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Kaupunki on ajankohtainen keskusteluiden aihe mediassa ja etenkin 
somessa. Julkisuuden henkilöt kiillottavat kuvaansa ja jakavat ko-
kemuksiaan mahdollisimman houkuttelevasti Aurinkorannikon 

lämmössä. Toki juttuja julkaistaan myös rikoksista ja huumekartelleista. 
Kuvaa on kirkastanut Radio Finlandian taidokkaasti tuottama tv-sarja 
Costalaiset Alfa-kanavalla. Sitä sopivasti täydentävät rannikon suoma-
laislehtien artikkelit.

Oman syventävän tietonsa keskusteluun on tuonut Suomelan julkaisema 
kirja Minun Suomela 30 vuotta - 30 tarinaa.  Se antaa lukijalle kattavan 
kuvan mielekkäästä toiminnasta Suomelan puitteissa. 

Kaikenikäiset suomalaiset tuntevat nyt suurta kiinnostusta lähteä lo-
malle Fuengirolaan ja etenkin viettämään talvikausia siellä. Monipuoliset 
palvelut ja mahdollisuudet on tiedostettu entistä paremmin, esimerkiksi 
lentomatka kestää viitisen tuntia. Uusia tulokkaita saattaa yllättää mo-
nipuolinen suomenkielinen palvelu. Fugessa toimii paljon suomalaisia 
yrityksiä ja yhteisöjä. Viihdepaikkojakin löytyy joka lähtöön. Erityisesti on 
noteerattu kaupunginjohtaja Ana Mulan mutkaton avoimuus ja yhteydet 
myös Suomen suuntaan. 

On todella kunnia onnitella 30-vuotiasta Suomelaa ja sen aktivisteja 
työstä, jolla on tehty suomalaissiirtolaisten elämä monin tavoin mielekkääksi 
Espanjan auringon alla. Siihen on sopinut monenlaisia vaiheita ja ihmis-
kohtaloita, mutta yleisesti on toimittu ilon kautta ja pilke silmäkulmassa. 
Fuengirola on hyvä puheenaihe ja ajankohtainen kohde matkailijoille 
koronaepidemian jälkeen. Suomelalla on tässä oma merkittävä roolinsa 
eilen, tänään ja huomenna.                                        Juhani ja Kirsti Järvelä

Järvelät ovat pitkään Fuegirolassa asunut ja Suomelan toimintaan aktiivi-
sesti osallistunut pariskunta. Lue myös Minun Suomela -kirjasta sivulta 
26 Juhani Järvelän kirjoitus Elämää ja ilmiöitä 2008–2009.                                 

Fuengirolaa arvostetaan Suomessa

Suomelan 30-vuotisjuhlat su 7.11. klo 14,  
hotelli Las Palmeras. Liput 20 €. Ohjelma s. 16.
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Kohtaaminen on terapeuttista dialogia ihmisten välillä. Uuteen 
normaaliin siirryttäessä se koetaan fyysisenä kasvokkain kohtaami-
sena, olkapäähän koskettamisena, rupatteluna, ja se on aistittavissa 

arkisessa elämässä. Päivittäisten sanojen ja erilaisten ilmaisujen viidakossa 
yksinkertainen asia on noussut arvoon arvaamattomaan. Suljetussa 
omassa kuplassa on ollut aikaa miettiä, miten paljon riippuvaisia olemme 
naapurikuplan avautumisesta. Arvostamme kasvokkain kohtaamista, 
tunnistamme onnentuntemuksia, iloja ja murheita, ongelmia, erilaisia 
tilanteita, näitä maskit eivät enää välttämättä peitä.

Suomelasta on muodostunut tämän syksyn hektisen toiminnan 
aikana oikea kohtaamisen keidas. Puolentoista vuoden patoumat ovat 
osoittaneet purkautumisen merkkejä, ihmisistä on noussut suorastaan 
roihuava into palata ”sorvin ääreen”, harrastusten ja kavereiden pariin. 
Toimittajamme Leena Keskiaho pistäytyi kuvataidepiirin ohjaajan Tarja 
Pihlasen näyttelyn avajaisissa jo ennen varsinaisen toimikauden alkua. Oli 
hämmentävää havaita, kuinka tila pursui väkeä, tuttuja ja tuntemattomia. 
Taiteen tuntijoiden kommenttien lisäksi, pöytien äärellä rupateltiin, ja 
keskeiseksi teemaksi paljastui oleellisin eli kohtaamisen ilo (s. 8).

Jäsenyhdistyksemme toiminnan yksi helmistä, Suomelan Sanomat 
ilmestyy edelleen kuukausittain monipuolisena lukupakettina. Moder-
nin ja laadukkaan lehden kehitys ja uusiutuminen edellyttää tuoreita 
ideoita ja niiden toteuttajia. Lukijakunta, olkaa aktiivisia! Marraskuun 
numero on juhlanumero, jonka keskiaukeama toimii ohjelmalehtisenä 
yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa Las Palmeras -hotellissa 7.11. Tervetuloa 
yhteiseen juhlaamme! Suomelan Sanomien sivuilta, lukemisen kautta 
toivottavasti tapaat iloisia kohtaamisia ja voit positiivisin mielin kohdata 
seuraavan hetken.                                                                     Riitta Pulkki
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Autoilussa on nyt käynnissä valtava 
murros, joka johtaa akkuihin pe-
rustuvien sähköautojen kautta mitä 

ilmeisimmin vedyllä kulkeviin polttoken-
noautoihin. Kaikkein voimakkaimmin au-
toilun uudet tuulet puhaltavat niihin autoili-
joihin, joiden pitäisi nyt ratkaista, millaisen 
auton seuraavaksi hankkivat: bensiini, säh-
kö, hybridi, kaasu, diesel… Autovalmistajat 
ovat jo parin vuoden ajan puhuneet lähes 
pelkästään sähköautomalleistaan. EU:ssa 
asetetut päästörajat ovat ohjanneet auto-
valmistajat panostamaan sähköön ja jotkin 
valmistajat ovat jo ilmoittaneet jollain ai-
kavälillä luopuvansa polttomoottoriautojen 
kehitystyöstä ja valmistamisesta.

Viime vuonna Suomessa rekisteröidyistä 
henkilöautoista 4,5 prosenttia oli täyssäh-
köautoja. Vaikka täyssähköautojen osuus 
kasvaakin nopeasti, niiden osuus maan hen-
kilöautokannasta oli viime vuoden lopussa 
vasta alle puoli prosenttia, mutta kasvun 
odotetaan kiihtyvän ja myös valtio tukee 
sähköautojen hankintaa. Suomessa ei siis 
olla vielä lähelläkään sähköautoilua, jossa ei 

käytettäisi lainkaan fossiilisilla polttoaineilla 
käyviä polttomoottoreita. 

Pidemmällä tulevaisuudessa näkyy polt-
tokennoautoja, joihin tankataan vetykaasua, 
jotka lienevät autoilun seuraava ratkaisu pi-
demmällä aikavälillä. Nekin ovat eräänlaisia 
sähköautoja, mutta niitä ei ladata. Akkujen 
sijaan autoissa on vetytankit. Energia siis 
varastoidaan tankkiin vetykaasuna ja etu-
na on muun muassa sähköauton latausta 
nopeampi tankkaus ja niiden pakoputkista 
tulee ulos pelkkää vesihöyryä. Suomessa 
vetyautoille ei kuitenkaan vielä ole tarjolla 
ainuttakaan tankkauspistettä, mutta Eu-
roopan mantereella aletaan jo varautua 
vetyjakeluun.

Teematilaisuudessa saa perustason tietoa 
sähkö- ja hybridiautojen tekniikoista ja auto-
jen nimikkeistä sekä eri latausjärjestelmistä. 
Lisäksi luodaan katsaus Suomen sähköauto-
jen ja latausjärjestelmien kehitykseen sekä 
liikenteen tavoitteisiin ja niiden tukitoimiin.

Raimo Karhu
Kuva perhealbumi

Autoilun sähköinen tulevaisuus

Luento
ma 22.11.
klo 16.30
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Mercedes Benz, AMG/Smart/Mercedes, 
Volkswagen, Audi (ent. AutoUnion), Sko-
da, BMV, Peugeot/Citroen/Fiat, uudet Kia, 
Hyundai sekä tutut Saab, Volvo, Talbot, Opel 
jne, Joskus Suomen myyntilaistoissa näkyi 
IFA ja Wartburg tai Panhard. Mielenkiin-
toista oli venäläisen Lada-automerkin suosio 
myyntitilastoissa 1980-luvulla Suomessa.

E-auton ostopäätöstä hankaloittaa muu-
tama ajankohtainen asia, joihin sinun pitää 
perehtyä. 1) Mikä olisi autosi pisin toiminta-
matka (range anxiety), 2) Pitääkö suunnitella 
matka latauspisteestä toiseen, 3) Missä on 
latausinfraa, esim. taloyhtiöissä, huoltoase-
milla, ostoskeskuksissa tai omalla tontilla, 
4) Talven vaikutus akkukapasiteettiin, 5) 
Akkujen kestoikä, 6) Paloturvallisuus, 7) 
Muuta vielä tiedostamatonta. Kyse on lä-
hipäästöistä, koska perinteinen autosi tup-
ruttaa hiilidioksidia, typen oksideja, lyijyä, 
rikkiä yms. Kun olet e-autoilija, joka ajaa 
paikasta A paikkaan B, olet kunnioitettu 
kuluttaja ja vain pieni lähisaastuttaja. 

Jussi-Mikko Kesti
Lisätietoja:
l Nykyiset pistoketyypit: CCS,  
CHAdeMO ja Teslan Supercharger.
l Kaupalliset latauspisteet Suomessa:  
www.latauskartta.fi.
l Suomessa eniten ensirekisteröidyt täys-
sähköautot 1-8/2021: Volkswagen ID.4 
1087 kpl, Tesla Model 3 684 kpl, Skoda 
Enyaq 490 kpl. Lähde: Traficom

Auton ostajan haasteita

Minkälainen olisi sinun seuraava au-
to-ostoksesi? Tarjonta on monipuolis-

ta. On premium-brändimerkkejä, luksusta, 
kansanautomalleja, kokoluokkia isosta per-
heautosta pieneen kiinalaiseen miniautoon. 
Oma lukunsa ovat Amerikan limusiinit 
ja eurooppalaisten suosimat urheilulliset 
sport-autot. Kaikkia saa eri alakategorioissa, 
kuten voimansiirron ratkaisuissa, miten 
voimayksikön tehot siirtyvät liike-energiaksi 
auton kumipyöriin. Haluatko takavetoa/
etuvetoa/nelivetoa? Liikkumisesi energia-
syöpöt? Käytätkö polttomoottorissa ben-
siiniä, dieseliä?

Maakaasulla kulkevia autoja on. Tässä 
viittaan esimerkkiin, miten estraditaitei-
lija-näyttelijä-laulaja Päivi Mäkinen ja 
journalisti Raija Kurkola ajoivat elokuussa 
Skoda Octavialla Helsingistä Fuengirolaan, 
siis maakaasu energialähteenä. Matkasta on 
videoraportti: //radiofinlandia.fi/roadtrip/.

Mielenkiintoista on, miksi edelläkävi-
jävalmistajat aloittivat täyssähköautojen 
tuotannon malleilla, jotka esiteltiin hulp-
peasti VIP-tuotteina. Ehkä kyseessä oli 
markkinatalouden uusien tuotebrändien 
lanseerauksen idea, jossa kallis huipputuote 
saa näkyvyyttä. Tesla on maailmalla tun-
netuin e-auto. Sen nimi ohitti hetkessä pe-
rinteiset mobiilibrändit, kuten vakiomerkit 
Ford, Chevrolet, Buick, Oldsmobil, Cruisel, 

Raimo Karhu on tehnyt työuransa auto- ja rakennuskoneyritysten johtotehtävissä 
sekä viimeiset 12 vuotta Teknologiateollisuus ry:ssä teollisuusasiamiehenä suoma-
laisten toimialan valmistajien edunvalvojana. Hän perusti vuonna 2011 Sähköisen 
liikenteen toimialaryhmän kehittämään ja hyödyntämään maailmalle syntynyttä 
sähköautomurrosta, josta nyt näkyvänä merkkinä on muun muassa Suomen koboltti-
kaivannaistoiminta ja sähköautoakkujen valmistuksen käynnistyminen sekä laaja 
osaaminen latausinfran kehittämisessä ja tuotannossa. Raimo Karhu viettää eläke- 
ajan talvet Aurinkorannikolla, mutta hän seuraa edelleen Suomen sähköautojen ja 
toimialan teollisuuden kehitystä tiiviisti perustamansa Emobility-yhdistyksen kautta.
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Viihdetunnelmissa

Viihdetunnelmissa
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Viihdetunnelmissa

Viihdetunnelmissa

E R J A  S I L J A M O  &  K A R I  A L A J U U M A

Solec Finland -yrityksen Pasi Luukkonen 
ja Sasa Kirjanen ovat pitkänlinjan säh-
köammattilaisia ja heidän palveluistaan on 
nautittu täällä Aurinkorannikolla nyt parin 
vuoden ajan. Heidät tunnetaan myös kut-
sumanimillä Käämi ja Voltti. Kuka kukin?

Jokainen espanjankävijä on varmasti 
kiinnittänyt huomiota katujen varsien ja 
talojen seinustojen johtohässäköihin, jotka 
näyttävät näin suomalaissilmin melkoisen 
jännittäviltä. Espanjalaisten asuntojen ja 
liiketilojen sähköt reistailevat ja sähkölas-
kujen vaihtelut ja suuruus yllättävät. Lisäksi 
sähkön korkea hinta Espanjassa puhuttaa. 

Sähköinfossa Pasi ja Sasa kertovat, mitä 
kodin, sijoitusasunnon tai liiketilan sähkö-
asioissa kannattaisi huomioida, miten säh-
kölasku pysyy aisoissa ja miten valaistuksella 
luodaan sisustukseen juuri halutunlainen 
tunnelma. Solec Finlandin asiantuntijat ker-
tovat myös uudesta lainsäädännöstä koskien 
aurinkopaneeleita Espanjassa. Paneelien 
suosio on nyt huipussaan taloyhtiöissä Au-
rinkorannikolla.

Jussi-Mikko Kesti

Sähköistä asiaa

Luento
ma 29.11.
klo 16.30

Kuva Marcos 
Kuusjärvi
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Kakku, kahvi/tee  

Isänpäivän 
lounas

Suomelan salissa 
sunnuntaina 14.11. klo 13
Liput 29 € lunastettava ennakkoon  

toimistolta 10.11. mennessä.

Sisältää alkumaljan sekä puoli  
pulloa valko- tai punaviiniä.

Tervetuloa!

Suomelan uusi kokki

Suomelassa keskiviikon maukas lounasruoka houkuttelee 
salin täyteen ruokailijoita ja kysymys herää, kuka mahtaa 
olla maistuvan ruoan takana. Nykypäivän vaatimusten ja 

säädösten mukaan ammattinsa hallitseva, taitava kokki vastaa 
hyvästä keittiöstä. Toimivaan tiimiin kuuluu koko keittiön 
joukko, joka loihtii upean lounaspöydän erilaisine lisukkeineen.

Suomelan keittiössä kokkailee uusi kokki Jone Viitanen 
ravintolavastaava Merike Linkin tiukassa ohjauksessa. Jone 
on pitkänlinjan ravintola-alan ammattilainen, alan kokemusta 
hänelle on kertynyt yli 30 vuotta. Hän on 52-vuotias, syntyjään 
Tampereelta, kahden lähes aikuisen lapsen isä, asuu nykyisin 
Fuengirolassa. Klassinen sattuma, lomamatkan ansiosta hän 
rantautui Aurinkorannikolle kolmisen vuotta sitten. Huomaa-
mattaan Jone kohta hääräili kokkina suomalaisravintolassa. 
Päätöstään hän ei ole hetkeäkään katunut. Aurinkorannikon 
letkeä elämänrytmi, kävelylenkit loistavissa maisemissa, darts 
ja mölkky kuuluvat vapaa-ajan harrastuksiin. Mielenkiinto 
Espanjan kulttuuriin ja elämäntyyliin kartuttavat kokemusta ja 
antavat mahdollisuuden tarkastella asioita eri näkövinkkelistä.

Jone toivoo asiakkaiden esittävän toiveita lounaiden suh-
teen. Hänen mielestään rento ilmapiiri ja tyytyväiset asiakkaat 
ovat tärkeintä työn mielekkyyden ja viihtyvyyden kannalta.

Teksti ja kuva Riitta Pulkki
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MATKAMUISTOJA

Varaslähdön Suomelan syyskauden 
toimintaan tarjosi Tarja Pihlasen 
taidenäyttelyn avajaiset, jotka pi-

dettiin perjantaina 1.10. jo ennen virallista 
kauden alkua. Vieraita suorastaan pursui 
ovesta ja pöydät täyttyivät ihmisistä, jotka 
halusivat jäädä vielä istuskelemaan ja jut-
telemaan tuttujen kanssa. Kaikki iloitsivat 
siitä, että rajoitukset ovat poistumassa ja 
elämä palautumassa normaaliin.

Myös kuvataidepiirin herääminen on 
tärkeää ryhmän vetäjälle Tarjalle samoin 
kuin piirin uskollisille taiteenharrastajille. 
Perjantaisin kokoontuvassa ryhmässä oli 
edellisellä viikolla ollut jo toistakymmentä 
taiteilijaa ja lisää oli jo ilmoittautunut, mutta
tuskin kuitenkaan ihan heti saavutetaan sitä 
osallistujamäärä, joka oli ennen koronaa. 
Silloin telineiden takana saattoi työskennellä 
yli kaksikymmentäkin maalaria.

Mieluinen harrastus
Taidepiiriin kävijät ovat uskollisia harras-
tukselleen. Ritva Laakso, Nina Schuravleff, 
Marjatta Kangas ja Pauli Vatanen ovat 
olleet mukana jo useita vuosia. ”He ovat 
hyviä maalareita kaikki”, Tarja vakuuttaa. 

Myös Tarja saa piiriläisiltä hyvät arvosanat. 
”Me kaikki näemme asiat omalla tavallamme 
ja jokaisella on oma kädenjälki. Tarjalla on 
kykyä nähdä kunkin oma tyyli ja tukea sitä”, 
he sanovat. Kaikki heistä ovat taiteilleet 
pitkään. Tavallisin tarina piiriläisten kes-
kuudessa on se, että nuoruuden harrastus 
jäi tauolle työ- ja muiden kiireiden vuoksi, 
mutta nyt eläkkeellä on taas aikaa palata 
rakkaaseen harrastukseen.

Usein ryhmä saa jonkin teeman, jonka 
pohjalta teokset syntyvät. Päivän päätteeksi 
katsotaan kaikkien työt ja jokainen antaa 
oman kommenttinsa toisten töistä. ”Kritiik-
ki on tärkeää. Näin opimme myös toisiltam-
me. Henkilöstä sitten riippuu, ottaako hän 
kritiikin vastaan vai ei”, ryhmäläiset toteavat. 

Pauli on ryhmän ainoa mies. Lisää kai-
vattaisiin, samoin kuin nuoria. Mutta kaik-
ki kuvataiteilusta kiinnostuneet, niin vas-
ta-alkajat kuin pitemmälle edistyneet, ovat 
tervetulleita mukaan. Ryhmä kokoontuu 
Suomelan salissa perjantaisin 10.30–15.30. 
Maalaamisen lisäksi kuvataidepiirissä tapaa 
mukavia, samanhenkisiä ihmisiä, ryhmä-
läiset vakuuttavat.                 

Leena Keskiaho

Iloiset avajaiset
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James Bond
Bond, James Bond on taas ryhtynyt tänä syksynä nappaamaan suurkelmejä, kuten on 
tehnyt vuodesta 1953 romaaneissa ja vuodesta 1962 valkokankaalla. Nyt myös uudessa 
007 No time to die -elokuvassa salaisella agentilla on vauhtia maalla, merellä ja ilmassa 
sekä vaarallisia tilanteita, joista hän lutviutuu näppärin vempaimin. Väliin mahtuu votkaa 
ravistettuna sekä eksoottisia paikkoja. Ruumiitakin Bond tekee – kun on lupa tappaa.

Ian Fleming (1908–1964) oli Britannian merivoimien tiedusteluosaston komentaja. 
Hän kirjoitti kaksitoista Bond-romaania ja kaksi novellikokoelmaa. Flemingin jälkeen 
Bond-teemaa on käyttänyt kahdeksan muuta kirjoittajaa. Näihin perustuvat elokuvat, 
joita ”virallinen” EON-tuotantoyhtiö on julkaissut 25, ja lisäksi on kaksi muuta elokuvaa. 
Ne muodostavat pisimmän jatkuvan elokuvasarjan. Bondia on näytellyt seitsemän eri 
näyttelijää. Bondista on myös sarjakuvia, kuunnelmia ja videopelejä. Bondin roolissa on 
piirteitä Flemingin tuntemista henkilöistä ja hänestä itsestään sekä aikakausista. Kylmän 
sodan aikana Bondin päävastustaja oli Neuvostoliitto. Sitten ajan henki oli jopa moraa-
linen, tupakan- ja alkoholinvastainen.

007 No time to die on Daniel Craigin viimeinen Bond-elokuva. Elokuva kokoaa Craig-Bon-
din aikaisempia elementtejä. Bond on nyt eläkkeellä ja eikä juokse hameiden perässä. 
Koodi 007 on siirtynyt tummalle naisagentille. CIA-kaveri houkuttelee, ja pian James 
on taas tosihommissa. Pahiksella on hallussaan virus, jonka avulla hän aikoo kostaa ja 
hankkia itselleen kaiken vallan. Hän kuluttaa aikaa selittelemällä tarkoitusperiään, kun 
katsoja odottaa jo elämyksiä eikä näennäisfilosofiaa. Tappaja-agenttina ennen tunnettu 007 
oudoksuttaa nyt inhimillisyydellään, mutta tarvitseeko aikuisten satua kuvata arkisesti? 
Bondin apulaisen sekä seuraajan naisroolit jäävät mitättömiksi. Eikö rooleihin löytynyt 
ytyä ilman seksiä? Venäjä näyttää taas olevan pahiksena, kuten Pahan viruslaboratorio ja 
venäläistutkija löytyvät neuvostoaikaisesta bunkkerista. Bond tuhoaa sen tapansa mukaan.

Reima Lehtimäki

ELOKUVA-ARVOSTELU

Kuva MGM
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Masa ja Lissu ovat olleet naimisissa 25 vuotta. 
Vieläkö on toivoa vai onko kaikki jo menetetty? 

Lissu päättää tarttua härkää, siis Masaa sarvesta... Siis sarvista.

PIENTÄ LAITTOA
Käsikirjoitus: Heikki Lund

Rooleissa: Maarit Peltomaa ja
Juha Veijonen

Lavastus: sohva, kaksi tuolia ja pöytä.
Tekniikka: 1 valomies.

Pystytys: noin 15 minuuttia.

Esityksen kiinteä hinta neuvotel- 
tavissa. Lippuriski sovitulla jaolla.

Esityksen tilaukset: Maarit Peltomaa, 050 528 2938
Kesto: 80 minuuttia ilman väliaikaa. Esitys voidaan toteutta väliajalla tai ilman.

”Miten upeaa dialogia teidän välillä, huh huh. Aivan kuin olisitte olleet 
25 vuotta yhdessä. Niin hauska ja koskettava tarina. Moni kommentoi 

katsomossa, että tämähän oli kuin meillä kotona. Ihana oli lähteä teatterilta 
hymy huulilla, esityksestä jäi niin hyvä mieli”

Keväällä elämä herää, vaan piristyykö 
suhde. Tarttisko tehdä jotain vai py-
sytäänkö näissä?

”LISSU: Oot sä koskaan pettäny mua?
MASA: Mitä, mitä… En oo! Ja sun ois 
nyt paras lopettaa.

LISSU: Me ollaan oltu kakskyt viis 
vuotta kimpassa. Tilastojen mukaan 
sä oot pettäny mua.
MASA: Niiden samojen tilastojen 
mukaan sä oot pettäny mua!

LISSU: En tietenkään oo.
MASA: Miten sä voi olla niin varma, 
että mä oon?

LISSU: Sä oot mies…”

Katsomossa tämän pitkän parisuh-
teen ongelmat ja niiden purkaminen 
naurattaa. Luultavasti ilmassa on 
myös pientä huokailua ja hikoilua 
varsinkin, jos kumppani sattuu istu-
maan vieressä. Tervetuloa rohkeasti 
testaamaan.

Maarit Peltomaa ja Juha Veijonen ei-
vät esittelyjä kaipaa. Heidät tunne-
taan elokuva- ja TV- rooleistaan.

AMELITA-Tangomonologi Suomelan salissa

Su 14.11. klo 18 ja pe 19.11. klo 19 Suomelassa
Liput 12 € etukäteen toimistolta tai ovelta puoli tuntia ennen näytöstä.

Ohjelman kesto 80 minuuttia (ei väliaikaa). Baari/kahvila avoinna.

Esitys perustuu maailmankuulun argentiinalaisen 
tangosäveltäjän Astor Piazzollan (1921-1992) 
upeaan musiikkiin. 

Musiikin lomassa kulkee dramaturgi Anne 
Prokofjeffin kirjoittama, osin fiktiivinen tarina As-
tor Piazzollan ja hänen toisen vaimonsa, laulajatar 
Amelita Baltarin (1940-) yhteisestä taipaleesta. 
Se on tarina kahden taiteilijan liitosta, mutta toi-
saalta myös miehen ja naisen suhteesta, rakkauden 
ihanuudesta ja vaikeudesta, sekä aikaansa edellä 
olleen taiteilijan, Piazzollan kohtaamista haasteista 
ja vastoinkäymisistä. 

Näyttelijä-laulaja Anu Hälvä lainaa äänensä
Amelita Baltarille, musiikista vastaa harmonikka-
taiteilija Ari Lehtonen ja sovituksen on tehnyt 
Virve Jääskeläinen.
Liput 12 € etukäteen toimistolta 
tai ovelta puoli tuntia ennen näytöstä.

Teatteri
la 20.11.

klo 18
Kuva Kristian Sallinen 
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Miten optikon työ Espanjassa eroaa Suomesta? Optikolla on 
huomattavasti pidempi koulutus näöntarkastuksen tekemiseen 
kuin kellään muulla näönhuollon ammattilaisella, ei edes 

silmälääkärillä ole vastaavaa. Voi todeta, että optikolta saa keskimäärin 
tarkemman tarkastuksen ja jopa paremman näöntarkkuuden uusilla 
laseilla. Suomessa ja muualla Euroopassa kuten Espanjassa, optikko voi 
aina tehdä näöntarkastuksen kaikille, vaikka asiakkaalla olisi silmäsairaus 
tai tehty jokin silmäleikkaus. Optikko on silloinkin koulutetuin ammatti-
lainen silmälasimääräyksen antamiseen. Vastuullinen optikko varmistaa, 
että silmäsairaus on hyvässä hoidossa ja kontrollissa silmälääkärillä.

Suomi on ainoa maa Euroopassa, joka rajoittaa optikon työtä. Suomes-
sa optikko saa tarkistaa vain terveet ja leikkaamattomat silmät. Rajoite 
perustuu yhä 1960-luvun optikkolakiin, jota ei ole haluttu päivittää 
nykyhetkeen. Espanjassa optikko voi aina tarkastaa näön, vaikka silmät 
olisivat kaihileikatut tai asiakkaalla olisi silmänpainetauti, harmaakaihi, 
rappeuma tai jokin muu silmäsairaus. Silmälääkäri hoitaa sairaudet ja 
optikko tarkistaa näön ja antaa lasimääräyksen. Optikko tutkii näön, 
vaikka silmälääkäri olisi sen juuri tehnyt. Itse toimin näin, koska saan 
usein vielä paremman näön asiakkaalle ja tarkistettuani näön voin antaa 
asiakkaalle takuun parhaasta näöstä ja vaihtaa linssit toisiin, jos asiakas 
ei totu laseihin.

Vaikka harmaakaihi on todettu, uusien lasien hankkiminen voi tuoda 
paremman näön. On pitkä aika odottaa leikkausta joskus vuosienkin 
päähän heikoilla ja huonokuntoisilla laseilla. Kaikki eivät halua leik-
kauttaa kaihia yksityisesti. Optikolle voi tulla näöntarkastukseen aina, 
kun vanhat lasit eivät tunnu sopivilta tai silmät väsyvät ja rasittuvat. 
Vastuullinen optikko ehdottaa näöntarkastusta silloinkin, kun asia-
kas kokee näkevänsä hyvin vanhoilla laseillaan. Näkö heikkenee niin 
pikkuhiljaa, että huonoon näköön tottuu eikä muutoksia itse huomaa 
tai kykene arvioimaan.  

Ari Simoinen
Kirjoittaja on Fuengirolassa toimiva laillistettu optikko.

Kuva +Visión Fuengirola
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MAANANTAIN TEEMATILAISUUDET
Joka maanantai klo 16.30–17.45 Suomelan salissa vieraileee asian- 

tuntijoita kertomassa ajankohtaisista asioista. Tervetuloa kuulemaan!

15.11. 22.11.
Autoilun uudet tuulet

Raimo Karhu antaa tietoa sähkö- 
ja hybridiautojen tekniikoista, 

nimikkeistä ja latausjärjestelmistä.

Vapaa pääsy,  
tervetuloa! 

Kahvila/baari avoinna.

Suomiklinikka tutuksi
Jan Wiklund esittelee uuden 

palvelukonseptin. Keskustelua ja 
kysymyksiä terveydestä.

Vapaa pääsy,  
tervetuloa!

Kahvila/baari avoinna.

1.11.
Ekologiset vaatteet

Tuija Rodas luennoi 
ekologisista vaatteista ja 

vaatetuotannosta.

Vapaa pääsy,  
tervetuloa!

Kahvila/baari avoinna.

8.11.
Ajankohtaista Espanjasta
Pasi Färmin luentosarja jatkuu. 

Teemana uutisluontoisesti 
politiikkaa ja kulttuuria.  Luento-
maksu 5 € (ovelta) sisältää yhden 

juoman (viini/olut/kahvi/tee/limu).

Tervetuloa!

29.11.

Sähköinfo
Solec Finland Oy:n Pasi Luukkonen ja 

Sasa Kirjanen opastavat sähkönkäytössä 
ja aurinkopaneeliasioissa.

Vapaa pääsy, tervetuloa!
Kahvila/baari avoinna.
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 3.11. 
Currybroileri, riisi

 10.11. 
Lihakeitto

 17.11. 
Tonnikalalasagne

 24.11. 
Lihapullat, pippurikastike,  

juuresmuusi

MARRASKUUN LOUNASMENU
Tervetuloa nauttimaan runsasta ja herkullista lounasta keskiviikkoisin 

Suomelan saliin klo 14–15. Lounaan hinta on 6,50 € ja se sisältää  
salaatin, pääruoan, sämpylän, veden ja kotikaljan sekä kahvin. 

Oma tuoli nimilaatalla
Mikäli haluat ostaa itsellesi oman nimikko- 
tuolin Suomelan saliin, maksa Suomelan 
tilille 50 €. Merkitse lisätietoihin, minkä 
nimen haluat selkänojan nimilaattaan. Os-
toksen voit tehdä myös käteisellä Suomelan 
toimistossa.

Maksun saaja:  
Asociación Finlandesa Suomela
Tilinumero:  
ES09 3058 0860 7127 2041 5807  
(sähköisesti maksettaessa ei välilyöntejä) 
BIC-SWIFT-koodi: CCRIES2AXXX 
Pankki: Cajamar Fuengirola

Tuoli on Suomelan omaisuutta eikä sitä saa 
viedä pois Suomelan salista. Nimikkotuolin 
ostajalla on oikeus (ei velvollisuus) istua 
omalla tuolillaan salin tapahtumissa.
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Tilaisuudet ja harrastuspiirit järjestetään Suomelan salissa ellei toisin 
ole mainittu, osoite Camino de la Cantera 49 AB, Los Pacos (Girasolin 
taloyhtiö). Tule ajoissa, niin ehdit nauttia kahvilan/baarin antimista. 

Teatteri- ja konserttiliput ovat ostettavissa ennakkoon toimistolta,  
Calle las Viñas 54 (ma klo 11–14 tai to klo 16–19).  
Lounasliput myydään ovella, harrastemaksut suoritetaan vetäjille. 

Muutokset kuukausi- ja viikko-ohjelmassa ovat mahdollisia.  
Seuraa päivitettyjä tietoja kotisivullamme www.suomela.info

Marraskuu 2021
Ma 1.11. 16.30–17.45 Teema: Tuija Rodas, luento ekologisista vaatteista, s. 12
Ke 3.11.  14–15 Lounas: Currybroileri, riisi, 6,50 €
Pe 5.11.  18.30–22 Suomelan iltamat: Tietovisa ja karaoke
Su 7.11. 14– Suomelan 30-vuotisjuhla, hotelli Las Palmeras, 20 €, s. 16

Ma 8.11.  16.30–17.45 Teema: Pasi Färm, ajankohtaista Espanjasta, 5 €, s. 12
Ke 10.11.  14–15 Lounas: Lihakeitto, 6,50 €
Pe 12.11.  18.30–22 Suomelan iltamat: Tietovisa ja karaoke
La 13.11.  15–17.30 Avoimet ovet Lauro Golf, s. 29 
 16–18 Isänpäivän aaton konsertti Erja Siljamo, 10 €, s. 6
Su 14.11.  13–16 Isänpäivälounas, 29 €, s. 7
 18–20.30 Pientä laittoa parisuhdekomedia, 12 €, s. 10

Ma 15.11.  16.30–17.45 Teema: Jan Wiklund, Suomiklinikka esittäytyy, s. 12
Ke 17.11.  14–15 Lounas: Tonnikalalasagne, 6,50 €
Pe 19.11.  19–21.30 Pientä laittoa parisuhdekomedia, 12 €, s. 10
La 20.11.  18–20.30 Amelita - Anu Hälvän tangomonologi, 12 €, s. 10

Ma 22.11.  16.30–17.45 Teema: Raimo Karhu, sähköautoilun tulevaisuus, s. 4
Ke 24.11.  14–15 Lounas: Lihapullat, pippurikasteike, juuresmuusi, 6,50 €
Pe 26.11.  9.15– Matka: Suklaakaupunki Rute 40 €, s. 30
 18.30–22 Suomelan iltamat: Tietovisa ja karaoke
La 27.11.  18–22 Lauantaitanssit Kari Koo & Paula, 6 €
Su 28.11. 13– Frisbeegolf-kilpailu: Suomela 30 v. Open, s. 28

Ma 29.11.  16.30–17.45 Teema: Solec Finland, sähkö- ja aurinkopaneeliasiaa, s. 6
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Revyy, revyy! Suomela 30 v.

Suomelan järjestämän Suomen itsenäisyyspäiväjuhlan 2020 jälkeen ei tullut 
kysymykseenkään, etteivätkö teatterihommat jatkuisi vauhdikkaasti Aurinkoran-
nikolla. Samalla pyörittelimme Paavo Ässämäen kanssa Suomelan 30-vuotisjuhlan 

sisältöä ja päätimme yhdistää asioita. Teatteriryhmä on aivan uskomaton! Hetkessä meillä 
oli tanssijoita myöden kaikki palaset koossa. Chrisse Johanssonin suostumus hänen 
sanoittamiensa laulujen käyttöön juhlarevyyssä on ihan huippua.

Revyy on tyylilajina mahdoton määritellä. Kolmiosainen teksti taittuu ajankohtaisten 
tapahtumien mukaan ja muuttuu tekijöiden käsissä viimehetkiin saakka. Revyy ei koskaan 
ole ”ihan kiva hassuttelu”. Se on äärimmäisen tarkkaa ajoitusta, ryhmän dynamiikkaa, 
energiaa ja täydeltä laidalta tulevaa sarkastista asioiden oikomista ja värittämistä leveällä 
pensselillä. Meillä tekijöillä ainakin on hauskaa. Budjetti on olematon, mutta sehän ei 
intoa haittaa. Kaikki elementit ovat kierrätettyä, varastettua, muokattua ja tulkinnalle on 
tilaa enemmän kuin tarpeeksi.

Chrisse Johansson on Aurinkorannikon ikoninen aarre. Hänen kynästään on sanoitettu 
suomalaista kansalaisomaisuutta musiikin palvelukseen. Revyyn kärki on hänen sanoi-
tustensa oivaltavuudessa, huumorissa ja sen idea on korostaa valtavaa monipuolisuutta 
sanoittajataiturin uralla. Johanssonin hitit ovat tietysti mukana ja valtavaa on myös lau-
lajien hyvät tulkinnat. Lavalla meitä on viitisenkymmentä (!) itsensä peliin heittäytyvää 
esiintyjää. Kyytiä saa menneiden muistelijat, perhepolitiikka ja Kela. Eteenpäin liikaa 
säätämättä, laadusta tinkimättä ja täysillä 360 astetta eteläistä osaamista, sitoutumista ja 
rohkeutta! Näin Suomelassa!                                                                               Päivi Mäkinen

Suomela-valssi
Sanat ja sävel Kari ja  
Paula Kukkonen, 2020

On paikka kuuluisan rannikon,  
tää kukka auringon
On helmi keskellä Los Pacosin,  
Suomela on kultaisin

On vuosia kulunut paljonkin,  
siis aihe laulunkin
Jo kauan kestänyt on matkamme,  
Suomela on ilomme

Kertosäe:
Suomelaan, johtaa tie
Suomelaan, askel mun vie
Suomelaan, ohjaa tuo
onni ja ystävät nuo

On kaukana kotimaa pohjoinen,  
siks paikka yhteinen
Tääll` rakkaat ystävät ain tavataan,  
yhdessä niin riemuitaan

Niin laulun tanssin kuin pelailun,  
me teemme matkailun
Ja meillä kaikilla on mukavaa,  
seurassa niin rattoisaa

Kertosäe:
Suomelaan, johtaa tie
Suomelaan, askel mun vie
Suomelaan, ohjaa tuo
onni ja ystävät nuo

Mä toivon lopuksi laulumme,  
tuu meidän seuraamme
On touhua nuorille ja vanhoille, 
Suomela kuin kotimme
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Minun Suomela,
30 vuotta – 30 
tarinaa. Koko A5,  
160 sivua, 120 kuvaa. 
Historiikkikirja nyt 
myynnissä 20 €.

Asociación Finlandesa Suomela 
30-vuotisjuhla 7.11.2021 klo 14 
Hotel Las Palmeras, Fuengirola

Ohjelma
Cava- ja kakkutarjoilu

Alkumusiikki Kari Alajuuma
Tervetulosanat Kirsi Oras 
Juhlapuhe Olavi Turunen

30-vuotishistoriikin julkistus
Suomela-runo Henri Hirvenoja

Suurlähetystön tervehdys Liisa Maunula 
Onnittelutervehdykset

Örisevät-kuoro

a Väliaika b

Yhteislaulu Suomela-valssi Kari Koo & Paula
Revyyn esittely Päivi Mäkinen

Suomela 30 v. juhlarevyy

Liput 20 €, myynti: 
Suomelan toimisto,  

Seurakuntakoti, Karde- 
mumma, Sunloma sekä 

 ovella juhlapäivänä.
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Mieskuoro  
ÖriseVÄT 

30 V. 
JuHLA- 

koNserTTi
Torstaina 25.11. klo 18 
Hotelli Las Palmeras, 

España-sali, liput 15 €

REVYYN MUUT ESITYKSET:

pe 12.11. klo 19  
Kymppipaikka, Torremolinos

 ma 15.11. klo 19 
Bonanza Bar, Benalmádena.

 ke 24.11. klo 19 
Nuriasol, Fuengirola

su 23.1.2022 klo 18 
Suomelan sali, Fuengirola

Liput 15 €

Kunnianosoitus  
Chrisse Johanssonin  

mittavalle  
elämäntyölle.

Esiintyjät:
Erja Siljamo
Merike Link
Taina Köykkä
Iiro Rannema
Klaus Riste
Ville Rannila
Juha Päivärinta
Seita Van Den Eeden
Martti Välimäki
Erkki Hynynen
Mauri Saarinen
Sami Ikonen
Tapani Perttunen
Terhi Vuorio
Helena Hakkarainen
Maila Luostarinen
Marita Hakkarainen
Tiina Yli-Hakola
Merja Harjula
Tuula Kaunisto
Nina Kerminen
Laura Vairila
Ulla Turtola
Jukka-Pekka Köykkä
Eeva Keinonen
Helena Kaasalainen
Eva Lindberg
Ville Vesivalo
Paavo Ässämäki

Kyllä kaikki oli ennen paremmin -revyy
Ohjaus ja sovitus: Päivi Mäkinen
Kapellimestari: Kari Alajuuma
Äänitekniikka, valaistus: Harri Hii Savolainen 
Järjestäjä, puvustus: Marja-Leena Manninen
Äänitehosteet: Jarno Kinnunen
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Maanantai 9–10 Jooga      
 10.30–13.15 Hopeasepät/Käsityökerho
 10–11.30 Äijäpadel, Padel Los Pacos
 10–11.30 Leidipadel, Padel Los Pacos  
 11–14 Toimisto ja kirjasto avoinna     
 13.30–14.30  Äijäjumppa        
 14.45–15.45 Espanjan alkeiskurssi, 7/9 € *)  
	 15–18 Petankki, Cantera-puisto     
 16.30–17.45 Teematilaisuus, s.12     
 18–20 Golfkerho, kk:n 1. ma, s. 29
 18–20 Digikerho, kk:n 2. ja 4. ma, 5/7 €
 18–20 Hallituksen kokoukset, kk:n 3. ma
Tiistai 9–10 Venyttely      
 9.45–13 Frisbeegolf, DiscGolfPark, s. 28 
 10.30–13.30 Leivonta
 14.15–15.45 Kirjallisuuspiiri, kokoontuu vetäjän kotona
 14.45–15.45 Espanjan keskusteluryhmä, edistyneet, 7/9 € *)  
 16–17 Muistipiiri  
 17.15–21 Teatteriryhmä
Keskiviikko 9.30–13 Tilkkupiiri        
 10–11 Keppijumppa, Cantera-puisto   
 11.30–13.30 Padel, viikkokisat, Padel Los Pacos
 12–14 Mölkky, Cantera-puisto, Uutuus!
 14–15 Lounas, 6,50 €, s. 13
 15–18 Petankki, Cantera-puisto
 16–19 Musiikkiharjoitukset 
Torstai 9–12 Hopeasepät/Käsityökerho/Keramiikkakerho  
 13–14 Tanssijumppa
 14.15–15 Tuolijumppa, Girasolin patio,  Uutuus!
 15–16.30 Jooga
 16–19 Toimisto ja kirjasto avoinna
 17–21 Teatteriryhmä 
Perjantai 9–10 Keppijumppa, Cantera-puisto
 10–11 Keppijumppa, Cantera-puisto,  Lisävuoro! 
 10.30–15.30 Kuvataidepiiri, s. 8     
 12–14 Padel, Padel Los Pacos
 15–18 Petankki, Cantera-puisto 
 16–17 Rivitanssi, 5/7 €
 17–18 Lavatanssi, 5/7 €
 18.30–22 Suomelan iltamat (tietovisa ja karaoke)
Lauantai 10–16 Teatteri Suomelan harjoitukset
 18–22 Lauantaitanssit tai muuta ohjelmaa (seuraa ilmoittelua)
Sunnuntai 9–12 Mijas-kävely, lähtö Girasolin yläkulmalta
 11–13 Teatteri Suomelan tanssiharjoitukset
 13–15 Frisbeegolf viikkokisa, DiscGolfPark 
 14–17 Canasta
 18–21 Musiikkia tai teatteria (seuraa ilmoittelua)

*) Kielikurssit
 yhteistyössä  
 Sofia-opiston  
 kanssa 
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Ystävänpäivän iltamat vuonna 2012.

Urheilussa huipulle pääsemisessä on usein myös sattumalla 
osuutensa.  Toni Nieminen oli superlahjakkuus, mutta valta-
vaan menestykseen vaikutti oikea aika ja oikea paikka. Elettiin 

mäkihypyn suurta murrosta. Boklöv toi v-tyylin, jolle erityisesti Suomen 
vanhakantaiset naureskelivat. Ei kuitenkaan lahtelainen nuorisovalmen-
taja Jarkko Laine. Hän sai lajipäällikkö Matti Pullilta kiinnostavaa 
tutkimustietoa. DDR-taustainen biomekaanikko Gerhard Hochmuth 
oli tutkinut tuulitunnelissa v-tyylin vaikutuksia hyppyjen pituuksiin. 
Ne osoittivat, että v-tyylillä hypättiin huomattavasti pitemmälle.

Maajoukkueen yhteisleirillä silloinen päävalmentaja Kari Ylianttila 
nolasi uudesta tyylistä kiinnostuneen Toni Niemisen antamalla tälle 
leikkiauton. Leiki vaikka tuolla. Mutta Jarkko Laine toi v-tyylin oikeaan 
aikaan oikeaan paikkaan eli Lahden betoniin. Paras oppilas oli Toni 
Nieminen. Ei ollut poisoppimista vanhasta tyylistä ja nuori voimis-
telijataustainen oppi salat nopeasti. Myöhemmin tyylin omaksuivat 
muutkin ja ajan ja paikan etu menetettiin.

Jari Litmasen isä Olavi ”Mane” Litmanen teki uran Lahden Reippaas-
sa. Poika kulki isänsä jäljissä, välillä vähän liikaakin. Kun vanhemmat 
lukitsivat varaston oven, ettei poika pääsisi aina potkimaan pihalle, hän 
rikkoi ikkunan. Juniorina Jari pelasi aina omaa ikäluokkaansa vanhem-
missa joukkueissa ja Reippaan edustusjoukkueessa jo 16-vuotiaana. 
Tie jatkui MyPa:n ja HJK:n kautta Ajax Amsterdamiin. Mutta sielläkin 
tuli oikea aika ja paikka. Päävalmentaja van Gal oli jo hylkäämässä 
Litmasen, kunnes joku apuvalmentajista sanoi, että kokeillaan ns. 
kymppipaikalla. Ilman tätä tarina saattaisi olla toisenlainen.

Oikea aika ja paikka on myös 24.–25. huhtikuuta 2022 Fuengirolan 
Elolassa. Silloin juhlitaan satavuotisen kansallispelimme kauden avausta 
kolmannen kerran Fuengirolassa. Pelin herättämästä kiinnostuksesta 
ja yleisömääristä voisi päätellä, että on oikea aika ja paikka. Hauska 
ja viihdyttävä urheilutapahtuma on myös ennen ennakkoluuloiselle 
urheilukolumnistillekin. Hauskaa ja viihdyttävää urheilun ja liikunnan 
pitää ollakin.

Markku Teräväinen
Kirjoittaja on Fuengirolassa asuva entinen urheilutoimittaja.

Oikeaan aikaan  
oikeassa paikassa
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Vithas Xanitin suomalaiseen tiimiin 
viime vuoden marraskuussa liitty-
nyt lääkäri Lisa Pelttari on pitkän 

uransa aikana todennut useita kertoja, miten 
tarpeellista potilaalle on voida puhua tilan-
teestaan omalla äidinkielellään. Pelttari on 
sisätautilääkäri ja kardiologi, mutta hän on 
toiminut myös toistakymmentä vuotta mat-
kailulääkärinä ja hoitanut maailmalla sairas-
tuneiden asioita. ”Kun sairastuu vakavasti, 
mikään ei ole niin tärkeää kuin kontakti 
omaa äidinkieltä puhuvaan henkilöstöön. 
Matkailulääkäri toimii yhteyshenkilönä 
kohdemaan sairaalan ja suomalaisen sai-
raalan välillä ja potilaalle on äärimmäisen 
tärkeää, kun suomalainen lääkäri soittaa ja 
kertoo, mitä kohdemaan lääkärit ovat sano-
neet”, Pelttari kertoo. Hän on tehnyt pääosan 
työurastaan TYKS:ssä Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirissä. Fuengirolassa hän 
toimii myös yleislääkärinä.

Ilkka Saarelainen on toinen Vithas 
Xanitin suomalainen yleislääkäri.

”Olen tehnyt työterveyshuoltoa 30 vuot-
ta. Lisäksi olen toiminut merimieslääkärinä 
ja hoitanut kymmenen vuotta ihotauteja, 
mutta en ole kuitenkaan erikoislääkäri. Olen 
täällä osan vuodesta ja Lisan kanssa vuorot-
telemme niin että aina toinen on paikalla”, 
hän kertoo. Vithas Xanitin lääkärikeskus 
toimii Fuengirolan keskustassa bussikadulla 
osoitteessa Avenida Ramon y Cajal 5.

Oma sairaala
Vithas Xanit on Espanjan toiseksi suurin 
yksityissairaalaketju, jolla on 27 sairaalaa 
ympäri Espanjaa. Aurinkorannikon potilaat 
hoidetaan Benalmadenan sairaalassa.

Sairaalassa on suomalaisille kaksi omaa 
tulkkia, Petra Rubiales Peltola ja Flora 
Laisaari. ”He auttavat ensiavussa ja jos 
henkilö joutuu osastolle, niin sitten jatka-
vat tulkkausta siellä. He käyvät joka päivä 
katsomassa, miten potilas voi ja ovat koko 
ajan auttamassa. Jos esimerkiksi täytyy 
järjestää uusi matka, he ovat yhteydessä 

Xanitissa palvellaan suomeksi

Lisa Pelttari,  
Marita Ekman ja 
Ilkka Saarelainen 
ovat Vithasin 
suomalaisosaajia.
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Hieronta-terapeutti
Angeelika Rähni
Calle las Viñas 22, Los Pacos 
Puh. +34 602 627 627

Hinnat yhtä edulliset kuin ennen:
Jalkahoito tarjous  25 e
Luxus kasvohoito  35 e
Kulmat, ripset   10 e
Manikyyri  10 e
Hieronta 60 min.  25 e
Hieronta 90 min.  35 e
Hunajahieronta 90 min. 35 e
NU SKIN -kasvo- ja vartalohoidothi
nn

as
to Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 10

Puhelin +34 659 178 385  
Avoinna ma-la 12-18, su suljettu

Suomelan jäsenetuna kahvi 
ruokailun yhteydessä.

matkatoimistoon, kertoo Marita Ekman. 
Fuengirolan lääkärikeskuksen suomalaiseen 
tiimiin kuuluvat myös Veera Riekkinen, 
joka hoitaa ajanvaraukset ja Mia Terella 
Kinberg, joka on lähihoitaja. ”Kaikissa mei-
dän mainoksissa on ajanvarausnumero, jo-
hon aina vastataan suomeksi. Viikonloppu-
na numero on minulla, ja siihen voi soittaa, 
jos on todellinen hätä. Erikseen kuitenkin 
on hätänumero, joka menee sairaalaan, 
mistä saa ambulanssin tai lääkärin kotiin. 
Teemme yhteistyötä kaikkien matkavakuu-
tusyhtiöiden kanssa, myös kansainvälisten. 
Mutta myös potilaat ilman vakuutusta ovat 
tervetulleita meille, kun he haluavat suo-
menkielistä palvelua. Lääkärikäynnin hinta 
on suunnilleen sama, kuin Suomessa kävisi 
yksityisesti erikoislääkärissä”, Marita kertoo.

Potilaan tyytyväisyys tärkeää
Lisa Pelttari on tehnyt paljon töitä seniorei-
den ja monisairaiden kanssa ja kokee työnsä 
Aurinkorannikolla haastavaksi, koska täällä 
on paljon tähän ryhmään kuuluvia potilaita. 
Hän näkee oman työnsä palveluammattina. 
”Minulle on tärkeää, että potilas saa sen 
palvelun, jota on tullut hakemaan. Varsin-
kin kun potilas on monisairas, kysyn tuli-

ko varmasti kaikki asiat käsiteltyä ja onko 
hän tyytyväinen käyntiinsä. Me olemme 
asiantuntijoita ja potilaille pitää antaa vas-
taukset heitä askarruttaviin kysymyksiin 
ja antaa kokonaisvaltainen arvio erityisesti 
monisairaiden potilaiden kohdalla. Näillä 
periaatteilla tulee parempi tulos ja potilaskin 
sitoutuu paremmin omaan hoitoonsa. On 
tärkeää, että ensimmäisellä käynnillä saam-
me laitettua potilastietojärjestelmään kaikki 
asiakkaan sairaudet ja lääkitykset, jolloin 
ne ovat kaikkien lääkäreiden käytettävissä”, 
Lisa Pelttari sanoo.

Leena Keskiaho
Kuva Riitta Martela

Vithas Xanit tarjoaa erikoishintoja 
Suomelan jäsenille. 10 prosentin 
alennuksen saa muun muassa ham- 
mashoidosta, esteettisen kirurgian 
palveluista, hyperbaarisesta happi-
hoidosta ja erilaisista tarkastuksista. 
20–40 prosentin alennus tulee 
lääketieteen erikoistumisalojen 
tarkastuksista, joita on tarjolla useita. 
Luettelo löytyy Suomelan nettisivuilta.
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ONNEKSI ON KIRJOJA

Olen turvallisuushakuinen ihminen. Ulkomailla asuminen oli aina 
haaveeni, mutta turvallinen vakituinen työpaikka piti minut tiukasti 
Raumalla. Eläkettä odotellessa vierähti 35 vuotta. Kun vapaus viimein 

koitti, ulkomaat unohtuivat. Tuntui niin uskomattoman hyvältä, että loma 
vaan jatkuu ja jatkuu. Oli lupa jäädä kotiin. Sai lukea sanomalehdet, juoda 
aamukahvit, lähteä lenkille ilman aikataulupaineita. Edelleen tunnen iloa 
samoista asioista.

Vaihtelua toivat marraskuiset matkat Kanarialle. Parhaat muistot Playa del 
Inglesistä ovat suomalaiset Baile Retrot -lavatanssileirit. Kun tuo kaukainen 
saari oli koluttu aika tarkkaan, keksin kokeilla Aurinkorannikkoa. Kävin 
ensin rannikon pohjoispäässä Almerian alueella, mutta sieltä ei oikein löy-
tynyt ohjelmaa minulle epägolfarille. Toista on Fuengirolassa, täällä viihtyy, 
ja tekemistä riittää.

Suuri kiitos ”kotoutumisesta” kuuluu Suomelalle. Aurinkorannikolle suun-
taa koko ajan lisää suomalaisia ja yhä nuorempia. Suomela toimii mainiona 
yhdyssiteenä myös heille. Olen onnistunut yhdistämään huvin ja hyödyn. 
Teen työvuoroja Suomelan kirjastossa ja väsäilen tietovisoja, joita olen pitänyt 
perjantain iltamissa Suomelan salissa.

Lukeminen on aina ollut harrastukseni. Suosittelen sitä todellisena kestävän 
kehityksen lajina. Kirjaston kirja on paperin kierrätyksen huippua. Kirjan 
avulla on mahdollista elää enemmän kuin yksi elämä ja pystyy siirtymään 
kaukomaille ilman vaivalloista ja ilmastoa kuormittavaa matkustamista. 
Usein esitetty kysymys on, voiko lahjoittaa vanhoja kirjoja. Vastaus: hyllyt 
ovat täynnä, mutta jossain tapauksissa se on mahdollista. Uutuuskirjat ovat 
kysytyimpiä, sekä kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus että dekkarit. Jos mat-
kassanne kulkeutui uusi kirja, niin malttaisittekohan luettuanne luovuttaa 
sen Suomelan jäsenistön saataville kirjastoon?

Kristiina Saaristo 

Kristiina on tavattavissa 
Suomelan kirjastossa 
torstaisin klo 16–19.  
Maanantaisin klo 11–14 
siellä on Anni Tammisto.
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Viveros Guzmán,  
Alhaurin de la Torre

Monesti olin ihmetellyt, että kaksi miespuo-
lista kaveriani kertoivat käyvänsä enemmän 
tai vähemmän säännöllisesti ostamassa kas-
veja Viveros Guzmánilla. Enpä ihmettele 
enää. Halusin parvekkeelle jotain vihreää 
ja kukkia pitkän talven ajaksi. Guzmánin 
puutarhamyymälä on nähtävyys! Meillä meni 
ensimmäisellä reissulla kaksi tuntia, enkä 
mielestäni vieläkään saanut tarpeeksi. Val-
tavat hallit täynnä erilaisia kasveja, ruukkuja 
ja kaikkea mahdollista puutarhaan. Paljon 
myös tuttuja kasveja, myös yrttejä. Kasvien 
joukossa on hienoja patsaita, katossa kristal-
likruunuja. Perille on helppo osata, myymälä 
sijaitsee Alhaurin de la Torren keskustan 
tuntumassa. Turha edes yrittää enemmän 
selittää – se täytyy kokea!       Alli Puirava

Julkaisemme joka numerossa lukijoidemme matka- 
helmiä Andalusiasta. Kerro meille oma löytösi!

Playa de Bolonia,  
Tarifa

Koko perheemme yhteinen intohimo on 
surffaus. Espanjassa lomaillessa olemme 
ihastuneet Tarifan dyynialueisiin ja löytä-
neet sieltä oman paratiisimme. Pikkubussiin 
mahtuvat lasten ja koirien lisäksi iso perhe-
teltta sekä yöpymis- ja ruoanlaittovälineet, 
surffilaudat kulkevat katolla. Telttailun ei 
tarvitse olla alkeellista vaan nautimme 
mukavuuksista, kahvikin valmistuu kap-
selikeittimellä. Leirintäalueella on hyvät 
palvelut, tuoretta leipää saa tilattua aamuksi 
ja lähistöltä löytyy viihtyisiä rantaravin-
toloita. Bolonian ranta on rauhallinen ja 
siellä koiratkin voivat juosta vapaana. Päivät 
kuluvat aalloilla surffatessa ja rantahietikolla 
lämmöstä sekä kuplajuomasta nauttien.    
 Kati Vartiainen

MATKAMUISTOJA
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Tarjoukset Suomelan 
jäsenille: 

Linssit -35%, kehykset -30%
Ilmainen näöntutkimus ja 

silmänpohjakuvaus
Kuulolaitteet -30%

Ilmainen kuulotutkimus

Suomalainen optikko
optica.avenida@gmail.com

Av. de Los Boliches 80 
(Fuengirola) 

puh. 952 460 888
ma-pe 10-19, la 10-13.30

Av. de Mijas 6 (Fuengirola) 
puh. 952 475 788

ma-pe 10-14 ja 17-20,  
la 10-13.30

C. Antonio Machado 4  
(Mijas Costa) puh.  952 592 090 

ma-pe 10-14 ja 17-20, 
la 10-13.30

Liikunta-alan opiskelijat Riia Tuominen ja Meeri Lindgren 
saapuivat Fuengirolaan lokakuun puolivälissä. Molemmat 
opiskelevat kolmatta vuotta liikuntaneuvojiksi Kisakallion Ur-
heiluopistossa Lohjalla. Heillä on paraikaa kahden kuukauden 
työharjoittelujakso, jonka he suorittavat muun muassa ohjaten 
Suomelan liikuntapiirejä. Meeri ja Riia erikoistuvat opinnoissaan 
terveyttä edistävän ja elämysliikunnan harjoitteisiin. Työssäop-
pimisen tueksi harjoittelijat haluavat molemmille 3–10 hengen 
pienryhmät, joissa laaditaan osallistujille kunto-ohjelma. Ryh-
mien tapaamiset ovat vähintään kerran viikossa Suomelassa.

Jussi-Mikko Kesti

Tule mukaan 
liikunnan 

pienryhmiin! 
Ilmoittaudu 

toimistolla tai 
harjoittelijat@
suomela.info

TYÖHARJOITTELIJAT

Riia ja Meeri liikut-
tavat Suomelassa 
3.12. saakka.
Kuva kotialbumista
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30 vuotta eikä suotta  
– onnea Suomelalle  
ja suomelalaisille!

Intian pääministeri Rajiv Gandhi murhattiin 21.5.1991 pommi-iskussa 
ja Etiopian diktaattori Mengistu Haile Mariam luopui vallasta ja 
pakeni Zimbabween. Pari päivää myöhemmin Guns N’ Roses aloitti 

rock-musiikin historian pisimmän maailmankiertueensa ja presidentti 
Mauno Koivisto kertoi, ettei Suomi hae jäsenyyttä Euroopan yhteisössä. 
Neuvostoliitto oli hajoamassa, Viro julistautui itsenäiseksi ja SKOP oli 
kaatumassa. Kaiken tämän myllerryksen keskellä Suomessa oli alkamassa 
lähihistoriamme suurin talouskriisi. 

Espanjan Fuengirolassa paistoi aurinko 22.5.1991. Benalmadenassa oli 
puolipilvistä. Asociación Finlandesa Suomela oli syntynyt. Fuengirolan 
ulkosuomalaiset olivat saaneet kauan odotetun oman virallisen yhteisönsä.

Maailma on muuttunut. Koivisto muutti Eurooppa-kantaansa vuon-
na 1992, kansaa kuultiin ja Suomi liittyi EU:n jäseneksi. Talouskriisi 
selätettiin, vaikkakin monien kansalaisten selkänahkojen repimisen 
kustannuksella. Kolmessa vuosikymmenessä myös Suomela on kas-
vanut ja kehittynyt. Siitä on tullut Aurinkorannikon suurin ja kaunein 
suomalaisyhteisö, jonka suosiosta jopa kilpaillaan. 

Maailma muuttuu koko ajan. 2020-luvulla yhdistykset toimivat tehok-
kaasti ja ovat omaksuneet asiakaslähtöisen brändiajattelun. Nykyistä 
Suomelaakin voidaan ajatella laajaksi palvelukonserniksi. Muuttuvan
maailman keskellä kuitenkin kaikkein tärkeintä on yksilö, yhteisölli-
syys ja kaikkia yhdistävä arvomaailma. 
 
Onnea vahvalle yhteisölliselle Suomelalle!

Markus Aho 
Kirjoittaja on Aurinkorannikolla  

toimiva kiinteistönvälittäjä.
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Aurinkorannikko
Suomenkielisiä lääkäreitä
ja henkilökuntaa

Ambulanssi- ja lääkäripäivystys 24h/vrk, 900 200 116
Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290

Ambulanssi- ja Lääkäripäivystys 24h/vrk: 
900 200 116

 

 

Suomenkielinen yhteyshenkilö:
Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

C. Hoyo, 15
952 058 860

Av. Ramón y Cajal s/n. Edificio Beroe.
952 477 310

 

     Vithas Medical Centre Torremolinos

Vithas Medical Centre Fuengirola  

     
Manilva

Marbella Fuengirola

Benalmádena

Torremolinos

Málaga
Nerja

R. de la 
Victoria

Torre 
del Mar

 

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

KILPAILUKUTSU
 

Frisbeegolfin harrastajille
Suomela 30 v. Open

Disc Golf Park Mijas
sunnuntai 28.11. klo 13

Kokoontuminen radalle klo 12.30
Sarjat: naiset, miehet  

ja seniorit +60 v

Osallistumismaksu Suomelan 
jäsenet 8 €, muut 10 €

Ilmoittautuminen 25.11. mennessä 
frisbeegolf@suomela.info 

tai +358 50 377 5534 / Panu
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GOLFKERHON UUTISIA

Avoimet ovet lauantaina 13.11. 
klo 15–17.30 Lauro Golfissa

Tervetuloa nauttimaan 
golfin pelaamisesta! 
Yhteistyössä:  
Lauro Golf Academy/ 
Tapani Saarentola

Kokenut golfari, nyt sinulla on mahdollisuus tuoda golfista 
kiinnostunut ystävä kokeilemaan golfia. Tapani Saarentola 
tarjoa uusille golfareille tutustumisen golfin saloihin Lauro 
Golfin rangella 13.11. klo 15.00 - 17.30. Et tarvitse omia väli-
neitä vaan kaikki tarvittava on paikan päällä. Kokoontuminen 
suoraan golfakatemiassa, joka sijaitsee kilometritolppa 14 koh-
dalla vasemmalla puolen A404 tietä tultaessa Malagasta päin.

Tapahtuma on ilmainen osanottajille.
Tervetuloa!
Osoite: Cortijo El Paredón Carretera de Málaga a Coin A-404, 
Km 14 29130 Alhaurin de la Torre Málaga
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Suomalainen lääkäriasema

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

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com

Työelämään tutustuminen, jossa peruskou-
lun viimeisen luokan oppilas pääsee viikon 
harjoitteluun, on ollut pitkään opetussuun-
nitelmassa tet-jaksona lukuvuoden aikana.

Suomela saa vieraakseen Emil Ojalan, 
joka on 15-vuotias peruskoulun yhdeksäs-
luokkalainen Kotkasta. Emilin harrastukset 
ovat todella monipuolisia. Hän harrastaa 
vapaa-ajallaan telinevoimistelua, tennistä, 
frisbeegolfia ja mikroautoilua eli kartingia. 
”Voimistelua olen harrastanut jo 11 vuotta 
ja kilpailuissa olen käynyt seitsemän vuo-
den ajan”, Emil kertoo ja jatkaa: ”Vuodesta 
2020 alkaen olen valmentanut 4–9-vuotiaita 
poikia telinevoimistelun alkeisiin. Tennis-
tä olen harrastanut kaksi vuotta, ja vaikka 
kokemukseni siinä on lyhyt, niin pelit kyllä 
sujuvat ongelmitta. Mikroautoharrastuk-
sesta kokemusta on jo kymmenen vuotta.”

Kotkan Telinevoimistelijoissa Emil on 
toiminut valmentajana vuoden 2020 alusta 
kolme tuntia viikossa. Onpa hänellä myös 
kokemusta kesätöistä toimiessaan ohjaa-
jana Karhulan Katajaisissa 6–8-vuotiaiden 
yleisurheilukoulussa. Tutustumisjaksostaan 
Suomelassa Emil tekee koululleen raportin. 
Hyvä Emil, tervetuloa!

Jussi-Mikko Kesti
Kuva Ojalan perhealbumi

EMIL TET-HARJOITTELUUN

Suomelan 
matka  
suklaa- 
kaupunki  
Ruteen

Perjantai 
26.11.
 
Hinta 40 €.
Lähtö  
Los Pacos  
klo 9.15.  
Paluu  
n. klo 17.

Varaa jo 
kalenteriin 
ja seuraa  
ilmoittelua.

Tu
lo
ss
a
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Kotisivut www.suomela.info
Toimisto info@suomela.info  

HALLITUS:
Puheenjohtaja Kirsi Oras pj@suomela.info +34 662 949 122 
Varapuheenjohtaja Seppo Moilanen varapj@suomela.info +358 50 041 1426
Sihteeri Anne Koskimaa sihteeri@suomela.info +358 44 020 4458
Rahastonhoitaja Seppo Moilanen rahat@suomela.info +358 50 041 1426 
Tiedottaja Riitta Pulkki viestinta@suomela.info +358 50 364 8113 
Suomelan tilat Klaus Riste tilat@suomela.info +358 44 240 9082 
Ravintolavastaava Merike Link ravintola@suomela.info +358 40 560 2960
Harjoittelijat Riitta Pulkki  harjoittelijat@suomela.info +358 50 364 8113
Markkinointi Kirsi Oras markkinointi@suomela.info +34 662 949 122
Suomelan Sanomat Riitta Pulkki  media@suomela.info +358 50 364 8113
Matkat, some, nuoriso Jarno Kinnunen matkat@suomela.info +34 675 713 834 
 
MUUT TOIMINNOT:
Golf Sari Harilainen golf@suomela.info +358 41 507 0070
Kirjasto Anni Tammisto  kirjasto@suomela.info +358 40 592 0977
Kirjasto Kristiina Saaristo kirjasto@suomela.info +358 40 546 4027
Kokki Jone Viitanen  +358 44 240 9082

OTA YHTEYTTÄ

Jäsenedut
Suomelan yhteistyökumppanit tarjoavat 
rahanarvoisia etuja. Asioidessasi esitä jäsen-
korttisi. Tutustu jäsenetuihin nettisivuilla:
www.suomela.info/jasenedut

Vuokrattavat tuotteet
Lastentarvikkeita, polkupyöriä ym. Tutustu 
tuotteisiin, hintoihin ja käytäntöihin net-
tisivuilla: www.suomela.info/jasenedut/
vuokrattavat-tuotteet

Osoitteet
Sali: Camino de la Cantera 49 AB,  
Edif. Girasol, Los Pacos
Toimisto ja kirjasto: 
Calle las Viñas 54, Edif. Girasol, Los Pacos
Postiosoite:
Asociación Finlandesa Suomela
Calle las Viñas 54,  
29640 Fuengirola, España

Jäsenmaksut 
Toimintakausi 1.10.2021–31.12.2022:
l Kausi- eli vuosijäsenmaksu 35 €
l Kuukausijäsenmaksu 15 € (30 päivää)
l Opiskelijajäsenmaksu 15 €/kausi
l Perhejäsenyys 80 €/kausi tai 40 €/kk
 (2 aikuista + lapset)
l Ainaisjäsenmaksu 350 €

Jäseneksi voi liittyä
l Tekemällä jäsenhakemuksen nettisivuil-
lamme
l Suomelan toimistolla, maksu joko kätei-
sellä tai maksukortilla
l Tilisiirrolla, viestikenttään jäsenten nimet
Maksun saaja: 
Asociación Finlandesa Suomela.
Tilinro:ES09 3058 0860 7127 2041 5807
(sähköisesti maksettaessa ei välilyöntejä)
BIC-SWIFT-koodi: CCRIES2AXXX.
Pankki: Cajamar Fuengirola.
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Harrastuspiirit
Opiskelu
Espanjan kieli    Susana Alba Nieminen  espanja@suomela.info  +34 687 671 032
Muistipiiri  Ulla Turtola  muisti@suomela.info   +358 50 585 8670
Digikerho Jarno Kinnunen digi@suomela.info   +34 675 713 834

Käden taidot
Hopeasepät  Jukka Mero  hopeasepat@suomela.info +34 680 818 754
Käsityökerho  Ulla Turtola  kasityo@suomela.info   +358 50 585 8670
Tilkkupiiri  Eija Kovanen tilkku@suomela.info   +34 610 959 481
Keramiikka  Helena Björklund keramiikka@suomela.info  +358 40 062 211
Leivonta             (itseohjautuva ryhmä) leivonta@suomela.info

Kulttuuri
Kirjallisuus  Oiva Ikonen  kirjallisuus@suomela.info  +358 50 910 7647
Kuvataidepiiri  Tarja Pihlanen  kuvataide@suomela.info  +34 657 850 303
Teatteri Suomela    Päivi Mäkinen teatteri@suomela.info   +358 40 059 7445

Liikunta
Jooga  Riitta Pulkki  jooga@suomela.info   +358 50 364 8113
Keppijumppa  Riitta Pulkki  keppijumppa@suomela.info +358 50 364 8113
Tanssijumppa  Marita Hakkarainen  tanssijumppa@suomela.info  +358 40 507 3133
Tuolijumppa  Riitta Pulkki  harjoittelijat@suomela.info  +358 50 364 8113
Venyttely  Riitta Pulkki  venyttely@suomela.info  +358 50 364 8113
Äijäjumppa  Riitta Pulkki  harjoittelijat@suomela.info  +358 50 364 8113

Lajit ja ulkoilu
Frisbeegolf  Paavo Ässämäki  frisbeegolf@suomela.info  +358 40 073 3656
Golf  Sari Harilainen  golf@suomela.info   +358 41 507 0070
Padel Paavo Ässämäki padel@suomela.info   +358 40 073 3656
Mölkky Markku Johansson molkky@suomela.info  +358 50 040 5511
Petankki  (itseohjautuva ryhmä) petankki@suomela.info
Mijas-kävely  (eri vetäjiä)  mijaskavely@suomela.info

Tanssi ja viihde
Rivi/lavatanssi  Marita Hakkarainen  rivitanssi@suomela.info  +358 40 507 3133
Canasta Helena Hakkarainen canasta@suomela.info  +358 40 865 4005
 Juha Hakkarainen    +358 40 701 9378

TERVETULOA KIRJASTOON!
Asiointiin tarvitset vain voimassaolevan Suomelan 

jäsenkortin. Kirjasto on auki maanantaina  
klo 11–14 ja torstaina klo 16–19. Kirjasto sijaitsee  

Los Pacosissa Suomelan toimiston vieressä. 
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KAMPAAJA  
KOSMETOLOGI  

KYNSI-RIPSI- 
TEKNIKKO 
HIEROJA

    JÄSENEDUT:
MIESTEN HIUSTENLEIKKUU 13 € (15 €) 
RIPSIEN KESTOTAIVUTUS 49 €  (55 €)

HIERONTA 1 h 35 € (40 €)
Puh. +34 722 821 329             Timma.es/helmifuengirola

Bernabe Tierno 3, Lindamar 2, Fuengirola
Paseon Mercadonan ja feria-alueen välissä

MYÖS KOTIINKULJETUS!
MA–PE
10–19

LA
10–16

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

www.ewalds.fi l @Ewalds
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Olemme palveluksessanne,  tervetuloa asiakkaaksemme! 
Av. Jesús Cautivo 42, Local 1 l 29640 Fuengirola

www.sunloma.es l +34 626 760 494 l info@sunloma.es

Sunloma on pitkäaikainen ja 
luotettava kiinteistövälittäjä 
Aurinkorannikolla. Autamme 
kaikissa asuntoasioissanne,  
olipa kyse myynnistä, osta-
misesta tai vuokraamisesta. 
Kaikilla välittäjillämme on 
espanjalainen kiinteistönväli-
tystutkinto. Suomelan jäsenille 
tarjoamme kaupanteon yhtey-
dessä erityisetuna energia- 
todistuksen, arvo 80-120€.

Tarvitset vain yhden  
välittäjän, saat koko 
ammattitaitoisen 
tiimin käyttöösi.


