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Asociación Cultural 
Kaleva 

  

Jäsentiedote  
Joulukuu 2020  

   
 

   

Vuoden 2021 alustavaohjelma 

(ei vielä yleiskokouksen hyväksymä; riippuu pandemiatilanteesta) 

 Kevät  

Helmikuu    

Ti ??.02 Taide ja tapas: Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus – ja 

hiukan muutakin Vietnamin kulttuurista, mahdollisesti ravintola 

Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16  

€ 5 

To.??.02. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Teatro Cervantes, klo 

20 

€ 30/40 

Maaliskuu   

Ti 02.03. Varsinainen yleiskokous, Paikka avoin, mahdollisesti ravintola 

Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 17 (yritetään mahdollisesti 

aikaistaa) 

 

Ti ??.03.  Taide ja tapas: Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä 

mahdollisesti ravintola Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16  

 

To ??.03. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Teatro Cervantes, klo 

20 

€ 30/40 

N. 28.03-. Kevään pitkä matka: Portugali (Lissabon ja ympäristö, mm. Sintra, 

Cascais ja Estoril, teemana Espanjan ja Portugalin historian ja kulttuurin 

yhtymäkohdat ja erot) 

€ n. 900 

Huhtikuu    

To. 02.04  Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Semana Santa, Teatro 

Cervantes klo 20.30 

€ 45/55 

 Retki: Alpujarra – Fatiman käsi, teemana Fatiman käsi -romaanin 

tapahtumapaikat sekä moriskojen ja laajemminkin arabikulttuurin 

historia 
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 Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit, op. 10 ja 25. 

Castillo Bil-Bil, Benalmádena Costa (ei vahvistettu) 

 

Ti 09.04.  Taide ja tapas: Pitäjä, aihe ja paikka avoin. mahdollisesti ravintola 

Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16  

 

 Kulinaarinen kokemus: Meren herkkuja? Restaurante Yucas Mare, 

Calle Torrequebrada, Planta -1, Benalmádena,   

 

 Syksy  

Lokakuu   

Su 10.10. Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13  

Ke Taide ja tapas: Pitäjä, aihe ja paikka avoin. mahdollisesti ravintola 

Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16  

€ 5 

To Málagan filharmonisen orkesterin konsertti, Teatro Cervantes, klo 20  € 30/40 

 Baletti/Ooppera: Teatro Cervantes  

 Pianokonsertti: Tuomas Kyyhkynen, Castillo Bil-Bil. Benalmádena 

Costa (ei vahvistettu) 

 

28.10.-

01.11. 

Syksyn pitkä matka: Espanjan synnyinsijoilla (Toledo, Segovia, La 

Granja, Avila ja Aranjuez, teemana Espanjan valtion synty)  

 

Marraskuu   

Ti Taide ja tapas: Pitäjä, aihe ja paikka avoin. mahdollisesti ravintola 

Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16  

€ 5 

 Retki: Coto de Doñana – Euroopan lintujen kohtauspaikka (teemana 

linnut, Rocion pyhiinvaellus sekä Magellanin purjehdus maailman 

ympäri) 

 

 Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: € 30/40 

 Pianokonsertti: Jouni Somero, Castillo Bil-Bil. Benalmádena Costa 

(ei vahvistettu) 

 

 Baletti/ooppera: Teatro Cervantes:   

Pe 26.11. Ylimääräinen yleiskokous, Restaurante ??, Los Boliches, Fuengirola, 

klo 17 

 

Joulukuu   

 Taide ja tapas: Pitäjä, aihe ja paikka avoin. mahdollisesti ravintola 

Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16  

€ 5 

To Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti, Teatro 

Cervantes klo 20.30) 

 

Seuraavassa jäsenkirjeessä (mahdollisesti tammikuun loppupuolella) kerrotaan 

tarkemmin siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä tullaan tekemään). 
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Hyvä Jäsen 

Se, mitä pelättiin, toteutui. Andalusia jatkoi matkustus- ja muita rajoituksia 10.12. asti. 

Tämä merkitsee sitä, että kaikki syksylle suunniteltu ohjelma peruuntuu.  

WHO on ennustanut keväälle covid-19 -epidemian kolmatta aaltoa, joten keväästäkään 

ei ole varmuutta. Myös muuttolintujen paluu Aurinkorannikolle on pitkälti hämärän 

peitossa. Hallitus toivoo kuitenkin, että yllä olevaa, ylimääräisen yleiskokouksen 

hyväksyttäväksi tarkoitettua mutta kevään yleiskokoukseen siirtyvää ohjelmaa voidaan 

ryhtyä toteuttamaan heti pandemiatilanteen sen salliessa.  

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

corona-aikana voidaan tehdä. Ota siis yhteyttä nettisivujen ”ota yhteyttä” -lomakkeella.  

Päivystykset (huom. uusi päivystyspaikka) 

Päivystys on toistaiseksi keskeytyksissä, mutta pandemiatilanteesta ja ohjelman 

toteuttamismahdollisuuksista riippuen se käynnistynee tammikuun loppupuolella. Uusi 

päivystyspaikka on ravintola Kukko, Avda de los Boliches 4, los Boliches, Fuengirola.  

Ylimääräinen yleiskokous  

Tämän syksyn sääntömääräinen ylimääräinen yleiskokous yhdistetään kevään 

varsinaiseen yleiskokoukseen. Koska moni tärkeä ja sääntömääräinen asia – 

päällimmäisinä vuoden 2019 tilinpäätös ja hallituksen valinta – ovat peruuntuneen 

kokouksen vuoksi rempallaan, hallitus voi yrittää aikaistaa varsinaista yleiskokousta.   

Hallitus pyytää anteeksi, että se toimii ”ilman yleiskokouksen valtuutusta,” koska uuden 

hallituksen valintaa ei pystytty suorittamaan  

Jäsenmaksu 2020 ja 2021 

Hallitus tulee ehdottamaan yleiskokoukselle, että vuoden 2020 jäsenmaksu kattaisi myös 

vuoden 2021, koska toimintaa on coronan vuoksi ollut hyvin vähän. Hallitus neuvoo 

jäseniä menettelemään seuraavasti. Jos olet jo maksanut vuoden 2020 jäsenmaksun, älä 

tee mitään vaan jää odottamaan yleiskokouksen päätöstä. Jos et ole vielä maksanut 

vuoden 2020 jäsenmaksua, unohda se ja maksa vuoden 2021 jäsenmaksu sääntöjen 

mukaisesti helmikuun loppuun mennessä.  

Musiikkitarjonta 

Joulukonsertti sekä suuri uuden vuoden konsertti on peruttu. 

Emme vielä tiedä viranomaisten määräyksiä ja niistä johtuvaa Teatro Cervantesin 

käytäntöä ensi keväänä. Mahdollisista konserttimatkoista ilmoitetaan heti, kun selvyyttä 

tilanteeseen alkaa tulla.  

Taide ja tapas 

Molemmat tälle syksylle suunnitellut taide ja tapas -tapahtumat – Hannu Vuoren 

Vietnamilainen lakkamaalaus ja Asko Aulangon Nuori Sibelius Sääksmäellä – säilyvät 

ohjelmistossa ja järjestettäneen helmi- ja maaliskuussa.  

Tilaisuudet esitellään uudestaan tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.  
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Retket ja matkat 

Portugalin matka 

Olemme sopineet matkatoimisto Meriaturin kanssa, että yritämme järjestää tämän 

suositun matkan coronan salliessa maalis-huhtikuun vaihteessa.  

Toivottavasti kaikki ne, jotka ilmoittautuivat matkalle jo viime keväänä, ovat edelleen 

lähdössä mukaan. Heidän, jonotuslistalaisten ja uusien matkasta kiinnostuneiden tulisi 

ilmoittautua matkatoimisto Meriaturille osoitteesta https://meriatur.com/kaleva/  

löytyvällä ilmoittautumislomakkeella, jotta näemme, onko matkaan edelleen riittävästi 

kiinnostusta. Kun se on varmistunut, Meriatur lähettää ilmoittautuneille laskun 

ennakkomaksusta. Ilmoittautumisaikaa on pidennetty tammikuun loppuun.  

Matka Espanjan synnyinsijoille 

Olemme sopineet matkatoimisto RutaSolarin kanssa, että matkaa siirretään vuodella. Se 

järjestetään, jos riittävästi osanottajia ilmoittautuu, 28.10.-01.11.2021. 

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

edelleen lähdössä mukaan. Heidän, jonotuslistalaisten ja uusien matkasta kiinnostuneiden 

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

31.04.2021, jotta näemme, onko matkaan edelleen riittävästi kiinnostusta. Kun se on 

varmistunut, RutaSolar lähettää ilmoittautuneille laskun ennakkomaksusta. 

Vaikka ilahduttavan monet ovat jo vahvistaneet jatkuvan kiinnostuksensa matkaan, 

ilmoittautuneiden määrä ei kuitenkaan vielä riitä matkan järjestämiseen. Vahvista siis 

kiinnostuksesi ensi tilassa, jotta matkajärjestelyjä voidaan viedä rauhassa eteenpäin.   

 

 

 

Hyvää Joulua sekä Onnellista ja Tervettä  

Uutta Vuotta 
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