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Kulttuuriyhdistys 

Kaleva 

  

Jäsentiedote 

Syyskuu 2022  

   
 

 

Syksyn 2022 Ohjelma 

Lokakuu   

Su 09.10. Syyskauden avajaiset – pool party, klo 13 € 0/23 

To 13.10.  Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Teatro Cervantes, klo 20 

Henryk Wieniawski, Stanislaw Moniuszko ja César Franck  
€ 30/40 

Pe 28.10  Taide ja tapas: Hannu Vuori: Tina – köyhän miehen hopea, klo 18. Paikka 

ilmoitetaan ilmoittautuneille (huom. päivä ja aika)  
€ 7 

Marraskuu    

Ke 19.10. Päiväretki: /Retki viinitilalle, Serrania de Ronda  

To 10.11. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Gala lirica, Teatro Cervantes, 

klo 20 
€ 30/40 

10-15.11. Syksyn pitkä matka: Espanjan synnyinsijoilla, täynnä  

To 25.11 Vuoden 2022 ylimääräinen  yleiskokous. Ravintola Kukko, klo 15  

La 26.11. Taide ja tapas: Ilari Laakso: Länsimaisen taidemusiikin kehitys, ravintola 

Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 15  
€ 7 

Joulukuu   

To 01.12. Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Ralph Vaughan Williams ja 

Edgar Elgar, Teatro Cervantes klo 20 
€ 30/40 

Su 04.12. Konsertti: Markus Ollila (piano) ja Aapo Korhonen (tenori). Seurakunnan 

järjestämä konsertti, mutta artistit ovat Kalevan vieraita  
€?/? 

Ti 06.12. Itsenäisyyspäivän juhla, Palacio de la Paz klo 13.00. Kaleva järjestää  € 15/17 

Ti 06.12. Konsertti: Markus Ollila (piano) ja Aapo Korhonen (tenori) Málagan 

lasimuseo klo 19 juhlistamassa lasimuseon uutta Oiva Toikan 

lintukokoelmaa (rajoitettu määrä lippuja) 

 

La 10.12.  Taide ja tapas: Raija Oranen: Iso (Gösta Serlachius), ravintola Kukko, los 

Boliches, Fuengirola, klo 15 
€ 6 

To 15.12.  

 

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti, Tolga Kashif: 

The Queen Symphony, Teatro Cervantes klo 20.30  
€ 45/55 

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

Tervetuloa aloittamaan ensimmäistä pandemian jälkeistä lähes normaalia syyskautta. Kuten yllä 

olevasta ohjelmasta näkyy kertoo meillä on odotettavissa täysi ja mielenkiintoinen ohjelma. Sana 

lähes on edellä sen vuoksi, että niin Ukrainan sota kuin sitä seurannut inflaatiokin varjostavat 

elämäämme. Ne voivat vaikuttaa Kalevankin toimintaan. Sen verran jo tiedämme, että ainakin taide 

ja tapas -tilaisuuksien hintaa täytyy nostaa hiukan. Pool partyn catering on selvästi aikaisempaa 

kalliimpi. Myös tulevat matkat ja retket sekä kulinaariset kokemukset voivat kallistua jonkin verran 

polttoaineen ja ruuan hintojen nousun myötä. Teatro Cervantes onneksi on pitänyt lippujensa hinnat 

ennallaan.   

Itsenäisyyspäivä 06.12.  

Kaleva on tänä vuonna järjestämisvastuussa Aurinkorannikon suomalaisen neuvottelukunnan 

itsenäisyyspäivän juhlasta. Hallitus on valinnut sen teemaksi nuori, kansainvälinen Suomi. Ohjelma 

heijastaa mahdollisimman pitkälle tätä teemaa niin ohjelman sisällöllä kuin sen esittäjien keski-iällä 

mitattuna.  

Juhlaa valmistelee järjestelytoimikunta, jossa on myös Benalmádenan suomalaisten sekä 

Rannikkopataljoonan edustajat. Myös vapaaehtoiset Kalevan jäsenet ovat tervetulleita talkoisiin. 

Puuhaa riittää kaikille. Ilmoita kiinnostuksestasi jollekin hallituksen jäsenelle tai nettisivujen ota 

yhteyttä -lomakkeella. 

Samoin kuin 100-vuotisjuhlissa 2017 pääjuhlan lisäksi on tänäkin vuonna ”oheisohjelmaa.” Juhlan 

pääartistit – pianisti Markus Ollila ja tenori Aapo Korhonen – konsertoivat myös Seurakunnan ja 

Málagan lasimuseon järjestämissä konserteissa.  

Ylimääräinen yleiskokous, to 25.02. klo 15 ravintola Kukko  

Kokouksen kokouskutsu lähetetään marraskuun alkupuolella. Kokouksen tärkein tehtävä on ensi 

vuoden hallituksen valinta. Vaikka muutamia uusia jäseniä onkin tullut, hallitus kaipaa edelleen 

kovasti uutta verta erityisesti, kun monet hallituksen jäsenet ovat olleet tehtävässä jo vuosia. Monet 

heistä näkisivät mielellään nuoremman seuraajan.  

Tule vaikuttamaan yhdistyksesi toimintaan! 

Päivystykset keskiviikkoisin klo 14–16 (huom. uusi päivystyspaikka)  

Syyskauden päivystykset alkavat keskiviikkona 28.09. ravintola Kardemummassa, 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 

Kuluvan vuoden jäsenmaksu tulisi sääntöjen mukaan maksaa helmikuun loppuun mennessä. Tämän 

vuoden jäsenmaksuja puuttuu kuitenkin vielä noin 50 eli noin neljännes vuosijäsenistä ei ole 

jäsenmaksua maksanut. Jäsenmaksut ovat Kalevan ylivoimaisesti tärkein tulolähde, jolla katetaan 

mm. ilmoituskulut.  

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

Olemme avanneet Kalevan kotisivuille jäsensivut. Jäsensivujen kautta pääset tarkistamaan ja 

tarvittaessa muuttamaan jäsentietojasi. Jäsensivuilla voit myös osallistua pikakyselyihimme sekä 

tutustua yleiskokousten pöytäkirjoihin. 

Jäsensivuja pääset käyttämään luotuasi käyttäjätunnuksen sekä salasanan alla olevaa ohjetta 

noudattaen. 

 

Käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen  

  

1. Avaa jäsensivut osoitteessa https://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/jasensivut/ tai 

painamalla Kalevan kotisivujen yläreunasta löytyvää “Jäsensivut” linkkiä. 

2. Paina sivun alaosasta löytyvää “Unohditko tai haluatko luoda salasanan?” linkkiä 

3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sivulla olevaan kenttään ja paina “Lähetä” 

4. Saat sähköpostiisi hetken kuluttua viestin jossa on linkki salasanan luontiin 

5. Kun olet luonut salasanan pääset kirjautumaan jäsensivuille syöttämällä 

käyttäjätunnuskenttään sähköpostiosoitteesi ja salasanakenttään luomasi salasanan 

  

Mikäli järjestelmä ei tunnista sähköpostiosoitettasi tai sähköpostisi puuttuu jäsenrekisteristämme 

käytä kotisivujen yhteydenottolomaketta (https://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/ota-yhteytta/) ja 

kerro nimesi sekä käytössä oleva sähköpostiosoitteesi.  

 

Jäsentietojen muuttaminen  

  

1. Kirjaudu jäsensivuille omilla tunnuksillasi osoitteessa https://www.kulttuuriyhdistys-

kaleva.info/jasensivut/ tai painamalla Kalevan kotisivujen yläreunasta löytyvää 

“Jäsensivut” linkkiä. 

2. Paina oikeasta yläkulmasta löytyvää oman nimesi linkkiä ja valitse aukeavasta valikosta 

“Omat jäsentietoni” 

3. Syötä jäsentietokenttiin muuttuneet tietosi ja paina lopuksi sivun alaosasta löytyvää 

“Tallenna” nappulaa 

Syksyn ohjelma 

Su 09.10. klo 13 Syyskauden avajaiset – pool party 

Vanhaan tapaan Kalevan kutsuu kaikki 

jäsenet, heidän perheenjäsenensä sekä 

ystävänsä aloittamaan syyskautta buffet- 

luonaan merkeissä. Lounaasta vastaa 

aikaisempien vuosien tapaan Pimenton Dulce 

-catering. Ruokalista on kuitenkin vielä 

salaisuus. Uima-altaan äärellä on mukava 

tavata vanhoja ystäviä, tutustua uusiin sekä 

muistella mennyttä kesää ja suunnitella 

tulevaa talvikautta. Hallitus toivoo erityisesti 

uusien jäsenten osallistuvan tilaisuuteen 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kulttuuriyhdistys-kaleva.info%2Fjasensivut%2F&data=05%7C01%7C%7C283052120c0e467a43d308da9ecbd07c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637996895605434634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UptU2CJq8cvKTaDQk36shgWhpofnZfTPg7EfKDYgYUY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kulttuuriyhdistys-kaleva.info%2Fota-yhteytta%2F&data=05%7C01%7C%7C283052120c0e467a43d308da9ecbd07c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637996895605434634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X3Fh31IkTRlUZGMu3MLiFFTT8cyY3L2fhRdkSZ%2FzTx8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kulttuuriyhdistys-kaleva.info%2Fjasensivut%2F&data=05%7C01%7C%7C283052120c0e467a43d308da9ecbd07c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637996895605434634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UptU2CJq8cvKTaDQk36shgWhpofnZfTPg7EfKDYgYUY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kulttuuriyhdistys-kaleva.info%2Fjasensivut%2F&data=05%7C01%7C%7C283052120c0e467a43d308da9ecbd07c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637996895605434634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UptU2CJq8cvKTaDQk36shgWhpofnZfTPg7EfKDYgYUY%3D&reserved=0
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joukolla. Siellä on hyvä tilaisuus saada kuva siitä, keitä Kalevaan kuuluu ja minkälaisia ihmisiä he 

ovat. 

Ilmoittautumiset netissä 07.10. mennessä. Saat tarvitessasi ajo-ohjeet puheenjohtajalta 

(hannu.vuori@hotmail.com]. Tilaisuus on jäsenille ilmainen, vieraat maksavat € 23. Huom. 

tilaisuuden oikea alkamisaika on klo 13, vaikka Fuengirola.fi -lehdessä oli toinen aika.  

 

  

 

Musiikkitarjonta 

Orquesta finharmonica de Malaga – Malagan filharmonikot – konsertoivat kotiareenallaan Teatro 

Cervantesissa. Kaleva on poiminut syksyn ohjelmistosta 4 konserttia, joihin järjestämme 

konserttimatkat jo yli 30-vuotisen perinteen mukaan. Bussikuljetukset lähtevät Fuengirolan 

länsipäädystä Mezquitan (moskeijan) luota. Osallistujia otetaan mukaan sovituilta pysäkeiltä matkan 

varrella Benalmadenasta ja Torremolinoksesta. Bussipysäkit löytyvät Kalevan nettisivuilta.  

Ainakin tällä hetkellä Kaleva saa konsertteihin alennettuun hintaa ainoastaan 30 lippua. Konsertteihin 

kannattaa sen vuoksi ilmoittautua mahdollisimman aikaisin lipun varmistamiseksi.  

Saat lisää tietoa konserttimatkoista nettisivuilta tai keskiviikkoisin klo 14 - 16 päivystyksestä Cafe 

Kardemummassa, jossa päivystää joku hallituksen jäsen. 

To 13.10. Orquesta filharmónica de Málaga, konsertti: Teatro Cervantes, klo 20 

Malagan filharmonikkojen konsertissa kuulemme tällä kertaa myös muutaman harvemmin esitetyn 

klassikkosäveltäjän teoksia. Tiedossa varmasti mielenkiintoinen ja nautinnollinen konsertti-ilta. 

Orkesteria johtaa Dawid Runtz 

Stanislaw Moniuszko:  ”Mazur” Oopperasta Halka                 

1819 Puolassa syntynyt säveltäjä, opiskeli Berliinissä sävellystä ja kuoronjohtoa. 

Valmistuttuaan sai urkurin viran Vilnasta. Säveltänyt mm balettimusiikkia, pianokappaleita 

ja oopperoita, joista kuuluisin on Halka-ooppera. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Henryk Wieniawski: Konsertto no 2 viululle ja orkesterille 

Viulisti Jesús Reina 

Puolalainen säveltäjä ja viulisti, joka syntyi 1836 Lublinissa. Hän opiskeli Pariisin 

konservatoriossa ja konsertoi paljon pianistiveljensä kanssa. Hän kuoli Venäjällä jo 44 

vuotiaana. Sävellystuotantoon kuuluu kaksi viulukonserttoa sekä pienimuotoisia kappaleita 

pianolle ja viululle. 

César Franck: D-molli-sinfonia 

(1882-1890) Belgialainen säveltäjä, joka vietti suurimman osan elämästään Ranskassa. 

Franck on ennen kaikkea urkusäveltäjä, mutta säveltänyt myös lauluja, viulusonaatin ja 

konsertissa kuultavan D-molli-sinfonian. 

 

 

 

Liput € 30 ja 40. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 5.10. mennessä 

To 10.11. Orquesta filharmónica de Málaga, konsertti: GALA LIRICA. Teatro Cervantes, klo 20 

Luvassa on hyvin erilainen ja mielenkiintoinen konsertti, jossa esiintyy 8 laulajaa eri maista. Heidän 

ohjelmistossaan on esimerkiksi Puccinia, Verdiä, Dvorakia, Offenbachia ja Rossinia. 

Solisteina: 

Brigitta Simson sopraano (Unkari) 

Imna Hidalgo sopraano (Espanja) 

Cassandra Wyss sopraano (Sveitsi) 

David Jagodic tenori (Slovenia) 

Juan Carlos Heredia baritoni (Meksikko) 

Msimelelo Mbali basso (Etelä-Afrikka) 

Liput 30 €/40€- Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 02.11. mennessä 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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To 01.12.. Orquesta filharmónica de Málaga, konsertti. Teatro Cervantes, klo 20 

Ralph Vaughan Williams ja Edgar Elgar 

Liput € 30 ja 40. Ilmoittautumiset. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 23.11. mennessä 

To 15.12. Orquesta filharmónica de Málaga, Joulukonsertti, Teatro Cervantes, klo 20.30 

Tolga Kashif: The Queen Symphony,Kapellimestari José Mária Moreno 

Liput 45 €/55 €. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 07.12. mennessä. 

Su 4.12. Konsertti: Markus Ollila (piano) ja Aapo Korhonen (tenori), seurakuntakoti 

Seurakunnan järjestämä konsertti, jonka artistit ovat Kalevan vieraita  

Ti 06.12. Konsertti: Markus Ollila (piano) ja Aapo Korhonen (tenori), Málagan lasimuseo.  

Málagan lasimuseo klo 19.30. Lasimuseon Kalevan aloitteesta järjestämä konsertti juhlistamaan museon uutta 

Oiva Toikan lintukokoelmaa. Konsertti on ilmainen. Kalevan jäsenten, jotka haluavat itselleen varattavan 

paikan, tulee ilmoittautua Kalevan nettisivujen ilmoittautumislomakkeella viimeistään tiistaina 29.11.  

Taide ja tapas 

Pe 28.10. Hannu Vuori: Tina – köyhän miehen hopea, klo 18, paikka ilmoitetaan 

ilmoittautuneille   

Meistä monien kokemus tinasta rajoittuu isoäidiltä perittyyn kukkavaasiin tai jugend-

tyyliseen kynttilänjalkaan. Jotkut voivat ajatella, että onpa siinä mitättömän harmaa, 

mielenkiinnoton esine. Hannu on kuitenkin rakastanut antiikkitinaa opiskeluajoista lähtien. 

Hän on kerännyt mittavan tinakokoelman ja hankkinut tietoa. mm. Englannin Royal Pewter 

Societyn jäsenenä.   

Tina on aikanaan ollut “köyhän hopeaa.” Kaikkea sitä, mikä rikkailla oli hopeasta, tehtiin köyhille 

tinasta. Jo roomalaisten ajoista tinan valmistus ylläpiti mittavaa kaivosteollisuutta eri puolilla 

Eurooppaa (esim. Cornwall Englannissa ja Zinnwald Saksassa) sekä työllisti suuren 

käsityöläisarmeijan. Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa tinanvalajat olivat yksi kaupunkien 

suurimmista ja merkittävimmistä käsityöläisryhmistä. Aikalaisten mukaan keskiajan lopulla 

Englannista ei löytynyt niin köyhää taloa, ettei siellä olisi ollut vähintään yhtä tinaesinettä. 

Tinaesineitä käytettiin keittiössä ja kapakoissa, kirkoissa ja sairaaloissa; niiltä syötiin ja niistä juotiin; 

niillä mitattiin; niillä iskettiin suonta ja annettiin peräruiskeita; niillä lähetettiin kuoleva kohtaamaan 

herraansa ja niistä nautittiin ehtoollista; niillä valaistiin ja niillä kirjoitettiin. 

Yksittäinen tinaesine voi kertoa monta tarinaa. Se voi kertoa ammattiylpeydestä, muodista ja sen 

oikuista, turhamaisuudesta, politiikasta, rakkaudesta, uskonnosta, sosiaalisesta asemasta ... Tyylin, 

leimojen, kaiverrusten ja koristelun avulla voidaan monesti selvittää yllättävän paljon esineestä, esim. 

tekopaikka, tekijä, sijainti, käyttäjä, lahjoittaja … 
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Ennakkoilmoittautuminen netissä on välttämätön. Mukaan mahtuu 15 ensiksi ilmoittautunutta. Jos 

ilmoittautumisia tulee enemmän, tilaisuus voidaan toistaa. Ilmoittautuneille lähetetään osoite ja ajo-

ohjeet. Osallistumismaksu on 7 euroa, mikä sisältää viinitarjoilun. Huom. poikkeuksellinen päivä 

ja aika.  

La 26,11 Ilari Laakso: MIKSI TÄMÄ TÄLTÄ KUULOSTAA? Länsimaisen taidemusiikin 

kehityksestä 1700-luvulta nykypäivään ja toisin päin. Ravintola Kukko, los Boliches klo 15 

Ilari kertoo itsestään ja aiheestaan:  

Olen työskennellyt 35 vuotta musiikkialan koulutuksen 

johtotehtävissä, pisimmän rupeaman Tampereen 

konservatorion rehtorina ja Musiikkiakatemian johtajana.. 

Suomen Säveltäjien toimiva jäsen olen ollut vuodesta 1991 

lähtien. Sävellyksiäni on esitetty Suomen lisäksi yli 

kymmenessä Euroopan maassa sekä Beninissä Länsi-

Afrikassa. Niitä on myös levytetty ja tallennettu YLE:lle. 

Koulutustaustani on musiikkitiede ja pianonsoitto opinnot, 

joita rikastutin kulttuurihistorian, teoreettisen filosofian, ja kasvatustieteen opinnoilla (FK 1979).  

Sekä koulutustyössä että festivaaliohjelmia suunnitellessani olen pohtinut suhdettamme eri 

aikakausien musiikkiin. Reaktiot ”en minä tätä halua, tämä on sitä modernia” ovat todellisuutta. 

Harva tiedostaa, että samankaltaisia reaktioita esiintyi myös Bachin, Beethovenin ja Sibeliuksen 

eläessä. Haluan esitelmässäni osoittaa, että länsimaisen taidemusiikin kehitys on melko 

johdonmukainen jatkumo. Emme ole hypänneet kuiluun nimeltä ”moderni musiikki”. Musiikin 

muutokselle on osoitettavissa rinnakkaisilmiöitä, syitä ja seurauksia. Kerron eri aikakausilta peräisin 

olevien soivien esimerkkien valossa musiikin muuttumisesta 300 vuoden aikana ja toivon herättäväni 

kuuntelun nälkää kaikkien aikojen taidemusiikkia kohtaan. 

Ennakkoilmoittautuminen netissä välttämätön. Hinta € 7, mikä sisältää viinin ja tapaksen.  
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La 10.12. Taide ja tapas: Raija Oranen: Iso, ravintola Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 15 

Raija esittelee uusinta, paperitehtailija Gösta Serlachiuksesta kertovaa kirjaansa.  

********* 

Hallitus toivoo jäsenistöltä ehdotuksia ensi vuoden taide ja tapas -tilaisuuksien aiheiksi ja 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 

Matka Espanjan synnyinsijoille 

Matka on täynnä.  

Päiväretki: Granadan Zambra Gitana tai Viini bodega Serrania de Rondassa 

Kohde vahvistuu lähiaikoina. Ajankohta on joko lokakuun jälkipuoliskolla tai marraskuun 

alkupuoliskolla.  

Kulinaarinen kokemus 

Toistaiseksi syksyn ohjelmassa ei ole kulinaarista kokemusta. Mutta hallitus ottaa mielellään vastaan 

ehdotuksia sekä aiheeksi että paikaksi.  
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Hyvää pongausonnea sekä maassa että ilmassa  

ja  

hyvää syksyä  
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	Hyvä jäsen

