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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   

Marraskuu   

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

 Tuomas Kyyhkynen: Pianokonsertti, Castillo Bil-Bil, Benalmádena Costa. 

Päivä ja aika aika vielä avoinna mutta todennäköisesti 19 tai 20.11. 

 

Ke 20.11. 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 

€ 70/80 

Ti 26.11. Ylimääräinen yleiskokous, Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42, 

Los Boliches, Fuengirola, klo 17 (mm. hallituksen valinta) 

 

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

Joulukuu   

Ke 11.12. Taide ja tapas: Teuvo Peltoniemi: Fukushima ja ydinvoiman tulevaisuus, 

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

16  

€ 5 

To 19.12. Málagan filharmonisen orkesteri: Joulukonsertti (Beethoven) klo 20.30 € 40/50 

03.01.20 Málagan filharmoninen orkesteri: Uuden vuoden konsertti  (Concierto 

extraordinario del Año Nuevo) 

€ 50/60 

 

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

Koska hallitus oli saanut lyötyä suurimman osan syksyn ohjelmasta lukkoon jo kesäkuun 

jäsentiedotteeseen mennessä, tämä tiedote toistaa pitkälle kesäkuun teemoja. Uutta ovat 

lähinnä Eeva-Liisan Mannerin ja Fukushiman taide ja tapas -tapahtumien sekä syksyn 

konserttien tarkempi esittely.  

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.  

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut ovat Kalevan tärkein tulolähde. Sääntöjen mukaan kuluvan vuoden 

jäsenmaksu tulisi maksaa helmikuun loppuun mennessä. Monilta jäseniltä se kuitenkin 

unohtuu. Joskus saamme tiedustelujakin ”olenko jo maksanut tämän vuoden 

jäsenmaksun.” Sekä unohtaneita että Matti Myöhäisiä auttaakseen jäsensihteerimme 

Raija Peisa-Ruiz lähettää lähiaikoina muistutuksen niille, jotka eivät ole jäsenmaksuaan 

maksaneet. Kaikkiaan 66 jäsentä tulee saamaan tällaisen muistutuksen. Heistä 19 ei ole 

maksanut viime vuodenkaan jäsenmaksua. Sääntöjen mukaan heidän katsotaan eronneen, 

jos maksu jää edelleen maksamatta.  

Jos Suomeen paluun, sairauden tai jonkun muun syyn vuoksi haluat erota Kalevasta, 

jäsensihteeri olisi kiitollinen, jos ilmoittaisit siitä nettisivuilta löytyvällä ”ota yhteyttä 

lomakkeella.” Samalla lomakkeella voi ilmoittaa myös osoitteen muutoksista.  

Huomaa, että syksyn ylimääräisessä yleiskokouksessa (jossa mm. valitaan hallitus) voi 

äänestää vain, jos tämän vuoden jäsenmaksu on maksettuna. Sama pätee myös 

tapahtumiin, joissa on eri hinta jäsenille ja ulkopuolisille. Niihin voivat osallistua 

jäsenhinnalla vain jäsenmaksunsa siihen mennessä maksaneet. .  

Su 13.10. Syyskauden avajaiset 

Vanhaan tapaan Kalevan kutsuu kaikki 

jäsenet, heidän perheenjäsenensä sekä 

ystävänsä aloittamaan syyskautta buffet-

lounaan 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 05.10. 

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

osoitteesta hannu.vuori@hotmail.com.   

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Kaleva 30 vuotta 

Syksyn kohokohta on 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.” 

Huomaa, että voit ilmoittautumislomakkeessa ilmoittaa mahdollisista ruoka-

allergioistasi. 

Musiikkitarjonta 

Malagan Filharmonisen Orkesterin alkaneen kauden ohjelmisto koostuu pääasiassa 

musiikin historian jättiläisen, Ludwig van Beethovenin musiikista. Vaikka ei olekaan 

varsinaisesti Beethovenin juhlavuosi, ei ole huono ajatus suoda yksi talvikausi 

klassismin ja romantiikan siirtymäkauden mestarisäveltäjälle. Syyskauden viidestä 

Beethoven-konsertista Kaleva on varannut musiikin ystävilleen liput kolmeen.  

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: Vuonna 1804 sävelletty 

alkusoitto oopperaan Fidelio   

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

15: Teos julkaistiin Wienissä 1801 ja on tiettävästi ensimmäinen säveltäjän 

julkaistu pianokonsertto. 

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

v. 1802 jolloin Beethoven oli jo kuuroutumassa. Ensiesitys oli Wienissä 

joulukuussa 1803. Sinfoniassa kuuluu jo säveltäjän siirtymistä klassismista 

romantiikkaan. Hän alkaa vapauttaa itseään klassismin haydnilaisesta 

sinfoniarakenteesta. Vaikka rakenne vielä seuraa klassismin oppeja, siinä voi 

havaita Beethovenin omintakeista rakennetta, instrumentointia ja rytmiä. Sen 

kuulee jo loistavasta, ensimmäisestä osasta 

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

Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistys-

kaleva.info). Viimeinen maksupäivä 07.11. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes, torstai 28.11. klo 20.00 

Johtaa: José Luis Gómez  

Ludwig van Beethoven: Obertura Coriolano, opus 62: Sävellyksen inspiroi 

vuonna 1807 saksalaisen runoilijan Heinrich von Collinin tragedia. Se on 

eräänlainen sinfoninen runoelma. 

Wolfgang Amadeus Mozart: Idonemeo, música para ballet: Mozart yhdisti 

teoksen ”Idomeneo” oopperan ”Kreetan kuningas” instrumentaalisista 

episodeista. 

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

1812. Sinfonia on tullut erityisesti kuuluisaksi mukaansa tempaisevista 

rytmeistään. Sen viimeistä osaa on kuvattu jopa hillittömäksi. Ensiesitys oli 

Wienissä joulukuussa 1813 hyväntekeväisyyskonsertissa, jonka tuotto käytettiin 

Napoleonia vastaan käydyssä sodassa vammautuneiden sotilaiden avustamiseen.  

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

Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistys-

kaleva.info). Viimeinen maksupäivä 21.11. 

Teatro Cervantes, Joulukonsertti torstai 19.12. klo 20.30 

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

opus 19:  

Johtaa: Virginia Martínez 

Piano: Juan Barahona 

Konserton ensiesitys oli Wienin Burghteatterissa maaliskuussa v 1795. Konsertto 

kuului ensimmäisiin teoksiin, joilla Beethoven toi Wienissä itseään esiin 

pianistina ja säveltäjänä.  

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

Coro de Opera de Malaga, johtaa Salvador Vazquez  

Sopraano: Sandra Pastrana  

Mezzosopraano: Anna Bonitatibus  

Tenori: Johannes Chum  

Basso: Werner van Mechelen  

Yhdeksäs on säveltäjän viimeinen sinfonia ja se tunnetaan varsinkin viimeisestä 

osastataan, jossa kuullaan Friedrich Schillerin Oodi ilolle kuoron laulamana. 

Kuoron käyttö sinfoniassa oli tuolloin äärimmäisen harvinaista. Beethovenin 9. 

on ensimmäinen huomattavan säveltäjän sinfonia, jossa käytetään kuoroa ja 

solisteja tasavertaisesti instrumenttien kanssa.  

Ensiesitys oli 7.5.1824 Wienissä ja säveltäjä johti itse esitystä yhdessä Michael 

Ulmlaufin kanssa. Esityksen loputtua oli ensin hiljainen hetki, sitten yleisö 

puhkesi raivokkaisiin suosionosoituksiin. Beethoven ei sitä itse huomannut, 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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kunnes hänet talutettiin näyttämölle. Kun yleisö puhkesi suosionosoituksiin 

viidennen kerran, poliisipäällikkö huusi: ”Hiljaa!”  

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

Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistys-

kaleva.info). 

Uuden vuoden konsertti 3.1.2020 klo 20.00 (Concierto extraordinario del año 

nuevo 2020), Malagan Filharmoninen orkesteri  

Johtaa Manuel Hernández Silva  

Mukana teoksia seuraavilta säveltäjiltä: Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Pacho Flores, 

Johann Strauss (isä), Johann Strauss (poika), Alberto Ginatera, Zequinha de Abreu  

Malagan filharmonisen orkesterin uudenvuoden konsertit ovat aina olleet 

nautinnollinen, iloinen ja erittäin suosittu tapahtuma.  

Olemme onnistuneet varaamaan 40 lippua, jotka meidän täytyy lunastaa jo 5.12., joten 

viimeinen maksupäivä on keskiviikkona 27.11. joko pankkiin tai päivystykseen.  

Jäsenet 50€, vierailijat 60€ 

Taide ja tapas 

Koska Stadilaiset kilvoittelevat kanssamme ravintola Alegrían tiloista, taide ja tapas -

tapahtumat siirtyvät pysyvästi keskiviikkoon alkamaan klo 16. Syksyn ensimmäien 

taide ja tapas on kuitenkin edelleen tiistaina. 

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. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Ke 20.11. Tuula Lanas-Cavada:Eeva-Liisa Manner.  Ravintola Alegría, Avda de los 

Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16 

”Mutta kukaan ei ole saari, jokaiselle teolle löytyy todistaja, myös sellaisille, joita ei ole 

koskaan tehty" (Eeva-Liisa Manner)  

 

Kirjailija Eeva-Liisa Manner (1921-1995) on sodanjälkeisen 

kirjallisuutemme merkittävimpiä runoilijoita. Hän uudisti ja 

kehitti suomalaisen runouden ilmaisua. Hänen kirjallinen 

läpimurtonsa oli 1956 ilmestynyt runokokoelma "Tämä matka." 

Manner asui 1960- luvulla Espanjassa. 

Mannerin elämään pohjautuva teos "Runoilijan talossa" ilmestyi 

vuonna 2014. Sen kirjoittaja Helena Sinervo palkittiin Finlandia-

kirjallisuuspalkinolla. 

Tuulan esityksen punaisena lankana on yhteinen matka 

runoilijan taloon. 

 

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. Viimeinen ilmoittautumispäivä maanantaina 18.11.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Ke 11.12. Teuvo Peltoniemi: Fukushima ja ydinvoiman tulevaisuus. Ravintola 

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

 

Kalevan jäsen, valtionpalkinnon saanut 

tiedetoimittaja ja tietokirjailija Teuvo 

Peltoniemi oli Tokiossa Japanin suurimman 

maanjäristyksen, tsunamin ja Fukushiman 

ydinvoimalaitoksen vaurioitumisen aikana 

v. 2011. Hän on käynyt sen jälkeen v. 2015 

tutustumassa Fukushiman alasajoon ja 

evakoiden tilanteeseen. Hän on kirjoittanut 

Fukushimasta eri lehtiin ja mm. kirjaan 

"Maito tappaa ja muita outoja tiedeuutisia", 

jossa hän analysoi Fukushimaan liittynyttä pelkoviestintää ja sen vaikutuksia. Fukushima 

vaikutti ydinvoimakeskusteluun ja energiapolitiikkaan ympäri maapallon. Vasta nyt on 

alkanut kuulua uudestaan myös myönteisiä kannanottoja ydinvoiman puolesta.  

Teuvo on menossa seuraavan kerran 

Fukushimaan ensi keväänä 

katsomaan voimalan nykytilannetta 

ja hankkimaan taustatietoa 

ydinvoimaloiden tulevaisuudesta 

Japanissa ja samalla koko 

maailmassa.  

 

 

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. Viimeinen ilmoittautumispäivä maanantai 09.12.  

Retket ja matkat 

Ensi kevään matka suuntautuu Portugalin Lissabonin ja sen lähiympäristöön. Teemana 

on yhteiset ja erottavat tekijät ja kokemukset naapurusten historiassa. Matkan 

yksityiskohtainen ohjelma hintatietoineen ja ilmoittautumisohjeineen lähetetään jäsenille 

lähiaikoina.  

Sevilla 24.-26.10.2019 

Matkalle mahtuu vielä muutamia osanottajia. Pitäkää kiirettä matkanne varaamisessa 

ennen, kuin se on myyty loppuun.  

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.  

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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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 

     

 

 

 

 

Hyvää syksyä 
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