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HÄLYTYSNUMEROT 

112 Hätäkeskus 

061 Ambulancia, Ambulanssi (julkisiin sairaaloihin) 

080 Bomberos, Palokunta 

091 Policía Nacional, Rikospoliisi 
 Varkaudet, ryöstöt, murrot, kotiväkivalta, huumerikokset 

092 Policía Local / Policía Municipal / Guardia Urbana, Paikallispoliisi 
 Tappelut, kolarit, järjestysongelmat, epäselvät tilanteet 

062 Guardia Civil 
 Kaupunkien ulkopuolella tapahtuneet onnettomuudet, 
 liikenteen valvonta, poliisitoimi maaseudulla 
 

SOS-tulkkipäivystys 618 56 66 03 (tallenna puhelimeesi) 
suomenkielinen päivystys 24/7,  tulkkaus vain  hätätilanteessa. 

Yksityisklinikoita ja -ambulansseja Aurinkorannikolla 

Vithas Xanit Hospital International Benalmádena 900 200 116 

Clínica Quirón, Marbella/Málaga/Fuengirola 952 46 14 44 

Clínica Santa Elena Torremolinos 900 21 04 14 

Helicópteros Sanitarios ( Costa del Sol -alue) 952 81 18 18  

Flying doctors 902 750 688, 952 378 233 mille yksityisklinikalle tahansa 

 

Yksityisten sairaaloiden ambulanssit saapuvat yleensä nopeammin kuin 
kunnalliset, joista on kova pula. 

 

Hätäkeskus suosittelee soittamaan 112-numeroon, koska hätäkeskus 
koordinoi eri yksiköiden toimintaa, kun ja jos paikalle tarvitaan vaikkapa 
ambulanssi, poliisi ja palokunta. Tällainen tarve syntyy helposti tilantees-
sa, jossa ovia ja portteja joudutaan avaamaan muulla kuin avaimella. 
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TURVAOPAS 

Suomalaisia lomailee ja asuu Espanjan Aurinkorannikolla vuosittain usei-
ta kymmeniä tuhansia. Aina sattuu ja tapahtuu. Tämän turvaoppaan tar-
koituksena on tehdä oleminen meille kaikille vielä turvatummaksi. Jokai-
nen voi kantaa kortensa turvakekoon: huolehtimalla omaisuudestaan, 
tutustumalla naapuriinsa ja auttamalla kanssaihmistä. Laita tämä opas 
kotisi tai lomakotisi seinälle näkyvälle paikalle. Lue ohjeet huolellisesti.  
 

Erityisen tärkeää on, että kirjoitat osoitteesi selkeästi täsmälleen oikeas-
sa muodossa sille varatulle paikalle. Kun vuokraat asunnon, pyydä vä-
littäjää kirjaamaan asunnon osoite tähän oppaaseen avaimien luovutuk-
sen yhteydessä. Varmista itse osoitteen oikeellisuus. 
Selvitä etukäteen apujoukkojen pääsy luoksesi hädän hetkellä: paras 
reitti, porttien ja ovien avaaminen ja avaajat. 
Ambulanssia tarvitaan useimmiten kotiosoitteeseen ja valitettavan 
usein apu ei löydä nopeasti perille vaillinaisen osoitteen vuoksi! Asun-
tosi GPS-kordinaatit voivat olla hyödylliset syrjäseudulla. 

Oma osoitteeni: 

 

 

 

 

Esim. 

(Edificio/edif/Edf) Casa Grande (kiinteistön nimi) 

Paseo Maritimo 28, F(ase)2, B(loque)1, P(ortal)2, 3o(Planta)B  

29640 FUENGIROLA 

Kaikissa osoitteissa ei ole eikä tarvita kaikkia osatekijöitä: 

Fase (vaihe), Bloque (rakennus), Portal (porras), Planta (kerros), 

Vivienda (asunto, esimerkissä B) 
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HOITOMAHDOLLISUUDET 

Espanjassa ja Aurinkorannikolla on toimiva julkinen terveydenhoitojär-
jestelmä ja sen lisäksi tarjolla on runsas valikoima yksityisiä palveluita. 

Löydät kaikki Málagan seudun terveyskeskukset, sairaalat ja päivystyspo-
liklinikat Palveluhakemistosta kuin myös edustavan joukon yksityisiä pal-
veluntarjoajia. Muistathan, että Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalle Kela 
korvaa hoitopalkkiot suomalaisen taksan mukaan, jolloin suhteellinen 
korvaus täkäläisistä yksityishoidoista on suurempi. Useimmiten saat suo-
malaiselta palveluntarjoajalta valmiiksi täytetyt Kela-paperit mukaasi. 
Lääkärit tai lääkäriasemat eivät kuitenkaan suoraan vähennä kelaosuuk-
sia laskustasi.  

Yhteiskunnalliseen hoitoon olet oikeutettu alati muuttuvien EU-
säännösten mukaisesti. Ainakin tilapäinen matkailija on oikeutettu kii-
reelliseen ensiapuun eurooppalaisen sairaanhoitokortin turvin. Tällöin 
hoito on sama kuin maan omalle kansalaiselle ja lasku menee suoraan 
Suomeen Kelalle.  

Vakuutuksen tai oman lompakon turvin voi hakeutua yksityislääkärille tai 
yksityissairaalaan.  Jos yksityissairaala hyväksyy  vakuutuksen suoraveloi-
tuksen, se joutuu aina tarkistamaan tilanteen vakuutusyhtiöstä etukä-
teen ja jokaista tapahtumaa kohden erikseen. 

Kunnallisessa terveydenhuollossa lääkäriajat varataan etukäteen terveys-
keskuksista. Useissa terveyskeskuksissa on mahdollista mennä lääkäriin 
kiireellisissä tapauksissa ilman ajanvarausta, kuten Suomessakin. Tästä-
kin palvelusta käytetään nimitystä Urgencia. 

Hätätapauksissa kannattaa kuitenkin hakeutua ’oikeaan’ ensiapuun - Ur-
genciaan. Näitä päivystyspoliklinikoita löytyy sairaaloiden  yhteydestä. 
Palveluhakemistosta näet, minkä sairaalan alueeseen kuulut ja voit ha-
keutua hoitoon aluejakosi mukaan. Oikeassa hätätapauksessa mene vain 
lähimpään Urgenciaan.  Fuengirolan alueella asuvat kuuluvat Marbellan 
aluesairaalaan. 

Nettisivuiltamme löydät lisätietoja ja ohjeita sairaaloiden poliklinikoille, 
teho-osastoille ja vuodeosastoille sekä terveyskeskuksiin ja erityistutki-
muksiin. Järjestelmä toimii - mutta jossain määrin eri tavalla kuin suoma-
lainen. 
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Málagan alueen sairaalapiirit 

Aurinkorannikolla kunnat Esteponasta Fuengirolaan kuuluvat 
Hospital Costa del Solin (HCS) piiriin: Benahavís, Casares, Estepona, 
Fuengirola, Istán, Marbella, Manilva, Mijas, Ojén. Näiden erikoislääkä-
riyksikkö on : Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas  
(Mijas C.A.R.E.). 

Benalmádena kuuluu oman sairaalansa 
Hospital Alta Resolution – Benalmádena (HAR) piiriin. 

Muut Málagan alueen kunnat kuuluvat sitten Málagan aluesairaalan 
Carlos Hayan piiriin. 
Tutkimuksiin potilaita voidaan ohjata muuallekin kuten Málagan Virgen 
de la Victoriaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveluhakemiston listaan on merkitty ne keskussairaalat, joissa toimii 
myös päivystyspoliklinikka, Urgencia 24h. Myös Fuengirolan ja Mijaksen 
rajalla Mijaksen Las Lagunasissa toimii Urgencia. Sillä ei kuitenkaan ole 
sairaalaresursseja, joten vakavissa tapauksissa kannattaa mennä suoraan 
Marbellan Hospital Costa del Solin Urgenciaan. Kuten Suomessakin no-
peimmin hoitoon pääsee, kun päivystyksen ovelle saapuu ambulanssilla. 
Vakavissa tapauksissa kannattaa tilata ambulanssi ja vähemmän vakavis-
sa hoitaa kuljetus itse. 
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KIIREESTI LÄÄKÄRIIN TAI SAIRAALAAN 

Selvitä itsellesi mahdollisuutesi ja toiveesi etukäteen siltä varalta, että 
sairastut tai loukkaannut vakavasti. Siis silloin, kun et vielä tarvitse apua, 
etkä kuvittele sellaista koskaan tarvitsevasikaan.  

Aurinkorannikolla on myös mahdollista saada lääkäri kotikäynnille kotiin 
tai hotelliin. Tarjolla on palvelua suomeksi, englanniksi ja espanjaksi. Tu-
tustu vaihtoehtoihin Turvaoppaan keskiaukeamalle sijoitetussa Palvelu-
hakemistossa. 

Yksityisten sairaaloiden ambulanssit saapuvat yleensä nopeammin kuin 
kunnalliset. Toisinaan voi kunnallisten ambulanssien odotusaika venyä 
tunneiksikin potilasruuhkan vuoksi. Kuljetuksia toki hoidetaan lääkärin 
arvioimassa kiireellisyysjärjestyksessä. 

Jos sinulla on matkavakuutus tai vastaava, kannattaa yleensä hankkiutua 
yksityissairaalaan tai  -lääkärille. Jos sinulla ei ole yksityisvakuutusta ja 
olet Suomen sosiaaliturvan piirissä, tarvitset eurooppalaisen sairaanhoi-
tokortin saadaksesi palveluja kunnallisen terveydenhuollon puolelta.  

Julkinen ambulanssi (112 / 061) kuljettaa ainoastaan julkiseen sairaalaan 
ja vastaavasti yksityissairaalan ambulanssi kuljettaa ainoastaan ko. yksi-
tyiseen sairaalaan. Ambulanssipalvelun ambulanssi kuljettaa asiakkaan 
tämän toivomaan sairaalaan. Siksi on tärkeää, että tiedät etukäteen, mis-
tä apua tilataan.  

Merkitse haluamasi yksityissairaalan ja/tai yksityisen kuljetuksen yhteys-
tiedot SOS-passiisi: ko. sairaalan hätänumero ja hätäensiavun osoite. Nä-
mä kannattaa merkitä myös omaan puhelimeen ja kumppanisi tai ystävä-
si puhelimen sekä mahdollisen autonavigaattorin muistiin. 

Käyttäessäsi SOS-tulkin apua, hän joutuu aluksi kysymään perusasiat se-
kä joitakin henkilö- ja lääkitystietoja.  

Hätäkeskuksessa ei välttämättä aina puhuta muita kieliä kuin espanjaa. 
Jos tilaat ambulanssin numerosta 112 tai 061, puhelu ohjautuu lääkärille. 
Hän tekee avun tarpeen kiireellisyyspäätöksen saatuaan tarpeelliset poti-
laan terveystiedot. Sen jälkeen puhelu siirtyy potilaskuljetuksiin. 
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HÄTÄKESKUKSEEN SOITTAMINEN 

Soittaessasi 112 hätänumeroon välittyy puhelusi lähimpään hätäkeskuk-
seen. Espanjalaisesta puhelinliittymästä soitettu hätäpuhelu näyttää 
soittajan sijainnin korttelin tarkkuudella. Kaikista matkapuhelimista voi 
soittaa hätänumeroon ilman saldoa tai puhelinkorttia (SIM). 

Kiinteästä puhelinlinjasta soitettu hätäpuhelu kertoo hätäkeskukseen 
soittaneen henkilön tarkan sijainnin asunnon tarkkuudella. 

Jos olet jossakin muualla Espanjassa kuin Aurinkorannikolla ja tarvitset 
hengenvaarassa olevalle henkilölle käännösapua SOS-tulkilta, voidaan 
hätäkeskuksen puhelu välittää mihin tahansa toiseen espanjalaiseen hä-
täkeskukseen. 

Toimi, kuten toimisit kotimaassakin. Jos kyseessä on tilanne, jossa tarvi-
taan kiireellistä viranomaisapua, soita numeroon 112 tai, jos kielitaitosi 
ei riitä, soita SOS-tulkkipäivystykseen. Jos sinulla on yksityisvakuutus, voit 
tilata ambulanssin myös yksityissairaalasta joko suoraan tai SOS-tulkin 
avustuksella.  

Nettisivulle www.sosryhma.net on koottu pieni sanasto, josta voi olla 
apua. Harjoittele tavaamaan nimesi espanjalaisia ja eurooppalaisia kau-
punkeja tai suuria paikkakuntia apuna käyttäen ( esim. VIRTA V=Valencia, 
I=Iberia, R=Ronda, T=Toledo, A=Alicante…). Opettele myös lukusanat 1-
10 espanjaksi. 

Kerro nimesi / potilaan nimi. 

Missä on tapahtunut – kerro osoite mahdollisimman tarkasti. 

Mitä on tapahtunut – sairaustapaus (enfermedad), onnettomuus 
(accidente), kolari (choque, accidente de tráfico), tulipalo (incendio). 

Etsi potilaan sairaustiedot ja lääkelista (= huolellisesti täytetty SOS-passi) 
ja anna SOS-passi potilaalle mukaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin, 
matkavakuutuskortin, passin tai passin kopion kanssa. 

Anna ensiapua - kykyjesi ja taitojesi mukaan. 

Järjestä opastus. 

Anna ammattilaisten hoitaa jatkotoimet heidän saapuessaan paikalle. 
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SOS-TULKKIPÄIVYSTYS 

SOS-ryhmä ylläpitää 24/7 SOS-tulkkipalvelua. SOS-tulkki ottaa yhteyden 
puolestasi hätäkeskukseen tai yksityissairaalan hätänumeroon. Tämän 
jälkeen SOS-tulkki tulkkaa avuntarvitsijan ja avuntarjoajan välisen puhe-
lun kunnes apu lähtee matkaan tai tilanne muuten selviää. SOS-tulkin 
palvelu on maksutonta soittajalle, mutta soitosta kertyvät normaalit pu-
helinkulut soittajalle. SOS-tulkit toimivat vapaaehtoisina ja korvauksetta. 

Jos potilaan henki on vaarassa kieliongelman vuoksi, ensiapulääkäriä voi 
pyytää soittamaan SOS-tulkkipäivystykseen. Muilta osin sairaaloissa on 
omat tulkkinsa tai sitten potilaan pitää hankkia tulkki. 

SOS-tulkki voi olla apuna vain ja ainoastaan hätätilanteissa. Sellaisissa, 
joissa Suomessakin avuntarvitsija soittaisi hätänumeroon 112. SOS-tulkki 
hoitaa SOS-puhelinta oman työnsä ja tavallisen elämänsä ohella. Hän ei 
istu missään päivystyshuoneessa eikä suorita muita palveluksia kuin tulk-
kauksen puhelimessa. SOS-tulkki ei myöskään ota kantaa itse asiaan eikä 
ole lääketieteen tai muunkaan alan asiantuntija. Jotta SOS-
tulkkipäivystyksen puhelin pysyisi vapaana hätätapauksia varten, on tär-
keää, että siihen ei soiteta muissa yhteyksissä. Jos tarvitset kiireetöntä 
lääkärin tai muun viranomaisen apua, katso yhteystiedot Palveluhake-
mistosta ja hakeudu oikeaan paikkaan taksilla tai yksityisajoneuvolla. 

Yksityissairaaloiden hätänumeroissa puhutaan yleisesti ainakin englantia 
ja Vithas Xanit -sairaalan hätäpäivystäjä pystyy myös tavoittamaan suo-
menkielisen tulkkauksen tarvittaessa. Rannikolla toimii tulkkeja, joiden 
yhteystietoja saat Palveluhakemistosta ja paikallislehtien ilmoituksista 
sekä ’puskaradiosta’. On hyvin suositeltavaa palkata oma tulkki mukaan 
lääkärikäynnille tai tutkimuksiin. 

SOS-tulkkipäivystys 24/7 
618 56 66 03 

Tallenna numero muistiin ja puhelimeesi 
Tulkkaus vain hätätilanteissa 
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SOS-Passi 

SOS-passi on luottokortin kokoon taiteltava asiakirja, johon voit hätäti-
lanteen varalta merkitä hoitoosi ja turvallisuuteesi vaikuttavat tiedot: 
nimesi, osoitteesi, lähimmäisesi, sairautesi, lääkintäsi jne. 

Se ei siis korvaa vakuutuskortteja eikä se ole maksukortti. Se on väline, 
jolla voit tehokkaasti kertoa hoitoosi ja kohteluusi vaikuttavista tekijöistä 
silloinkin, kun et itse kykene esimerkiksi tajuttomuuden, huonovointisuu-
den tai vain kielimuurinkin vuoksi. 

SOS-passin tarkoitus on auttaa kantajaansa hädän hetkellä. Passiin mer-
kitään sellaiset tiedot kantajastaan, joita poliisi- tai lääkintäviranomainen 
tarvitsee antaessaan ensiapua tai ottaakseen yhteyttä omaisiisi. 
Passia siis tarvitaan, kun 
 Olet sellaisessa tilassa, että et itse pysty tietoja antamaan 
 Oman muistisi tueksi, kun tietoja kysytään kriisitilanteessa ja vie-

raalla kielellä. 

Passia varten kannattaa hankkia kirjakaupoista pieni suojakotelo. Sellai-
sen saa reilusti alle euron. Suojakotelo on tarpeen ainakin sairaalassa, 
kun muut paperit ja arvoesineet on jo pantu talteen. Passin tulee pysyä 
potilaan mukana. Siinä olevia tietoja kysellään jatkuvasti uudelleen. 
Myös kännykkäsi saattaa joutua lukkojen taakse tai kadota eikä kiireinen 
henkilökunta ennätä etsiä hoitotietoja potilaiden erilaisista kännyköistä. 

Kaulakotelo on paras paikka SOS-passille. Samassa kotelossa voi pitää 
kopiota henkilötodistuksesta sekä vakuutuskortteja. 
Pidä SOS-passi erillään avaimistasi! 
Jotta passista olisi apua, täytä se hyvissä ajoin etukäteen ja pidä myös 
tiedot ajan tasalla. Pyydä tarvittaessa apua lääkäriltä, hoitajalta ja aptee-
kista. 
Internetsivuiltamme voit poimia koneella täytettävän passin suomi-
espanja, suomi-englanti ja englanti-espanja. 

SOS-passista on apua vain 
täytettynä, ajantasaisena ja 

mukana! 
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Passin tietojen täyttäminen 
Täytä passi huolellisesti painokirjaimin. Muista, että sitä lukee toinen 
henkilö hätätilanteessa, jossa itse mahdollisesti et pysty asioita selittä-
mään. Kun olet täyttänyt kaikki tarpeelliset tiedot, taittele passi sivujen 
välistä luottokortin kokoiseksi haitariksi. 
Joillakin sivuilla selitetekstin jälkeen jää vapaa rivi, joka on muita ahtaam-
pi. Käytä tätä riviä vasta sitten, kun muu tila on loppunut. Sairauksille ja 
lääkityksille on varattu  kummallekin 2 sivua. Jatkeena voi käyttää Otros/
muuta –sivua. 
Passi ei ole tietovisa. Täytä vain ne kohdat ja tiedot, joilla on merkitys-
tä omassa tilanteessasi. Sivuja saa jäädä tyhjäksi ja toisaalta voit jatkaa 
tietoja sopivaan tyhjään kohtaan. Tärkeintä on, että lukija ymmärtää asi-
at oikein. 

Sivu 1 – Henkilötiedot 

 

Jos olet residentti Espanjassa, rastita Si (kyllä), muuten No (ei). 
Tässä tarkoitetaan vain asumisresidensiaa, ei veroresidensiaa. 

Henkilötunnus (D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte) 
Jos sinulla ei ole espanjalaista identiteettiä (DNI/NIE), kirjoita kenttään 
joko passisi tai virallisen henkilökorttisi numero. Käytä sitä dokumenttia, 
jota kannat mukanasi joko kopiona tai alkuperäisenä. 
D.N.I. on espanjalaisten henkilötunnus (Documento Nacional de Identidad) 
N.I.E. on ulkomaalaisten espanjalainen vero/henkilötunnus 
 (Número de Identidad de Extranjero) 
NUHSA on Andalucian sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän henkilötunnus 

el NUHSA (el número de identificación andaluz para la historia de salud). 
Kansalaisuus espanjaksi: Finlandesa on suomalainen, Sueca ruotsalainen. 
Veriryhmäsi: A+, A-, AB+, AB-, B+, B-, O+, O-.. Jos et ole varma, älä täytä. 

Merkitse passiin vain oikeat ja varmat tiedot! 



11 

Sivu 2 - Hätänumerot ja läheiset 

Jos sinulla on yksityisvakuutus ja ha-
luat, että sinut hätätilanteessa kulje-
tetaan yksityisambulanssilla yksityis-
sairaalaan, merkitse tähän klinikan 
nimi ja sen hätäpäivystyksen puhelin-
numero. Sairaalan osoitekin olisi hyvä 
merkitä. Yleisestä hätänumerosta 
lähetetään aina julkinen ambulanssi, 

joka kuljettaa lähimpään julkiseen sairaalaan. Julkisista ambulansseista 
on pulaa, joten sellaisen tulo voi kestää. Yksityinen ambulanssi on paikal-
la nopeammin, jos sellaisen käyttöön on mahdollisuus. Tietenkin julkiset 
ambulanssit myös panevat potilaat kiireellisyysjärjestykseen. 

Numerosta 112 saa kaiken tarvittavan avun perille nopeasti viranomais-
ten välittämänä. Jos arvelet tarvitsevasi ambulanssin paikalle kiireettö-
mästi, ilman pillien soittoa, voit soittaa numeroon 061, josta hoidetaan 
paitsi kiireelliset hätätapaukset myös vähemmän kiireelliset sairauskulje-
tukset. Tällöinkin sinut yhdistetään aluksi lääkärille, joka arvioi kuljetuk-
sen kiireellisyyden. 

Useasti paikalla saatetaan tarvita monia viranomaisia, jolloin 112 on ai-
noa oikea numero, koska sieltä hoidetaan tilanteen koordinointi. Esimer-
kiksi ovesta läpi tuleminen vaatii sekä poliisia että palokuntaa sairaskulje-
tuksen lisäksi. 

Läheiset 
Merkitse tähän kahden lähimmäisesi nimi ja puhelinnumero / -numerot. 
Useammankin voi täyttää ja tietoja voi jatkaa sivulla Otros (muuta). 
Huomaa, että kansainvälinen ICE (In Case of Emergency) ei ole käytössä 
Espanjassa. Sama asia lyhennetään täällä Aa (Avisar a). 
Sinun kannattaa siis viedä myös matkapuhelimeesi lähimmäistesi tiedot 
nimellä AA1, AA2 jne. Sama kannattaa tietenkin pitää myös nimillä ICE1, 
ICE2 jne koti- ja muita maita varten. 
Paitsi, jos käytät kännyäsi vain Espanjassa. Silloinkin ICE-merkinnöistä voi 
olla iloa ei-espanjalaiselle auttajalle, joka hakee yhteyksiä noilla tiedoilla. 
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Ainakin Nokialaisilla merkitseminen toimii kohtalaisesti siten, että tal-
lentaa sukunimeksi Aa1 ICE1 ja etunimeksi henkilön nimen muodossa 
etunimi sukunimi. Tämä edellyttäen, että puhelin on pantu aakkosta-
maan sukunimen mukaan. 
Aa / Lähde: http://es.wikipedia.org/wiki/Aa_%28Avisar_a%29  
Aa (Avisar a) es la abreviatura escogida en español que hace referencia a la 
recomendación de incorporar estas letras como entrada de contacto en la agenda de los 
teléfonos móviles, para que en caso de accidente se avise al teléfono de la persona 
indicado en dicho registro. 

SOS-tulkit päivystävät kaikkina päivinä ja kaikkina aikoina. Huomaa kui-
tenkin, että tulkit auttavat ja voivat auttaa vain hätätilanteissa otetta-
essa yhteyttä viranomaiseen. Terveyskeskus- ja sairaalatulkkauksiin SOS-
tulkit eivät voi osallistua, vaikka auttamisen halua olisikin. 

 
Sivu 3 – Huollettavat 
Jos sinulla on omainen tai lemmikki, joka tarvitsee hoitoa ollessasi en-

siavussa / sairaalassa, merkitse 
myös tämä tieto. Pidä myös huoli 
siitä, että jollain on mahdollisuus 
päästä asuntoosi ja hoidettavasi luo, 
jos olet itse estynyt. Mukanasi olleet 
avaimet lukitaan sairaalassa säily-
tykseen eikä niitä hevin luovuteta 
ulkopuolisille. 

Jos huollettava ei asu kotonasi, muista merkitä myös hänen / sen osoite 
tarkasti. 
Myös mahdolliset puhelinnumerot ja muut hyödylliset tiedot. 
Mieti siis eräänlainen pelastussuunnitelma etukäteen. 
 
Sivut 4 -5 Sairaudet 
Luettele näillä sivuilla kaikki diagnosoidut sairautesi espanjaksi ja latinak-
si. Espanjassa ei käytetä yleisesti sairauksien diagnoosinumeroita. 
ICD-diagnoosinumeron toki voi myös panna tiedoksi, mutta espanjan-/
latinankielinen sairauden tai vamman nimi on tärkein. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aa_%28Avisar_a%29
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ICD / Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/ICD  
International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (lyh. ICD) on kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä, jonka 
WHO on kehittänyt. 
Kansallinen koodistopalvelu: 
http://91.202.112.142/codeserver/pages/code-list-page.xhtml?
versionKey=58  
 
Sivut 6-7 Lääkitys 

Merkitse näille sivuille kaikki lääkkeesi vaikuttavan ainesosan mukaan. 
Kauppanimikkeet voivat olla erilaisia eri maissa, joten älä käytä niitä. 
Vaikuttavan ainesosan nimen saa aina irti suomalaisen lääkepakkauksen 
kansiteksteistä ja tuoteselosteista. 
Esim: Atorvastatina, 40 mg, 2 * 1. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/ICD
http://91.202.112.142/codeserver/pages/code-list-page.xhtml?versionKey=58
http://91.202.112.142/codeserver/pages/code-list-page.xhtml?versionKey=58
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Sivu 8 – Allergiat 
Merkitse tähän kaikki tai ainakin kaik-
ki mahdolliseen hoitoon tai ravintoon 
vaikuttavat allergiat. 
Nämäkin on syytä merkitä espanjaksi 
ja/tai latinaksi. 
Muista erityisesti kaikki lääkeaineal-
lergiat. 
 

Urgenciassa lääkeaineille allergiset potilaat varustetaan rannekkeen väri-
koodilla, jotta  lääkeallergiat tulevat varmasti huomioiduksi. 
 
Sivu 9 - Muut tiedot 

Merkitse tähän muu sellainen tieto, 
jota hoitohenkilökunta saattaa tarvita. 
Jos sinulla on sydäntahdistin tai me-
talliosia tms. nykyaikaisia lisärakentei-
ta, jotka pitää ottaa huomioon tutki-
mus- ja hoitotilanteissa. 

Jos jokin lääke- puudutus- tai nuku-
tusaine ei vaikuta sinuun normaalilla 

tavalla, se pitää merkitä näkyviin. Siis mahdollisesti ei lainkaan vaikutus-
ta, epätavallisen hidas vaikutus tai epätavallisen pieni vaikutus tai päin-
vastoin epätavallisen voimakas vaikutus. 
Tieto mahdollisesta tulevasta iloisesta perhetapahtumasta kannattaa 
myös merkitä passiin. 

Tähän voi myös merkitä tiedon mahdollisesta hoitotahdosta, hautausva-
kuutuksesta yms. ja mistä vastaavia asiakirjoja pitää etsiä. Espanjassa 
esim. hoitotahto pitää rekisteröidä alueen keskusrekisteriin, jos haluaa 
sen viralliseksi.  
Tässä voit myös ilmaista kantasi elinten luovutukseen. Lainsäädäntö 
vaihtelee eri maissa, joten merkitse tahtosi selvästi olipa se myönteinen 
tai kielteinen. 
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Sivu 10 - Osoitteesi Espanjassa 

 

Kirjoita tähän osoitteesi Espanjassa oikein ja virallisessa muodossa! 
SOS-tulkkipäivystäjille tulee jatkuvasti hätäpuheluita, joiden soittaja ei 
osaa kertoa osoitettaan tai kertoo sen tavalla, joka ei ohjaa auttajia oi-
keaan paikkaan. 

(Edificio/Edif/Edf) Casa Grande (kiinteistön nimi) 
Paseo Maritimo 28, F(ase)2, B(loque)1, P(ortal)2, 3o(Planta)B tai 
Paseo Maritimo 28, F2, B1, P2, 3oB 
12345 FUENGIROLA 

Kaikissa osoitteissa ei ole eikä tarvita kaikkia osatekijöitä: 
Fase (vaihe), Bloque (rakennus), Portal (porras), Planta (kerros), Vivienda 
(asunto, esimerkissä B) 
Usein on kysytty, miksi passissa pitää olla osoite. 
Sen merkitseminen on viranomaisten toive. 
Osoite auttaa, kun sairaalaan tuodaan tajuton potilas. 

SOS-passin mukana on aina pidettävä myös eurooppalaista terveyden-
hoitokorttia tai yksityistä sairausvakuutuskorttia. Espanjan lain mukaan 
on kaikkien yli 14-vuotiaiden kannettava aina mukanaan myös virallista 
henkilöllisyystodistusta tai passia. Kopiot henkilötodistuksesta tai passis-
ta riittävät täyttämään lain vaatimukset. Kopiot voi myös ottaa ja lami-
noida alan liikkeissä. 

Pidä kaulakotelossa 
SOS-passi, henkilökortti (tai kopio), 

terveydenhoitokortti, vakuutustodistus. 
Pidä avaimet ja maksukortit erillään henkilötiedoista! 
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Mikään ei takaa, että kaupan kassa tai pankkivirkailija tai vastaava hyväk-
syy muun kuin alkuperäisen henkilötodistuksen. Autolla ajettaessa on 
myös oltava mukana se oikea ja virallinen ajokortti. Suomalaisella ajokor-
tilla voi myös todistaa henkilöllisyytensä. 

Eurooppalainen terveydenhoitokortti ei ole henkilötodistus. 

Espanjalaisesta NIE-todistuksesta kannattaa tehdä lompakkoon ja/tai kä-
silaukkuun mahtuva pienennös laminoituna tai ei. Kopio kelpaa lähes 
kaikkialla yleiseen asiointiin henkilötodistuksen keralla. Isoja raha-asioita 
hoidettaessa kannattaa pitää mukana alkuperäinen. 

Kaikista henkilöpapereista ja matkalipuista kannattaa itselle ottaa kopiot 
tai valokuvat, joita voi säilyttää esim. tietokoneella, täppärillä 
(tablettitietokoneella), puhelimessa tai pilvipalvelussa. 
Näin käsillä on jotain, jos alkuperäiset katoavat tai varastetaan. 
Muistathan, että myös laitteita varastetaan! 

Kanna mukanasi vain kulloinkin tarpeelliset maksu- ja luottokortit. 
Kanna mukanasi vain välttämätön/välttämättömät henkilöpaperit! 
Pidä ne erillään pankki- ja luottokorteistasi! 
Pidä SOS-passi ja avaimesi erillään, koska passissa on osoitteesi. 
Pidä maksukorttien salasanat vain muistissasi – mikäli mahdollista. 
Jos muistaminen ei onnistu, säilytä salasanoja erillään korteista. 

Pieni kaulasta ketjussa vaatteiden alla roikkuva säilytyskotelo on kätevä 
paikka maksukorteille ja isommalle käteiselle tai SOS-passille ja vakuu-
tuskorteille. 

Pidä pienempää käteisvarastoa helpommin saatavilla, jotta et joudu jat-
kuvasti esittelemään turvakotelosi sijaintia. 
Lompakon kytkeminen ketjulla vaatteisiin tai käsilaukkuun suojaa varka-
uksilta. Jo näkyvä ketju hillitse varkaushaluja. 
Samoin avaimet kannattaa kiinnittää ketjulla vyöhön tai vastaavaan. 
Pidä aina mukanasi avaimet, SOS-passi ja puhelin! 
Vaikka veisit vain roskia ulos illalla. 
Sairaalassa ja ensiavussa tarvitset SOS-passin tietoja vielä silloinkin, kun 
muu omaisuutesi on viety lukolliseen säilöön. Tällöinkin kaulakotelo on 
paras ratkaisu. 



  

AURINKORANNIKON 
TERVEYS- JA TURVAPALVELUT 

2016 

 

Hälytysnumerot  
Julkiset sairaalat *  Terveyskeskukset * Apteekit 

Yksityiset sairaalat ja -klinikat * Yksityislääkärit  * Hammaslääkärit 
Psykologit * Eläinlääkärit * 

Kotihoito * Kuntoutus * Fysioterapia * Hieronta * Jalkahoito 
Optikot * Vakuutukset * Tulkit 
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HÄLYTYSNUMEROT 

112 Hätäkeskus 

061 Ambulancia, Ambulanssi (julkisiin sairaaloihin) 

080 Bomberos, Palokunta 

091 Policía Nacional, Rikospoliisi 
 Varkaudet, ryöstöt, murrot, kotiväkivalta, huumerikokset 

092 Policía Local / Policía Municipal / Guardia Urbana, Paikallispoliisi 
 Tappelut, kolarit, järjestysongelmat, epäselvät tilanteet 

062 Guardia Civil 
 Kaupunkien ulkopuolella tapahtuneet onnettomuudet, 
 liikenteen valvonta, poliisitoimi maaseudulla 
 

SOS-tulkkipäivystys 618 56 66 03 (tallenna puhelimeesi) 

suomenkielinen päivystys 24/7,  tulkkaus vain  hätätilanteissa. 
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  PALVELUHAKEMISTO 

 

1.  VIRANOMAISET JA AVUSTUSJÄRJESTÖT 
1.1. POLIISI 
1.2 PELASTUSTOIMI, PALOLAITOS 
1.3 JULKISET SAIRAALAT, TERVEYSKESKUKSET, APTEEKIT 
1.4 KAUPUNGINTALOT, TURISTITOIMISTOT, POSTIT, YHTEYDET 
1.5 SUOMEN EDUSTUSTOT 
1.6 SEURAKUNNAT 
1.7 JÄRJESTÖT 

 
2. YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO 

2.1 YKSITYISSAIRAALAT  
2.2 LÄÄKÄRIT 
2.3 HAMMASLÄÄKÄRIT 
2.4 PSYKOLOGIT 
2.5 ELÄINLÄÄKÄRIT 
2.6 KOTIHOITOPALVELUT 
 

3. KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 
3.1 KUNTOUTUS-,  FYSIOTERAPIA-, HIERONTAPALVELUT 
3.2 OPTIKOT 
 

4. MUUT PALVELUT 
4.1 VAKUUTUSPALVELUT 
4.2 TULKKAUSPALVELUT 

Club de Leones Torremolinos Suomi 

Myös Aurinkorannikon Leijonat tuke-
vat SOS-ryhmän toimintaa. 
www.aurinkorannikonleijonat.com 

http://www.aurinkorannikonleijonat.com
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AURINKORANNIKON SOS-RYHMÄ 
PALVELUHAKEMISTO 

Kädessäsi on nyt laajin ja kattavin hakemisto  Aurinkorannikolla suoma-
laisia palvelevista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä yrityksistä ja 
julkisista palveluista. 
Kaikki hakemistossa mukana olevat yritykset ovat tukeneet SOS-ryhmän 
toimintaa ja tehneet Turvaoppaan ja tämän Palveluhakemiston painami-
sen mahdolliseksi. Siitä heille suurkiitokset. Kanna sinäkin kortesi kekoon 
ja muista käyttää ilmoittajiemme palveluita! 
Säilytä opasta kotonasi paikassa, josta löydät sen aina tarvittaessa. 
Koska osa oppaan tiedoista saattaa muuttua  jakelukauden aikana, voit 
tarkistaa tuoreet tiedot internetsivuiltamme www.sosryhma.net. Tietoja 
ylläpidetään ja päivitetään aina tarvittaessa. 
SOS-ryhmä ei vastaa oppaan tietojen virheettömyydestä! 
Otamme kiitollisina vastaan kaikenlaiset kommentit ja ehdotukset: 
palveluhakemisto@sosryhma.net. 
 
Hakemistosta 
Hakemisto on ryhmitelty aihepiireittäin ja alueittain.  
Käytön helpottamiseksi esitettävät tiedot on vakioitu alakohtaisesti. 
Osoitteen lisäksi Fuengirolan yrityksistä on annettu summittainen paikan-
nustieto karttaruutuna virallisesta turistitoimistosta saatavasta ilmaiskar-
tasta. 
Paikannuslaitteiden avulla löytää tietysti perille pelkän osoitteenkin pe-
rusteella. Yleensä kannattaa kyllä olla hieman perillä kohteen sijainnista. 
Joskus paikantimet saattavat ajeluttaa ihan vikapaikkaan. Samannimisiä 
katuja voi löytyä hyvinkin läheltä toisiaan tai jotain osoitetta ei vain löy-
dy. 
Erityisen varovainen on oltava laitosten nimien suhteen. Jos haet sairaa-
laa nimen perusteella navigaattoristasi, ota huomioon, että esim. Hospi-
tal Regional Universitario Málaga käsittää useita sairaaloita, jotka ovat 
eri puolilla kaupunkia. Testiajelu osoitti, että mahdollisuudet päästä lo-
puttomalle kiertoajelulle ovat hyvät. Varmista, että olet menossa oikeaan 
paikkaan! Osoite on aina varmempi kohde. 
 

mailto:palveluhakemisto@sosryhma.net


22 

Suurin osa yksityisistä palveluista on suomalaisia ja suomenkielisiä. Mui-
den palveluntarjoajien keskuudessa suomenkielinen palvelu voi olla ra-
joittunutta tai puuttua kokonaan. Kielilipuilla kerrotaan palvelukielet. 

Maksutapasymbolin perässä A=American Express, D= Diners, 
MCV = MasterCard/Visa, Pk=Pankkikortti ja K=Käteinen. 

Tarkoittaa, että saat  mukaasi valmiiksi täytetyn korvaushakemuk-
sen. Kelan suoraveloitusta täältä ei löydy. Joudut siis aina turvau-

tumaan ensiksi omaan lompakkoosi. 
 
1.  VIRANOMAISET JA AVUSTUSJÄRJESTÖT 
1.1. POLIISI 

Poliisi on näkyvästi läsnä ja luo mukavasti turvallisuuden tunnetta. Jos 
tarvitset täällä virkavallan apua, se tulee läheltä ja nopeasti. Sinun ei tar-
vitse - etkä ehdi - lämmittää saunaa ja saunoa ennen virkavallan saapu-
mista. Poliisiorganisaatioita on useita, kuten meillä kotonakin. 

Policía Local, Policía Municipal, paikallispoliisi huolehtii järjestyksestä 
kaupungilla. Paikallispoliisiin sinulla on asiaa, kun naapurisi metelöi häi-
ritsevästi. 

Policía Nacional (Cuerpo Nacional de Policía, CNP) on rikospoliisi ja hoi-
taa kansalliset lupa-asiat. Heidän luokseen menet tekemään rikosilmoi-
tuksen, jos et ole noudattanut Turvaoppaan ohjeita ja lompakkosi on vie-
ty. 
CNP:llä on erittäin toimivat ja laajat internetsivut, joilta saa lisätietoja 
kaikesta mahdollisesta - myös laajat turvaohjeet ja opetusvideot. Rikosil-
moituksen voi tehdä puhelimitse ja sitten käydä allekirjoittamassa sen 
valitsemallaan poliisiasemalla. Osan rikosilmoituksista voi myös hoitaa 
internetissä, jos kyseessä on lievä omaisuusrikos. 
http://www.policia.es 
Turistit voivat soittaa rikosilmoituksen puhelimeen 902 102 112. 
englanniksi ja ranskaksi 09-21, sekä saksaksi ja italiaksi 09-15 kaikkina 
viikonpäivinä. Jos et puhu riittävästi espanjaa etkä näitä ’ilmoituskieliä’, 
palkkaa itsellesi mukaan tulkki. Saat pöytäkirjan espanjaksi ja se on hyvä 
tarkistaa, jos odotat vakuutuskorvauksia. 

http://www.policia.es
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Turistipoliisi, Servicio de Atención al Turista Extranjeros (SATE) 

Turistipoliisi on Espanjan sisäministeriön alainen organisaatio, joka tarjo-
aa palveluitaan ulkomaalaisille matkailijoille mahdollisuuksien mukaan 
heidän omalla äidinkielellään. SATEn palveluihin kuuluu mm: rikosilmoi-
tusten tekeminen, luotto- ym. korttien mitätöiminen, yhteydenotot suur-
lähetystöihin ja konsulaatteihin, yhteydenotot perheenjäseniin, trau-
maattisten tapahtumien jälkeinen psykologinen tuki, löytötavara-
asioiden hoitaminen, turisti-info. 
SATEn palveluksesta löytyvät kaikki poliisi- ja sosiaalipalvelut, joita alu-
eella rikoksen tai muun traumaattisen tapahtuman uhriksi joutunut ulko-
maalainen tarvitsee. Toimistoissa työskentelee poliiseja ja asiantuntija-
tulkkeja kunkin tarvittavan kielen mukaan.  

Guardia Civil (Santarmilaitos) (112,  062) 

Guardia Civil on puolisotilaallinen poliisilaitos, jonka erityisalueita ovat 
mm. terrorismin torjunta, rajavalvonta , liikennevalvonta ja maaseudun 
järjestys. 
Poliisiasemien puhelinnumerot ovat tavallisia puhelimia normaaliin kans-
sakäymiseen - eivät hälytysnumeroita! 

1.1.1. Policía  Local, paikallispoliisi, järjestyspoliisi (112, 092) 

Kaupunki Osoite Puh 

Benalmádena Av. de la Constitución 67 29631 Ar-

royo De La Miel 

952 562 142 

Fuengirola Avda Conde San Isidro 54 

http://www.policialocal.org 

952 580 900 

Málaga Centro C/ Ramos Marín, 4 952 061 870 

Málaga Este Avenida Juan Sebastián Elcano 144, 

El Palo 

952 299 300 

Málaga Norte Avenida de la Palmilla 952 615 500 

Málaga Oeste Plaza Manuel Azaña 3 952 046 200 

Marbella Avda Arias de Velasco 25 952-762600 

Mijas Cno. Viejo de Coín, 44 

LAS LAGUNAS 

952 197 097 

Torremolinos Calle de Rafael Quintana Rosado 32 952 376 000 

http://www.policialocal.org
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1.1.3. Turistipoliisi, Servicio de Atención al Turista Extranjeros (SATE) 

Kaupunki Osoite Puh 

Marbella Plaza de los naranjos  

Ma-Pe 09-20, La 10:30-14 

marbella.sate@policia.es  

952 761100 

Ext. 1371 

 

Benalmádena Avda. Antonio Machado 10 

(Turistitoimisto) 

Ma-Pe 09-15  

benalmadena.sate@policia.es  

952 56 36 65  

Málaga Pza. de la Marina 11  

malaga.sate@policia.es  

951/926161 

951/999818  

Kaupunki Osoite Puh 

Benalmádena = Torremolinos   

Fuengirola Avda Conde San Isidro 98 952 197 090 

Málaga Centro C/ Ramos Marin 4 952 061 870 

Málaga Este Avda. Sebastián Elcano, 144, El Palo 952 299 300 

Málaga Norte Avda. de la Palmilla, 20 952 615 500 

Málaga Oeste Plaza Manuel Azaña, 3 952 046 200 

Marbella Avda Arias de Velasco 25 952 762 600 

Mijas = Fuengirola   

Torremolinos C/ Skal 12 952-378720 

1.1.2. Policía  Nacional (CNP), rikospoliisi, lupa-asiat (112, 091) 

SÄÄSTÄ POLIISIN VAIVOJA! 
 

LUKITSE ASUNTOSI HUOLELLA 
PIDÄ AVAIMET JA OSOITE ERILLÄÄN 

KYTKE AVAIMESI JA LOMPAKKOSI KETJULLA TASKUUN TAI LAUKKUUN 
KÄYTÄ OLKALAUKKUA JA KANNA SITÄ HIHNA HARTEIDEN YLI POIKITTAIN 

PYSY VALPPAANA 

mailto:marbella.sate@policia.es
mailto:benalmadena.sate@policia.es
mailto:malaga.sate@policia.es
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1.2. PELASTUSTOIMI, PALOLAITOS 

Taulukossa olevat puhelinnumerot eivät ole hälytysnumeroita vaan ta-
vallisia puheluita varten. 
Palokunnan hälytysnumero on 080, mieluummin 112. 
Suurissa taajamissa on useampia paloasemia, mutta nämä yhteystiedot 
palvelevat hallinnollisia ja neuvontatarpeita. 

Kaupunki Osoite Puh 

Benalmádena Calle Ribeiro, 9  

Polígono Industrial 

Arroyo de la Miel  

bomberos@benalmadena.com  

952 563 429  

Fuengirola Avda Leopoldo Werner 
bomberos@fuengirola.org 

952 461 046 

Málaga Paseo de Martiricos, 12  

rcbomberosmalaga@malaga.eu 

951 928 801 

951 928 806  

Marbella Carretera Ojén 952 901 119 

Mijas Camino Viejo de Coín, 75  952 586 382  

Torremolinos Ayuntamiento De Torremolinos 

Antonio Márquez Muñoz 

Parq. Emp. El Pinillo  

952 381 414  

TULIPALOT TUHOAVAT 
KOTEJA JA METSÄÄ! 

Varmista, että kaasulaitteet ovat kunnossa ja käsittele nii-
tä huolella ja oikein. 

Maasto on lähes aina rutikuivaa - etenkin loppukesästä ja 
syksyllä ennen sateita. 

Sammuta savukkeet huolella äläkä käsittele avotulta. 
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Sairaala Yhteydet 

Hospital Alta Resolución – Be-
nalmádena (HAR) 
Keskussairaala 

Urgencia 24h 

Benalmdena 
 
Lähellä Vithas Xanitin 
sairaalaa 

Avda Arroyo Hondo 

LATITUD: 36° 35' 58.6386" 
LONGITUD: -4° 33' 28.2816" 
  
https://www.hcs.es/web/page.cfm?
id=459&title=hospital-de-alta-resolucion-de-
benalmadena#.VSI66PnkdRo 

+34 951 976 000 

Hospital Regional 
Universitario Málaga 

Hospital General 
(Carlos Haya) 
Keskussairaala 

Urgencia 24h 

Málaga 

Avda Carlos Haya 90 

  
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/ 

T: 951 290 000 

  

Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria 
(CLÍNICO UNIVERSITARIO ) 
Keskus- ja erikoissairaala 

Urgencia ma-pe 21-08 ja 
la-su 24h 

Málaga 

  

Campus de Teatinos 
  
Keskus: 951 032 000 

Urgencia: 951 032 515 

Tiedotus: 951 032 391 

Hospital Costa del Sol (HCS) 
Keskussairaala 

Urgencia 24h 

Marbella 
Osastoilla myös suomalaisia 
tulkkeja. 

Autovia A-7 Km 187 

LATITUD: +36° 30' 25.51", 
LONGITUD:-4° 49' 36.39" 
  
http://www.hospitalcostadelsol.com 

+34 951 97 66 69 

Las Lagunas 
Centro de Salud 
Urgencia 24h 

Fuengirola ja Mijas 

C/  LA UNION 

1.3. JULKISET SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET 
1.3.1 Sairaalat ja päivystyspoliklinikat (Urgencia) 

Hätänumero 112 tai 061 (todellinen hätä)  tai 
 902 505 061 (sairaanhoitoneuvonta, espanjaksi) 

https://www.hcs.es/web/page.cfm?id=459&title=hospital-de-alta-resolucion-de-benalmadena#.VSI66PnkdRo
https://www.hcs.es/web/page.cfm?id=459&title=hospital-de-alta-resolucion-de-benalmadena#.VSI66PnkdRo
https://www.hcs.es/web/page.cfm?id=459&title=hospital-de-alta-resolucion-de-benalmadena#.VSI66PnkdRo
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/
http://www.hospitalcostadelsol.com
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1.3.2.Terveyskeskukset 

Hätänumero 112 tai 061 tai 902 505 061 
T = Telephone, puhelin(keskus) 
C = Cita previa, Cita, Ajanvaraus 
Koko Andaluciassa on keskitetty ajanvaraus. 
Voit soittaa numeroon 902 505 060 tai varata ajan netistä tai tekstivies-
tillä. Katso lisätietoja: 
http://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/servicios/cita.html  
Jos terveysasemalle on suora ajanvarausnumero, se on mainittu. 
 
Terveyskeskukset palvelevat arkisin ma-pe ellei muuta ole ilmoitettu, 
Centro de Salud on täyden palvelun terveyskeskus laboratorioineen jne. 
Centro de Salud on avoinna arkisin klo 08-20 ellei muuta ole ilmoitettu. 
Consultorio on lääkärien vastaanottopiste. 
Ne ovat avoinna 08-15 ellei muuta ole ilmoitettu. 

Fuengirolan Los Bolichesin terveyskeskuksessa  on maanantaisin suoma-
lainen vapaaehtoisavustaja. Häneltä saa apua asioinnista yleensä ja hal-
linnollisissa asioissa kuten asiakirjojen selvittämisessä ja täyttämisessä ja 
ajanvarauksissa. Lääkärikäynnillä hän ei tulkkaa. 

Espanjassa yksityinen ja julkinen terveydenhoito ovat tiukasti toisista 
erillään. Vain julkisen terveydenhoidon lääkäri voi määrätä kokeisiin tai 
lisätutkimuksiin julkisen puolen laboratorioihin tai erikoislääkäreille. 
Myös lääkkeiden tulee olla terveyskeskuslääkärin määräämiä, jotta niistä 
voisi saada täyden espanjalaisen sairausvakuutuskorvauksen. Koska Kela 
kuitenkin korvaa sekä lääkkeet että lääkärikäynnit omien taksojensa mu-
kaan, ei yksityistä sairaanhoitoa kannata suuresti välttää. Suhteellinen 
korvausosuus on usein melko kattava. 

Alhaurín el Grande Puhelin Osoite 

Don 

José Molina Díaz 
Centro de Salud 

T: 952 414 619 

C: 952 410 482 
C/ PEPE TOBALO, Nº 1 

Alhaurin de la Torre 

Dr. Francisco Burgos 
Casero 

Centro de Salud 

T: 952 595 457 

C: 952 595 457 
C/ VIRGEN DEL ROSARIO, 
Nº 1 

http://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/servicios/cita.html
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Estepona Puhelin Osoite 

Estepona 

Centro de Salud 
T: 952 801 084 

C: 952 792 176 
AVDA. JUAN CARLOS I 

La Bobilla 

Consultorio 
T: ei 
ma-pe 08-20 

C/ MIGUEL DE MARIA LUQUE, 
Nº 2 

Fuengirola Puhelin Osoite 

Fuengirola-Oeste 

Centro de Salud 
T: 952 468 835 

C: 952 584 848 
C/ GARCIA VERDUGO 

Los Boliches 
Centro de Salud 

T: 952 463 622 

C: 952 584 849 
C/ Antonio Chenel Antoñete 

Benalmádena Puhelin Osoite 

Alcolea 

Consultorio 
T: 952 449 167 

C: 952 449 167 
C/ CERRILLO, Nº 2 

Arroyo de la Miel 
Centro de Salud 

T: 952 440 404 

C: 952 440 305 
C/ MERCURIO, 
URB. PUEBLOSOL 

Torrequebrada 
Centro de Salud 

T: 951 308 120 
C: 951 308 121  

C/ Sol 

Coín Puhelin Osoite 

Coín 

Centro de Salud 
T: 952 452 767 

C: 952 452 550 
CTRA. TOLOX 

Hospital Costa del Solin piiriin kuuluu erikoislääkäriyksikkö Mijas C.A.R.E. 
Sinne voit saada lähetteen joko sairaalasta tai terveyskeskuslääkäriltä. 
Tällöin pitää ensin mennä varaamaan aika lähetteen kera ja sitten aika-
naan uudelleen lääkärin vastaanotolle. Ajan voi tietenkin varata myös 
puhelimitse puhuen sujuvaa espanjaa. Olennaista on, että lähettävä yk-
sikkö ei aikaa sinulle varaa. 
Mijas C.A.R.E. sijaitsee Mijaksen Las Lagunasissa, 
Avda. de las Margaritas S/N en el cruce con C/ Albero 
(katujen risteyksessä) 
LATITUD: 36° 32' 37.9068" LONGITUD: -4° 38' 29.5692"  
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Málaga Puhelin Osoite 

Capuchinos 
Centro de Salud 

T: 951 308 832 C/ ACTRIZ ROSARIO PINO 

Carranque 

Centro de Salud 
T: 951 308 637 

C/ VIRGEN DE LA 
INMACULADA, Nº 15 

Churriana 

Centro de Salud 
T: 951308810 C/ JILGUERO, Nº 3 

Ciudad Jardín 

Centro de Salud 
T: 951 308 770 C/ SANCHO DE MIRANDA,Nº 9 

Cruz de Humilladero 

Centro de Salud 
T: 951 308 689 C/ REBOUL, Nº 37 

Delicias Málaga 

Centro de Salud 
T: 951 308 730 C/ FRIGILIANA, Nº 21 

El Palo 

Centro de Salud 
T: 951 308 31 

AVDA. SALVADOR ALLENDE, Nº 
159 

Huelin 

Centro de Salud 
T: 951 308 081 

C/ CAPULINO JAUREGUI, 
Nº 15 

La Luz - Los Girasoles 
Centro de Salud 

T: 951 308 393 AVDA. BONAIRE 

Limonar 
Centro de Salud 

T: 951 308 334 C/ REPUBLICA ARGENTINA 

Miraflores de los ange-
les 
Centro de Salud 

T: 951 308 297 C/ CABAS GALVAN, Nº 11 

Nueva Málaga 

Centro de Salud 
T: 951 308 577 

C/ MAGISTRADO SALVADOR 
BARBERA, Nº 23 

Palma – Palmilla 

Centro de Salud 
T: 951 308 266 AVDA. PALMILLA, Nº 18 

Perchel 
Centro de Salud 

T: 951 299 404 
AVDA. MANUEL AGUSTIN HE-
REDIIA, Nº 36 

Portada Alta 
Centro de Salud  

T: 951 308 254  PLAZA JOSE BERGAMIN  

Puerta Blanca 
Centro de Salud  

T: 951 308 518  
AVDA. GREGORIO DIEGO, 
Nº 46  

Puerto de la Torre 
Centro de Salud  

T: 951 308 223  AVDA. ANDERSEN, Nº 1  

San Andrés – Torcal 
Centro de Salud  

T: 951 308 963  C/ JOSE PALANCA  

Málagan terveyskeskusten keskitetty ajanvaraus C: 902 505 066  
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Málaga Puhelin Osoite 

San Andrés – Torcal 
Centro de Salud 

T: 951 308 963 C/ JOSE PALANCA 

Tiro de Pichón 

Centro de Salud 
T: 951 308 028 C/ CRISTOBAL DE VILLALON 

Trinidad ’Jesús Cautivo’ 
Centro de Salud 

T: 951 299 448 

C: 951 299 448 
C/ SEVILLA, Nº 23 

Victoria 

Centro de Salud 
T: 951 308 469   C/ CHAVES 

Marbella Puhelin Osoite 

La Albarias 
Centro de Salud 

T: 952 824 802 

C: 952 828 836 
AVDA. LAS ALBARIZAS, Nº 1 

Las Chapas 
Consultorio 

T: 952 833 572 

C: 952 833 572 
C/ PINSAPO 

Leganitos 
Centro de Salud 

T: 952 772 184 

C: 952 828 801 
PLAZA LEGANITOS, Nº 5 

 
Mijas 

Puhelin Avoinna 

Mijas Pueblo 

Consultorio 
T: 952 485 404 

C: 952 590 513 
PLAZA DE LA PAZ, Nº 9 

Las Lagunas 
Centro de Salud Urgen-
cia 24h 

T: 951 062 247 

C: 951 062 240 C/  LA UNION 

La Cala 

Consultorio 
T: 952 492 150 

C: 952 492 150 
C/ Torreon 

Torremolinos Puhelin Avoinna 

La Carihuela 

Centro de Salud 
T: 951 920 920 

C: 952 449 167 
C/ Nerja 

San Miquel 
Centro de Salud 

T: 951 924 100 C/ PABLO BRUNA 



31 

1.3.4. Apteekit 
Apteekit ovat varmimmin avoinna ma-pe 10-14 ja 17-20, la 10-14. 
Lähimmän päivystävän apteekin löydät esim. internetsivulta: 
http://farmaciasguardia.portalfarma.com/web_guardias/publico/
Provincia_p.asp?id=29 
Fuengirolassa Farmacía Central päivystää 24/7 ja siellä on usein paikal-
la myös suomenkielistä henkilökuntaa. 
Apteekin osoite on Avda Los Boliches, 74 
Muista, että lääkkeiden kauppanimet eivät ole aina samoja kuin Suomes-
sa. Alkuperäisestä lääkepakkauksesta on apua, jos mukanasi ei ole resep-
tiä. 
 

1.4. KAUPUNGINTALOT, TURISTITOIMISTOT, POSTIT JA YHTEYDET 
Yleensä kaupungintalolta löytyvät  eri palveluiden edustajat. Nämä voi-
vat tietenkin olla myös hajautettu eri kiinteistöihin. Tarkista tilanne kau-
pungin internetsivuilta ennen mahdollista asiointia. Samalla saat tietoosi 
palveluajat. 

Vähemmän miellyttävä, mutta yleinen palvelu, on Grua eli väärin pysä-
köityjen autojen hinaus kunnan varikolle. Jos  laiminlyöt maksun maksul-
lisella paikalla, saat rikemaksun. Jos pysäköit laittomalle paikalle, autosi 
saatetaan hinata varikolle. Tällöin joudut maksamaan sekä sakon että 
säilytysmaksun. Hinauksesta jätetään pieni ilmoitus paikalle, josta auto 
on poistettu. Jos autosi katoaa, sitä ehkä ei ole varastettu vaan hinattu 
pois. Kannattaa hakea ko. tiedotetta ja vielä kysyä viranomaiselta. Jos 
ajokkia ei löydy, on rikosilmoituksen aika. 
 
Alcaldia   = Kaupunginjohtajan virasto / kaupungintalo 
Ayuntamiento   = Kaupungintalo 
Deposito Municipal  = Kunnallinen autovarikko 
Estación Renfe Cercanías = Lähijuna-asema 
Estación de Autobuses  = Linja-autoasema 
 

Tietoa julkisesta liikenteestä 
Julkinen liikenne sekä kaupunkien välillä että kaupungeissa toimii hyvin. 
Linjoja ja aikatauluja löydät internetistä. Valmiita linkkejä esim: 
http://www.costadilaiset.net/aikatauluja.htm 

http://farmaciasguardia.portalfarma.com/web_guardias/publico/Provincia_p.asp?id=29
http://farmaciasguardia.portalfarma.com/web_guardias/publico/Provincia_p.asp?id=29
http://icofma.es/listado-farmacias-provincia-malaga
http://www.costadilaiset.net/aikatauluja.htm
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Kohde Osoite Puh 

Kaupungintalo Pza. De España, 1  952 589 300 

Turistitoimisto Pº Jesús Santos Rein, nº 6 
turismo@fuengirola.org 

952 467 625 

Posti Plaza Chinorros, 5 

Avenida Ramon y Cajal, 46  

952 474 384 

952 593 395 

Juna-asema Paseo Jesús Santos Rein, 5  

 

902 320 320  

Linja-autoasema Avenida Matías Sáez de Tejada  902 450 550 

Grúa C/ Hnos. Galan Casero  

Fuengirola 
http://www.fuengirola.es/portal_localweb/InitIndex.do 

Benalmádena 
http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-localizacion-horarios.php 

Kohde Osoite Puh 

Kaupungintalo Av de Juan Luis Peralta  952 579 800 

Turistitoimisto 

Myös turistipoliisi 

SATE 

Avda. Antonio Machado, 44 
turismo@benalmadena.com  

952 442 494 

Posti Av. Antonio Machado, 18  

C/ Naranjo, 23 

C/ Andújar 

952 964 178 

952 562 154 

952 449 928 

Juna-asema Av. de la Estación, 3  

Arroyo de la Miel 

 

Linja-autoasema Av. Antonia Machado, 38 

Kaukoliikenteen pysäkki 

 

Grúa Parking El Congreso. c\ Rio Mesa 952 05 16 31 

http://www.fuengirola.es/portal_localweb/InitIndex.do
http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-localizacion-horarios.php
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Kohde Osoite Puh 

Kaupungintalo Avenida de Cervantes, 4 951 926 010 

Turistitoimisto 

Useita pisteitä 

Plaza de la Marina, 11  
http://www.malagaturismo.com/ 

951 926 020 

Posti Calle Hamlet, 2  

Calle Sta. Lucía, 7  

952 040 244 

952 609 893  

Rautatieasema 

Kaukojunat 

Estacion Maria Zambrano 

Explanada de la Estación  

902 432 343 

Linja-autoasema = Rautatieasema  

Grúa  952 331 044 

Málaga 
http://www.malaga.eu/, 

Marbella 
http://www.marbella.es/ 

Kohde Osoite Puh 

Kaupungintalo Plaza de los Naranjos  952 761 100 

Turistitoimisto  Glorieta de la Fontanilla  
http://www.marbellaexclusive.com 

952 771 442 

Posti Av. Antonio Machado, 18  

C/ Naranjo, 23 

C/ Andújar 

952 964 178 

952 562 154 

952 449 928 

Juna-asema Kiskot puuttuvat  

Linja-autoasema Avenida Del Trapiche 

Moottoritien varressa 

952 823 409 

Grúa   

http://www.malagaturismo.com/
http://www.malaga.eu/
http://www.marbella.es/
http://www.marbellaexclusive.com
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Kohde Osoite Puh 

Kaupungintalo Avenida Virgen de la Peña, 2 952 485 900 

Turistitoimisto 

 

Avda. Virgen de la Peña 
turismo@mijas.es 

952 589 034 

Posti, M. Pueblo Pilar, 12 952 485 717 

Juna-asema Fuengirola  

Linja-autoasema Kaupungintalon edessä  

Grúa   

Mijas 
http://www.mijas.es 

Torremolinos 
http://www.torremolinos.es 

Kohde Osoite Puh 

Kaupungintalo Plaza Blas Infante, 1 952 379 400 

Turistitoimisto Plaza de las Comunidades Autónomas  952 371 909 

Posti Av. Palma de Mallorca, 25 952 384 518 

Juna-asema Plaza de la Nogalera  

Linja-autoasema Calle Hoyo, 0  952 384 401 

Grúa Parking El Congreso. c\ Rio Mesa 952 05 16 31 

http://www.mijas.es
http://www.torremolinos.es
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Taksikeskukset 

Tässä paikallisten taksikeskusten numeroita. Alueella voi toimia useam-
pia takseja ja taksiyhtiöitä. Pienillä paikkakunnilla taksit toimivat yksityisi-
nä ammatinharjoittajina ilman yhteistä keskusta. Hae lisätietoja interne-
tistä ja kysy matkan hintaa tai hinta-arviota etukäteen, jos taksissa ei ole 
taksamittaria. 
 Samoin kannattaa selvittää luotto- ja pankkikorttien käytettävyys. Ylei-
sesti ottaen niiden pitäisi nykyään kelvata, vaikka leimauslaitteita ei nä-
kyisikään missään. Useimmiten kuljettaja arvostaa käteistä ilman kuittia. 
Kuitin kuitenkin saa aina pyydettäessä ja saatat tarvita sitä vakuutusyhti-
ölle. 
Tilaa taksi antamalla ensin kiinteistön nimi ja sitten osoite. 
Useimmiten taksin tilaaminen sujuu mutkattomasti noilla kahdella tiedol-
la - usein pelkällä kiinteistön nimellä. Tällöin ei kielitaitoa kysellä. 

Kunta Puhelin 

Alhaurin el Grande 619 087 544 

Benalmádena 952 441 545 

Coin 952 453 587 

Estepona 952 802 900  

Fuengirola 952 471 000 

Málaga 629 505 691 

Marbella 671 388 798 

Mijas 952 478 288 

Torremolinos 952 380 600 

Taksit ovat suhteellisen halpoja, joten niitä kannattaa käyttää. 

Erityisesti öiseen aikaan ja erityisesti yksinäisten naisten ja 
kaikkien  ’juhlatuulella’ olevien kannattaa käyttää taksia. 

Se voi auttaa välttämään ikävyyksiä. 
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1.5. SUOMEN EDUSTUSTOT 

Suomen ulkoministeriön sivustolta www.finlandia.es löydät kaiken Suo-
men Espanjan suurlähetystön materiaalin. Erityisesti kannattaa lukea 
suurlähetystön maakohtainen matkustustiedote. Sitä ylläpidetään jatku-
vasti tarpeen mukaan. 
Lähetystön sivuilta löytyy tukeva tietopaketti kaikkeen espanjassa vierai-
luun tai asumiseen liittyvissä hallinnollisissa ja käytännön asioissa. Näillä 
sivuilla kannattaa vierailla ennen tiedon hakemista muualta internetistä. 
Katso esim. 
http://www.finlandia.es/public/default.aspx?
nodeid=36835&contentlan=1&culture=fi-FI#Viralliset 

 

Suomen suurlähetystö, Madrid 
Embajada de Finlandia 
Paseo de la Castellana 15 
E-28046 Madrid 1 
+34 91 319 6172 
Sähköposti: sanomat.mad@formin.fi 
Verkkosivut: www.finlandia.es 
Asiakaspalvelu: ma-pe 9.30-13.30 
 
Málagassa suomalaisia palvelee kunniakonsulaatti 
Consulado Honorario de Finlandia 
Calle Blasco de Garay 7-5 D (oven kohdalla 7) 
29001 MÁLAGA  
Asiakaspalvelu: ma-pe: 10.00 - 13.00  
+34 952 212 435  
finlandia.malaga@gmail.com 
Paikka on hiukan sokkeloisella seudulla ja konsulaatista kertoo vain kilpi 
oven pielessä. Kannattaa esim. tutkia osoitetta Googlen StreetView:n 
avulla. Siitä löytyy tarkasti jopa oikea ovi. Lähistöllä on pysäköintitaloja ja 
halleja. Matka on myös hyvin lyhyt paikallisjunalta. 
  
 

http://www.finlandia.es
http://www.finlandia.es/public/default.aspx?nodeid=36835&contentlan=1&culture=fi-FI#Viralliset
http://www.finlandia.es/public/default.aspx?nodeid=36835&contentlan=1&culture=fi-FI#Viralliset
http://www.finlandia.es/
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1.6. SEURAKUNNAT 

Suomen evankelis.luterilainen kirkko Espanjassa 
Aurinkorannikon seurakunnat: 
http://www.suomenkirkkoespanjassa.net/seurakunnat/
aurinkorannikko/ 
Seurakunta toimii aktiivisesti ja tarjoaa hengen huollon lisäksi monenlais-
ta palvelua, huolenpitoa ja toimintaa. Näiden toteuttamiseen seurakunta 
tarvitsee myös paljon vapaaehtoisia tekijöitä. 
Palveluoperaatio Saapas on ev.lut. kirkon nuoriso- ja erityisnuorisotyön 
muoto, joka toteuttaa etsivän työn menetelmää. 
Yht.tiedot: aurinkorannikonsaapas@gmail.com 

Alueella toimii aktiivisesti muitakin hengellisiä yhteisöjä. 
 

1.7. JÄRJESTÖT 

Aurinkorannikolla toimii tietenkin suuri joukko erilaisia yhdistyksiä ja jär-
jestöjä. Parhaiten löydät omasi seuraamalla viikoittain ilmestyvien paikal-
lislehtien ilmoituksia. 
Terveyteen liittyviäkin yhdistyksiä löytyy runsaasti. 

 
 
 
 

Sydämen asialla! 
http://www.sydanliitto.fi/web/aurinkorannikon-sydanyhdistys 
 
Aurinkorannikon AA 
http://www.aurinkorannikonaa.es/index.php 

ÄLÄ JÄÄ YKSIN! 

Kaikille löytyy toimintaa, ystäviä ja harrastuksia. 

Järjestöt ilmoittelevat paikallislehdissä 
ja nettisivuillaan. 

http://www.suomenkirkkoespanjassa.net/seurakunnat/aurinkorannikko
http://www.suomenkirkkoespanjassa.net/seurakunnat/aurinkorannikko
http://www.sydanliitto.fi/web/aurinkorannikon-sydanyhdistys
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2.  YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO 
2.1. YKSITYISSAIRAALAT 

Vithas Xanit  Internatíonal 
Hospital 

Benalmádena 

Yksityissairaala 
  

    

 
A,D,MCV,Pk,K

 

Kansainväliset sekä kansalliset 
vakuutusyhtiöt 
24/7: 900 200 116, 
ambulanssi ja 

lääkärin kotikäynnit (engl). 

Avenida de los Argonautas 
info@xanit.es 
www.xanit.es/fi 
  
P. +34 952 367 190 
Ajanvaraus suomeksi ma-pe 9-20 
+34 648 212 570 tai 
+34 616 241 290 

 
Suomenkielinen yhteyshenkilö Marita Ekman +34 696 981 372. 
Kaikki erikoislääkäri- ja kirurgiset palvelut uusimmalla tekniikalla. 
Suomenkielistä henkilökuntaa. 
Muut Vithas yksiköt: www.vithas.es 

Katso lisätietoja Palveluhakemiston takakannesta! 
 

Suuri kulttuurinen ero Espanjan ja Suomen välillä on potilaan 
omaisten läsnäolossa ja osallistumisessa potilaan hoitoon 

Julkisissa sairaaloissa  suorastaan edellytetään, että omaiset ovat 
kaiken aikaa läsnä ja hoitavat suomalaisittain katsoen perushoita-
jan työt: lääkkeiden antamisen, veden noutamisen, avustamisen 
peseytymisessä ja WC:ssä. Tyypillisessä 2-potilaan huoneessa on 
kaksi nojatuolia omaisille yöpymiseen Päiväsaikaan (puoleen yö-
hön) omaisliikenne on vilkasta ja äänekästä. 

Yksityisessä sairaalassa potilaat ovat tyypillisesti yksityishuoneissa 
ja omaisille on varattu vuode ja tilaisuus osallistua hoitoon - ilman 
velvollisuutta. 

Saat lisätietoja internetsivuiltamme! 
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2.2. LÄÄKÄRIT  

Dr. Juha Mielikäinen 
Clínica Medicodental Sinervo 

Fuengirola (C6) 

Lääkäri 
 

    

 MCV, K 
 
 

Edf. Real Costa 1-B 
Nuestro Padre Jesús Cautivo, 2, 1-B 
 

info@drjuhamielikainen.com 
http://drjuhamielikainen.com 
https://www.facebook.com/drfuengirola  
P. +34 694 447 005 
Ajanvaraus: +34 679 440 851 

Lääkärin koti- ja hotellikäynnit 
Matkavakuutukset korvaavat koti- ja hotellikäynnit. 
Loma-ajat ja vapaapäivät ilmoitetaan puhelinvastaajassa, jonne voi jättää viestin. 

Pentti Raaste Fuengirola (B5) 

Lääkäri 
  

    

 
MCV,Pk,K

 

 

C/ José Cubero "Yiyo", no: 11, esc 1, 1- C (Feria-
alueen länsi-reunalla) 
info@penttiraaste.com 
www.penttiraaste.com 
  
Ajanvaraus ma-pe 10-14, ti 11-14 
+34 952 475 290 

Ainutlaatuinen kivunhoitomenetelmä erityisesti tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin. 

Vithas Xanit  Fuengirola Fuengirola (C5) 

Lääkäriasema 
  

    

 
A,D,MCV,Pk,K

 
Kansainväliset sekä kansalliset 
vakuutusyhtiöt. 

Edf. Beroe 
Avda. Ramón y Cajal 5 
info@xanitfuengirola.es 
www.xanit.es/fi 
  
+34 952 477 310 
Ajanvaraus suomeksi ma-pe 9-20 
+34 648 212 570 tai 
+34 616 241 290. 

Tri Sirpa Laukkonen yleislääketieteen erikoislääkäri. 
Tri Jan Wiklund yleislääkäri. 
Tri Sakari Orava professori, ortopedi. 
Sari Dewald fysioterapeutti, yksityisvastaanotto. 
 

http://drjuhamielikainen.com
https://www.facebook.com/drfuengirola
http://www.penttiraaste.com
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2.3. HAMMASLÄÄKÄRIT 

Borja Alcoholado Fuengirola (C7) 

Hammaslääkäriasema, Clinica 
Odontologica 
  

    

 
MCV,Pk,K

 

Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 35, Los Boli-
ches, seurakuntaa vastapäätä 
info@clinicadentalborjaalcoholado.com 
www.clinicadentalborjaalcoholado.com 
  
ma-pe 9-14 ja 16-20 
P. +34 952 664 545 

Suomalainen vastaanottovirkailija. 

Katso lisätietoja Palveluhakemiston etusisäkannesta! 

Clinica Scandental Fuengirola (C7) 

Hammaslääkäriasema 
  

    

 
D,MCV,Pk,K

 

 

Avda. De Los Boliches 80 , 1.kerros 
info@scandental.net 
www.scandental.net 
  
P. +34 952 476 662 

Kokonaisvaltainen hammashoito. Myös implantit. 
Hammaslääkärit Marja Pursimo ja Liisa Varjosaari. 
Suuhygienisti Sanna Liimatainen. 

Clínica Medicodental Sinervo Fuengirola (C6) 

Hammaslääkäri, lääkäri, fy-
sioterapeutti  

    

 
MCV,Pk,K

 

 
24/7: +34 679 440 851 

Edf. Real Costa 1-B 
Nuestro Padre Jesús Cautivo, 2, 1-B 
clinicamedicodental@sinervo.info 
www.medicodentalsinervo.com 
  
Ma-Pe 9-16 ja sop. mukaan 
Ajanvaraus: +34 679 440 851. 
P.  +34 952 461 107 

Hammaslääkäri, lääkäri Pekka Sinervo, särkypäivystys, esteettinen hammashoito. 
Lääkäri Juha Mielikäinen 
Fysioterapeutti Rami Kääriäinen 

http://www.clinicadentalborjaalcoholado.com
http://www.scandental.net
http://www.medicodentalsinervo.com
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2.3. HAMMASLÄÄKÄRIT 

Päivi Voutilainen Fuengirola (C4) 

Hammaslääkäri 
  

    

 
MCV,Pk,K

 

 

Clínica Dental Noruega 
Edf. Tres Coronas, Avda Clemente Diaz Ruiz, 4 
www.clinicadentalnoruega.com   
 
P. +34 952 476 880 (keskus, ruotsi, englanti) 
Suomalainen palvelu: 
+34 634 352 641 (Päivi Voutilainen) 

Kokonaisvaltaista hammashoitoa ystävällisesti ja ammattitaidolla. 

Camilla Lindström Arroyo de la Miel, Benalmádena 

Psykologi 
  

    
 K, Laskutus 
 

camilla.lindstrom@cop.es 
www.facebook.com/CLPsykologi 
Ma-Pe 9-18 
P. +34 606 995 100. 

Psykoterapiaa erilaisiin tunne-elämän ongelmiin ja elämän kriisitilanteisiin. 
Apua myös mm. uni-, syömis-, alkoholi- ja kasvatusongelmiin. 

2.4. PSYKOLOGIT 

Pet Vet Kamu Fuengirola (C5) 

Suomalainen eläinklinikka 
  

    

  
24h: +34 952 667 333 

Edf. Azahar 
C/ Maestra Angeles Aspiazu, 25, Puebla Lucía 
contact@petvetkamu.com 
http://www.petvetkamu.com/ 
  
Klinikka avoinna / ajanvaraus: ma-pe 10-16 
+34 952 667 333. 
Vastaanotto myös sopimuksen mukaan. 

 

2.5 ELÄINLÄÄKÄRIT 

http://www.facebook.com/CLPsykologi
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2.6. KOTIHOITOPALVELUT 

AndaCare Fuengirola 

Kotisairaanhoito 
  

    

 
K
 

 
24/7 
+34 634 347 337 suomeksi 
Koti- ja hotellikäynnit 
mahdollisia 
 

info@andacare.es 
http://www.andacare.es 
 
P. +34 634 347 337 

Laillistettu suomalainen sairaanhoitaja: Kotisairaanhoito, kotihoito. 
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. 
Vammaispalvelut, siivous, injektiot, mittaukset. 
 

Anne-Marin kotihoitola Fuengirola (C7) 

  

    

 
Ps,K

 

 
24/7: +34 634 176532 

C/ Del Pescado, 3, Los Boliches 
anrinah@gmail.com 
  
10.00 - 20.00 tai sop. mukaan 
+34 634 176532. 

Anne-Mari Kokkosuo. 
Sairaanhoitaja, lähihoitaja, kosmetologi, erikoistunut jalkahoitoihin. 
Kotisairaanhoito, sairaanhoitajan palvelut. 
Kasvo-, jalka-, käsihoidot. Aromaterapia. 
Sop.mukaan asiointipalvelut (kauppakäynnit ym.). 

http://www.andacare.es


43 

3.  KUNTOUTUS JA HYVINVOINTIPALVELUT 
3.1 KUNTOUTUS-, FYSIOTERAPIA- JA HIERONTAPALVELUT 

Hierontapiste Koivu Fuengirola (C7) 

  

    

 
MCV,Pk,K

 

 

Edf. Ofimar, 1. krs, tsto 3 
Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 34, Los Boliches 
info@hierontapistekoivu.com 
http://www.hierontapistekoivu.com 
  
Avoinna: ma-pe 10-18 
P. +34 673 404 617 

Jutta Hopp, koulutettu hieroja ja urheiluhieroja. 
Juha Salo, koulutettu hieroja ja urheiluhieroja. 
Kalle Vehviläinen, koulutettu hieroja ja urheiluhieroja. 

Karhuhierojat Fuengirola (B5) 

Sonja Karhu ja Lauri Karhu 
  

    

 
K

 

C/ Feria de Jerez 15, portal 6, 4 A 
www.karhuhierojat.com 
  
P. +34 677 732 962 / Lauri 
P. +34 629 461 305 / Sonja 
Ajanvaraukset ma-pe 9-10. 

 Katso lisätietoja Palveluhakemiston etusisäkannesta. 

Martin Kunto Fuengirola (C6) 

Fysioterapia, urheiluhieronta, 
lymfa ym. 
  

    

 
MCV,Pk,K

 

 

Edf. Isac Peral 
Avda Jesús Cautivo 10 
martinkunto@martinkunto.fi 
  
Avoinna: ma-pe, la-su sop. mukaan 
P. +34 693 821 407. 

Tuomo Ahola, Kaarel Tramm, Fabian Gomez Barba, urheuluhieroja Harri Simonen. 
Lääketieteen ja kirurgian tohtori Harri Selänne ma ja ke. 
Sairaanhoitajan vastaanotto ti ja to. 
Tasapainoryhmä tiistaisin. 

http://www.hierontapistekoivu.com
http://www.karhuhierojat.com
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3.  KUNTOUTUS JA HYVINVOINTIPALVELUT 
3.1 KUNTOUTUS- / FYSIOTERAPIAPALVELUT 

MediVital Clinic S.L. Fuengirola (C6) 

Fysioterapia- ja Kehokeskus 
  

    

 
MCV,K

 

 

Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 40 
info@medivitalclinic.com 
www.medivitalclinic.com 
https://www.facebook.com/MediVital-Clinic-SL-
226377007379713/ 
  
ma-pe 9-19 
P. +34 952 583 581 
P. +34 665 765 725. 

Maarit Eskola Heikkinen, Medivitalin ja Fysio-Eskolan Toimitusjohtaja. 
Rami Kääriäinen, Fysioterapeutti & koulutettu hieroja. 
Petteri Sveins, Erityistason Psykoterapeutti, Roosa Sveins, Kosmetologi. 
Monipuolinen fysioterapia, kuntoutus, fysioterapian pienryhmäliikunta, jalkaklinikka. 
Hieronta, kosmetologipalvelut. Psykoterapeutin palvelut. 
CorusCardio-kuntovalmennusryhmät. Fireware-kuntotestit ja harjoitusohjelmat. 
Contral Clinics-alkoholiongelman hoito. 

Hius ja kauneus Norris Fuengirola (C6) 

  

    

 
MCV,K

 

 

Edif.Jupiter 
Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 44 
www.hiusjakauneusnorris.com 
  
Avoinna: ma-pe 10-17, muulloin sop. mukaan 
P. +34 952 660 808. 

Hierontapalvelut, parturikampaamo ja kauneudenhoitopalvelut mm. 
Jalkahoidot. 

http://www.medivitalclinic.com
https://www.facebook.com/MediVital-Clinic-SL-226377007379713/
https://www.facebook.com/MediVital-Clinic-SL-226377007379713/
http://www.hiusjakauneusnorris.com
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3.2. OPTIKOT 

Opticas Avenida Fuengirola (B7) 

Los Boliches I 
  

    

 
MCV,Pk,K

 

 

Avda Los Boliches 80 
optica.avenida@gmail.com 
www.opticaavenida.com 
  
Avoinna: ma-pe 9.30-20.30, la 10-13.30, 
tarkista kesäajat erikseen. 
P. +34 952 460 888 
Suomeksi: Janika 

Katso muut myymälät ja ajat www-sivuiltamme: 
Avda Las Margaritas 65, Las Lagunas sekä 
Fuengirola: Avda de Mijas 6 ja Avda Acapulco 2. 
Näöntarkastus ja näköterapia, silmänpaineen mittaus, silmänpohjakuvaus, 
piilolinssit, suodatinlinssit hämäränäköön, kuulotestit ja -laitteet, 
geenitutkimus silmäpohjan rappeumaan. 

+Visiòn Fuengirola Fuengirola (C4) 

  

    

 
MCV,Pk,K

 

 

Avda de Mijas 2 
www.masvision.es 
  
Avoinna: ma-pe 10-14 ja 17-20.30, la 10-14, tarkis-
ta kesäajat erikseen 
P. +34 952 593 537. 

Suomalainen optikko. 
Silmälasit, piilolinssit, aurinkolasit. 
Ilmainen näön tarkastus ja silmänpaineen mittaus myös ilman ajanvarausta. 

Vältä sinistä valoa 
Tutkimustulokset näkyvän sinisen valon haittavaikutuksista silmälle ker-
tovat karua kieltä. Merkittävin sinisen valon lähde on aurinko, jolta suo-
jan saa kunnollisilla aurinkolaseilla. Myös kotona ja työpaikoilla ja harras-
tuksissa altistutaan sini-violetti -säteilylle jatkuvasti. Tietokonenäytöt, 
kännykät, tabletit, televisio ja led-valot voivat lisätä merkittävästi riskiä 
sairastua harmaakaihiin ja silmänpohjan rappeumaan. Sininen valo voi 
häiritä myös luonnollista nukkumisrytmiä ja nukahtaminen voi vaikeutua. 
Sammuta kaikki sinisen valon lähteet hyvissä ajoin ennen nukkumaanme-
noa. Lisätietoja kannattaa kysyä optikkoliikkeistä ja silmälääkäreiltä.  

http://www.opticaavenida.com
http://www.masvision.es
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4.  MUUT PALVELUT 
4.1. VAKUUTUSPALVELUT 

Seguria Fuengirola (C5) 

Liberty Seguros 
  

    

 
MCV,K

 

 

Calle Feria de Jerez 2 
info.seguria@gmail.com 
www.seguria.es  

https://fi-fi.facebook.com/pages/Seguria-
SL/154327941348791 
  
Avoinna arkisin ma-pe 9-15 
P. +34 951 396 350. 
Suomenkielinen palvelu. 

 
Katso lisätietoja mainoksesta Turvaoppaan takasisäkannesta. 
 
Kilpailukykyiset, kattavat vakuutukset kaikkiin elämäntilanteisiin luotettavasti ja asi-
antuntevasti  sekä ystävällinen suomenkielinen palvelu myös silloin kun jotain sattuu! 
 
Pääyhteistyökumppanimme on Liberty Seguros ja saat meiltä mm. koti-, auto-, 
sairaus-, tapaturma-, matka-, henki -, hautaus-, lemmikkieläin- ja yritysvakuutukset.   
 
Matkavakuutukset  kaikenikäisille, myös Suomesta alkaville matkoille sekä 
"jatko"vakuutukset jo matkakohteessa ollessasi! Sairausvakuutuksemme takaa 
erittäin korkeatasoisen hoidon alan johtavilla klinikoilla ja sisältää myös vuosittaiset 
terveystarkastukset, hammashuollon sekä akuutin hoidon Espanjan ulkopuolella.  
 
Hautausvakuutuksella ennalta hoidettu hautausjärjestely helpottaa omaisten taakkaa 
surun hetkellä.   
Tule keskustelemaan tai lähetä tarjouspyyntö helposti suomenkielellä 
www.seguria.es!  
 

4.2. TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 
Käytä ammattiapua aina, kun oma kielitaitosi on puutteellinen. Oman 
tulkin käyttäminen on erityisen tärkeää talous- ja terveysasioissa. Ter-
veyskeskuksissa ja sairaaloissa syntyy kaiken aikaa väärinkäsityksiä, kun 
henkilökunta ja potilas eivät ymmärrä toisiaan. Joskus sairaala on jopa 
joutunut siirtämään tutkimuksia, kun potilas ei ole ymmärtänyt yksinker-
taisiakaan ohjeita espanjaksi. 

http://www.seguria.es
https://fi-fi.facebook.com/pages/Seguria-SL/154327941348791
https://fi-fi.facebook.com/pages/Seguria-SL/154327941348791


47 

Marita Ansinn Fuengirola 

Tulkki 
  

    

 
K

 

marsinn1997@hotmail.com 
  
P. +34 670 858 816 

Tulkkauksia terveyskeskuksissa, erikoislääkäreillä ja sairaaloissa.  
Myös rikosilmoituksia poliisille.  

Sari Karhapää Velez-Málaga 

Kääntäjä, FM 
  

    

 
K
 

 

C/ Pasada de Granadillo 36, Canillas de Aceituno 
skarhapaa@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Translator-
English-Spanish-Finnish/1 
  
ma-pe 10-14 ja 17-20 
P. +34 617 298 174 
P. +34 952 518 133 

Käännös- ja tulkkauspalvelut esp-su-esp eng-su eng-es ra-su ra-esp vuodesta 1998. 

Camilla Lindström Arroyo de la Miel, Benalmádena 

Kääntäjä, tulkki, psykologi 
  

    

 K, Laskutus 
 

camilla.lindstrom@cop.es 
www.facebook.com/CLPsykologi 

 
P. +34 606 995 100 

Tulkkauskielet suomi-espanja-englanti, kuljetusmahdollisuus. 

Käännökset suomi-espanja-suomi. 

Nina Celikel   

Tulkki 
  

    

 
K

 

ninacelikel@gmail.com 
  
+34 633 546442 

https://www.facebook.com/pages/Translator-English-Spanish-Finnish/1
https://www.facebook.com/pages/Translator-English-Spanish-Finnish/1
http://www.facebook.com/CLPsykologi
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    OIREET JA ENSIAPU 

Seuraavilla sivuilla kerrotaan SOS-tulkeille tulleiden hätäpuheluiden ta-
vanomaisimpia syitä ja annetaan ensi-apuohjeita.  

Auringonpistos 
Oireina nopea lämmön nousu, pahoinvointi, sekavuus, ärtyisyys. Oirei-
den ilmaantuessa: jäähdytä, nesteytetä, mene tarvittaessa lääkäriin. Eri-
tyisesti lapset on syytä viedä välittömästi lääkäriin  auringonpistosta 
epäiltäessä. 

Päivä auringossa ilman 
päähinettä tai  riittävää 
suojaa saattaa olla koh-
talokasta kaiken ikäisille 
lapsille. Vauvat eivät saa 
oleskella auringossa. 
Ultraviolettisäteilyltä 
suojaava erikoispäivän-
varjo kuuluu lastenvau-
nujen varustukseen ete-
lässä.  

Kuvassa alle vuoden ikäinen iloinen vauva on puettu ns. teknisiin vaattei-
siin ja iho on suojattu 50-kertaisella aurinkosuojavoiteella. Voiteissa ei 
saa olla säilöntäaineita tai hajusteita. 
Muistathan aina tarjota riittävästi juotavaa vauvoille, lapsille ja aikuisille. 
Paras juoma on vesi ja helleaikoina on syytä huolehtia riittävästä suola-
tasapainosta kaikenikäisten kohdalla. 

Paikalliset sairaalat ja terveyskeskukset varoittavat! 

Iholla on muisti! 
Yliannostus aurinkoa nyt voi ilmetä ihosyöpänä vuosien 

tai jopa vuosikymmenten päästä! 
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Aivoinfarkti  
Jos epäilet aivoinfarktia, tee seuraava testi potilaalle: 
1. Pyydä häntä hymyilemään. 
2. Pyydä potilasta nostamaan molemmat kädet yhtä aikaa ylös ja hymyi-
lemään. 
3. Sano jokin yli viisisanainen lause ja pyydä potilasta toistamaan se. 
Esimerkiksi: Huomenna on varmaankin taas kaunis ilma. 
Jos yksikin pyydetty asia ei onnistu, soita välittömästi 112 ja pyydä ambu-
lanssi paikalle. 
 

Sydänkohtaus 

 Epämiellyttävä paine tai puristus rinnan alueella 
 Kivun tunnetta keskellä rintaa; ”kuin elefantti istuisi rinnan päällä” 
 Kipua, joka leviää rinnasta joko toiseen tai molempiin olkavarsiin 

tai kaulaan, leukaperiin ja hartioihin 
 Kylmänhikisyys, hengästyminen pienestäkin ponnistuksesta  
 Uupumus ja ns. toisaikaisuus 
 Sekavuus, pahoinvointi 

Sydänkohtauksen oireet ovat hyvinkin erilaisia. Jos epäilet  oireiden ole-
van sydänperäisiä, ota välittömästi yhteyttä numeroon 112. 
Ei ole turhia sairaalakäyntejä, on vain tärkeitä käyntejä.  
Sekä Suomessa että Espanjassa on sydänsairauksien hoito korkeaa tasoa. 

Lentokoneissa on koulutettu henkilökunta sydänkohtausten varalta.  
Suomalaisten järjestämiin tilaisuuksiin Espanjan Aurinkorannikolla on 
mahdollisuus varata defibrillaattori eli käyttäjää neuvova tahdistinlaite. 
Laitetta voivat käyttää ihan tavalliset ihmiset, kunhan lainaaja on osallis-
tunut  laitekoulutukseen. 
Laitetta hallinnoi Aurinkorannikon Sydänyhdistys. 

Lataa puhelimeesi Suomen Punaisen Ristin ENSIAPUOHJEET 
https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/ensiapuohjeet-alypuhelimeen 

https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/ensiapuohjeet-alypuhelimeen
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RIKOSILMOITUS 

Jos olet joutunut rikoksen kohteeksi, tee asiasta aina ilmoitus poliisille 
numeroon 902 102 112. Sinua palvellaan eri kielillä, mutta suomeksi il-
moitusta ei voi tehdä.  Englannin kielinen palvelu toimii klo 9-21. 

Virkailija kirjaa puhelimessa tapahtumien kulun ja antaa ajan, jolloin voit 
mennä allekirjoittamaan espanjaksi kirjoitetun ilmoituksen. Ilmoitus kel-
paa vakuutusyhtiöille korvauksien hakemiseen.   

Jos rikos on tapahtunut muualla kuin oman kuntasi alueella, tulevat pa-
perit allekirjoitettaviksi oman kuntasi poliisiasemalle, jonne sinun on 
mentävä 48 tunnin sisällä allekirjoittamaan puhelimitse tekemäsi rikosil-
moitus. Ilmoitus on kirjoitettu espanjaksi. 

Kaikki löytötavara viedään ja haetaan Policía Localin toimistoista. Joka 
kaupungilla (Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena….) on omat poliisi-
asemansa. Varastettuja tai kadonneita esineitä ja laukkuja on hyvä kysyä 
poliisilta. Varkaat heittävät usein ryöstämänsä laukun menemään otettu-
aan käteisvarat ja puhelimen haltuunsa. 

Poliisi neuvoo panemaan puhelimen IMEI-koodin talteen huolella ja 
muualle kuin puhelimen muistiin. Koodin avulla puhelin voidaan jäljittää. 
Rikoksia on selvitetty ja rikollisia saatu kiinni puhelimen jäljityksellä. 

IMEI-koodi on puhelimen myyntipakkauksessa ja myyntiasiakirjoissa, 
mutta saat sen selville milloin hyvänsä näppäimellä *#06#. 
Oman SIM-kortin numero, salasana ja PUK-koodikin kannattaa panna 
talteen tärkeiden tietojen joukkoon paperille tai tietokoneelle salasano-
jen taakse. 

Jos ystäväsi tai perheenjäsenesi on kadonnut Aurinkorannikolla, tai et 
saa häneen yhteyttä, vaikka olette sopineet säännöllisestä  yhteydenpi-
dosta, on poliisi oikea taho hoitamaan asiaa eteenpäin. Silloin tehdään 
katoamisilmoitus Policía Nacionaliin. Kun on aihetta epäillä yksinasuvan 
saaneen sairauskohtauksen asunnossaan, on syytä ottaa heti yhteyttä 
numeroon 112 sekä asunnon vuokraajaan tai kiinteistön isännöitsijään. 
Tuolloin  ensiapuhenkilökunta menee yhdessä poliisin ja palokunnan 
kanssa paikalle. 

Kuolintapaukset ilmoitetaan aina 112 numeroon, viranomaiset hoitavat 
asiaa virkateitse eteenpäin ja ottavat yhteyttä omaisiin. 
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TULKKAUS– JA KÄÄNNÖSPALVELUT 

 Kun asiasi on vähänkin tärkeä joko terveytesi tai taloutesi kannalta ja 
joudut asioimaan espanjalaisen henkilön kanssa, palkkaa itsellesi pätevä 
tulkki, jos oma espanjan taitosi ei ole riittävä asian hoitamiseen. Vaikka 
itse puhuisitkin sujuvaa englantia, ei kannata luottaa siihen, että vasta-
puoli tekisi samoin. Sujuva kielitaito merkitsee kovin eri asiaa eri kansalli-
suuksille. 

 Lääkärissä ja sairaalassa on erityisen tärkeää, että potilas ja henkilökunta 
ymmärtävät toisensa oikein. Hospital Costa del Solin osastoilla kiertää 
suomenkielisiä ja englanninkielisiä tulkkeja, jotka päivystysaikoinaan 
auttavat selvittämään asioita. Sairaalatulkit toimivat ainoastaan päivys-
tysaikoinaan ja vain osastoilla. 

Yksityissairaala Vithas Xanitissa on paljon suomenkielistä henkilökuntaa 
ja tulkkeja, joten siellä kielitaidottoman on helpompi tulla toimeen ilman 
omaa tulkkia. 

Erityisen vaikeaa on olla kielitaidottomana potilaana erilaisissa tutkimuk-
sissa, jotka ohjeistetaan espanjaksi. Moniin (esim. röntgen / Sala de 
Rayas) tutkimushuoneisiin ei oteta tulkkeja eikä ulkopuolisia. Opettele 
itse ainakin perusasiat niin, että ymmärrät milloin pitää olla paikoillaan, 
milloin hengittää - milloin ei jne. Apua saat internetsivustomme sanas-
tosta ja artikkeleista, joissa kerrotaan toiminnasta terveydenhuollon asi-
akkaana. 

Palveluhakemistosta löydät tulkkeja, jotka hoitavat työnään tulkkausta 
ja/tai käännöstoimintaa rannikolla. 

Joissakin harvoissa tapauksissa saatat tarvita virallisen valan tehneen 
kääntäjän tai tulkin palveluksia. Nämä ovat harvinaisia poikkeuksia. Löy-
dät listan virallisista kääntäjistä Espanjan Ulkoministeriön sivuilta: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx 
Oppaamme ilmestymisajan luettelo on päivätty 5.11.2015: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
Documents/5%20de%20noviembre%20de%202015.pdf 
Tässä luettelossa on 9 suomenkielen tulkkia, joista 3 toimii Málagassa. 
Käytä hakusanaa FINÉS. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
Oppaamme%20ilmestymisajan%20luettelo%20on%20päivätty%205.11.2015:
Oppaamme%20ilmestymisajan%20luettelo%20on%20päivätty%205.11.2015:
Oppaamme%20ilmestymisajan%20luettelo%20on%20päivätty%205.11.2015:


53 

    Turvallista asumista 

Pyydä asunnon vuokraajaa näyttämään kaasulaitteiden oikea käyttö ja 
sovi kaikkien laitteiden huolloista ja korjauksista heti vuokraushetkellä. 
Sulje lämmittimen kaasupullo yön ajaksi. Jos et ole tottunut käyttämään 
kaasulla toimivia laitteita, vältä sellaisilla varustettuja asuntoja myös Es-
panjassa. 

 

Kylpyhuoneen turvallisuus on tärkeää erityisesti iäkkäillä henkilöillä. Pyy-
dä saniteettitiloihin kunnon turvakahvat ja hanki märkätiloihin liukues-
teet. 

 

Kaiteettomat portaat ja tikkaille nousu ovat vaaranpaikkoja. Poista asun-
nosta liukkaat matot. 

 

Helposti käteen otettava, tietyssä paikassa pidettävä, toimiva taskulamp-
pu kuuluu myös joka kodin ja lomakodin perusvarustukseen. Selvitä 
asunnon sulaketaulun toiminta. Pimeässä sen opettelu on hankalaa. 

 

Sammutuspeite ja palovaroitin ovat hyvä ja edullinen tapa lisätä kotisi 
turvallisuutta. Espanjassa saattaa olla hyväksi hankkia myös kaasuhälytin. 

 

Tulipalon sattuessa sulje ovet ja ikkunat, rauhoita ja ohjaa ihmiset ulos. 
Soita hätänumeroon ja kerro tarkasti sijaintisi. Tarvittaessa suojaudu mä-
rin pyyhkein ja tilkitse myös palotilasta mahdollisuuksien mukaan ilma-
aukot. Järjestä opastus. 

 

Kotiväkivaltaan suhtaudutaan Espanjassa vakavasti. Väkivallan tekijä hae-
taan hälytystoimena välittömästi poliisin tiloihin. Kotiväkivallan uhreilla 
on mahdollisuus saada keskusteluapua suomeksi. Policía Nacional 091 
antaa ohjeet yhteydenottoon (Fuengirola, Mijas). SOS-tulkkipäivystys on 
kotiväkivaltauhassa oikea yhteydenottotaho. 

 



54 

KOTONA JA LOMA-ASUNNOSSA  
 
Lomalle lähtiessäsi jätä lähiomaisillesi osoitetietosi  ja samoin ajan tasalla 
olevat lääke- ja sairaustietosi. Eurooppalaisella reseptillä saat Suomessa 
määrättyjä reseptilääkkeitä myös Espanjan apteekeista. 

 

Voit myös ilmoittaa lomaosoitteesi Suomen Ulkoministeriöön nettilo-
makkeella tai tekstiviestinä: 

https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse  

 

Älä avaa kotisi/loma-asuntosi ulko-ovea tuntemattomalle mihinkään ai-
kaan vuorokaudesta. 

 

Kysy ovisummerin soittajalta hänen asiansa oven ollessa vielä suljettuna 
ja avaa portti painikkeella vain omille vieraillesi. 

 

Lukittuasi oven sisäpuolelta vedä avainta lukkopesästä ulospäin (=ovi 
avattavissa ulkoapäin) tai talleta avaimet oven lähelle. Älä pane ulko-
oveasi takalukkoon tai käytä turvalukkoa, jonka avain on vain sinulla. 

 

Älä päästä asuntoosi epämääräisiä mittarinlukijoita tai kaasupullokauppi-
aita. Omien henkilötietojen antaminen ulkopuolisille on riski, mikäli et 
ymmärrä, tai ole varma, mistä on kyse. 

 

Tutustu naapuriisi. Vaikka yhteistä kieltä ei heti olekaan, voit kommuni-
koida siitä huolimatta ja oppia vähitellen maan kieltä. Hädän hetkellä ys-
tävälle tai naapurille jätetty vara-avain on korvaamaton apu. 

 

Älä sulje kännykkääsi yöksi. Laita puhelin latautumaan yön ajaksi lähelle 
vuodettasi. Pidä käsipuhelimesi auki 24/7. 

https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse
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KADULLA 

 

Pidä mukanasi vain pieniä rahasummia. 

 

Lompakko ei kuulu takataskuun tai takin taskuun. Kytke lompakkosi vah-
valla ketjulla sivutaskuun, jos pidät pieniä rahasummia taskussasi. Suosi 
olan yli meneviä laukkumalleja. 

 

Käsilaukku voi houkuttaa ryöstäjää, mikäli hän havaitsee helpon saaliin 
asioidessasi kaupassa, pankkiautomaatilla tai baaritiskillä. 

 

Reppu on hyvä kannin, mutta huono paikka omaisuudelle. Älä pidä re-
pussa rahaa, avaimia tai muuta tärkeää. Kanna reppua etupuolella ja/tai 
suojaa se esim. sadehupulla. 

 

Rosvo ei näytä useinkaan ryöväriltä, vaan yrittää maastoutua muihin ka-
dulla kulkijoihin. Busseissa ja junissa syntyy usein pysäkkien kohdalla tun-
gosta, jolloin matkalaukkuja itsekin kuljettavat rosvot toimivat. 

 

Osoitetta ja reittiä tiedusteleva henkilö on usein oikealla asialla ja eksy-
nyt. Myös taskuvarkaat käyttävät karttaa harhauttamiseen ja pääsevät 
laukkuusi huomaamattomasti. 

 

Kalliit korut on syytä jättää säilöön, samoin isot rahasummat sekä passi 
(kopio mukaan). Pidä mukanasi vain kulloinkin tarpeelliset luotto– ja 
maksukortit. Pidä ne erillään henkilöpapereista. Muista tunnuslukusi. 

 

Suuret setelit eivät kuulu laukkuun, vaan säilytä niitä huomaamattomas-
sa turvakotelossa mahdollisimman lähellä kehoasi ja vain tilapäisesti. 
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Läheisen auttaminen kuuluu jokaisen velvollisuuteen. Avun tarvetta voi-
daan myös käyttää väärin. Jos päällesi tippuu kadulla jäätelötötterö, ole 
valppaana, tahran aiheuttaja saattaa olla jo kiinni lompakossasi. 

Kun autat toista henkilöä, turvaa aina oma omaisuutesi: laukkusi, kame-
rasi, takkisi. Kanssaihmisten rehellisyyttä ei määritä kansallisuus. 

 

Kukan tarjoajat kadulla eivät ole oikealla asialla. Torju pikkukukkia ojen-
tavat henkilöt ennen kuin he pääsevät lähelle. Rahaa kaivaessasi näytät 
heille lompakkosi tai rahojesi sijainnin. 

 

Espanjan lain mukaan jokaisella yli 14-vuotiaalla pitää olla mukanaan 
henkilöllisyystodistus tai muu vastaava asiakirja. Kopiokin riittää. Autolla 
ajamiseen tarvitaan alkuperäinen ajokortti. Se käy myös henkilöllisyysto-
distuksesta. Myös kaupan kassa tai pankkivirkailija tai vastaava saattaa 
haluta nähdä alkuperäisen henkilöllisyystodistuksen. Pidä henkilöpaperit, 
SOS-passi ja eurooppalainen sairaanhoitokortti tai vastaava espanjalai-
nen kortti aina mukanasi. Pidä mukanasi mahdollisimman vähän varas-
tettavaa ja harkitse erilaisten korttien tarpeellinen määrä  ulos lähtiessä-
si. 

 

Opettele osoitteesi ulkoa. Avaimet ja kotiosoite eivät kuulu samaan lauk-
kuun tai taskuun. Vaihdata lukko, jos laukkusi avaimineen ja osoitetietoi-
neen on kadonnut. 

 

Huolehdi kotisi / lomakotisi vakuutuksista. Espanjassa kerrostaloasunnot 
ovat kiinteistöjä. 

Kotivakuutus antaa vakuutusturvan myös kadulla tapahtuviin ryöstöihin. 
Kysy yksityiskohdista vakuutusyhtiöstä, palveluja on tarjolla myös suo-
menkielellä. 

 

Nauti olostasi Aurinkorannikolla. Rosvoja ei kannata säikkyä eikä mene-
misiä välttää. Kun suojaudut asiallisesti, saat lomastasi ja olemisestasi 
vielä enemmän iloa irti. 
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PANKKIAUTOMAATILLA, RAHAN JA KORTTIEN KÄSITTELY 

 

Nostaessasi suuria rahasummia pankista tai automaatista huolehdi siitä, 
että saat rahat suojaan ilman ylimääräisiä silmäpareja. Käyttäessäsi auto-
maattia voit mennä pankin sisälle rahojen kanssa ja kätkeä rahat turva-
koteloon mahdollisimman lähelle kehoa. 

 

Asioi automaateilla päiväsaikaan ja ystävän kanssa, jos mahdollista. 

 

Hoida raha-asiat mielellään pankkitilan sisällä olevilla, turvakameralla 
varustetuilla automaateilla. 

  

Katso, ettei automaatin lähettyvillä ole epäilyttäviä henkilöitä. Tarkista, 
että automaatti on päältäpäin tavanomaisen näköinen. 

 

Tunnuslukua näppäillessäsi automaatilla, kaupan kassalla tai ravintolas-
sa, aseta aina toinen käsi näppäimistön suojaksi. 

 

Turvaa internet-tunnuksesi riittävän monimutkaisten salasanojen taakse. 
Julkisten tilojen internet-yhteydet ja ilmaiset wifi-yhteydet eivät ole 
useinkaan riittävän turvallisia raha-asioiden hoitoon. Älä koskaan anna 
tunnuslukuja nettikyselyihin. 

 

Espanjassa on mahdollista saada tilikäyttöön sekkivihko. Kysy asuntosi 
vuokraajalta sekkien käyttömahdollisuutta maksuihin. Suosi palveluntar-
joajia, joille voi maksaa laskut ja vuokran pankkitilille. 

 

Ilmoita maksukortin katoamisesta heti kortin myöntäneelle yritykselle ja 
poliisille. Huolehdi myös siitä, että olet tallentanut  korttien katoamisen 
varalle yhteystiedot pankkiisi ja löydät tiedot vaivattomasti. 
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YÖAIKAAN 

Älä käsittele rahojasi baaritiskillä näyttävästi. Pidä käsilaukkusi aina mu-
kanasi ja turvassa. 

Tyrmäystippoja käytetään myös Aurinkorannikolla. Älä ota vastaan tun-
temattomien tarjoamia juomia tai jätä juomaasi pöytään poistuessasi 
muualle. Pidä kavereistasi huolta. 

Vältä syrjäisiä katuja, vaikka seuraasi kuuluisi useita henkilöitä. Myös 
ryöstäjät toimivat ryhmissä. 

Nauti elämästä ja alkoholia vain kohtuullisesti, huumeet eivät kuulu ter-
veeseen elämään. 

Käytä yöllä kulkemiseen mieluiten taksia. Lennosta napattu taksi voi olla 
valetaksi. Yksityisautot tarjoavat kuljetusta, älä tue epärehellistä toimin-
taa, ryöstövaara on suuri. 
     RANNALLA 

Ota mukaasi vain välttämättä tarvitsemasi rahat. 

Jos olet yksin, pidä avaimesi ja rahasi vesitiiviissä kotelossa, kun olet ui-
massa. Huolehdi, että joku seurueestasi on aina pyyhkeiden ja tavaroi-
den luona.  
Rannalla kävelevät ”kauppiaat” nappaavat huomaamatta reppusi, kun 
syvennyt keskustelemaan jonkun toisen henkilön kanssa. 

Suojaa ihosi ja pääsi, älä polta ihoasi. Iltapäivän polttava aurinko  ei ole 
hyväksi, vaan vetäydy rauhassa siestalle. Seuraa uimavalvojien ohjeita 
meren tilasta ja noudata uima-altailla annettuja ohjeita.  

Hanki kunnolliset aurinkolasit, rantakauppiaiden tummennetut 
”aurinkolasit” ovat vaaraksi silmille.  Optikkoliikkeistä saat asianmukaiset 
aurinkolasit niin lapsille kuin aikuisillekin. Polaroiduilla laseilla on hauska 
katsella veden alle ja lisäksi niillä näkee ihon alkavan punoituksen aikai-
semmin kuin paljaalla silmällä. Tämä ei tarkoita, että voisit ottaa aurin-
koa turvallisesti, kunnes punoitus on näkyvissä. 

Varmista lääkäriltäsi, että voit oleskella auringossa käyttämiesi lääkkei-
den kanssa. Aurinkovarjo  ja päähine ovat viisautta rannalla ja uima-
altaalla. 



59 

HUOLEHDI LAPSISTA 

Lapsen hyvinvointi ja terveys on aina aikuisen huoltajan vastuulla - 
älä vaaranna lasta oman nautintosi vuoksi! 

Kesällä 2015 SOS-tulkit joutuivat avustamaan tilanteissa, joissa lapsi oli 
altistunut auringonpistokselle. On oikein hakea apua kiireellisesti, mutta 
nämä tilanteet ovat vältettävissä järkeä käyttämällä. 

 

UV-säteily on näkymätöntä, mutta vaarallista.  Erityisesti kesällä täällä on 
erittäin korkea UV-säteilyn taso.  Suojaamattomana saa UV-säteilyä myös 
varjossa. Tavalliset vaatteet läpäisevät polttavan auringon säteitä ja iho 
saattaa palaa huomaamatta. 

 

Koko päivä rannalla tai uima-altaalla on vaativa suoritus jopa aikuiselle. 
Lapsille se on usein liian paljon. Pienten lasten pitäisi oleskella rannalla 
vain lyhyitä aikoja, eivätkä vauvat kuulu lainkaan rannalle. 

Käytä lapsille tarkoituksenmukaista suojavaatetusta ja päähinettä sekä 
lasten omia, riittävän suojakertoimen omaavia aurinkovoiteita, mieluiten 
sellaisia, joissa ei ole säilöntäaineita.  

Lue lisää sivulta 49 / auringonpistos. 

 

Vilinässä - rannalla, huvipuistossa, kaupassa - lapsi saattaa joutua kadok-
siin. Pidä lastasi herkeämättä silmällä kaiken aikaa, oli hän sitten vedessä 
tai kuivalla maalla tai kaupassa mukanasi. Varusta lapset nimilapulla, jos-
sa on lapsen nimi, ja vanhempien puhelinnumero. Lasten kanssa voi 
myös sopia kokoontumispaikasta, jos he joutuvat toisista erilleen. Tämä 
on hyvä tapa aikuistenkin kesken.       
      

Polttavat meduusat viihtyvät lämpimien vesien aikaan rannoilla. Uima-
vahtien valkoinen lippu tarkoittaa meduusavaaraa. Jos meduusa naar-
muttaa ihoa, älä huuhtele  sitä makealla vedellä. Etikka on hyvä ensiapu, 
apteekeissa ja marketeissa on myynnissä erilaisia puikkoja meduusan 
vioittamalle iholle. Allergiset henkilöt ja lapset saattavat tarvita lääkärin 
hoitoa.   
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KAUPASSA JA TORILLA 

 

Älä pidä suuria rahasummia mukanasi. 

 

Tungoksessa tuntemasi tönäisy voi olla vahinko tai tahallinen. 
Laittaessasi kätesi lompakon kohdalle ilmaiset samalla mahdollisille ros-
voille rahojesi sijainnin. 

 

Ammattilaiset voivat seurailla pitkiäkin aikoja mahdollisia uhrejaan, älä 
käsittele isoja rahamääriä torilla liikkuessasi, varaa pikkurahaa käyttöra-
haksi toiseen lompakkoon. 

 

Kaupassa saatat menettää kukkarosi auttaessasi avunpyytäjää nosta-
maan jonkin tavaran ylä- tai alahyllyltä. 

 

Älä jätä koskaan laukkuasi ostoskärryyn – ei edes hetkeksi. 

 

Tarkista aina saamasi vaihtorahat ja maksettavan summan suuruus. 

 

Maksukorttia käytettäessä on aina estettävä muiden henkilöiden näköyh-
teys näppäimistöön. 

Aurinkorannikon SOS-ryhmä on voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen 
tavoitteena on auttaa suomalaisia - niin turisteja kuin residenttejä - hei-
dän Espanjan oleskelunsa aikana. Ryhmä toteuttaa tavoitteitaan turvalli-
suuden ja terveyspalveluiden alueilla. Se tuottaa kielellistä apua kaikissa 
tilanteissa, joissa hädänalaisen henki tai terveys on vaarassa ja tämä tar-
vitsee viranomaisen hätäapua. Ryhmä julkaisee ja jakaa erilaista turvalli-
suuteen ja terveyteen liittyvää materiaalia. Lisäksi ryhmä ylläpitää puhe-
limitse toimivaa tulkkauspalvelua hätäapua tarvitsevien kielitaidottomi-
en suomalaisten ja apua tarjoavien viranomaisten välillä.  
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AUTOILU 

 

Laita kaikki tavarat ja laukut jo kotoa lähtiessäsi takaluukkuun. Lukitse 
auton ovet sisäpuolelta, kun lähdet liikkeelle. 

  
Autoillessasi yksin, laita käsilaukkusi istuimesi taakse tai alle, ei etuis-
tuimelle. 
 

Jos sinut pysäytetään, älä avaa auton ovea vaan raota ikkunaa kysyäkse-
si, mistä on kyse. 
 

Älä jätä laukkuasi avoimeen autoon laittaessasi ostoksia tavarasäilöön. 
 

Kun tulet ostoksilta, älä pane kasseja auton sisään, vaan nosta kaikki ri-
peästi tavaratilaan. Varmista, että kaikki ovet ovat lukittuja. 
 

Jos olet matkalla ja matkatavaroita on paljon, jätä auto vain valvotulle 
pysäköintialueelle tai hotellin parkkihalliin yön ajaksi. 

 

Päiväaikaan näkyvissä olevat runsaat matkatavarat houkuttavat rosvoja. 
Matkalla ollessasi pidä autoasi silmällä myös ruokataukojen ja kahvipaus-
sien ajan. Jonkun pitäisi olla aina autossa. Rosvojen tekemä renkaan puh-
kaisu sujuu huomaamattomasti. 

 

Turistien autojen renkaiden puhkominen antaa rikollisille tilaisuuden tul-
la apuun ja varastaa omaisuutta. Pidä huolta käsilaukuista ja lukitse auto 
mahdollisimman pian renkaan esille ottamisen jälkeen. 

 

Poliisilla on oikeus vaatia turistilta tieliikennerikkomuksesta sakko heti. 
Useimmiten riittää luottokorttimaksu. Jos se ei ole mahdollista, varmista, 
että saat asianmukaisen kuitin ja leiman maksutositteeseen. 
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Pidä kolarin varalta autossasi vakuutuspaperit ja vahinkoilmoituslomake. 
Kutsu paikalle aina poliisi ja täytä vahinkoilmoitus yhdessä poliisin ja vas-
tapuolen kanssa. Kirjaa tarkasti kaikki tiedot: päivämäärä, kellonaika, 
paikkakunta, vastapuolen kuljettajan nimi, henkilötunnus ja ajokorttitie-
dot, osoite, puhelinnumero, auton rekisterinumero ja vakuutusnumero. 
Kuvaa vastapuolen ajokortti ja muut paperit sekä ota kuvia onnetto-
muuspaikasta ja erityisesti vastapuolen ajoneuvosta kokonaisuudessaan 
ja joka puolelta - mukaan lukien ajoneuvon rekisterilaatat. Näin vältät 
sen, että vahingot eivät laajene jälkikäteen. Tee piirros vahinkoilmoituk-
seen sille varattuun kohtaan. 

Huolehdi siitä, että piirros laaditaan ehdottoman täsmällisesti.  Varmista 
myös, että vastapuolen rekisterinumero ja henkilötiedot ovat oikein. Va-
kuutusyhtiöt ratkaisevat keskenään syyllisyyden piirroksen ja muiden 
annettujen tietojen perusteella. 

Paikan päällä ei pidä tunnustaa syyllisyyttään mihinkään, eikä myöskään 
’painaa asiaa villaisella’. Lisätietoihin voi kirjata mm. nopeustiedot. Osa-
puolet allekirjoittavat yhdessä tehdyt asiapaperit ja molemmat saavat 
asiakirjoista kopiot. Allekirjoituksen jälkeen ei tietoja voi enää muuttaa. 
Kopio toimitetaan omaan vakuutusyhtiöön. 

 

Alle 25-vuotiaat henkilöt maksavat korotettua vakuutusmaksua. Joillakin 
vakuutusyhtiöillä on vaatimuksena merkitä kaikki autoa käyttävät henki-
löt vakuutusasiakirjaan, jotta vakuutus on heidän kohdallaan voimassa. 
Varmista asia vakuutusyhtiöltäsi, mikäli autosi on rekisteröity Espanjaan 
tai vuokraat auton. 

 

Kaupunkien ulkopuolella kolarit ja onnettomuudet kuuluvat Espanjassa 
Guardia Civil -poliisille puh. 062. Kaupunkien sisäpuolella asiaa hoitaa 
Policía Local / Municipal puh. 092. 
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Oppaan tietojen lainaaminen ei-kaupallisiin tarkoi-
tuksiin on sallittua ilmoittamalla asiasta etukäteen: 
info@sosryhma.net  

Kaupallisiin tarkoituksiin on käyttölupa aina 
pyydettävä: info@sosryhma.net 

Aurinkorannikon Turvaopas 2016/1, painos 5.000. 
Julkaisija: 
Asociación Grupo SOS Costa del Sol - Aurinkorannikon SOS-ryhmä  
Päätoimittaja: Eija Kairaskorpi-Hertola, Taitto: Avita Oy 
Painopaikka: P&R Grafis, Mijas Costa, Málaga, Espanja 

SOS-ryhmän saamilla kannatusmaksuilla, vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla 
ja ilmoitustuloilla ylläpidetään SOS-puhelinta ja maksetaan painokuluja. 
SOS-passi ja Turvaopas ovat ilmaisia saajilleen.  

SOS-ryhmää tukeneet yritykset, järjestöt sekä yksityishenkilöt löytyvät 
www-sivuiltamme. Sivuilta voit seurata myös yhdistyksen varojen 
käyttöä. 

SOS-tulkkipalvelu 24/7 
618 56 66 03 

Tallenna numero muistiin ja puhelimeesi 
Tulkkaus vain hätätilanteissa 

Jos haluat tukea toimintaamme, voit joko lahjoittaa sopivaksi katsomasi 
summan tai tulla mukaan toimintaamme ja liityä SOS-ryhmän jäseneksi 
www.sosryhma.net. Liittyminen on ilmaista. 
Internet-sivuiltamme löydät paljon lisätietoja samoista aiheista sekä 
muuta aihepiiriimme liittyvää tietoa. 

Aurinkorannikon SOS-ryhmä kiittää 
kaikkia toimintaamme tukeneita 

yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä! 


