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Asociación Cultural 
Kaleva 

  

Jäsentiedote  
Syyskuu 2020  

   
 

   

 Vuoden 2020 ohjelma 

 Syksy  

Marraskuu   

Ti 10.11. Taide ja tapas: Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus – ja 

hiukan muutakin Vietnamin kulttuurista. Restaurante Nuriasol, Avda 

de las Salinas 11, Los Boliches, Fuengirola,klo 16 

€ 5 

Pe 27.11.. Ylimääräinen yleiskokous, Restaurante Nuriasol, Avda de las Salinas 

11, Los Boliches, Fuengirola, klo 17 

 

Joulukuu   

Ti 08.12. Taide ja tapas: Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä. 

Restaurante Nuriasol, Avda de las Salinas 11, Los Boliches, 

Fuengirola, klo 16  

€ 5 

??.12 Kulinaarinen kokemus ja jouluillallinen. Ravintola ?? (corona-

tilanteen salliessa) 

 

To 17.12. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti klo 20.30 

(corona-tilanteen salliessa) 

€ 40/55 

Tammiuu   

 Uudenvuoden konsertti. Teatro Cervantes, Málaga (corona-tilanteen 

salliessa) 

 

 

Hyvä Jäsen 

Yllä oleva syksyn ”ohjelma yhdellä silmäyksellä” on murheellisen köyhä. Covid-19 on 

valitettavasti köyhdyttänyt elämäämme monella muullakin tavalla tänä kummallisena 

vuotena.  

Hallitus on valinnut varovaisen ja viranomaisten ohjeita ja määräyksiä kunnioittavan 

linjan. Lähes kaikilla Kalevan jäsenillä on ainakin yksi Covid-19 riskitekijä – ikä – ja 

monilla meistä muitakin. Hallitus ei halua vaarantaa kenenkään terveyttä. Emme 

myöskään halua, että jostain Kalevan tilaisuudesta saisi alkunsa tartuntarypäs, josta tauti 

voisi sitten levitä muihinkin. 
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Taide ja tapas sekä kulinaarinen kokemus voitaneen kuitenkin järjestää turvaetäisyyttä 

kunnioittaen. Koska näyttää siltä, että melkoinen osa muuttolinnuista on liikkeellä 

tavallista myöhemmin, ensimmäinen tilaisuus on kuitenkin vasta marraskuussa.  

Täysimittaisen toiminnan käynnistämiseksi joutunemme odottamaan joko pandemian 

hiipumista tai muuttumista oireiltaan paljon lievemmäksi tai sitten rokotetta. Vaikka se 

pidentääkin odotusaikaa, täytyy toivoa, ettei presidentti Trump saa tungettua markkinoille 

riittämättömästi testattua rokotetta. Tehottomaksi tai peräti vaaralliseksi osoittautuva 

rokote olisi lottovoitto kaikille rokotuksen vastustajille ja voisi vaarantaa muut, tehokkaat 

rokotuskampanjat. 

Hallitus kuulisi mielellään jäsenistön mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia siitä, mitä näin 

corona-vuonna voidaan tehdä. Ota siis yhteyttä joko nettisivujen ”ota yhteyttä” -

lomakkeella tai käy päivystyksessä.  

Päivystykset 

Coronasta huolimatta tänä syksynäkin päivystetään, joskin aloitamme hiukan tavallista 

myöhemmin eli keskiviikkona 14.10. Päivystykset jatkuvat sen jälkeen aina 

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

Los Boliches joulukuun puoleen väliin asti. Joku hallituksen jäsen on paikalla ottamassa 

vastaan ilmoittautumisia niin tilaisuuksiin kuin Kalevan jäseneksikin sekä kertomassa 

vuoden ohjelmasta. Jäsenmaksutkin voi siellä maksaa. 

Ylimääräinen yleiskokous pe 27.11.2020 klo 17 

Sääntömääräinen ylimääräinen yleiskokous pidetään pe 27.11. (huom. edellisessä 

jäsenkirjeessä oli virheellinen päivä) ravintola Nuriasolissa, Avda de las Salinas 11, Los 

Boliches, Fuengirola, klo 17. Esillä on sääntömääräiset asiat sekä kevään varsinaisen 

yleiskokouksen päätöksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen hallitukselle.  

Yleiskokouksessa valitaan hallitus. Nykyinen hallitus on toiminut jo pitkään samalla 

kokoonpanolla ja näkisi mielellään tuoreita kasvoja. Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu 

hallitukselle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä klo 12. Keväällä hallitukseen 

valittu Taru Niemi joutui valitettavasti eroamaan hallituksesta terveydellisten syiden 

vuoksi. 

Sekä tilinpäätöksen että jäsenmaksusta päättämisen (kts. seuraava kohta) vuoksi hallitus 

toivoo runsasta osanottoa coronasta huolimatta.  

Jäsenmaksu 2020 ja 2021 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yleiskokoukselle, että vuoden 2020 jäsenmaksu kattaisi 

myös vuoden 2021, koska tänä vuonna toimintaa on coronan vuoksi ollut hyvin vähän. 

Jäsenmaksusta päättäminen kuuluu sääntöjen mukaan yleiskokoukselle.  

Syyskauden avajaiset  

Syyskauden avajaiset ovat vuosi vuodelta kasvattaneet suosiotaan. Suosio perustuu 

pitkälti yhdessä oloon. Tilaisuudessa tavataan kesän jälkeen vanhoja ja uusia ystäviä ja 

vaihdetaan kuulumisia läheisen yhdessäolon merkeissä. Nykytilanne ei anna tähän 

mahdollisuutta, joten avajaisia ei syksyllä järjestetä.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Hallitus toivoo kuitenkin, että keväällä tilanne on niin paljon parempi, että voimme 

järjestää kevätkauden päättäjäiset tai jonkin vastaavan tilaisuuden.  

Sosiaalikuraattori Aurinkorannikolle 

Kuuluu corona-kaudelta jotain hyvääkin.  

Kaleva on Aurinkorannikon suomalaisen neuvottelukunnan jäsenenä allekirjoittanut 

sosiaali ja terveysministeriölle sekä ulkosuomalaisparlamentille menneitä vetoomuksia 

sosiaalikuraattorin saamiseksi Aurinkorannikolle. Kerran sellainen jo kokeilumielessä 

saatiinkin. Vaikka kokeilu osoitti tehtävän tarpeellisuuden, se jäi kokeiluksi. Hanketta 

rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö pelkäsi, että kuraattoria ryhdyttäisiin vaatimaan 

Tukholmaan, Göteborgiin, Pietariin, Miamiin – missä vain on suurempia 

ulkosuomalaiskeskittymiä. Ja se kävisi liian kalliiksi. 

Nyt Merimieskirkko on tarttunut haasteeseen. Tehtävään on valittu Tia Raunio, joka 

kertoo työstään seuraavaa:  

Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on rahoittanut Suomen Merimieskirkon 

kolmivuotisen Aurinkorannikon sosiaalikuraattorihankkeen, jossa aloitin muutama 

viikko sitten. Sosiaalikuraattori on kolmannen sektorin sosiaalityötä tekevä henkilö eli 

minulla ei ole viranomaisoikeuksia Espanjassa. Toimin erityistä tukea ja apua 

tarvitsevien, Aurinkorannikolla asuvien ja liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja paikallisen vapaaehtoisuuden tukemiseksi.  

Työhöni kuuluu aluksi verkostoitua sekä suomalaisten että paikallisten toimijoiden 

kanssa. Tutuiksi ovat tulleet jo espanjalaiset sosiaalityöntekijät, Suomen konsuli 

ja Aurinkorannikon seurakunta. Toimin tiedonvälittäjänä suomalaisten ja paikallisten 

välillä. Toivon, että ajan kuluessa toimintaan löytyy mukaan myös vapaaehtoisia.  

Koulutukseltani olen terveydenhoitaja-diakonissa. Muutin tänne Madridista, jossa olen 

asunut espanjalaisen mieheni kanssa 13 vuotta. Puhun sujuvasti espanjaa. Työkokemusta 

minulla on täältä Espanjasta, Suomesta ja Tansaniasta. Minut on otettu todella 

lämpimästi vastaan kaikkialla ja työtä tuntuu riittävän.  Minut tavoittaa parhaiten 

puhelimella tai sähköpostilla (tia.raunio@merimieskirkko.fi). Fuengirolassa olen 

tavattavissa Aurinkorannikon seurakunnan tiloissa sen aukioloaikana keskiviikkoisin klo 

10-13.   

Tietoa muuttolinnuille 

Corona-virus voi saada jotkut meistä  harkitsemaan muuttoa suuntaan tai toiseen. Joitakin 

voi houkutella muutto Espanjasta takaisin Suomeen. Sieltä löytyy tilaa, joka mahdollistaa 

sosiaalisen etäisyyden. Ja ainakin tämänhetkisten tilastojen valossa Suomen 

terveydenhuolto on pystynyt vastaamaan corona-haasteeseen hyvin. Toisia voi taas 

kiinnostaa muutto pysyvästi Espanjaan.  

Suomi-Seuran neuvontapalvelu (info@suomi-seura.fi, puh. 358 9 684 1211) auttaa 

kumpaankin suuntaan muuttajia. Seura on julkaissut kirjasen Eläkepäiviksi ulkomaille, 

joka sisältää paljon hyödyllistä tietoa. 

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

Teatro Cervantes alkoi jo ”confinamienton” purkauduttua järjestää konsertteja, tosin 

tiukoin turvamääräyksin: maskipakko, paikalta poistuminen myös väliajalla vain 

pakottavista syistä, turvaetäisyys… Välillä teatteri suljettiin kokonaankin. Näin 

epävarmoissa oloissa Kaleva pitää parempana olla järjestämättä konserttimatkoja. 

Elämme kuitenkin toivossa, että tilanne paranisi jouluun mennessä. Pidämme 

joulukonsertin ja uuden vuoden konsertin mahdollisuutta avoimena. Joulukonsertin 

ohjelma näyttää hyvin mielenkiintoiselta.   

Teatro Cervantes, Joulukonsertti torstai 19.12. klo 20.30 

Director: 

José María Moreno 

Giocchino Rossini (1792 – 1868) 

Guillermo Tell – Obertura   

Giaccomo Puccini (1858 – 1924) 

Misa de Gloria en La mayor, SC. 6 (versión reducida) 

Kyrie 

Gloria 

Credo 

Sanctus 

Benedictus 

Agnus Dei 

Tenor: 

Eduardo Aladrén 

Bajo-Barítono: 

Rui Silva 

Coro de Ópera de Málaga 

Director: 

Salvador Vázquez 

Liput ja bussikuljetus: jäsenet 45 €, vierailijat 55 €. Ilmoittautuminen päivystykseen tai 

Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistys-

kaleva.info).   

Konserttimatka järjestetään pandemiatilanteesta riippuen.  

Taide ja tapas 

Taide ja tapas -tilaisuudet on mahdollista järjestää sosiaalista etäisyyttä kunnioittaen, kun 

käytettävissä on tarpeeksi suuri sali. Nuriasolissa on. Tarvittaessa voidaan 

osanottajamäärääkin rajoittaa. Hallitus on sen vuoksi järjestämässä syksyllä kaksi taide 

ja tapas -tilaisuutta. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Ti 10.11. Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkataide ja hiukan muutakin Vietnamin 

kulttuurista. Ravintola Nuriasol klo 16  

Lakkamaalaus ja Vietnam ovat olleet Kalevan ohjelmassa 

jo v. 2013. Kalevaan on sen jälkeen liittynyt kuitenkin 

paljon uusia jäseniä, joita aihe toivottavasti kiinnostaa. Ja 

kertaus on tunnetusti opintojen äiti.  

Hannu vietti kolme vuotta Vietnamissa ulkoministeriön 

rahoittaman lasten terveydenhuollon kehittämisprojektin 

vetäjänä ja tutustui silloin lakkamaalaukseenkin. Se on 

Vietnamin lahja maailman taiteelle. Vaikka lakan käytöllä 

on hyvinkin pitkät perinteet, taiteen tekoon sitä on käytetty 

vain hiukan vajaat sata vuotta. Lakkamaalaus on teknisesti 

erittäin vaativa taiteen laji, mutta se ”potkii ja voi hyvin.” 

Taideakatemiassa on lakkamaalauksen koulutussuunta ja 

Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä on monia lakkamaalaukseen erikoistuneita gallerioita.  

Vietnam on myös monella muulla tapaa 

kulttuurisesti kiehtova maa. Vaikka se on pinta-

alaltaan hiukan Suomea pienempi, siellä on lähes 

100 miljoonaa asukasta. Sieltä löytyy Filippiinien 

jälkeen Aasian toiseksi suurin roomalaiskatolisten 

joukko ja 56 vähemmistökansallisuutta. Maa 

ylpeilee naisten tasavertaisesta asemasta. 

Lakkamaalauksen ohella vesinukketeatteri on 

Vietnamin toinen ainutlaatuinen taidemuoto. 

UNESCO:n suojelukohteita löytyy niin 

aineettomassa kulttuurissa kuin rakennuksissa ja luonnossa.  

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

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

Ti 08.12. Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä Ravintola Nuriasol klo 16 

”Nuori Sibelius Sääksmäellä” kertoo Sibeliuksen nuoruusvuosista ja elämästä 

Sääksmäellä DVD;n muodossa. Sääksmäkeläinen Pekka Kansanen on käsikirjoittanut ja 

tuottanut videon. 

Asko kertoo: Sääksmäki on keskiaikainen hallintopitäjä keskisessä Etelä-

Suomessa. Laajimmillaan se käsitti suurimman osan silloista Hämettä. 

Sääksmäki liitettiin vanhaan myllykyläänsä Valkeakoskeen 1973.  

Synnyinpaikkani Päivölän Kansanopisto on ollut ja on edelleenkin 

Sääksmäen kultturikeskus, jossa monet suomalaiset kulttuurihenkilöt ovat 

viettäneet kesiään. 

Päivölänmäen etelärinteellä on laavu, josta näkee Saarioisjärven yli Kantalan kartanon 

maille. Nuori Sibelius oleskeli kesäisin kartanossa. Olen kertonut useasti laavulla 

vieraileville, kuinka noin 15-vuotias Sibelius oli sorsastamassa vastapäisellä Kantalan 

rannalla ja putosi liejuun – eikä päässyt ylös. Talon isäntä huomasi tapahtuneen ja sai 

Sibeliuksen pelastettua. Ilman häntä Finlandia-hymni olisi jäänyt säveltämättä. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle. 

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

Portugalin matka 

Viime kevääksi suunniteltu Portugalin matka oli hyvin suosittu. Maksimiosanottajamäärä 

tuli täyteen nopeasti ja osa kiinnostuneista jäi jonotuslistalle. Matka jouduttiin kuitenkin 

peruuttamaan coronan vuoksi. Olemme sopineet matkatoimisto Meriaturin kanssa, että 

yritämme järjestää matkan ensi keväänä maaliskuun jälkipuoliskolla (28.03. jälkeen).  

Muistin virkistykseksi matkan alkuperäinen kuvaus on erillisenä liitteenä. Sekä hinta että 

ohjelma voivat hiukan muuttua. Lopullinen hinta voi hyvin olla halvempi kuin 

viimevuotinen, koska hotellien hinnat ovat vähäisen kysynnän vuoksi laskeneet. Jos 

yövymme samassa hotellissa kuin viimekeväisessä suunnitelmassa, osa hotellista on jo 

maksettukin, koska Meriatur ei ole vielä saanut ennakkomaksun palautusta.  

Toivottavasti kaikki ne, jotka ilmoittautuivat viime kevään matkalle, ovat edelleen 

lähdössä mukaan. Heidän sekä jonotuslistalaisten että uusien matkasta kiinnostuneiden 

tulisi ilmoittautua matkatoimisto Meriaturille viimeistään 20.10. mennessä osoitteesta 

https://meriatur.com/kaleva/  löytyvällä ilmoittautumislomakkeella, jotta näemme, onko 

matkan järjestämiseen edelleen riittävästi kiinnostusta. Kun tämä on varmistunut, 

Meriatur lähettää ilmoittautuneille laskun ennakkomaksusta.  

Matka Espanjan synnyinsijoille 

Tämän matkan piti tapahtua tänä syksynä. Olemme sopineet matkatoimisto RutaSolarin 

kanssa, että sitä siirretään vuodella. Se järjestetään, jos riittävästi osanottajia ilmoittautuu, 

28.10.-01.11.2021. 

Toivottavasti kaikki ne, jotka ilmoittautuivat tämän syksyn matkalle, ovat edelleen 

lähdössä mukaan. Heidän sekä jonotuslistalaisten että uusien matkasta kiinnostuneiden 

tulisi ilmoittautua matkatoimisto RutaSolarille (sofia@rutasolar.com) viimeistään 

31.01.2021, jotta näemme, onko matkan järjestämiseen edelleen riittävästi kiinnostusta. 

Kun tämä on varmistunut, RutaSolar lähettää ilmoittautuneille laskun ennakkomaksusta. 

Muistin virkistämiseksi matkan alkuperäinen kuvaus on erillisenä liitteenä. Sekä matkan 

hinta että sisältö voivat muuttua hiukan.  

 

 

 

Pääsisimmepä pian eroon tästä pannahisesta! 
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