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Asociación Cultural 
Kaleva 

  

Jäsentiedote  
Tammikuu 2021  

   
 

   

 

Vuoden 2021 alustavaohjelma 

(ei vielä yleiskokouksen hyväksymä; riippuu pandemiatilanteesta) 

 Kevät  

Helmikuu    

To 25.02. Vuoden 2020 ylimääräinen yleiskokous. Etäkokous klo 16  

To 25.02 Vuoden 2021 varsinainen yleiskokous. Etäkokous klo 16.30 (edellisen 

päätyttyä) 

 

Maaliskuu   

Ti ??.03.  Taide ja tapas: Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus – ja hiukan 

muutakin Vietnamin kulttuurista, mahdollisesti ravintola Kukko, los 

Boliches, Fuengirola, klo 16 

 

To ??.03. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Teatro Cervantes, klo 20 € 30/40 

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 

 

 Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit, op. 10 ja 25. Castillo Bil-

Bil, Benalmádena Costa (ei vahvistettu) 

 

Ti 09.04.  Taide ja tapas: Taide ja tapas: Asko Aulanko: Nuori Sibelius 

Sääksmäellä, mahdollisesti ravintola Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 

16  

 

 Kulinaarinen kokemus: Meren herkkuja? Restaurante Yucas Mare, Calle 

Torrequebrada, Planta -1, Benalmádena 
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 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 kerrotaan tarkemmin siitä, mitä pandemia ja viranomaisten ohjeet 

sallivat meidän tehdä. 

Hyvä Jäsen 

Edellä on optimistisesti koko vuodelle 2021 kaavailtu ohjelma. Pandemia riehuu kuitenkin 

edelleen melko kontrolloimattomana. Myös monet muuttolinnuista ovat Suomessa ja heidän 

paluunsa Aurinkorannikolle on pitkälti hämärän peitossa. On sen vuoksi todennäköistä, että 

suurin osa keväälle suunnitelluista aktiviteeteista joudutaan peruuttamaan ja siirtämään syksylle 

– ja syksylle kaavailtuja tapahtumia tuupataan sitten vuorostaan vuoden 2022 puolelle. Hallitus 

pyrkii joka tapauksessa aloittamaan ohjelman toteuttamisen 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 ja tee ehdotuksia.  

Päivystykset (huom. uusi päivystyspaikka) 

Päivystys on toistaiseksi keskeytyksissä. Se käynnistetään, kun ohjelman toteuttaminen voidaan 

aloittaa. Siitä ilmoitetaan jäsenille sekä sähköpostitse että tiedotusvälineissä. Päivystys alkaa 

uudessa päivystyspaikassa: ravintola Kukko, Avda de los Boliches 4, los Boliches, Fuengirola.  

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


3 

 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

 

Vuoden 2020 ylimääräinen yleiskokous ja vuoden 2021 varsinainen yleiskokous,  

 to 25.02.2021 (etäkokous) 

Coronan vuoksi hallitus päätti siirtää vuoden 2020 sääntömääräisen ylimääräisen yleiskokouksen 

vuodelle 2021. Se pidetään etänä välittömästi ennen vuoden 2021 varsinaista yleiskokousta. 

Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat – päällimmäisenä hallituksen valinta – sekä vuoden 2019 

vuoden tilinpäätös, jonka viime kevään varsinainen yleiskokous päätti siirtää ylimääräiseen 

yleiskokoukseen. 

Hallitus pyytää anteeksi, että se toimii tähän kokoukseen asti ”virkaatekevänä” ilman 

yleiskokouksen valtuutusta, koska uuden hallituksen valintaa ei syksyllä pystytty suorittamaan  

Vuoden 2021 varsinainen yleiskokous pidetään välittömästi edellisen kokouksen päätyttyä. 

Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat, joista tärkeimpiä ovat toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion 

vahvistaminen.  

Tärkeää kokoukseen osallistumisen kannalta: Kokouksiin osallistuminen edellyttää, että 

vuoden 2020 jäsenmaksu on suoritettu. Kokous järjestetään todennäköisesti Zoom-

ohjelmalla. Se ei edellytä osanottajilta muita toimenpiteitä kuin etukäteen lähetettävän 

linkin klikkaamista kokouksen alkaessa. Linkki lähetetään kaikkien jäsenten 

sähköpostiosoitteeseen todennäköisesti kokousta edeltävänä päivänä.  

Tärkeää kokouksen kulun kannalta: Koska kokoukset pidetään etänä, niissä ei voi esitellä 

esityslistan kohtia samassa laajuudessa kuin fyysisessä kokouksessa. Jos osallistut 

kokoukseen, tutustu sen vuoksi huolellisesti etukäteen kokousmateriaaliin ja mieti 

kysymyksesi ja kommenttisi valmiiksi ennen kokousta. Kokouksen luonteva sujuminen 

edellyttää myös taustahälyn minimoimista. Sulje siis sen vuoksi mikrofonisi, kun et ole 

puhumassa. Valitse tila, jossa ei kuulu esim. ruuanlaiton tai lastenlasten ääniä.  

Kokousasiakirjat lähetetään hallituksen kokouksen jälkeen suunnilleen helmikuun puolessa 

välissä. 

Vuoden 2021 hallitus  

Sääntöjen 14 §:n mukaan ylimääräisessä yleiskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme jäsentä. Hallitus voi päättää työnjaosta keskuudessaan.  

Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneiden tulee ilmoittautua nykyiselle hallitukselle 

viimeistään 24 tuntia ennen kokouksen alkua.  

Kalevan nykyisessä ”virkaa tekevässä” hallituksessa ovat seuraavat jäsenet: Hannu Vuori (pj), Annukka 

Salonen (vpj), Aurora Ahola (rahastonhoitaja), Asko Aulanko (tiedottaja), Leena Meilahti (sihteeri), ja 

Anneli Pekkala. He ovat ilmoittaneet Suomeen palaavaa Anneli Pekkalaa lukuun ottamatta olevansa 

valmiita jatkamaan, jos yleiskokous heidät valitsee.  

Kaikki hallituspaikat ovat luonnollisesti jäsenistön käytettävissä. Vaikka vanhoja hallituksen jäseniä 

valittaisiin uudestaan, jää hallitukseen vähintään kaksi tyhjää paikkaa. Hallitus toivoo sen vuoksi hartaasti 

hallitustoiminnasta kiinnostuneiden jäsenten ilmoittautumista.  

Jäsenmaksu 2020 ja 2021 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle 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.  

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys yleiskokouksiin osallistumiselle.  
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Musiikkitarjonta 

Emme vielä tiedä viranomaisten määräyksiä ja niistä johtuvaa Teatro Cervantesin käytäntöä tänä 

keväänä. Mahdollisista konserttimatkoista ilmoitetaan heti, kun selvyyttä tilanteeseen alkaa tulla.  

Taide ja tapas 

Hannu Vuoren Vietnamilainen lakkamaalaus ja Asko Aulangon Nuori Sibelius Sääksmäellä 

säilyvät ohjelmistossa ja järjestetään corona-tilanteen salliessa tänä keväänä tai ensi syksynä.  

Retket ja matkat 

Portugalin matka 

Sekä Matkatoimisto Meriatur että hallitus ovat sitä mieltä, että tämän kevään tilanne on niin 

epävarma, että matkaa ei kannata edes yrittää järjestää. Matka siirtyy vuodelle 2022.  

Matka Espanjan synnyinsijoille 

Olemme sopineet matkatoimisto RutaSolarin kanssa, että matka järjestetään, jos riittävästi 

osanottajia ilmoittautuu ja corona-tilanne sen sallii, 28.10.-01.11.2021. 

Toivottavasti kaikki ne, jotka ilmoittautuivat viime 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.   
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