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Asociación Cultural

Jäsentiedote

Kaleva

Marraskuu 2021

Syksyn 2021 ohjelma
Marraskuu
23.–24.11.

Kahden päivän retki: Viiniä, mätiä ja rommia (täynnä)

Pe 26.11.

Ylimääräinen yleiskokous, ravintola˛ Kukko, Los Boliches,
Fuengirola, klo 15

Joulukuu
To 02.12.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Sibelius, Teatro
Cervantes, klo 20 (täynnä)

€ 30/€40

11.12.

Taide ja tapas: Raija Oranen: Anita Välkki, Ravintola Kukko, los
Boliches, Fuengirola, klo 15

€6

To 16.12.

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

€ 40/€ 50

La 18.11.

Taide ja tapas: Elsa Sorvari ja Ilari Nummi: Kuusen rauha
(johdatus jouluun runon ja musiikin merkeissä) Ravintola Kukko,
los Boliches, Fuengirola, klo 15

Vuoden 2022 alustava ohjelma
Kevät
Tammikuu
La 29.01

Taide ja tapas: Teuvo Peltoniemi: Fridolf Höök – mereltä merelle.
Filmi kapteeni Höökin matkasta Amurinmaalle ja esitelmä hänen
sinne perustamastaan ihanneyhteiskunnasta, ravintola Kukko, los
Boliches, Fuengirola, klo 15

Helmikuu
La 05.02.

Kulinaarinen kokemus Runebergin hengessä mutta espanjalaisella
menulla
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

n. € 40
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To 17.02

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: J. Turina, M. de Falla,
P.I. Tchaikovsky, Teatro Cervantes, klo 20

€ 30/40

La

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches,
Fuengirola, klo 15

€6

To 25.02.

Vuoden 2022 varsinainen yleiskokous. klo 15

Maaliskuu
La ??.03.

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches,
Fuengirola, klo 15

€6

To 31.03.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti G. Bussi, R. Schumann,
N. Rimski-Kórsakov Teatro Cervantes klo 20

€ 30/40

Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit, op. 10 ja 25.
Castillo Bil-Bil, Benalmádena Costa (ei vahvistettu)
Retki: Roomalaisten Fuengirola (olettaen, että roomalaisalueiden
entisöimistyöt on saatu päätökseen)
Huhtikuu
01-04.04.

Kevään pitkä matka: Lissabon ja ympäristö (teemana Espanjan ja
Portugalin historian yhtymäkohdat)

To. 07.04

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Semana Santa: G.
Verdi: Requiem, Teatro Cervantes klo 20.30

To 21.04

€ 40/50

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches,
Fuengirola, klo 15

€6

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: L. Liebermann, R.
Strauss, Teatro Cervantes klo 20 (mikäli kiinnostusta riittää näibn
myöhään)

€ 30/40

Kulinaarinen kokemus: Meren herkkuja? Restaurante Yucas Mare,
Calle Torrequebrada, Planta -1, Benalmádena

Syksy
Lokakuu
Su 09.10.

Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13

Ke

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches,
Fuengirola, klo 15

€6

To

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti, Teatro Cervantes, klo 20

€ 30/40

Baletti/Ooppera: Teatro Cervantes
.

Syksyn pitkä matka: Espanjan synnyinsijoilla (Toledo, Segovia, La
Granja, Avila ja Aranjuez, teemana Espanjan valtion synty)
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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Marraskuu
Ti

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches,
Fuengirola, klo 15

€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 25.11.

Ylimääräinen yleiskokous, ravintola Kukko, Los Boliches,
Fuengirola, klo 15

Joulukuu
Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, ravintola Kukko, los Boliches,
Fuengirola, klo 15
To 22.12.?

€5

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti, Teatro
Cervantes klo 20.30

Hyvä jäsen
Kalevan toiminnan syyskausi on osoittanut, että jäsenistölle on pandemian
”tapahtumatyhjiössä” syntynyt melkoinen kulttuurin nälkä. Syyskauden avajaisissa sekä
kahdessa syksyn taide ja tapas -tapahtumassa oli väkeä tuvan täydeltä ja joulukuinen
Sibelius-konsertti sekä ensi viikolla oleva ”rommiretki” ovat täynnä. Tästä on hyvä
jatkaa.
Yllä oleva vuoden 2022 ohjelma on hiukan varaslähtö, koska yleiskokous ei ole sitä vielä
hyväksynyt. Se on kuitenkin merkittykin vain alustavaksi, joten sitä voidaan muokata
yleiskokouksen päätösten mukaiseksi. Jäsenten kommentit ja ehdotukset ovat
tervetulleita. Jäsenten apua kaivataan erityisesti lähialueelle suuntautuvien retkien sekä
taide ja tapas -tapahtumien ideoimiseksi. Myös ehdotukset kulinaaristen kokemusten
aiheiksi ja toteuttamispaikoiksi ovat tervetulleita. Hallitus luottaa siihen, että
alustavaohjelma on hyvä pohja mielenkiintoiselle ohjelmalle.
Ylimääräinen yleiskokous, pe 26.11. klo 15 ravintola Kukko
Yleiskokouksen kokouskutsu kokousasiakirjoineen on jo lähetetty jäsenille. Esityslistalla
on tärkeitä asioita: mm. hallituksen valinta sekä alustavan toimintasuunnitelman ja
alustavan talousarvion hyväksyminen. Hallitus toivoo kovasti uutta verta hallituksen.
Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneiden tulee ilmoittautua
viimeistään 23 tuntia ennen ylimääräistä yleiskokousta nykyiselle hallitukselle.
Tule vaikuttamaan yhdistyksesi toimintaan. Huom. muuttunut aika.

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

4
Päivystykset keskiviikkoisin klo 14–16 (huom. uusi päivystyspaikka)
Kevätkauden päivystys alkaa keskiviikkona 19.01. uudessa päivystyspaikassa: ravintola
Kardemumma, Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 44, los Boliches, Fuengirola.
Päivystyksessä voi ilmoittautua sekä tilaisuuksiin että jäseneksi, maksaa pieniä maksuja
ja kysellä Kalevan toiminnasta.
Jäsenmaksu 2020 ja 2021
Vuoden 2022 jäsenmaksu tulisi sääntöjen mukaan maksaa helmikuun 2022 loppuun
mennessä. Jos et aio coronan vuoksi palata Espanjaan ja haluat sen vuoksi – tai jostain
muusta syystä - erota Kalevasta, ilmoitathan siitä ensi tilassa nettisivujen ”Ota yhteyttä”
-lomakkeella.

Musiikkitarjonta
Kevätkauden konsertit ovat jo tiedossa:
To 17.02. J. Turina, M. de Falla, P.I. Tchaikovsky,
To 31.03. G. Bussi, R. Schumann, N. Rimski-Kórsakov
To 07.04. Semana Santa: G. Verdi: Requiem
To 21.04. L. Liebermann, R. Strauss,
Ainakin tällä hetkellä Kaleva saa konsertteihin alennettuun hintaa ainoastaan 30 lippua.
Konsertteihin kannattaa sen vuoksi ilmoittautua mahdollisimman aikaisin lipun
varmistamiseksi. Teatro Cervantesissa on coronan vuoksi toistaiseksi maskipakko sekä
muita rajoituksia.

Taide ja tapas
La 11.12. Raija Oranen: Anita Välkki, Ravintola Kukko klo15
Raija Oranen kertoo, mikä Anita Välkissä häntä kiehtoo ja sai hänet kirjoittamaan
laulajattaresta kirjan:
”Anita Välkki on yksi tunnetuimmista suomalaisista
taiteilijoista, sopraano, jonka ääni riitti yhtenä maailman
harvoista tähtilaulajista Wagnerin ja Richard Straussin
vaativimpiinkin rooleihin. Valkeakoskelaistyttö löysi tiensä
teatterin kautta Suomen kansallisoopperaan ja sitten Tukholman
ja Lontoon ja Wienin kaikille kaikille tärkeille oopperalavoille
aina Metropolitania myöten. Anita Välkin oopperaura kuitenkin
katkesi kesken kaiken skandaalimaiseen riitaan, sen jälkeen hänet nähtiin ympäri maata
konserteissa ja jopa ravintoloissa ja television viihdeohjelmissa. Elämänsä viimeiset
vuosikymmenet hän toimi pedagogina, jonka oppilaat täyttivät laulukilpailujen finaalit.
Romaanissa Kaikki tämä valo ovat Anita Välkin lisäksi esillä loistokas tenori Pekka
Nuotio, joka katkaisi uransa kesken yhtäkkisesti, ja baritoni Usko Viitanen. Nämä

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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kolme laulajaa, jotka esiintyivät myös yhteisissä produktioissa, kuuluvat suomalaisen
laulutaiteen ehdottomaan eliittiin, eikä heidän pidä antaa unohtua.
Ajattelin tämä lisäksi puhua myös Risto Rytistä ja romaanista Toinen mies
eli Suomen historian poliittisen sensuurin kohteeksi joutuneesta
suurmiehestä, jonka suuruutta ei vieläkään yleisesti tunneta. Hän on viides
presidentti romaanieni sarjassa, jonka eräänlainen teema on Viisi valssia
venäläiseen tahtiin.”
Maksu € 6, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
lomakkeella viimeistään to 09.12.
La 18.12. Elsqa Sorvari (piano) ja Ilari Nummi (runot):
Kuusen hiljaisuus: Joulun runoja ja musiikkia, ravintola Kukko klo 15
Kuusen hiljaisuus -esitys johdattaa ja valmistaa meidät joulun tunnelmiin, mietteisiin ja
muistoihin. Teatterimies Ilari Nummi esittää isänsä, rakastetun runoilija Lassi Nummen
joulutekstejä. Tänä syksynä Fuengirolaan musiikkikoulun perustanut Elsa Sorvari
loihtii flyygelistä Nummen sanoista kumpuavia säveliä.
Lassi Nummi (1928-2012) oli todellinen jouluihminen ja yksi hänen tuotantonsa
helmistä on v. 1987 ilmestynyt Joulukonsertto - Runoja ja puhetta joulun aikaan.
Esityksessä kuultavat runot ja muut tekstit ovat pääosin tästä teoksesta.
Joulu on, kun joku nostaa katseensa, ojentaa kätensä.
Kun rakastettu tulee kadun yli eikä vielä,
ei vielä huomaa.
Kun lapsi liikahtaa maailman kohdussa ja sanoo:
– Minä tuon rauhan ihmisten keskelle,
minä tulen.
Maksu € 6, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
lomakkeella viimeistään to 16.12.
***********
Kevään taide ja tapas -tilaisuudet alkavat la 29.01. filmillä ja Teuvo Peltoniemen
esitelmällä kapteeni Höökin matkasta Amurinmaalle perustamaan suomalaista
ihanneyhteiskuntaa.
La 29.01.2021 Teuvo Peltoniemi: Kapteeni Höökin suomalaiset Amurinmaalla 1868,
ravintola Kukko klo 15
Vankan saattajajoukon laulaessa Maamme-laulua lähti Helsingistä 30. lokakuuta 1868
suuri ryhmä suomalaisia kapteeni Höökin johdolla kohti Venäjän Kaukoitää
perustamaan ”sosialistista” valaanpyyntiyhteisöä. Vuoden – seikkailuja täynnä olleen –
purjehduksen jälkeen ankkuroitiin Tyynenmeren rannalle Nahodkaan lähellä
Vladivostokia. Sinne nousi suomalaisten utopiayhteisö Strelok. Samoihin aikoihin
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Nahodkaan muutti myös joukko turkulaisia maanviljelijöitä, jotka asettuivat
jokilaaksoon
Höökin matkasta kertoo vastavalmistunut venäläis-suomalainen dokumenttielokuva
”Kapteeni Höök - Mereltä Merelle” (26 min). Tämä on filmin ensimmäinen
ennakkonäytös Venäjän ja Suomen ulkopuolella.
Tietokirjailija Teuvo Peltoniemi kertoo elokuvan jälkeen, mitä oli siirtokunnan taustalla,
millaista elämää vietettiin helsinkiläisten ja turkulaisten siirtokunnissa, ja miten
kapteeni Höökille ja muille suomalaissiirtolaisille kävi myöhemmin. – Teuvo on käynyt
Strelokissa tutkimusmatkoilla vuosina 1990 ja 2018 ja kirjoittanut Amurinmaan
historiasta kirjassaan ”Kohti parempaa maailmaa”.

***********
Hallitus toivoo jäsenistöltä sekä ehdotuksia ensi vuoden taide ja tapas -tilaisuuksien
aiheiksi että tarjouksia niiden pitämiseksi. Onhan jäsenistössämme paljon eri alojen
asiantuntijoita ja taiteen harrastajia. Vaikka tilaisuuden nimessä onkin sana taide, aiheet
ovat aikaisemmin liittyneet myös esimerkiksi historiaan ja politiikkaan.

Retket ja matkat
Portugalin matka 01–04.04
Tämä Lissaboniin ja sen ympäristöön suuntautuva matka järjestetään, jollei corona
aiheuta yllätyksiä, 01–04.04. Matkan teemana on Espanjan ja Portugalin historian
yhtymäkohdat ja oppaana tulee toimimaan kaikkien ihailema tri Liisa Väisänen.

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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Kun matkan oli alun perin tarkoitus toteutua tuona kaukaisena aikana ennen coronaa, se
herätti niin paljon kiinnostusta, että osa halukkaista jäi odotuslistalle. Jotkut
ilmoittautuneista ovat kuitenkin palanneet pysyvästi Suomeen eli vapaita paikkoja on
tullut muutama. Matkatoimisto tulee lähiaikoina tiedustelemaan, ovatko aikaisemmin
ilmoittautuneet edelleen halukkaita lähtemään matkalle.
Tilanne on coronan aikana muuttunut niin paljon, että matkan kaikista yksityiskohdista
sopiminen vie melkoisesti aikaa. Tämän vuoksi liitteenä oleva ohjelma voi jonkin verran
muuttua. Myöskään matkan lopullista hintaa ei vielä tiedetä. Aikaisemmin
ilmoittautuneethan saivat maksamansa ennakon takaisin lukuun ottamatta hotellille
maksettua etumaksua. Mikäli päädymme käyttämään samaa hotellia, tämä etumaksu
vähennetään matkan hinnasta.
Matka Espanjan synnyinsijoille
Hallitus on alustavasti sopineet matkatoimisto Ruta Solarin kanssa, että matka siirretään
syksyyn 2022.
Roomalaisten Fuengirola
Tämä retki järjestetään kevään aikana, mikäli tällä hetkellä restauroinnin ja kunnostuksen
kohteena olevat käyntikohteet aukeavat yleisölle. Muussa tapauksessa se siirretään
syksyyn.
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