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Asociación Cultural
Kaleva

Jäsentiedote
Maaliskuu 2021

Vuoden 2021 ohjelma
(Vuoden 2021 yleiskokouksen hyväksymä; toteutus riippuu pandemiatilanteesta)
Kevät
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

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Semana Santa, Teatro
Cervantes klo 20.30

€ 45/55

Huhtikuu
To. 02.04

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 BilBil, 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

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
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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
To

€5

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti, Teatro
Cervantes klo 20.30)

Seuraavassa jäsenkirjeessä toivomme voivamme kertoa tarkemmin siitä, mitä pandemia ja
viranomaisten ohjeet sallivat meidän tehdä.
Hyvä Jäsen
Hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset ovat sitä, että rokotukset ovat alkaneet sekä Espanjassa
että Suomessa. Lisäksi Kalevalla on, kuten yltä näkyy, vähintäänkin koko vuodeksi hyvin valmis
ohjelma, jota voidaan ryhtyä toteuttamaan heti, kun pandemia ja viranomaiset sen sallivat. Huonot
uutiset ovat sitä, että emme tiedä vielä, milloin luvattu uusi normaali koittaa ja voimme ryhtyä
ohjelman osalta tositoimiin. Valitettavasti näyttää siltä, että se tuskin tapahtuu ennen syksyä. Sitä
odottaessamme hallitus olisi kiitollinen jäsenistön kommenteista ja ehdotuksista. Ehkäpä coronaaika on tuonut mieleesi ajatuksia kokonaan uuden tyyppisistä tapahtumista tai haluat ehdottaa
alustavan ohjelman tapahtumille tärkeysjärjestystä.
Päivystykset (huom. uusi päivystyspaikka)
Päivystys on toistaiseksi keskeytyksissä. Se käynnistetään, kun ohjelman toteuttaminen voidaan
aloittaa. Siitä ilmoitetaan sekä sähköpostitse että tiedotusvälineissä. Päivystys alkaa uudessa
päivystyspaikassa: ravintola Kukko, Avda de los Boliches 4, los Boliches, Fuengirola.
Vuoden 2020 ylimääräinen yleiskokous (etäkokous)
Coronan vuoksi kokous järjestettiin etänä ja vasta vuoden 2021 puolella. 14 rohkeaa jäsentä
kokeili, miten pandemia-ajan uusi tuttavuus, etäkokous sujuu. Se sujui hyvin. Vuoden 2019 tilit
hyväksyttiin poikkeuksellisesti vasta tässä kokouksessa edellisen varsinaisen yleiskokouksen
asemesta. Kokous siunasi myös sen, että vuoden 2020 hallitus oli jatkanut toimintaansa ”virkaa
tekevänä,” mutta valitsi kuitenkin sääntöjen mukaan uuden hallituksen (siitä tarkemmin
edempänä) sekä toiminnan tarkastajaksi uudelleen KTM Ossi Loukon. Jäsenmaksujen suuruus
päätettiin pitää ennallaan: vuosijäsen € 30 ja ainaisjäsen € 200. Koska pandemia nipisti vuoden
2020 toiminnan hyvin niukaksi, hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle kokoukselle vuosien 2020
ja 2021 jäsenmaksujen yhdistämistä. Kokous hyväksyi ehdotuksen.
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Vuoden 2021 varsinainen yleiskokous, to 25.02.2021 (etäkokous)

Vuoden 2021 varsinainen yleiskokous pidettiin heti edellisen kokouksen päätyttyä
samojen jäsenten voimin. Kokous hyväksyi vuoden 2020 vuosikertomuksen sekä vuoden
2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kaksi jälkimmäistä ovat luonnollisesti
ehdollisia. Niiden toteutuminen riippuu pandemian kehityksestä ja viranomaisten
määräyksistä. Kokous vahvisti saamiensa selvitysten ja toiminnantarkastajan lausunnon
perusteella tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vuoden 2020 hallitukselle.
Vuoden 2021 hallitus

Vuoden 2020 ylimääräinen yleiskokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen
Hannu Vuoren sekä jäseniksi uudelleen Annukka Salosen, Aurora Aholan, Asko
Aulangon sekä Leena Meilahden. Suomeen palanneen Anneli Pekkalan tilalle valittiin
uutena jäsenenä Ilkka Fonsén.
Vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan uusi hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Annukka Salonen (vpj), Aurora Ahola (rahastonhoitaja), Asko Aulanko (tiedottaja),
Leena Meilahti (sihteeri), ja Ilkka Fonsén (erityisesti uusia ja nuorempia jäseniä
kiinnostavan toiminnan ideointi).
Oli hienoa saada hallitukseen uusi jäsen. Ilkka Fonsén on mm. Sofia-opiston
kannatusyhdistyksen puheenjohtajana sekä Aurinkorannikon Lionsien presidenttinä
osoittanut tarmokkuutensa ja aloitteellisuutensa. Hallituksessa on kuitenkin edelleen yksi
jäsen vähemmän kuin säännöt edellyttävät. Hallitus on jo aikaisemmin saanut valtuudet
etsiä uusia jäseniä. Hallitus kaipaisi erityisesti talousasioista kiinnostunutta jäsentä.
Jäsenmaksu 2020 ja 2021
Ylimääräinen yleiskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuosien 2020 ja 2021 jäsenmaksujen
yhdistämisestä. Jäsensihteerimme Raija Peisa-Ruiz on jo lähettänyt ohjeet päätöksen
toteuttamisesta: Jos olet jo maksanut vuoden 2020 jäsenmaksun, älä tee mitään. Asia on kunnossa;
olet maksanut kahden vuoden jäsenmaksun. Jos et ole vielä maksanut vuoden 2020 jäsenmaksua,
unohda se ja maksa vuoden 2021 jäsenmaksu maaliskuun loppuun mennessä.
Vaikka toimintaa ei coronan vuoksi vielä juuri olekaan, Kalevalla on joukko kiinteitä
kustannuksia, jotka joudumme maksamaan toiminnan laajuudesta riippumatta. Päätös kahden
vuoden jäsenmaksujen yhdistämisestä pudottaa kuitenkin jäsenmaksutulot, Kalevan tärkeimmän
tulolähteen, puoleen. Hallitus toivoo sen vuoksi kovasti jäsenmaksujen maksamista yo.
eräpäivään mennessä. Se on itse asiassa kuukautta myöhemmin kuin sääntöjen mukainen eräpäivä
(helmikuun loppu).
Vuoden 2021 jäsenkortti
Jäsensihteeri on normaalisti postittanut uuden jäsenkortin jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen heti,
kun jäsenmaksu tullut Kalevan tilille tai se on maksettu päivystyksessä. Suurin osa osoitteista on
Espanjassa ja suuri osa jäsenistä on tällä hetkellä Suomessa. Vaarana on monien jäsenten osalta,
että jäsenkorttisi makaa postilaatikossa mainospostin joukossa odottamassa Espanjaan paluutasi.
Ilmoittaisitko sen vuoksi ystävällisesti Kalevan nettisivujen ”Ota yhteyttä” - palkin alta osiosta
”Jäsenkortti 2021” löytyvällä ”Vuoden 2021 jäsenkortin toimitus” -lomakkeella, haluatko
jäsenkortin toimitettavaksi johonkin antamaasi osoitteeseen jo nyt. Se auttaa pitämään
jäsenrekisterimme ajan tasalla ja säästää postimaksuja. Jos jäsensihteerimme ei ole kuullut
Sinusta 31.05.2021, mennessä, oletamme, että noudat jäsenkortin mieluummin syksyllä
päivystyksessä tai jossain Kalevan tilaisuudessa toiminnan käynnistyttyä
Näyttää siltä, että joukko Kalevan jäseniä on coronan jälkimainingeissa jäämässä pysyvästi
Suomeen. Jos et aio palata Espanjaan ja haluat sen vuoksi erota Kalevasta, ilmoitathan siitä ensi
tilassa nettisivujen ”Ota yhteyttä” -lomakkeelle.
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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, luultavammin
kuitenkin vasta 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 vuoden 2022 kevääseen.
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 15.09.2021. Kun
riittävä kiinnostus on varmistunut, RutaSolar lähettää ilmoittautuneille laskun ennakkomaksusta.
Huomaa, että ilmoittautumispäivä on siirretty syksyyn, jotta sekä jäsenillä että matkatoimistolla
olisi parempi kuva siitä, mikä on mahdollista.

Ukosuomalaisparlamentti 11-12.06.2021
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on kaikkien Suomen ulkopuolella asuvien suomalaisten
edunvalvoja. Sen ansiolistalla on mm. kaksoiskansalaisuuden ja kirjeäänestyksen
hyväksyminen. USP kokoontuu normaalisti joka toinen vuosi Helsingissä. Sen viime
kesäksi suunniteltu istunto päätettiin coronan vuoksi järjestää etänä 11-12.06.2021.
USP:n toiminta rakentuu jäsenjärjestöjen tekemien aloitteiden ympärille. Niitä käsitellään
istunnossa ensin aloitteen sisällön perusteella määräytyvässä valiokunnassa ja sen jälkeen
täysistunnossa. Täysistunnon hyväksymät aloitteet toimitetaan pääministerin kansliaan,
joka lähettää ne edelleen asianomaisten ministeriöiden vastattaviksi.
Aurinkorannikon Suomalainen Neuvottelukunta ja sen jäsenet, Kaleva mukaan luettuna,
on tehnyt aloitteita mm. Suomalaisen koulun asemasta ja rahoituksesta.

Suomi-kylä 07-13.06.2021
Maailmalla on noin 2 miljoonaa henkilöä, joilla on suomalaiset juuret. Suomen
kansalaisia asuu maailmalla noin 300.000. He ovat Suomen toiseksi suurin ”kaupunki.”
Suomi-seura on kehittämässä USP:n yhteyteen Suomi-kylää, jonka tarkoituksena on
koota ulkosuomalaiset yhteen eri puolilta maailmaa. Kylän pyrkii luomaan kohtaamisia
ja yhteisiä tunnemuistoja, nostamaan esille ulkosuomalaisille tärkeitä teemoja sekä
esittelemään suomalaista kulttuuria ja osaamista maailmalla. Tavoitteena on avata
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uudenlaista yhteiskunnallista keskustelua ulkosuomalaisuudesta. Samalla luodaan
yhteistyökumppanuutta ulkosuomalaisten ja suomalaisten toimijoiden välillä.
Kylä on avoin kaikille ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille.
Osallistuminen USP:n istuntoon ja vierailu Suomi-kylässä: Kaleva on USP:n jäsen.
Istuntoon voi Kalevan kokoisesta järjestöstä osallistua yksi virallinen edustaja sekä
rajoittamaton määrä järjestöön kuuluvia tarkkailijoita. Tarkkailijat voivat osallistua sekä
jaostojen kokouksiin että täysi-istuntoon. Jaostoissa heillä on puheoikeus, täysistunnossa
läsnäolo-oikeus. Suomi-kylässä voi vierailla kuka hyvänsä.
Kaleva on jo ilmoittautunut järjestönä USP:n istuntoon. Kalevan virallinen edustaja sekä
tarkkailijat tulee ilmoittaa Suomi-Seuralle, joka toimii USP:n sihteeristönä, 29.04.
mennessä.
USP.n istunto sekä Suomi-kylä ovat verrattomia tilaisuuksia tutustua ulkosuomalaisiin ja
heidän toimintaansa ympäri maailman sekä seurata ulkosuomalaisia kiinnostavista
kysymyksistä käytävää keskustelua. Koska tilaisuudet järjestetään etänä, niihin
osallistumisesta ei aiheudu kustannuksiakaan. Ja tuleepahan samalla kokeiltua pandemiaajan hedelmää, etäkokousta. Luvassa on teknologisesti erittäin edistyksellinen ratkaisu.
Kalevan hallitus rohkaisee kaikkia jäseniä osallistumaan. Kalevan nettisivuilta palkin
”Ilmoittautuminen tapahtumiin” osiosta ”Ulkosuomalaisparlamentti” löytyvällä
ilmoittautumislomakkeella, joka USP:n tarkkailijoiksi haluavien on täytettävä. Suomikylän vieraidenkin toivotaan täyttävän se, jotta saamme kuvan kiinnostuksen laajuudesta.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta aikatauluineen sekä ohjeet linkeistä yms. lähetetään
ilmoittautumisajan päätyttyä lähempänä USP:n istuntoa ja Suomi-kylän avaamista.
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