasella oli monta ker-
taa täysin erilainen näkemys tuomioista 
HIFK:ta vastaan. Etenkin IFK:n voittomaali 
jatkoajalla kuudennessa pelissä sai mie-
hen raivon valtaan. Kieltämättä kiekko oli 
näkymättömissä maalivahdin patjojen al-
la ja vastustaja sai tökkiä kiekkoa sisään 
kohtuuttoman pitkään. Myös C Moren 
kommentaattorit olivat samoilla linjoilla. 
No, jääkiekossa käy joskus näin.
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FUENGIROLASTA KÄSIN katsottuna ”paikallisten” 
seurojen kevätkaudet ovat erittäin mielenkiintoisis-
sa vaiheissa.

Divarista jo putoamaan tuomittu Málaga CF voitti 
vihoviimeisenä oljenkortenaan kotonaan Leganesin 
tyylipuhtaasti 2–0. Sille on säilyminen sarjassa vie-
lä aivan mahdollista, kun eroa putoamisviivaan on 
kahdeksan pistettä ja pelikierroksia jäljellä yhdek-
sän. Kaikki on siis yhä ihan omissa käsissä/jaloissa. 

Málaga pelaa seuraavat kaksi peliään viikon si-
sään vieraissa. Niistä jos se haalisi vaikkapa tasurin 
ja vierasvoiton, olisi kotistadion La Rosaleda vii-
meistä paikkaa myöten täynnä 16.4. kun vieraaksi 
saapuu Cartagena. 

Nelosessa pelaava 
Juventud Torremolinos 
sai pari kuukautta sitten 
uudeksi omistajakseen 
aasialaisen sijoitusyhtiön. 
Seurasi myllerrys pelaa-
jistossa ja valmentajatkin 

vaihdettiin. Tavoitteena oli ilmiselvästi saada jouk-
kue jo tämän kauden aikana pudotuspeleihin, vaan 
kuinkas sitten kävikään. Torre on tällä hetkellä sarja-
taulukossa toiseksi viimeisenä ja putoamassa. Sillä 
on kahdeksan pistettä kurottavanaan karsijan pai-
kalle. Peli on näyttänyt ajoittain ihan hyvältä, mutta 
se on vaan ollut toistaiseksi tuloksetonta. Uunituore 
miehistö ei ole ehtinyt hioutua yhteen. Kierroksia on 
jäljellä seitsemän, joten mitään ei ole vielä kirkossa 
kuulutettu. Seuraava kotipeli Torremolinoksella on 
9.4. Granadan B-joukkuetta vastaan.

Vitosessa FC Marbella johtaa lohkoaan ja on 
myös kuntopuntarin kärjessä voitettuaan viimeiset 
kahdeksan peliään. Kierroksia on enää kolme jäl-
jellä ja lohkon ykkönen nousee suoraan neloseen. 
Toiseksi jäänyt karsii. Nopea vilkaisu sarjaohjelmaan 
kertoo, että nousijan paikka ratkaistaan mitä toden-
näköisimmin sunnuntaina 16.4. Marbellan kohdates-
sa päätöskierroksella sarjakakkosen Real Jaenin 
kotonaan. Tällöin on Estadio Municipal de 
Marbella varmasti täpösen täynnä ja 
kaikki valmiina nousujuhliin.

Kannattaa ehdottomasti käydä tu-
tustumassa Aurinkorannikon jalkapal-
lotarjontaan, etenkin nyt kun panokset 
ovat suuria. Jokaisella kotipyhätöllä on 
oma ainutlaatuinen tunnelmansa.

Kevät huipentuu

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

MIJAS LOS OLIVOS 

29.3.2023

432nd COPA DOS LEONES 

MIRAFLORES GOLF CLUB 

30.3.2023

RUISKUKKA GOLF 2023 

MIRAFLORES GOLF CLUB

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  
1. Kattilakoski Juhani
 hcp 12 ....................tulos 72
2. Grönthal Kristian 
 hcp 12 ....................tulos 72
3. Salmela Kai
 hcp 7 ......................tulos 73

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 
1. Söderholm Kaj  
 hcp 17 ....................tulos 37
2. Viitanen Silvo E.
 hcp 25 ....................tulos 37
3. Kupiainen Timo
 hcp 18 ....................tulos 36

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 
1. Niskanen Anna-Liisa  
 hcp 26 ....................tulos 38
2. Kangasniemi Anna
 hcp 18 ....................tulos 33
3. Holmborg Annu
 hcp 31 ....................tulos 30

Pisin draivi miehet 
Kangasaho Tuomo, 10 ....275m

Pisin draivi naiset 
Suopuro Pauliina, 10 .......205m

Lähimmäs lippua 
Parpola Ville, 3 ................25cm

Paras scr     
Lehtonen Jukka ...................75

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Richard Lidbrinck
 hcp 17,0 .................tulos 40
2. Mikko Peltola 
 hcp 3,7 ...................tulos 37
3. Kenny Watson
 hcp 8,6 ...................tulos 36

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Lexa Mäki-Kokkila  
 hcp 27,5 .................tulos 38
2. Pena Eklund
 hcp 25,0 .................tulos 37
3. Lefa Ekström
 hcp 19,2 .................tulos 35

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Leila Mendolin  
 hcp 17,7 .................tulos 38
2. Siru Vartiainen
 hcp 21,2 .................tulos 34
3. Siru Vartiainen
 hcp 21,8 .................tulos 34

Best Scratch result by  
Dos Leones  ..Mikko Peltola, 73 

CEMAGRO Longest drive Hole 6 
Ladies  ................Maija Päivölä

CEMAGRO Longest drive Hole 6 
Gents  ................ Mikko Peltola

 
1. Pertti Kuismanen hcp 26
 Ralle Holmborg hcp 22 
  ............................pisteet 52

2. Raimo Zweyberg hcp 25
 Antero Suitela hcp 21 
  ............................pisteet 51

3. Kalervo Erkkilä hcp 29
 Jorma Leinonen hcp 29 
  ............................pisteet 49

Paras Scratch
Mikko Peltola .......................73

Pisin draivi Reikä 6 
Naiset  ....Anna-Liisa Niskanen

Pisin draivi Reikä 6 
Miehet  ..........Timo Savolainen

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo

Rannikon uutiset, 
tapahtumat, 
ihmiset – ja 
urheilu. Joka 

perjantai.

HUHTIKUUN KISAT
JA YHTEISPELIT

www.par1golf.com
Tel. +(34) 609 502 148 

Kysy edullista yhteiskuljetusta.

Hyvä valikoima vuokramailoja.

Viikkokisat keskiviikkoisin

5.4.  Santana
12.4. Santana
19.4. Mijas, Los Lagos
26.4. Mijas, Los Olivos

Perjantaigolf

7.4.  Miraflores
14.4. La Noria
21.4. La Noria

Kaikki on siis 
yhä ihan omissa 
käsissä/jaloissa. 

Kisan voittajatiimi Pertti 
Kuismanen ja Ralle Holmborg.
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Espanja aloitti 
EM-karsinnat 
voitolla 
Málagassa

LIONSin junnut menestyksekkäitä 
finaaliturnauksessa

Viime vuosina La Rosale-
dan kotiyleisö on enimmäk-

seen joutunut poistumaan 
lehtereiltä pettyneenä, sil-

lä stadionin pääasiallinen 
isäntäjoukkue Málaga CF on 

taapertanut varjojen mailla 
jo pitkään. 

Espanjan maajoukkueel-
le Málaga on kuitenkin pe-
rinteisesti ollut hyvä paikka 
pelata ja sama linja jatkui 
lauantaina EM-karsintojen 
avauksessa Norjaa vastaan.

Uuden alku

Espanja saapui Málagaan 
erittäin mielenkiintoisista 
lähtökohdista. Maajoukku-
een suhteen voitiin hyvinkin 
puhua uuden aikakauden 
alusta. Pettymykseen päät-
tyneiden MM-kisojen jäl-

keen päävalmentaja Luis 
Enrique erosi tehtävästään 
ja joulukuussa maajoukku-
een uudeksi käskijäksi ni-
mettiin Luis de la Fuente.

De la Fuente oli nyt siis 
ensimmäistä kertaa tosipai-
kassa maajoukkueen val-
mentajana. Lisäksi myös 
pelaajisto on muuttunut 
sitten Enriquen aikakauden.

Selvä voitto

Jos oli ennen ottelua jänni-
tystä ja kenties kysymys-
merkkejäkin ilmassa, ei niitä 
näkynyt enää itse ottelussa. 

Espanja piti kenttätapahtu-
mat pääosin hallussaan ja la 
Rosaledan normaalista si-
nivalkoisesta täysin punai-
seksi värjäytyneet lehterit 
pitivät tunnelman katossa.

Ilman suurinta tähteään, 
Erling Haalandia pelannut 
Norja taipui lopulta maa-
lein 3–0.

Espanjan avausmaalin te-
ki jo 13. minuutilla Dani Ol-
mo. Kaksi seuraavaa maalia 
viimeisteli maajoukkuede-
byytissään Joselu, joka osui 
ensin 83 minuutin kohdal-
la ja vajaat kaksi minuuttia 
myöhemmin uudestaan.

Rullakiekon Andalu-
sian liiga pelattiin 
juniorien osalta pää-
tökseen viime viikon-
loppuna. Fuengirola 
LIONS nappasi yhden 
mestaruuden ja 
kolme hopeasijaa.
Teksti: Janne Leipijärvi 
Kuvat: Felix Alcalá

Andalusian liigan juniori-
en lopputurnaus käytiin 
lauantaina 25. maaliskuu-
ta Sevillassa. Fuengirola 
LIONSilla on luonnollises-
ti edustus kaikissa neljässä 
ikäryhmässä.

Nuorimmassa Benjamím 
luokassa LIONS voitti väli-
eräottelussaan Vulpinosin 
maalein 6–5, mutta hävisi 
finaalin Sevillaan vastaan 
maalein 5–10. Näin Benjamí-
neille ripustettiin kaulaan 
hopeamitalit.

Toiseksi nuorimmas-
sa Alevín luokassa LIONS 
pääsi runkosarjan voittaja-
na suoraan finaaliin. Siellä 

vastaan tuli Sevilla, jonka 
leijonat voitti maalein 12–4. 
Fuengirola LIONSin Aleví-
nit kruunattiin siis Andalu-
sian mestareiksi.

Toiseksi vanhin Infantil 
luokka oli sekin Fuengiro-
lan ja Sevilla välinen kamp-
pailu. Välierässä LIONS 
kaatoi nimittäin Sancti Pet-
rin puhtaasti 7–0 ja eteni fi-
naaliin Sevillaa vastaan. 
Loppuottelussa kotijouk-
kue Sevilla oli hieman te-
rävämpi ja mestaruuden 
maalein 9–4. LIONSin In-

Espanjan jalkapallomaajoukkueen La Rojan 
matka kohti vuoden 2024 EM-kisoja alkoi 
voitokkaasti Málagan La Rosaleda stadionilla 
lauantaina 25. maaliskuuta. Norja kaatui 
lopulta maalein 3–0.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuvakaappaukset: RTVE
Normaalisti La Rosaledan värit ovat sinivalkoiset, mutta maajoukkueen myötä yleisömeri oli punakeltaista.

Näin syntyy Espanjan kolmas maali, alle kaksi minuuttia edellisestä osumasta.

Rullakiekon junnusarjojen 
finaaliturnaus oli urheilujuhlaa 

parhaimmillaan.

LIONSin Alevín ikäluokka voitti Andalusian mestaruuden.

Alevínien parhaaksi maalivahdiksi 
valittiin LIONSin Ismael García.

LIONSin Tomas Rantanen olin alevín 
ikäluokan MVP.

fantileille siis hopeaa.
Junnujen vanhimmassa 

ikäryhmässä Juvenilissa fi-
naali käytiin niin ikään ak-
selilla Fuengirola – Sevilla. 
LIONS voitti välieräottelus-
sa Sancti Petrin puhtaasti 
5–0, mutta finaalissa Sevilla 
vei voiton maalein 7–4. Näin 
olen myös LIONSin Juveni-
leille hopeaa.
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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
Joka ti huhtikuun loppuun asti. 

Sen jälkeen 9.5. ja 23.5.
Hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavís
11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6. 

Hinta 49€

Gibraltar
Hinta 66€, lapset 8-14v 52€

Marbella & Puerto 
banus & Ojen
21.4., 5.5., 19.5., 2.6.

Hinta 49€, lapset 37€

Ronda & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 55€, lapset 8-14v 42€

Nerja & Frigiliana 
14.4., 28.4., 

12.5., 26.5., 9.6. 
Hinta 49€, lapset 37€

El Torcal 
Joka keskiviikko 

huhtikuun loppuun 
asti.

Hinta 49€

TORSTAISIN

TIISTAISIN KESKIVIIKKOISIN

Córdoba
kaupunki 

22.4.
hinta 85€

Granada
1.4.

hinta 95€

Sevilla
– Andalusian 
pääkaupunki

15.4.
hinta 85€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

Lähde päiväretkelle!

PERJANTAISIN
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1.  Mistä Teneriffalla 46 vuotta sitten tuhoutunut Pan Amin 
Boeing 747 oli ”kuuluisa” jo aiemmin?

2.  Kuka on suomentanut Eminemin elämästä kertovan 8 Mile 
-leffan rap-riimit?

3.  Mikä elokuva palkittiin Jussi-patsaalla tänä vuonna?
4.  Mistä suomalaisesta ”elokuvasarjan” ensimmäisestä 

leffasta tulee kuluneeksi tänä vuonna 50 vuotta?
5.  Mistä tulee ”ottaa neuvosta/tilaisuudesta vaarin” vaari-

sana?
6.  Mistä ilmansuunnasta tuulee, kun puhutaan länsituulesta?
7.  Missä päin, Pyreneitten niemimaan eteläosassa, 

puhutaan ilanito-kieltä?
8.  Kuka tunnettu suomalainen laulajatar on levyttänyt 

veljensä kanssa kappaleen Christmas Time nimellä Inka?
9.  Mitä yhteistä on rintaliivien koolla 80D ja 85C?
10. Millaista työviikkoa espanjalaiset kutsuvat nimeltä 

akvedukti?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Kevät on saapunut sydämeesi, nauti valosta ja 
lämmöstä, sekä musiikin hurmasta, ne kaikki 
tuovat sinulle onnea!

Ihana keväinen viikonloppusi antaa sinulle 
paljon uskoa tulevan kesän ihanuudesta. 
Energiaa ja onnea saat valosta!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Kevään romanttisuus tarttuu sinuun ja kirjoitat 
mielitietyllesi rakkausrunon, se tuo sinulle 
valtavasti ihanaa onnea!

Kaikki flirttailu ja silmäniskut on nyt täyttä totta. 
Onnea saat kaikenlaisesta vispilänkaupasta ja 
se tuo lisäksi onnea!

Pinkki huulipuna ja kesämekko on sinulle 
ehdottoman tärkeät viikonloppuna. Onnea saat 
hupailusta ja kikattelusta!

Supersöötti tapaus lähentelee sinua henkisesti. 
Olet onnellinen ja mahdottoman luovalla 
tuulella ja se tuo sinulle onnea!

Tutustut kiinnostavaan aiheeseen ja haluat 
kuulla siitä paljon lisää, se tuo sinulle 
vaikutusvaltaa ja lopulta myös onnea!

Taloudellisesti kiva viikonloppusi suuntautuu 
vuorille ja metsiin. Onnea saat linnunlaulusta ja 
havupuiden tuoksusta!

Tarkkavaistoisuutesi auttaa sinua monessa 
asiassa. Et ole väärässä, joten luota itseesi. 
Ihana viikonloppu tuo onnea!

Täydellinen rentoutuminen, rannalla samoilu ja 
smuutin nauttiminen antaa sinulle oikeat eväät 
ja onnea viikkoasi varten!

Kukkien ostaminen itsellesi, uuden kynsilakan 
etsiskely ja kevätenergian päästäminen 
valloilleen tuovat sinulle onnea!

Kauaskatseisuutesi ja harkintakykysi 
täsmällisyys antavat sinulle tarkat speksit 
kevään viettoa varten ja saat pelkkää onnea!

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

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

Koiran juomakuppi ammeena. 
Pariskunta vaihtoi välillä vuoroa.
Kuva: Jukka Suhonen

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 

Myös 

tilaussauna 

yksityis-

käyttöön!

LENKKISAUNAT
torstaisin (klo 18–20 lähtö Uusi 

Refl a klo 17) ja sunnuntaisin (klo 
14–16, lähtö Uusi Refl a klo 13.30)

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA 
MIJAKSESSA

www.hirsisaunamijas.fi 
info@hirsisaunamijas.fi 

P. 045 236 2551
Jyrki Ramsted
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TÖITÄ
hoitoalan työntekijöille!
Helsebemanning on norjalainen 

rekrytointi yritys, joka on erikoistunut hoitoalan 
työntekijöihin. Etsimme erikoislääkäreitä ja 

sairaanhoitajia Norjaan ja Ruotsiin. Tarjoamme 
pitkäaikaisia ja lyhyitä komennuksia.

Asiakkaamme ovat sekä julkiset että yksityiset sairaalat ja 
kunnat. Olemme toimineet yli 12 vuotta Skandinaviassa 

ja hiljattain olemme avanneet toimiston Malagaan. Mikäli 
olet kiinnostunut uusista työmahdollisuuksista, ota meihin 

yhteyttä ja tutustu myös nettisivuihimme osoitteessa:

https://helsebemanning.se/fi /

(+34) 661 786 837 (myös WhatsApp) tai (+34) 951 123 511
Til Norge +47 612 60 500

Til Sverige: +46 187 01 18 00 
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.

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

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Halutaan vuokrata
AUTOTALLIPAIKKA KESÄKSI  
(HEINÄ–ELOKUU) LOS BO-
LICHEN ALUEELTA TAI LÄHEL-
TÄ. YHTEYST. pia-nyman@hot-
mail.com / 667553318

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

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

Myytävänä
Rivitalo Torreblancassa, pie-
ni taloyhtiö (5 asuntoa), 2mh, 
2kph, sauna, keittiö, uima-al-
las. Loistavat näköalat merel-
le ja Fuengirolaan, rauhallinen 

Lisää Aurinkorannikon 
menovinkkejä viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

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
Puhelinpäivystys: ma ja pe klo 10-12

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  
Puhelinpäivystys: ti ja to klo 10-12

Tervetuloa hiljentymään sanoin ja sävelin pääsiäisajan 
tilaisuuksiin!

Seurakuntakodilla on Eeva Salmensuun 85-vuotistaide-
näyttely ke 5.4. saakka. Tervetuloa!

SEURAKUNTAKOTI

Maanantaisin   klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna 
Tiistaisin    klo 9 Lähivuorten vaeltajat, lisätietoja   
      seurakunnan Facebookissa
Keskiviikkoisin klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna, pappi ja  
      sosiaalikuraattori tavattavissa
    klo 10-13 Verenpainevastaanotto
Perjantaisin  klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

Ma  3.4.   klo 9.30 Perhekerho 
Ke  5.4.   klo 14 Raamattu- ja rukouspiiri
    klo 18 Pääsiäislauluilta
To  6.4.   klo 18 Kiirastorstain messu 
Pe  7.4.   klo 18 Pitkäperjantain messu
La  8.4.   klo 19 Saapaskahvila
Su  9.4.    klo 17 Pääsiäispäivän messu, Los Bolichesin  
      kirkko

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?

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

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

Sunnuntaisin klo 13. Paseo Marítimo 77.
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

alue. H. 270.000€, puh. +358 
45 130 6266

Aprilia skootteri model Spain`s 
vm 2008 suomen rekisterissä. 
Liikennevakuutus noin 200€/
vuosi. Kysy lisää Erkki +358 
40 7222888

Lasten pinnasänky 1 kerta käy-
tetty. Hinta 100€ Erkki puh: +358 
40 7222888

Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)

Skandinaavinen ruokakauppa New Ewald's Fuengirolassa etsii tiimiinsä
tilausvastuullisen myyjän tehtäviin kaupan alan ammattilaista.

Työaika 40 h/vko. Työsuhteen alku sopimuksen mukaan, viimeistään
syyskuussa. Hakemukset ja tiedustelut 15.4. mennessä sähköpostilla

tapsa@nautijarentoudu.fi tai tammenkoskimarko@gmail.com.

29640 Fuengirola • Puh. 952 666 239 
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Työmarkkinajärjestöt 
yksimielisiä maahanmuutosta 
ja ilmastosta
ALKUVIIKOSTA JULKAISTIIN Suomen suunta -ni-
minen raportti. Sitä ovat olleet laatimassa työmark-
kinajärjestöjen edustajat ja talouden asiantuntijat.

Yllätyksiä ei raportin sisällössä juuri ole. Yllättävää 
sen sijaan on niin työnantaja- kuin työtekijäpuolenkin 
yhteiset näkemykset Suomen talouden kehittämisestä.

Talouden asiantuntijatkaan eivät esitä peruslin-
joista eriävää näkemystä.

SAK:N JA EK:N puheenjohtajat eli Jarkko Eloranta ja 
Jyri Häkämies pitivät välttämättömänä ulkomaisen 
työvoima lisäämistä Suomeen. Asiantuntijoiden mu-
kaan maamme tarvitsee yli 40.000 vierastyöläistä 
joka vuosi. Se on talouskasvun edellytys.

Jo nyt yli 60 prosenttia suomalaisista yrityksistä il-
moittaa liiketoiminnan kasvun esteeksi työvoimapulan.

Monet tahot ovat arvioineet, että asiantuntijoi-
den ja huippuosaajien lisäksi Suomi tarvitsee teol-
lisuustyöntekijöitä, hoitajia ja bussikuskeja. Tämä 
on palveluiden toimivuuden edellytys jatkossa, kun 
huoltosuhteemme edelleen heikkenee ja työelämäs-
tä poistuu enemmän suomalaisia kuin opinahjoista 
valmistuu uusia.

Myös työttömien aktivointia – koulutusta ja kurssi-
tusta – halutaan lisätä, jotta työvoimapula helpottuisi.

TYÖRYHMÄN MIELESTÄ Suomen on pidettävä kiinni 
ilmastotavoitteistaan eli hiilineutraaliudesta vuoteen 
2035 mennessä. Työryhmän jäsenten näkemyksen 
mukaan Suomen pitää osoittaa investoijille, että meiltä 
löytyy tahtoa lisätä päästötöntä energiantuotantoa.

Jo suunnitelmissa olevia ja toteutukseen lähtevien 
investointien määrä nousee Suomessa yli kymme-
nen miljardin. Työryhmä näkee vihreässä siirtymässä 
suuria mahdollisuuksia.

Ryhmä piti tärkeänä myös tuottavuuden kasvat-
tamista. Työn tuottavuus ei ole Suomessa kasvanut 
toivotusti. Avuksi on otettava jalostusasteen nosta-
minen ja tuotantotapojen uudistaminen tietoteknisten 
ratkaisujen avulla.

YLLÄTTÄVÄÄ TYÖRYHMÄN työssä on ollut näkemys-
ten yhtenäisyys esimerkiksi juuri Jarkko Elorannan ja 
Jyri Häkämiehen välillä. Samalla vaalien läheisyys 
pistää pohtiman sitä, että miten maahan saadaan vaa-
lien jälkeen hallitus, joka tukee työryhmän mietintöjä.

SDP on ay-liikettä lähellä ja monesti ne jopa pe-
laavat yhteen tarpeen vaatiessa. Vähän sama tilanne 
on kokoomuksen ja EK:n kanssa.

Niin kokoomus kuin SDP ovat vahvasti maahan-
muuton ja vihreän siirtymän kannalla. Molemmat 
ovat myös julistaneet, ettei ilmastotavoitteesta tingitä.

Suurtakaan ajatusten lukijaa ei tarvita, kun arvioi, 
että työmarkkinajohtajien toiveissa taitaa olla sinipuna.

Samalla heille ehkä hiipii puseroon pelko perus-
suomalaisten vaalivoitosta.

Perussuomalaisilla on niin maahanmuutosta kuin 
vihreästä siirtymästäkin täysin erilainen käsitys. Maa-
hanmuuttoa ei juuri tarvita ja ilmastotavoitetta tulee 
siirtää vuoteen 2050.

Toki demareilla ja kokoomuksellakin riittää sovi-
teltavaa. Jos yhteiseen hallituksen halutaan, pitää 
molempien laskea sotakirveet ja ryhtyä pohtimaan 
sitä, mikä yhdistää, eikä rähjätä siitä, mikä puolu-
eita erottaa.

Helppoa ei siis ole, kokoaa hallitusta kukan tahan-
sa. Paljon on nieltävä, tultava vastaan 

ja soviteltava, jotta hallitus saadaan 
ylipäätään kasaan. Saati ohjelma, 
joka tukee maan parhaiden asian-
tuntijoiden ja työmarkkinoiden etu-
järjestöjen ajatuksia.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKURATKAISUT

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. Se oli ensimmäinen kaupallisen lennon tehnyt ja 
kaapattu jumbojetti
Maailman tuhoisin lento-onnettomuus sattui Tenerif-
falla Los Rodeosin pikkukentällä, jonne lentokoneet oli 
ohjattu odottamaan sumun hälvenemistä Las Palma-
sin kentältä. KLM:n Boeing 747 lentokapteenilta meni 
hermot ja hän lähti varoituksista huolimatta liikkeelle 
ja törmäsin PanAmin koneeseen. Onnettomuudessa 
menehtyi 583 ihmistä.

2. Paleface
Palefacen eli Karri Miettisen kynästä syntyi riimejä, jot-
ka jäivät Suomi-rapiin. Esimerkiksi kaksintaistelussa eli 
battlessa kuulee ihmisten edelleen huutavan ”jäädy, 
jäädy”. Elokuvan ensi-ilta oli vuonna 2002.

3. Tytöt, tytöt, tytöt

Elokuva palkittiin lopulta neljällä Jussilla. Parhaan elo-
kuvat palkinnon lisäksi, Alli Haapasalo palkittiin par-
haasta ohjauksesta. Ilona Lahti ja Daniela Hakulinen 
pokkasivat parhaan käsikirjoituksen palkinnon ja Samu 
Heikkilä leikkauksesta.

4. Uuno Turhapuro -elokuvista
Ensimmäinen Uuno Turhapuro tuli elokuvateattereihin 
vuonna 1973. Hahmo oli syntynyt jo pari vuotta aikai-
semmin Spede Show’n sketsinä. Lopulta elokuvia tehtiin 
20 kappaletta. Monet niistä kuuluvat Suomen kaikkien 
aikojen katsotuimpien elokuvien kärkisijoille.

5. Ruotsin kielen sanasta vara/var
Sanonnassa ei puhuta mummon vaarista vaan ruotsin-
kielisistä sanoista vara/var. Ruotsinkielinenhän sanoo 
vastaavassa tilanteessa hålla var tai ta vara. Suomen 
kielen ”isä” Mikael Agricola käytti waari-sanaa jo Uuden 
testamentin suomennoksessa 1548.

6. Lännestä
Länsituuli tarkoittaa sitä, että tuulee lännestä itään. 
Málagan alueella olemme tottuneet länsituuleen eli 
ponienteen, joka joskus tunnetaan myös nimellä terral. 
Tämän vuoden ensimmäinen terral koettiin sunnuntaina, 
kun lämpötila kohosi jopa 30 asteeseen ja illallakin oli 
harvinaisen kuuma maaliskuuksi. 

7. Gibraltarilla
Se on sekoitus andalusialaista espanjaa ja englantia. 
Niiden joukossa on myös portugalilaisia ja maltalaisia 
sanoja. Gibraltar on Monacon jälkeen Euroopan tiheim-
min asuttu alue. Asukkaita siellä on 30.000.

8. Meiju Suvas
Meiju sävelsi kappaleen yhdessä veljensä kanssa sen 
jälkeen, kun hän oli saanut levytyssopimuksen. Kappale 
on soinut radiossa kerran ja ensimmäisen kerran tele-
visiossa edellisen Vain elämää -ohjelman yhteydessä. 

9. Niiden kuppikoko on sama
Kun miehet kehuvat keskenään D-kupin rintoja, se 
kertoo vain ymmärtämättömyydestä. Vaikka naapurin 
rouvalla olisi D-kupin rinnat ja omalla B, niin ne ovat silti 
samankokoiset, jos naapurin vaimon rinnanympärys 
on 75 ja oman 85. 

10. Jossa maanantai, keskiviikko ja perjantai ovat 
työpäiviä
Edellisen kerran akvedukti osui espanjalaisille viime 
vuoden joulukuussa, jolloin tiistaina 6.12. vietettiin pe-
rustuslain päivää (El día de la constitución) ja 8.12. 
Pyhän Marian perisynnittömän sikiämisen päivää (In-
maculada concepción). Suomessa sama (akvedukti) 
tapahtui viimeksi 1951.

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.olekustannus.com/uusiole

HUHTIKUUN OLÉ-LEHTI
 ON ILMESTYNYT

NORMAALIT HINNAT:

KESTOTILAUS SUOMEEN 88 € / vuosi (11 nro)
MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS SUOMEEN 99€ / vuosi (11 nro)

KESTOTILAUS ESPANJAAN 68 € / vuosi. (11 nro)

tilaajapalvelu@olekustannus.com
 olekustannus.com/tilauslomake

dias

-15%
LOCOSLOC

Tilaa Olé-lehti Suomeen tai Espanjaan 

-15%/1. vuosi. Merkitse tilaustunnus 

”DIASLOCOS”.  Tarjous on voimassa 

VAIN 29.3.2.4.2023.

Kestotilauksen 1. vuosi. Vain uusille tilaajille.

Cashback-tarjous vakuutuksille, jotka tehdään ja astuvat voimaan 29.3.- 27.6.2023. Vakuutus tulee maksaa suoraveloituksena. Edut koskevat vain uusia auto-, koti- ja henkivakuutuksia. Edut eivät koske jo voimassaolevia vakuutuksia tai niiden uusintaa. 
Kaikissa tapauksissa sovelletaan ehtoja ja vähimmäishintoja. Lisätietoa verkkosivuillamme ja vakuutusagentiltasi. Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A (ALV-numerolla A48037642, toimipiste in Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042, 
Madrid, Espanja) on vastuussa tästä tarjouksesta.

Olen Liberty Segurosin 

ulkomaalainen välittäjä. 

Ymmärrän tarpeesi ja olen 

täällä auttamassa SINUA. 

Jutellaan!

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

Ja nyt saat 50 € cashback jokaisesta 

uudesta auto-, koti- tai 

henkivakuutuksesta!
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Luovuuden lähteillä
TYÖSSÄNI sisustussuunnitteli-
jana tulee vastaan ajanjaksoja, 
jolloin työprojektien kasaantu-
minen, kiire ja stressi uhkaavat 
ottaa yliotteen. Hyvällä aika-
tauluttamisella on mahdollista 
ennaltaehkäistä kiireen muut-
tumista vakioksi, mutta kaikis-
sa tilanteissa sekään ei toimi. 
Työ sisältää jatkuvaa yhteistyötä 

muiden alan toimijoiden kanssa, 
joiden aikataulut ja työkiireet vai-
kuttavat myös omaani. Yhteistyö-
kumppaneiden aikatauluun voin 
vaikuttaa vain hoitamalla oman 
osuuteni sovitussa aikataulussa 
sekä tuottaa selkeillä ja hyvillä 
ohjeilla varustettuja suunnitelmia. 
Onneksi aikajaksot tekevät kui-
tenkin aaltoliikettä luoden väliin 
hieman rauhallisempia jaksoja. 
Niille kun luovassa työssä on to-
della tarvetta.

Huomaan pohtivani tätä ar-
jen, työn, perheen ja oman ajan 
tasapainoa enenevissä määrin. 
Koen tämän tasapainon olevan 
ainakin itselleni ratkaisevan tär-
keä asia, mutta uskallan väittää 
sen olevan sitä jopa tiedostamat-
ta valtavan monelle muullekin. 
Erityisesti luovilla aloilla työs-
kenteleville ihmisille ajan rytmillä, 

inspiraatiolla ja luovuutta ruok-
kivilla asioilla on suuri merkitys. 
Luovuus vaatii ainakin minulla 
tilaa ympärilleen, sillä sitä on 
mahdotonta saavuttaa tai kaapia 
kasaan paineistuneessa tilassa. 
Parasta on tunne kun suunnitte-
lussa saavuttaa flow-tilan, jossa 
kaikki palaset vain soljuvat pai-
koilleen kuin itsestään.

Oma luovuuteni kumpuaa 
monista eri lähteistä. Luonto on 
yksi suurimmista, sillä se kät-
kee sisälleen niin paljon värejä 
ja niiden yhdistelmiä, muotoja, 
rakenteita, kasveja ja tunnelmia. 
Arkkitehtuuri ja erityisesti van-
hat kauniit rakennukset sekä ti-
lat saavat sydämeni sykkimään 
vähän tiiviimmin. Myös useissa 
hylätyissä rakennuksissa näen 
kauneutta ja rappioromantiik-
kaa. Erilaiset kulttuurit lisäävät 
rikkautta värimaailmoihin ja ku-
vioihin. Matkustaessa nautinkin 
usein eniten kävelyistä paikalli-
sen väestön asuinseuduilla, jois-
ta aistii sen aidon elämän maun. 
Kamerani suuntaakin usein van-
hoihin kivimuureihin, kuluneisiin 
puuoviin, rautaportteihin, muku-
lakivikatuihin tai elämää nähnei-
siin puihin. 

Inspiraatiotani ruokkii yhtä 
lailla taitavien kollegoiden luo-
mukset ympäri maailmaa, upe-
asti sisustetut hotellit, ravinto-
lat tai yksityiskodit. Pinterestin, 
Instagramin, blogien ja lehtien 
kautta pääsee sukeltamaan toi-
nen toistaan kiehtovampiin kuviin 
ja videoihin. Myös sisustusmes-
suja järjestetään ympäri vuoden 
pienemmästä isompaan ympäri 
maailmaa. Luovuudelle ja inspi-
raatiolle löytyy siis lukematto-
mia erilaisia lähteitä. Annetaan 
siis aikaa myös luovuudelle ja 
inspiraatiolle – se synnyttää tai-
deteoksia!

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala
Sisustussuunnittelija / Santala Design

Parasta on tunne 
kun suunnittelussa 

saavuttaa flow-
tilan, jossa kaikki 

palaset vain soljuvat 
paikoilleen kuin 

itsestään.

      

Espanjan kii

  

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!

Soita +34 698 438 202

SUOSITTU ASUNTOINFO
TIISTAISIN KLO 12.30 RAVINTOLA KUKOSSA. TERVETULOA!

UNELMA-ASUNTO ESPANJASSA TV-OHJELMASTA TUTTU KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

nj

UNELMA-ASUNTO ESPANJASSA TV-OHJELMASTA TUTTU KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

Frame Properties, Calle Urano 11, Mijas Costa • frameproperties.es • info@frameproperties.es

MARKUS AHO
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄSI ESPANJASSA

Asuntoinfossamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”
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+34 676 90 15 19   INFO@STRAND.ES  WWW.STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO TOIVEISTASI 

JA ETSIMME VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN ASUNNON. KUN OLET 

ESPANJASSA, POIKKEA TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA, 

MARBELLASSA TAI PALMA DE MALLORCALLA.

LAADUKASTA K I INTE ISTÖNVÄL ITYSTÄ 

SUOMEN K IELELLÄ  AUR INKORANNIKOLLA
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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

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

RIVITALOASUNTO LOS PACOSISSA 

lähellä kaikkia palveluja ja Suomi-koulua. Asunto on erittäin hyvässä 

kunnossa, uusi keittiö, iso oh jossa erillinen ruokailutila ja takka, 

2 kph ja erillinen wc, 4 mkh, 2 terassia ja 2 parveketta, omassa 

autotallissa tilat kahdelle autolle ja lisäksi iso varasto. Koko asunto 

on ilmastoitu. Taloyhtiöllä yhteinen viihtyisä allasalue ja puutarha. 

Myydään kalustettuna. Erittäin viihtyisä asunto ja erinomainen 

sijainti, joka on harvoin tarjolla. Vastike 50€ kuussa ja kiinteistövero 

484€ vuodessa. Hinta 450 000€. Suomalainen omistaja myy. 

Lisätietoja ja yhteydenotot: WhatsApp Jari +34 69 38 520 83

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

T
RIVITALO, 
CALAHONDA-
Mijas Costa
3mh + 2kph + vieras-wc, 
tilava OH + ruokailutila, 
SAUNA, useita terasseja/
puutarha + kattoterassi, 
oma autotalli, 2 hienoa 
uima-allasaluetta. 
Hp. 310.000 €

ANNETAAN VUOKRALLE
Remontoitua valoisaa toimistotilaa 
Fuengirolan ydinkeskustassa pääkadulla.

Ilmalämpöpumput, isot ikkunat, kalustettuna 
tai ilman, minikeittiö.

20–70 m2, vuokrahinnat 200–600 €/kk +alv.


