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Asociación Cultural 
Kaleva 

  

Jäsentiedote  
Kesäkuu 2019 

   
 

   

 Vuoden 2019 ohjelma 

 Syksy  

Lokakuu   

Su 13.10. Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13  

Ti 22.10. Taide ja tapas: Gonzalo Fernández-Prieto: Lasin lumo, Málagan 

lasimuseo, klo 16 (bussikuljetus)  

€ ? 

 Baletti/Ooppera: Teatro Cervantes  

24-26.10 Syksyn pitkä matka: Sevilla ja Italica 24-26.10  

Marraskuu   

To 14.11. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Ludwig van Beethoven € 30/40 

Ti  19.11. Taide ja tapas: Tuula Lanas-Cavada: Eeva-Liisa Manner runoilijana, 

Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, 

Fuengirola, klo 16 

€ 5 

 Päiväretki: Mahdollisesti Zambra Gitana Granadassa  

 Baletti/ooppera: Teatro Cervantes:   

La 23.11. Kalevan 30-vuotisjuhlaillallinen, ravintola El Higueron, Autovia de 

la Costa del Sol, salida 217, Fuengirola klo 19.30 

 

Ti 26.11. Ylimääräinen yleiskokous, Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 

42, Los Boliches, Fuengirola, klo 17 

 

To 28.11. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Ludwig van Beethoven € 30/40 

Joulukuu   

Ti 10.12. Taide ja tapas: Teuvo Peltoniemi: Fukushima ja ydinvoiman 

tulevaisuus, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 

16  

€ 5 

To 19.12. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti 

(Beethoven) klo 20.?? (kellonaika selviää syksyllä) 
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Hyvä Jäsen 

Suuri osa Kalevan jäsenistä lienee onnellisesti kesälomilla eikä taida paljon ajatella 

tulevan syksyn tapahtumia. Kalevan hallitus toivoisi kuitenkin teidän merkitsevän 

allakkaanne jo nyt ensi syksyn keskeisiä tapauksia. Tiedämme jo Málagan filharmonisen 

orkesterin syksyn ohjelmiston sekä olemme lyöneet lukkoon taide ja tapas -tapahtumien 

aiheet. Erityisesti toivoisimme Sinun huomaavan syksyn ensimmäisen tapahtuman eli 

syyskauden avajaiset sunnuntaina 13.10., syksyn ensimmäisen taide ja tapas -tapahtuman 

Málagan lasimuseossa tiistaina 22.10. sekä syksyn ohjelman kohokohdan Kalevan 30-

vuotisjuhlailliset ravintola El Higueronissa lauantaina 23.11.  

Päivystykset 

Syksyn päivystykset alkavat keskiviikkona 25.09. ja jatkuvat sen jälkeen aina 

keskiviikkoisin klo 14-16. kirjakauppa Hemingwayssä, C/Maestra Concepcíon Guidet 6, 

Los Boliches joulukuun puoleen väliin asti.  

Su 13.10. Syyskauden avajaiset 

Vanhaan tapaan Kalevan kutsuu kaikki 

jäsenet, heidän perheenjäsenensä sekä 

ystävänsä aloittamaan syyskautta buffet-

luonaan merkeissä. Uima-altaan äärellä 

on mukava tavata vanhoja ystäviä, 

tutustua uusiin sekä muistella mennyttä 

kesää ja suunnitella tulevaa talvikautta. 

Hallitus toivoo erityisesti uusien jäsenten 

osallistuvan tilaisuuteen joukolla. Siinä 

on hyvä tilaisuus saada kuva siitä, keitä 

Kalevaan oikein kuuluu.  

Ilmoittautumiset netin kautta 10.10. 

mennessä. Ilmoittautuneille voidaan tarvittaessa lähettää ajo-ohjeet. Pyydä niitä 

osoitteesta hannu.vuori@hotmail.com.   

Kaleva 30 vuotta 

Syksyn kohokohta tulee olemaan Kalevan 30-vuotisjuhlaillallinen lauantaina 23.11.2019 

klo 19.30. Paikkana on Fuengirolan kymmenen parhaan ravintolan joukkoon listattu El 

Higueron, Autovia de la Costa del Sol, salida 217, Fuengirola. Osoitteesta huolimatta 

ravintola ei ole moottoritien varressa vaan hiukan sen yläpuolella. Sieltä on upea näköala 

yli Fuengirolan.  

Tarjolla on hyvää ruokaa, erinomaista ohjelmaa (mm. korkeatasoinen flamenco) sekä 

hyvää seuraa ja iloista yhdessäoloa. Hallitus toivoo luonnollisesti kaikkien jäsenten 

osallistumista mutta näkisi erittäin mielellään mukana vanhoja konkareita, joitten mukana 

tilaisuuteen tulisi sitä kuuluisaa ”historian havinaa.” 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:hannu.vuori@hotmail.com


3 

 

 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

 

Musiikkitarjonta 

Málagan filharmoninen orkesteri tarjoaa syksyllä Beethovenia tuuban täydeltä, vaikka 

kyseessä ei olekaan mikään Beethovenin juhlavuosi. Kyseessä on kuitenkin sen verran 

maineikas herra, että hallitus päätti ottaa ohjelmistoon useamman Beethovenin konsertin.  

Oopperoista ja baleteista ei ole vielä tietoa, mutta jos Teatro Cervantesiin tulee jotain 

kiinnostavaa, se pyritään ottamaan ohjelmistoon.  

Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes, torstai 14.11. klo 20.00 

Johtaa: Manuel Hernández Silva  

Ludwig van Beethoven: Obertura Leonora III, opus 72b  

Ludwig van Beethoven: Concierto para piano y orquesta no 1 Do mayor, opus 15  

Ludwig van Beethoven: Sinfonia no 2 en Re mayor, opus 36  

Liput ja bussikuljetus: jäsenet 30 €, vierailijat 40 €. Ilmoittautuminen 

(www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) päivystykseen tai Kalevan nettisivuilla olevalla 

ilmoittautumislomakkeella. 

Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes, torstai 28.11. klo 20.00 

Johtaa: José Luis Gómez  

Ludwig van Beethoven: Obertura Coriolano, opus 62  

Wolfgang Amadeus Mozart: Idonemeo, música para ballet  

Ludwig van Beethoven: Sinfonia no 7 en La mayor, opus 92  

Liput ja bussikuljetus: jäsenet 30 €, vierailijat 40 €. Ilmoittautuminen 

(www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) päivystykseen tai Kalevan nettisivuilla olevalla 

ilmoittautumislomakkeella. 
 

Teatro Cervantes, Joulukonsertti torstai 19.12. klo 20.30 

Johtaa: Virginia Martínez  

Ludwig van Beethoven: Concierto para piano y orquesta no 2 en Si bemol 

mayor, opus 19  

Ludwig van Beethoven: Sinfonia no 9 en Re menor, opus 125 “Coral”  

Liput ja bussikuljetus: jäsenet ?? €, vierailijat ?? €. Ilmoittautuminen 

(www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) päivystykseen tai Kalevan nettisivuilla olevalla 

ilmoittautumislomakkeella. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/


4 

 

 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

 

Taide ja tapas 

Ti 22.10. Gonzalo Fernández-Prieto: Lasin lumo. Málagan lasimuseo, klo 16  

Syksyn taide ja tapas -tilaisuudet alkavat upeasti. Málagan lasimuseon omistaja ja johtaja 

Gonzalo Fernández-Prieto esittelee (englanniksi) meille museonsa ainutlaatuiset 

kokoelmat, jotka kattavat lasin historian kaikki vaiheet. Myös museon ulkonaiset puitteet 

ovat upeat: 1700-luvulta peräisin oleva, hienosti restauroitu varakkaan kauppiaan talo. 

Monissa museon huoneista on siinä esiteltävän lasin ajalta oleva kalustus ja taideteoksia, 

jotka ovat omistajan aatelissuvun perintökalleuksia.  

Vierailu huipentuu sään mukaan joko museon ulkoterassilla tai katetulla sisäpatiolla 

nautittavaan viiniin ja tapakseen.  

Bussimatkalla Hannu kertoo lasista ja sen historiasta.  

Tilaisuuden hinta ei ole vielä varmistunut, mutta se tulee olemaan bussikuljetuksesta ja 

museon sisäänpääsymaksusta johtuen jonkin verran tavallisia taide ja tapas -tilaisuuksia 

korkeampi – mutta niin henkinen kuin aineellinenkin anti tulevat kompensoimaan sen 

hyvin. Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) 

olevalla ilmoittautumislomakkeella on välttämätöntä. 

  

  

 

Ti 19.11. Tuula Lanas-Cavada:Eeva-Liisa Manner runoilijana.  Ravintola Alegría, 

Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16 

Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle. 

Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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ilmoittautumislomakkeella on välttämätöntä tapaksen varmistamiseksi kaikille ja 

ylibuukkauksen estämiseksi. 

Ti 10.12. Teuvo Peltoniemi: Fukushima ja ydinvoiman tulevaisuus. Ravintola 

Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16 

Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle. 

Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla 

ilmoittautumislomakkeella on välttämätöntä tapaksen varmistamiseksi kaikille ja 

ylibuukkauksen estämiseksi. 

Retket ja matkat 

Aikaisemmin on jo mainittu mahdollisuus matkata Portugaliin tutustumaan erityisesti 

Espanjan ja Portugalin historioiden risteyskohtiin. Monet jäsenet ovat jo ennättäneet 

kysellä tätä matkaa. Hallitus on nyt pyytänyt matkatoimistojen tarjouksia täksi matkaksi 

ensi kevääksi. 

Sevilla 24.-26.10.2019 

Matkalle mahtuu vielä kymmenisen osanottajaa.  

Tällä kolmen päivän matkalla tutustumme oppaamme Anssi Martelan johdolla Sevillaan 

ja sen liepeillä olevaan Italican arkeologiseen alueeseen. Anssi on saanut paljon kiitosta 

nimenomaan hyvänä Sevillan tuntijana. Poimimme osanottajat konserttibussin 

pysäkeiltä. Tarkka matkaohjelman oli edellisessä jäsenkirjeessä.  

 

  

 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Matkapaketti: 

• Bussikuljetukset  

• Majoitus 2 yötä neljän tähden Hotelli Exe Sevilla Macarenassa 

• Oppaan (Anssi Marstela) sekä paikallisoppaan palvelut.  

• Kaksi yhteistä lounasta  

• Yhteinen illallinen 

• Flamencoesitys 

• Sisäänpääsyt Sevillan katedraaliin ja kaupunkikierros Sevillassa 

• Sisäänpääsy ja opastuksen Italicassa sekä Real Alcazarissa 

• Ryhmävakuutuksen 

Hinta: Jäsenet € 540 /hlö, vieraat € 560 (Ryhmän minimikoko on 30 henkilöä) 

Huomaa uusi järjestely ilmoittautumisen ja maksun suhteen. Tämä järjestely säästää 

huomattavasti matkanjohtajan ja Kalevan hallituksen työtä.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan matkatoimistolle osoitteesta 

https://meriatur.com/kaleva/ löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Matkatoimisto 

lähettää ilmoittautuneille sähköpostitse laskun varausmaksusta € 160, joka maksetaan 

laskusta ilmenevälle matkatoimiston tilille. Sitä ei palauteta matkan peruuntuessa. Tämä 

poikkeuksellinen ja mahdollisesti joitakin potentiaalisia osanottajia säikäyttänyt järjestely 

johtuu siitä, että Sevillan hotellit ovat jo nyt täyteen buukattuja matkamme ajankohtana. 

Ne haluavat matkatoimistolta ennakon, jota ne eivät palauta.  

Varausmaksun voi kuitenkin saada matkan peruuntuessa takaisin, jos ottaa 

ilmoittautumisen yhteydessä € 20 hintaisen peruutusturvavakuutuksen.  

Loppusumma erääntyy 45 vuorokautta ennen matkan alkua.  

Osanottajille suositellaan matkavakuutuksen ottamista. Mm. matkatoimisto Meriatur 

välittää niitä. 

Matkan järjestää Kalevalle matkatoimisto Meriatur 

     

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeriatur.com%2Fkaleva%2F&data=02%7C01%7C%7C65490b121a10484563df08d6a7ac77d1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636880756516527054&sdata=Z9XFu5wBQH%2BilJBxvOic7JKjQz19BOYYZCsc5EuCl5M%3D&reserved=0
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Hyvää kesää 
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