
Muusikkojen liitto  
 
Vuokralaisen ohje: Mijasin residenssi 
Päivitetty 22.8.2022 
 
Osoite:  
Casa Antigua, URB. Huerta Alta Arriba 2 F 1, 29650 Malaga, Mijas Pueblo.  
 
Residenssin ohjeet:  
 
Ático (yläkerta): 3 maakuuhuonetta, 2 kylpyhuonetta, keittiö, halli, 2 parveketta.  
 
Käyntiohje: Casa Antiguan pääportin ohi ylös tietä noin 50 metriä – yläparkkipaikka on 
vasemmalla, josta polkua pitkin ovelle ATTICO. Avain on koodillisessa avainlokerossa. Koodi 
ilmoitetaan sinulle liiton toimesta ennen matkaa.  
 
Cueva (pohjakerros): Makuuhuone, olohuone, keittiö, kylpyhuone ja terassi. 
 
Käyntiohje: Casa Antiguan (osoitteessa Urb. Huerta Alta 2 F, 1) pääportin käyntiportista sisään, 
koodillinen avainlokero on portin pielessä sisäpuolella (kuitenkin helposti saatavilla ulkopuolelta 
koska kyseessä kalteriportti). Koodi ilmoitetaan sinulle liiton toimesta ennen matkaa. Parkkipaikalta 
talolle noin 50 metriä, jossa on kyltti Casa Rubinstain. Seuraa polkua Cuevan ovelle (noin 20 
metriä) jossa on taas avainlokero ovenpielessä. Lokeron koodi on sama kuin aiemmin.  
 

1. Avaimet 
 
Portilla ja sisäänkäynneillä on koodilliset avainlokerot, jotka kuuluvat kyseisiin oviin. Koodit 
ilmoitetaan liiton toimistosta. Pidä avain aina avainlokerossa (älä ota sitä sisään) – sisäpuolelta 
löytyy toiset avaimet.  
 
Ovet lukitaan Espanjassa aina myös sisäpuolelta avaimella. Älä luovuta avainta tai 
avainlokeron koodia ulkopuolisille.  
 

2. Wifi 
 
Ático: 
Wifin salasana on Koriavero 
VozplusFibra56044-24G (tai 5G) 
 
Cueva: 
Wifin salasana on 29587322 
(TP-LINK-22F2) 
 



3. Keittiö ja ruokailuvälineet 
 
Huoneistoissa on perusastiasto, ruokailu- ja ruoanlaittovälineet sekä astian- ja pyykinpesukoneet. 
Cuevan pyykinpesukone on terassilla. Pese astiat ennen lähtöäsi ja laita ne paikoilleen.  
 
Hanasta saatava vesi tulee vuorilähteestä ja on juomakelpoista.  
 
Ethän jätä lähtiessäsi jääkaappiin ja pakastimeen pilaantuvia ruokia. Hyvin säilyviä 
avaamattomia tuotteita voi jättää. 
 

4. Kylpyhuoneet 
 
Koska kuuman veden saanti on rajoitettua, suosithan lyhyitä suihkuja, että vettä riittää varmasti 
muillekin.  
 
Kylpyhuoneista löytyvät myös hiustenkuivaajat.  
 

5. Jätteet, roskat ja tyhjät pullot 
 
Lajittele roskat seuraavasti: 
 

- Yleisjäte 
- Tölkit ja muovit menevät samaan 
- paperi ja kartonki menevät samaan 
- lasit 
 
Vie roskat kadulla oleviin jäteastioihin. 

 
6. Allasosasto 

 
Allasosasto on vapaasti käytettävissä klo 23 asti.  
 
Allas tyhjennetään talveksi. Ajankohta riippuu keleistä. 
 

7. Lemmikkieläimet 
 
Residenssiin ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
 

8. Musiikki 
 
Residenssistä löytyy tällä hetkellä yksi sähköpiano Roland FP-10 sekä yksi akustinen kitara Martin.  
 
Otathan muut huomioon työskennellessäsi ja musisoidessasi residenssissä. Käytäthän iltaisin myös 
kuulokkeita.  



 
9. Pyyhkeet ja lakanat 

 
Residenssistä löytyy jokaiselle vuodevaatteet sekä yksi iso ja yksi pieni pyyhe.  
 
Lähtiessäsi laita lakanat ja pyyhkeet kasaan lattialle, josta ne viedään pesulaan. 
 

10. Ruokakaupat 
 
Kylältä löytyy pieni kauppahalli sekä kaksi ruokakauppaa, Dia ja Eroski. Myös huoltoasemalta 
löytyy elintarvikkeita. 
 

11. Saapuminen ja lähtö 
 
Residenssiin saa saapua aikaisintaan maanantaina klo 15 ja lähteä tulee viimeistään maanantaina klo 
12. Residenssiviikot ovat maanantaista maanantaihin.  
 
Jos saavut ja lähdet muuhun kuin sovittuun aikaan, matkatavarat voi pudottaa talteen residenssiin.  
 

12. Siivous 
 
Viikkosiivous on maanantaisin klo 12 ja 15 välillä vaihdon yhteydessä. 
 
Siivoathan jälkesi ennen lähtöä – tiskaa astiat, viet roskat ja jätät paikat muutenkin siistiksi.  
 

13. Kulkuyhteydet 
 
Bussi Fuengirolaan lähtee huoltoasemalta (noin 400 metriä) ja kadulta residenssin edestä 
Benalmadenaan, Torremolinokseen ja Malagaan. 
 
Mijas Pueblon kylään kävelee 10 minuutissa, josta löytyy runsaasti ravintoloita ja nähtävyyksiä 
koko residenssiajaksi.  
 

14. Hakeminen lentokentältä 
 
Residenssin omistaja Ari Kovero voi halutessasi hakea ja viedä lentokentälle hintaan 30 €/suunta. 
Kyydistä tulee sopia erikseen Arin kanssa (yhteystiedot alla).  
 
Lentokentältä pääsee myös Fuengirolan asemalle Renfe-junalla edullisesti, josta voi ottaa bussin 
Mijakseen. Pysäkiltä on noin 500 metrin kävelymatka residenssiin. Kentältä voi myös ottaa taksin.  
 
Tarkista Renfe Malaga Airport-Fuengirola aikataulut. 
 
 



 
15. Vahingot ja puitteet 

 
Huoneistolle tai sen irtaimistolle sattuneet vahingot on ilmoitettava Arille tai liiton toimistoon. Jos 
huoneiston varustuksessa tai kunnossa on yleisiä puutteita, jotka mielestäsi pitäisi korjata, voit olla 
yhteydessä niistä myös liiton toimistoon.  
 

16. Tupakointi 
 
Tupakointi residenssissä on ehdottomasti kielletty. 
 

17. Yhteystiedot 
 
Voit olla yhteydessä liiton toimistoon tai residenssin omistajiin, mikäli sinulle tulee mieleen jotain 
kysyttävää liittyen residenssiin tai Mijasiin.  
 
Ari Kovero: 
Puh. +358 50 9190552 
ari.kovero46@gmail.com  
 
Maija Hapuoja: 
Puh. +358 40 7340944 


