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Asociación Cultural  

Kaleyva 

  

Jäsentiedote 

Heinäkuu 2021  

   
 

 

Syksyn 2021 ohjelma 

(Vuoden 2021 yleiskokouksen hyväksymä; toteutus riippuu pandemiatilanteesta) 

Lokakuu   

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

Ti 19.10. Taide ja tapas: Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus ja vähän 
muutakin Vietnamin kulttuurista, ravintola Kukko, los Boliches, 
Fuengirola, klo 16  

€ 5 

To 14.10 Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Wagner, Bruch, 
Rachmaninov, Teatro Cervantes, klo 20  

€ 30/40 

16-17.10. Kahden päivän retki: Viiniä, mätiä ja rommia  

28.10.-
01.11. 

Syksyn pitkä matka: Espanjan synnyinsijoilla (Toledo, Segovia, La 
Granja, Avila ja Aranjuez, teemana Espanjan valtion synty)  

 

Marraskuu   

Ma 08.11. Päiväretki: Roomalaisten Fuengirola  

To 11.11. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Beethoven, Brotons, 
Stravinsky 

€ 30/40 

 Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit, op. 10 ja 25, Castillo 
Bil-Bil, Benalmádena Costa (ei vahvistettu) 

 

Ti 23.11. Taide ja tapas: Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä, ravintola 
Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16:  

€ 5 

Pe 26.11. Ylimääräinen yleiskokous, todennäköisesti ravintola˛ Kukko, Los 
Boliches, Fuengirola, klo 17 

 

Joulukuu   

 Taide ja tapas: Pitäjä, aihe ja paikka avoin, mahdollisesti ravintola 
Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 16  

€ 5 

To 16.12. Málagan filharmonisen orkesterin joulukonsertti: Mahler, Forrest, 
Teatro Cervantes klo 20.30 

 

Seuraavassa jäsenkirjeessä toivomme voivamme kertoa tarkemmin eri tilaisuuksien 
hinnoista sekä siitä, mitä pandemia ja viranomaisten ohjeet sallivat meidän tehdä 
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Hyvä jäsen 

Ajoittaisista takaiskuista huolimatta näyttää siltä, että olemme pikkuhiljaa pääsemässä 
siihen odotettuun uuteen normaaliin. Kalevan hallitus on optimistinen ja luottaa siihen, 
että voimme syksyllä käynnistää täysimittaisen ohjelman. Hallitus on optimistinen 
siinäkin suhteessa, että se odottaa kovaa kysyntää kulttuuritarjonnalle. Erilaiset 
rajoitustoimet ovat jarruttaneet liian pitkään mahdollisuuksiamme nauttia hyvästä 
kulttuurista ja toistemme seurasta. Kun todennäköisesti lähes kaikki Kalevan jäsenet ovat 
syksyyn mennessä saaneet kaksi rokotusta ja palanneet viettämään talvea Espanjassa, 
olemme lisänneet kevään yleiskokouksen hyväksymään alustavaan ohjelmaan muutamia 
aktiviteettejä uskoen, että kiinnostusta riittää.  

Päivystykset (huom. uusi päivystyspaikka) 

Jos corona suo, päivystys alkaa syyskuun lopussa. Siitä ilmoitetaan sekä sähköpostitse 
että tiedotusvälineissä. Päivystys alkaa uudessa päivystyspaikassa: ravintola Kukko, Avda 
de los Boliches 4, los Boliches, Fuengirola. Päivystyksessä voi ilmoittautua tilaisuuksia, 
maksaa pieniä maksuja sekä kysellä Kalevan toiminnasta.  

Jäsenmaksu 2020 ja 2021 

Ylimääräinen yleiskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuosien 2020 ja 2021 
jäsenmaksujen yhdistämisestä. On ymmärrettävää, että osa jäsenistä (48 vuosijäsentä) on 
siitä huolimatta jäänyt pandemian poikkeuksellisissa oloissa odottamaan toiminnan 
alkamista ennen kuin ovat maksaneet jäsenmaksunsa.  

Vaikka toimintaa ei coronan vuoksi ole juuri ollutkaan, Kalevalla on joukko kiinteitä 
kustannuksia, jotka joudumme maksamaan toiminnan laajuudesta riippumatta. Kahden 
vuoden jäsenmaksujen yhdistäminen pudottaa kuitenkin jäsenmaksutulot, Kalevan 
tärkeimmän tulolähteen, puoleen. Lisäksi on mahdollista, että syksyllä esim. Teatro 
Cervantes rajoittaa kuulijamääriä, jolloin konserttimatkan järjestäminen tapahtuu hyvin 
pienellä katteella tai voi olla tappiollistakin. Hallitus toivoo sen vuoksi hartaasti 
puuttuvien, jäsenmaksujen maksamista. Jos olet jo maksanut joko v. 2020 tai 2021 
jäsenmaksun, Sinun ei tarvitse tehdä mitään.  

Joukko Kalevan jäseniä on jo ilmoittanut jäävänsä coronan jälkimainingeissa pysyvästi 
Suomeen. Jos et aio palata Espanjaan ja haluat sen vuoksi erota Kalevasta, ilmoitathan 
siitä ensi tilassa nettisivujen ”Ota yhteyttä” -lomakkeella.  

Musiikkitarjonta 

Syksyn konsertit ovat jo tiedossa. Emme kuitenkaan vielä tiedä Teatro Cervantesin 
mahdollisia kuulijamäärien rajoituksia emmekä sitä, kuinka paljon alennuslippuja 
saamme konsertteihin. Hallitus on kuitenkin - odottaen ja toivoen edellä mainittua 
kulttuurinälkää - päättänyt yrittää järjestää konserttimatkan jokaiseen konserttiin 
lokakuusta alkaen. 

14.10. Wagner, Bruch, Rachmaninov 

11.11. Beethoven, Brotons, Stravinsky 

02.12. Sibelius (Finlandia, viulukonsertto ja toinen sinfonia) 

16.12. Joulukonsertti: Mahler, Forrest 
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Taide ja tapas 

Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus – ja hiukan muutakin Vietnamin 
kulttuurista 

Syksyn ensimmäisen taide- ja tapaksen aiheena on vietnamilainen 
lakkamaalaus sekä vähän muutakin Vietnamin kulttuurista, joista 
kertoo Hannu Vuori. Lakkamaalausta voidaan pitää Vietnamin 
lahjana 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.” Maan taideakatemiassa on lakkamaalauksen 
koulutussuunta ja Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä on monia 

lakkamaalaukseen keskittyviä gallerioita.  

Vietnam on myös kulttuurisesti kiehtova maa. 
Vaikka se on pinta-alaltaan hiukan Suomea 
pienempi, siellä on lähes 100 miljoonaa asukasta. 
Heidän joukostaan löytyy mm. Filippiinien jälkeen 
Aasian toiseksi suurin roomalaiskatolisten joukko ja 
56 vähemmistökansallisuutta. Maa ylpeilee naisten 
tasavertaisesta asemasta. Lakkamaalauksen ohella 
Vietnamissa on toinenkin ainutlaatuinen taidemuoto, 
vesinukketeatteri. UNESCO:n suojelukohteita 
löytyy niin aineettomassa kulttuurissa kuin 
rakennuksissa ja luonnossakin. 

Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle. 
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla 
lomakkeella.- 

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

”Nuori Sibelius Sääksmäellä” kertoo Sibeliuksen nuoruusvuosista ja elämästä 
Sääksmäellä DVD:n muodossa. Sääksmäkeläinen Pekka Kansanen on käsikirjoittanut ja 
tuottanut videon. 

Asko Aulanko 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 kulttuurikeskus, 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. 
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Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle. 
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla 
lomakkeella.- 

Retket ja matkat 

Portugalin matka 

Hallitus on sopinut matkatoimisto Meriaturin kanssa, että matka siirretään ensi 
kevääseen.  

Matka Espanjan synnyinsijoille 

Olemme sopineet matkatoimisto Ruta Solarin 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 Ruta Solarille (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.  

Elokuussa saat muistin virkistykseksi matkan tarkemman kuvauksen. På 

Roomalaisten Fuengirola 

Monet meistä pitävät Fuengirolaa pienestä kalastajakylästä melko persoonattomaksi 
turistikeskukseksi kasvaneena kaupunkina. He voivat myös ajatella tuntevansa 
kotikaupunkinsa niin hyvin, ettei siihen tutustumiseen kannata tuhlata aikaa eikä voimia. 
Kalastajakylän takaa löytyy kuitenkin paljon historiaa, joka varmasti kiinnostaa – 
erityisesti jos sitä esittelee niin verraton opas kuin tri Liisa Väisänen.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Sukellus roomalaiseen Fuengirolaan perehdyttää meidät 
Antiikin roomalaiseen kulttuuriin. Fuengirolan alueet 
siirtyivät puunilaisilta roomalaisille toisen puunilaissodan 
aikana. 

Aloitamme kierroksemme aamulla klo 10.00 Torreblancan 
roomalaiselta kylpyläalueelta. Se on peräisin ensimmäiseltä 
vuosisadalta ajan laskumme alun jälkeen. Näemme samalla 

alueella, kuinka kylpyläalueet korvattiin suolakalan kuivausaltailla. 

Torreblancasta siirrymme Fuengirolan Finca el secretario -alueelle, jossa valmistettiin 
kaikissa roomalaisissa ruokapöydissä tarjottua garum-kastiketta. Tälläkin alueella on 
nähtävissä roomalaisen kylpylän ennallistuksia. 

Jatkamme matkaamme kohden Sohailin linnaa. Matkalla sivuutamme Paseon roomalaiset 
marmoripylväät. Sohailin linnan näkyvimmät rakenteet ovat arabiajalta, mutta se on 
rakennettu roomalaisen castrumin päälle. Käymme vielä Fuengirolan museossa 
katsomassa Fuengirolan Venus-patsasta ja muita roomalaisajan esineitä. 

Jatkamme tutustumista roomalaiseen kulttuuriin Mijaksesta löytyneessä 
Aurinkorannikon ensimmäisessä oliiviöljyn puristamossa Finca Acevedossa.  

Retken aikana syömme hyvän lounaan ja maistelemme viinejä.  

Retken ajankohta ja hinta varmistuvat u alkusyksystä.  

Viiniä, mätiä ja rommia (marraskuun puoliväli) 

Tämä kahden päivän retki on eräänlainen päiväretken ja kulinaarisen kokemuksen 
yhdistelmä. Painopiste on jälkimmäisellä. 

 

 

 

Ensimmäinen päivä  

Matkaamme bussilla Fuengirolasta kohti Mollinaa jossa tutustumme pieneen bodegaan 
(Cortijo la Fuente) ja maistelemme heidän viinejään.  

Jatkamme matkaa Rio Frioon, missä tutustumme sammen kasvatukseen ja maistamme 
pikkuriikkisen sammesta saatavaa herkkua. 

Lounas paikallisessa ravintolassa 

Lounaan jälkeen bussimatkaa jatkuu Villamenaan (Bodegas _Senorio de Nevada), jossa 
majoitumme haciendaan. Lyhyen hengähdystauon jälkeen tutustumme bodegaan ja 
maistelemme lopuksi viinejä. Lopuksi nautimme haciendan keittiön loihtimasta 
ilallisesta. 

Toinen päivä  

Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa Motriliin, missä meille 
selvitetään perin pohjin rommin valmistuksen salat Ron 
Monteron tislaamossa.  

Maistiaisten jälkeen matka jatkuu kohti Jeteä, jossa meitä odottaa 
Judiht (sic!), joka kertoo perheen bodegasta (Bodeega Calvente). 

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


6 

 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

 

Maisteltuamme heidän viinejään jatkamme Otivaniin, jossa nautimme yhteisen lounaan. 
Noin 1.5 tunnin bussimatkan jälkeen olemme jälleen kotona.  

 

Retkeen sisältyy: Bussimatka, opastus kolmessa bodegassa ja sammenkasvattamossa, 
kolmet viinin maistiaiset, kaksi lounasta sekä illallinen ja yöpyminen kahden hengen 
huoneessa aamiaisineen haciendassa. 

Retken ajankohta ja hinta varmistuvat alkusyksystä.  

 

 

 

 

 

 

Viime 
Viime 

Kyselyyn vastasi 95 jäsentä eli noin puolet vuosijäsenistä. Vaikka vastausprosentti olisi 
voinut olla korkeampikin, nämäkin vastaukset antanevat kuvan jäsenistön mielipiteistä. 

Coronan vaikutus Aurinkorannikolla oleskeluun 

Noin 75 % vastanneista aikoo jatkaa oleskeluaan kuten ennenkin (eli ilmeisesti pitempiä 
aikoja). Noin neljännes aikoo olla rannikolla vain ajoittain. Vain kaksi vastaajaa harkitsee 
muuttoa pois. Sen lisäksi Kalevasta on vuosien 2020-2021 aikana eronnut 20 jäsentä, 
jotka ovat ilmoittaneet palaavansa Suomeen, useimmat ilmeisesti coronan vuoksi.  

 

Kalevan jäsenkysely 2021 

Hallituksen kommentit 
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Coronan vaikutus Kalevan jäsenyyteen 

Yli 90% aikoo jatkaa jäsenyyttään entiseen tapaan.  

Tyytyväisyys hallituksen toimintaan 

98 % vastaajista on joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisi hallituksen toimintaan.  

Mahdollisuudet vaikuttaa Kalevan toimintaan 

Sekä nettisivujen yhteydenottolomakkeeseen että suoriin kontakteihin hallituksen 
jäseniin oltiin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (yhteydenottolomakkeeseen hiukan 
enemmän). Yleiskokouksia pidettiin hiukan huonompana vaihtoehtona.  

Tyytyväisyys nykyiseen ohjelmatarjontaan 

Ohjelmaan ollaan keskimäärin varsin tyytyväisiä. ”En ole tyytyväinen” mainintoja on 
vain kuusi. Konsertit ja päiväretket ovat selviä ykkössuosikkeja. Taide ja tapas -
tilaisuudet ja kulinaariset kokemukset ovat ne ohjelmat, joitten suhteen esiintyy eniten 
hajontaa.  

Seuraavassa on yhteenveto ohjelmatarjonnasta tehdyistä kommenteista. 

Konsertit: Mielellään vaihtelevampi tarjonta, esim. jazz-konsertit ja flamenco sekä muut 
paikat kuin Teatro Cervantes ja muut päivät kuin torstai 

Hallituksen huomautus: Esim. flamenco-konsertteja on ollut ohjelmassa, mutta kovin 
pienelle fanijoukolle (esim. jazz) ei bussimatkaa kannata taloudellisesti järjestää. 
Klassisen musiikin konserttien päivää ei pysty muuttamaan. Teatro Cervantes tarjoaa 
Kalevalle alennuslippuja nykyisin vain torstaisin.  

Taide ja tapas: Vastauksissa toivottiin toisaalta historiaa, toisaalta Espanjan poliittista 
tilannetta valaisevia esityksiä.  

Hallituksen huomautus: Historiaa on ollutkin. Kun Taide ja tapas -tilaisuudet 
käynnistettiin, yleiskokouksen toivomus oli, että esityksiä saataisiin mahdollisimman 
paljon Kalevan omilta asiantuntijoilta. Osittain tämä on toteutunutkin, mutta lisää 
jäsenten panosta kaivattaisiin, myös aihe-ehdotusten suhteen. 

Pitkät matkat: Sekä pitkiä matkoja että retkiä pidettiin yleensä mielenkiintoisina. 
Matkojen rajoittamista Espanjaan ehdotettiin ja oopperamatkoja esim. Madridiin tai 
Sevillaan kaivattiin. Pitkien matkojen hintaa pidettiin melko korkeana, erityisesti 
yksinään matkustaville. Jäsenet voisivat tehdä ehdotuksia, jos näkisivät. missä on jo 
käyty.  

Hallituksen huomautus: Muutama matka on suuntautunut Espanjan ulkopuolellekin, 
mutta kriteerinä on aina ollut selvä kytkentä matkan kohteen ja Espanjan välillä (esim. 
aragonialaisten Sisilia). Sekä Madridissa (fiasko) että Valenciassa (suuri menestys) on 
käyty oopperamatkalla.  

Seuraavassa on muistin virkistämiseksi luettelo viimeisten 12 vuoden aikana tehdystä 
pitkästä matkoista. Nettisivujen ”Muistoja matkoilta” -osiosta löytyy matkan kuvaus ja 
useimmiten muutama valokuvakin. Samoihin kohteisiin voidaan mennä uudestaankin, 
koska jäsenistö on kohtuullisesti vaihtunut. Ennen vuotta 2009 on toki matkusteltu (mm. 
Cordobassa, Sevillassa, Galiciassa ja Bilbaossa), mutta niistä ei ole tallella kuvia: 

2009  Alpujarra: Moriskojen jäljillä 
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2009  Coto de Doñana: Lintuja pongaamassa 

2011  Castilla la Mancha: Don Quijoten jalanjäljissä 

2011  Extremadura: Conquistadorien jalanjäljissä 

2012  Figueras, Cadaques ja Bubol: Dalí-kolmio 

2012  Castilla y Leonin helmet: Ávila. Burgos, Leon ja Salamanca 

2013  Oporto ja Dueron laakso 

2014  Úbeda ja Baeza: Oliiveja ja renessanssia 

2014  Setenil (päiväretki) 

2015  Almuñecar: Meren ja vuorten välissä (kahden päivän retki) 

2015  Sherry-kolmio: Cadiz, Jerez ja Puerto de Santa María 

2015  Tuntematon Madrid 

2016  Gaudí – Miró – Barcelona 

2016  Roomaa ja viinejä: Murcia ja Cartagena 

2017  Aragonialaisten Sisilia 

2017  Kataarien maa (etelä-Ranska) 

2018  Galicia: Simpukoita ja Albariñoa 

2018  Ribero del Duero: Viinejä, historiaa ja maisemia 

2019  Mallorca ja Menorca 

2019  Sevilla ja Italica: Flamencon syntysijoilla ja roomalaisten  
”eläkeläisparatiisissa” 

2021  Espanjan synnyinsijoilla (Toledo, Segovia, la Granja, Ávila), järjestetään, 
jos corona suo 

2022  Lissabon ja ympäristö, järjestetään, jos corona suo 

Päiväretket: Lisää päiväretkiä, esim käyntejä, Málagan museoissa ja lähialueen juhlissa 
sekä tutustumista Aurinkorannikolla työskentelevien suomalaisten taiteilijoiden työhön 
ja tuotantoon, kaivattiin. Näihin voisi yhdistää lounaan tai illallisen 

Hallituksen huomautus: Monissa museoissa olemme jo käyneetkin (esim. modernin 
taiteen museo, Picasso-museo, lasimuseo, Museo Alborán). Useimpiin käynteihin on 
liittynyt joko tapas ja viini paikan päällä tai ruokailu paikallisessa ravintolassa. Koska 
monissa museoissa on vaihtuvia näyttelyistä, niissä voidaan toki käydä useamminkin.  

Kulinaariset kokemukset: Kulinaarisia kokemuksia voi löytää myös campon ventoista 
(”kestikievareista”).  

Hallituksen huomautus: Kulinaariset kokemukset alkoivat juuri campon ventoista. Jotkut 
niistä ovat edelleen vierailun arvoisia, osa on vajonnut huoltoaseman kuppilan tasolle. 
Kulinaaristen kokemusten idea oli matkustaa Espanjan gastronomisten alueitten kautta 
Aurinkorannikon ko. alueitten gastronomiaan erikoistuvissa ravintoloissa. Rehellisesti 
sanottuna tällaisia ravintoloita on löytynyt vähemmän kuin hallitus uskoi ja toivoi. 
Jäsenten vihjeitä hyvistä kohteista kaivataan. Perusideasta johtuen vegetariaanista 
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vaihtoehtoa on useimmiten vaikea järjestää (esim. Galiciassa syödään meren eläviä ja 
Castilla la Manchassa lammasta). 

Tyytyväisyys tapahtumien hinnoitteluun 

Konserttien, taide ja tapas -tapahtumien sekä päiväretkien hinnoitteluun oltiin varsin 
tyytyväisiä. Pitkien retkien ja kulinaaristen kokemusten osalta oli jonkin verran enemmän 
hajontaa. Erityisesti huomautettiin pitkien matkojen yhden hengen lisästä (jota hallituskin 
pitää monissa tapauksissa melko korkeana ja pyrkii neuvottelemaan matkatoimistojen 
kanssa). Vaikka vastaajat eivät tehneetkään spesifisiä kommentteja, hallitus olettaa, että 
mielipiteeseen kulinaaristen kokemusten hinnasta on saattanut vaikuttaa parissa 
tapauksessa lievä pettymys aterian laatuun.  

Kotisivut 

Kotisivuihin näytettiin olevan tyytyväisiä. Kirjautuminen näyttää sujuvan helposti: 86 % 
vastaajista koki sen helpoksi tai erittäin helpoksi ja 89 % löysi etsimänsä tiedon 
vaivattomasti.  

Hallitus tulkitsee tulokset siten, että kotisivuihin ei tarvitse tehdä erityisempiä muutoksia, 
joskin jäsenistön ehdotukset niitten parantamiseksi ja tiedon löytymisen helpottamiseksi 
ovat luonnollisesti aina tervetulleita. 

Sähköpostin käyttö tiedottamisessa vs. kotisivut 

Jäsenkirjeitten lähettäminen sähköpostitse näyttää saavan jäsenistön lähes täydellisen 
hyväksymisen: 85 % tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä vastaajia. Suoramainonnan (eli 
erillinen tiedottaminen tietystä tilaisuudesta) ja muun tiedotuksen osalta tulokset 
hajaantuivat hiukan enemmän.  

Vaikka hieman pienempi osuus (76 % vastaajista) on tyytyväisiä sähköpostitse tulevaan 
suoramainontaan kuin jäsenkirjeisiin, hallitus pitää suoramainontaa tehokkaana ja 
tärkeänä tiedotusmuotona. Se näyttää selvästi nostaneen osallistumista niihin 
tilaisuuksiin, joita on täten mainostettu.  

Kun kysyttiin, riittäisikö pelkkä kotisivujen välityksellä tapahtuva tiedottaminen, vastaus 

oli selvä: vain 2 % vastaajista piti sitä riittävänä. Hallitus tulee siis tiedottamaan 

jatkossakin sekä kotisivuilla että sähköpostitse sekä mainostamaan paikallisissa 

suomalaislehdissä. 

Jäsenyys 

Hieman vajaa puolet (43 %) jäsenistä on ollut jäseniä alle 5 vuotta. Se vahvistaa 
jäsentilastojen kertoman. Viimeisten kymmenen vuoden aikana jäsenistö on kasvanut 
kolmanneksella. Valitettavasti uudet jäsenet eivät kuitenkaan ole juurikaan laskeneet 
jäsenistön keski-ikää. Yksi Kalevan – kuten monien muittenkin Aurinkorannikolla 
toimivien suomalaisyhdistysten – suurimpia haasteita on houkutella mukaan nuoria, joita 
tänne on viime aikoina tullut runsaasti. Coronan ”ansiosta” etätyöstä saadut myönteiset 
kokemukset tuonevat heitä vielä paljon lisää.  

 

 

Hyvää kesää kaikille 

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

