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Jäsentiedote  
Maaliskuu 2017 

 

Vuoden 2017 ohjelma 

Aika Tapahtuma Hinta 

 Kevät  

Maaliskuu   

To 23.03. Taide ja tapas: Marita Kaatrala: Kataarien maa. 

Restaurante Alegría Restaurante Alegría 

(entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los 

Boliches, Fuengirola, klo 16 

€ 5 

Ma 27.03.  Päiväretki: kuvanveistäjä Miguel Ortiz 

Berrocalin ateljee, Villanueva de Algaida 

€ 50/60 

14-20.03. Kevään pitkä matka: Aragonialaisten Sisilia 

(täynnä) 

 

Huhtikuu    

To 06.04. Malagan filharmonisen orkesterin konsertti, 

Semana Santa, (J. Brahms) Teatro Cervantes, 

klo 21  

€ 30/40  

To 20.04 Taide ja tapas: Tuula Lanas-Cavada: Tove 

Jansson taidemaalarina. Restaurante Alegría 

(entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los 

Boliches, Fuengirola, klo 16 

€ 5 

07.04.  Kulinaarinen kokemus: Välimeren kaloja ja 

äyriäisiä. Ravintola Carihuela Chica, Plaza San 

Rafael, s/n, klo 19  

€ 40 

07-26.04 Näyttely Suomalaisen taidelasin kulta-aika, 

Casa de la Cultura, Fuengirola, klo 09.00-14.00 

ja 17.00-21.00 (Suomi 100 v.) 

 

 Syksy  

Lokakuu   

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Su 08.10. Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13  

To 16.10. Taide ja tapas: Osmo Haapasalo: Veikko 

Antero Koskenniemi, Restaurante Alegría 

(entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los 

Boliches, Fuengirola, klo 16 

€ 5 

To ?? Malagan filharmonisen orkesterin konsertti, 

Teatro Cervantes, klo 20  

€ 30/40 

18-22.10 Syksyn pitkä matka: Kataarien maa (etelä-

Ranska) 

n. € 

750/800 

Marraskuu   

To ??.11 Taide ja tapas: Aihe avoin, Restaurante Alegría 

(entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los 

Boliches, Fuengirola, klo 16 

€ 5 

To ??.11 Malagan filharmonisen orkesterin konsertti: € 30/40 

Ti 14.11.  Pianokonsertti: Jouni Somero: Finlandia – 

kauneinta suomalaista pianomusiikkia, Castillo 

Bil-Bil, Benalmádena Costa, klo 19 (Suomi 

100) 

€ 10 

Ke 15.11. ?? Pianokonsertti: Jouni Somero: Finlandia – 

kauneinta suomalaista pianomusiikkia, 

Málagan lasimuseo (Suomi 100) 

€ 10 

??.?? Teatro Cervantes: Baletti/ooppera  

To 23.11. Ylimääräinen yleiskokous Restaurante Alegría 

(entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los 

Boliches, Fuengirola, klo 17 

 

Joulukuu   

Ti 05.12. Fuengirolan kaupungin orkesteri: Puente entre 

España y Finlandia, Palacio de la Paz (?), klo 

?? (Suomi 100v.)  

 

Ke 06.12. Itsenäisyyspäivän pääjuhla, Palacio de la Paz, 

klo 14 (Suomi 100 v.) 

€ 12 

Ke 06.12. Kalevan itsenäisyyspäivän päivällinen (ja 

pikkujoulu?), ravintola ??, klo ?? (Suomi 100) 

 

To 14.12.  Taide ja tapas, Aihe avoin, Ravintola Komppis, 

Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 10, los Boliches, 

Fuengirola 

 

??.12 Malagan filharmonisen orkesterin konsertti: 

Joulukonsertti klo 20 

 

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

Kalevan kevätkausi käynnistyi Toscan ja Málagan filharmonisen konsertin lisäksi upeasti 

kolmella Nuorten pianoakatemian konsertilla 100 vuotta suomalaista pianomusiikkia. 

Niin Málagan lasimuseo kuin Fuengirolan Casa de la Cultura ja Castillo Bil-bil olivat 

täynnä. Ilahduttavasti kuulijoissa oli runsaasti myös espanjalaisia isäntiämme sekä muita 

expatriaatteja. Siihenhän Suomi 100 v. Espanjan Aurinkorannikolla -projekti pyrkiikin. 

Jos joku ihmetteli, miksi suomalaisen pianomusiikin joukossa oli sellaisia nimiä kuin 

Rachmaninov, Debussy ja Chopin, selitys on yksinkertainen. Nuoret maestrot ovat 

matkalla Varsovan Chopin-pianokilpailuun. Nämä olivat heidän kilpailukappaleitaan. 

Kuulemme vielä varmasti heistä. 

Toinen kevään Suomi 100 kohokohdista on varsin outo urheilutapahtuma Espanjassa – 

Suomen pesäpallokauden avajaisottelu Sotkamon Jymyn ja Imatran Palloveikkojen 

välillä Fuengirolan Elolan kentällä 23.04. Ottelua seuraamaan odotetaan suurta 

pesäpallofanien joukkoa Suomesta, mutta varmasti se kiinnostaa meitä paikallisiakin. 

Fuengirolan Casa de la Culturassa järjestettävä suomalaisen taidelasin näyttely on 

varmistunut. Se tulee olemaan auki päivittäin välillä 07.-26.04.  

Syksyn pitkälle matkalle kataarien maahan on jo melkoisesti ilmoittautumisia, mutta 

lisäilmoittautumiset mahdollisimman pian olisivat tervetulleita, jotta saisimme kokoon 

matkan varmistamiseksi tarvittavan minimimäärän 25 osanottajaa.  

Yleiskokous 

Sääntömääräinen yleiskokous pidettiin ravintola Alegríassa Fuengirolassa 01.03. Paikalla 

oli 24 jäsentä. Kokous hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen sekä vuoden 2017 

toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Kokous myönsi vuoden 2016 hallitukselle tili- 

ja vastuuvapauden. Puheenjohtaja kertoi kokoukselle itsenäisyyden juhlavuoden 

projektista Suomi 100 vuotta Espanjan Aurinkorannikolla sekä suunnitelmista 

itsenäisyyspäivän pääjuhlaksi.   

Kalevan hallitus 

Kalevan hallitus on pahasti alimiehitetty. Se kuormittaa nykyisiä jäseniä kohtuuttomasti 

ja saattaa johtaa siihen, ettei kaikkien suunniteltujen toimintojen toteuttamiseen löydy 

vetäjää. Tarvitsisimme kaksi uutta jäsentä, mielellään sieltä ikähaitarin nuoremmasta 

päästä, mutta kyllä vanhat konkaritkin kelpaavat. Ilmoittautukaapa tai rohkaiskaapa 

tuntemianne potentiaalisia ehdokkaita ilmoittautumaan! 

Kaleva Facebookissa 

Kalevan nykyinen Facebook-profiili on ns. ”lisää kaveriksi” -profiili, joka sopii 

yksityishenkilölle muttei niinkään yhdistykselle. Olemme sen vuoksi siirtyneet ns. 

”tykkää” -profiiliin, joka sopii paremmin yhdistykselle. Toivomme kaikkien Facebookia 

käyttävien Kalevan jäsenten ja ystävien klikkaavan TYKKÄÄ Facebookin sivulla 

Kulttuuriyhdistys Kaleva (yhteisö). Aikaisempi ”lisää kaveriksi” -profiili tulee aikanaan 

poistumaan eikä sitä enää päivitetä, vaan päivitys tapahtuu uudessa ”tykkää” -profiilissa. 

  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info


4 

 

Kalevan yhteystiedot 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info 

ilmoittautumiset@kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

Ilmoittautumiset ja maksut 

Ilmoittautumisten tehostamisesta on ollut jäsentiedotteessa puhetta aikaisemminkin. 

Paljon muutosta parempaan on tapahtunut mm. uusien ilmoittautumislomakkeiden 

ansiosta. Tapahtumakoordinaattorimme Aila haluaisi kuitenkin vielä kerran korostaa 

paria asiaa:  

• Jokaiseen tapahtumaan ilmoittaudutaan omalla lomakkeellaan.  

• Ilmoittautumislomakkeen ”viestiä kalevalle” osassa ei pitäisi ilmoittautua 

mihinkään tapahtumaan. Siinä voi antaa esim. tietoja mahdollisista allergioista ja 

istumapaikkatoivomuksista.  

Jäsenmaksut 

Jäsensihteerimme Raijan ystävällinen muistutus siitä, että sääntöjen mukaan 

vuosijäsenmaksu tulisi maksaa toimintavuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana, 

on tuottanut hyvän tuloksen. Jäsenmaksuista on tähän mennessä maksettu paljon 

suurempi osa kuin aikaisempina vuosina. Mutta osa jäsenistä ei ole vielä ennättänyt 

jäsenmaksuaan maksamaan. Toivottavasti teette sen mahdollisimman pian.  

Uusia jäseniä on vuoden parin ensimmäisen kuukauden aikana ehtinyt tulla mukavasti.  

Taide ja tapas 

To 23.03. Marita Kaatrala: Kataarit, oman aikansa hyvät ihmiset! 

Restaurante Alegría (entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, 

klo 16 

 

Kalevan syksyn pitkä matka suuntautuu 

kataarien maahan. Jotta matkaa harkitsevat 

saisivat veden kielelle, Marita Kaatrala 

kertoo kataareista. Mutta kyllä aihe varmasti 

kiinnostaa yleisemminkin. Marita kertoo 

omasta suhteestaan aiheeseen: ”Kuljin 

autolla Suomeen 15 vuotta sitten Etelä-

Ranskan läpi. Vuorten huipuilla tiheään 

linnojen raunioita, laaksojen kylissä 

salaperäisiä kirkkoja, kaupungeissa vanhojen 

muurien sisällä museoita kataareista: kuvia ihmisten kidutuksesta, tulipaloista ja 

sotajoukoista. Pakkohan oli selvittää, mistä oikein on ollut kysymys. Nyt on metri 

kirjallisuutta ja karttoja hyllyssä ja useina vuosina olen kiertänyt Carcassonen, Albin ja 

Montpellierin maisemissa. Dan Brown sai myöhemmin Da Vinci - koodi kirjallaan 

herätettyä eloon vanhat tarinat suurelle yleisölle. Kataarit, temppeliritarit ja ristiretket 

osuivat samalle myrskyisälle aikakaudelle, jolla Euroopan arvopohja suunnattiin 

uudelleen. Samat aatteelliset ristiriidat ovat taas vallalla. Kataariajattelulla olisi tilausta! 

Tästä lisää tapaamisessa!”    

Ilmoittautumiset viimeistään 21.03. Yrjö Risuselle (risunenyrjo@icloud.com). Maksu € 5 

maksetaan paikan päällä ja sisältää tapaksen ja viinilasillisen. Huomaa uusi paikka.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
mailto:risunenyrjo@icloud.com
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To 20.04. Taide ja tapas: Tuula Lanas-Cavada: Tove Jansson taidemaalarina 

Restaurante Alegría (entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, 

klo 16 

 

 

Useimmat meistä tuntevat Tove Janssonin parhaiten 

muumien äitinä. Tuula Lanas-Cavada, itsekin taiteilija, 

lähestyy Tove Janssonia kuitenkin taidemaalarina, 

joksi Jansson itse kutsui itseään. Tuula kertoo hänen 

mielenkiintoisesta elämästään, perheestään ja 

monilahjakkuudestaan, Hän sivuaa ainoastaan 

ohimennen muumeja, jotka olivat sivutuote Janssonin 

elämässä. Minkälaisia esteitä tuli hänen taidemaalarin 

tielleen? Janssonin mielestä “vapaus on paras asia.” 

Miten hän elämässään, matkoissaan ja 

ihmissuhteissaan pystyi sitä toteuttamaan? Punaisena 

lankana Tuulan esityksessä kulkee taidemaalari Tove 

Jansson. Tuula havainnollistaa esitystään kuvilla 

Jansson teoksista. 

Ilmoittautumiset viimeistään 18.04. Yrjö Risuselle (risunenyrjo@icloud.com). Maksu € 5 

maksetaan paikan päällä ja sisältää tapaksen ja viinilasillisen. Huomaa uusi paikka.  

To 16.10. Osmo Haapasalo: Veikko Antero Koskenniemi 

Restaurante Alegría (entinen Patio), Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, 

klo 16 

Haapasalo kertoo: ”Tutustumiseni Koskenniemeen alkoi kolme vuotta 

sitten, kun Turun yliopiston äidinkielen laitoksen lehtori Elina Kouki ja 

hänen miehensä viettivät uutta vuotta kanssamme. Aattoiltana sanoin 

Elinalle: ”Sinä kun tunnet suomalaisen runouden, niin teepä minulle 

kooste jostain aiheesta.” Elina ponkaisi siltä istumalta työhuoneeseeni. 

Vartin kuluttua hän palasi 20 kopioliuskan kanssa. Elina oli samana 

syksynä tehnyt esityksen Koskenniemestä Lotta Svärd -järjestön 

juhlaan. Seuraavana syksynä asia alkoi kiusata mieltäni ja menin 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
mailto:risunenyrjo@icloud.com
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hakemaan kirjastosta Koskenniemeä käsittelevää kirjallisuutta, erityisesti hänen 

runojaan. Alkoi löytyä asioita, jotka veivät mukanaan.  

Esitelmästäni selviää, kuka oli V. A. Koskenniemi ja mikä oli hänen roolinsa 1900 -luvun 

alkupuolen suomalaisessa kirjallisuudessa. Sekin selviää, miten hänestä tuli akateemikko 

ja miten hän kytkeytyi viime sodan asioihin. Lopullinen kiinnostukseni aiheeseen alkoi 

runosta, jota kouluaikana jouduin esittämään koelaulussani. Tietysti se meni aina väärin. 

Enkä tietenkään silloin tiennyt, että se oli Koskenniemen teksti.” 

Ilmoittautumiset viimeistään 14.10. Yrjö Risuselle (risunenyrjo@icloud.com). Maksu € 5 

maksetaan paikan päällä ja sisältää tapaksen ja viinilasillisen. Huomaa uusi paikka.  

 

Kulinaarinen kokemus 

 

 

Pe 07.04. Välimeren kaloja ja äyriäisiä.  

Ravintola Carihuela Chica, Plaza San Rafael, s/n, Los Boliches, Fuengirola, klo 19 

Kevätkauden yhteinen herkuttelu tapahtuu Välimeren kalojen ja äyriäisten merkeissä 

monien kalevalaisten tuntemassa ja hyväksi havaitsemassa Carihuela Chica ravintolassa 

Los Bolichesissa.  

  

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

Boquerones malagueños 

Tartar de aguagate 

Atún encebollado 

*** 

Lubina a la sal 

*** 

Pudding de manzana con helado 

*** 

Café 

Aterian hinta on € 40 sekä jäsenille että vieraille. Ilmoittautumiset netissä tai 

päivystyksessä viimeistään maanantaina 03.04.  

Musiikkitarjonta 

To 06.04. Malagan filharmonisen orkesterin konsertti, Semana Santa, (J. Brahms) 

Teatro Cervantes  

Matkat ja retket 

27.3.2017 Kulttuuriretki kuvanveistäjä Miguel Ortiz Berrocalin 

ateljeeseen, Villanueva de Algaida  

 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Miguel Ortiz Berrocal (1933–2006) aloitti arkkitehtuurin opinnot Madridissa mutta siirtyi 

pian Escuela de Artes y Oficios -taidekouluun. Vuosina 52-54 hän toimi Roomassa 

piirtäjänä eri arkkitehtitoimistoissa. Palattuaan Espanjaan vuonna 1955 hän jatkoi 

kuvanveiston opintojaan Ángel Ferrantin johdolla ja päätyi samana vuonna taiteilijaksi 

Pariisiin. Berrocalilla oli vuosina 62 ja 63 näyttelyt Pariisissa ja New Yorkissa, jolloin 

hänen töitään hankittiin MoMA:n kokoelmiin. Hänen ystäväpiiriinsä kuuluivat mm. Dali 

ja Picasso, joista ainakin Dalin kanssa hän teki yhteistyötä. 

   

 

V. 1966 Berrocal muutti Veronaan, mutta palasi vuonna 2004 kotikyläänsä perustaen 

sinne studion sekä valvoakseen nimeään kantavan museon rakentamista. Hän kuoli 2 

vuotta myöhemmin. Perilliset ovat perustaneet Fundación Escultor Berrocal para las 

Artes -taidesäätiön 

Miguel Ortizin töissä yhdistyy tiede, tekniikka ja taide. Ne ovat sekoitus matemaattista 

neroutta, muotojen yhdistelytaitoa ja kauneutta. Teoksia on suurista patsaista 

miniatyyriveistoksiin. Useat niistä ovat purettavissa ja uudelleen rakennettavissa.  

Retken hinta on 50 € ja se sisältää bussimatkan, pääsyliput ja lounaan 

Lähtö Fuengirolan Moskeijan pysäkiltä klo 9.00. Poimimme osallistujat mukaan 

konserttipysäkeiltä. 

07.-26.04. Revontulten loiste 

Suomalaisen taidelasin kultakausi. Näyttely Fuengirolan Casa de la 

Culturassa  

Osana Fuengirolan kaupungin ja Aurinkorannikon neuvottelukunnan Suomen 

itsenäisyyden juhlavuoden yhteistyösopimusta Fuengirola ja Kaleva järjestävät 

puheenjohtajan kokoelmaan perustuvan näyttelyn Revontulten loiste (El Resplandor de 

Aurora Boreal). Näyttelyssä on esillä noin 150 työtä suomalaisen taidelasin 

tunnetuimmilta mestareilta: Wirkkala, Sarpaneva, Aalto, Franck, Nyman, Toikka, Orvola 

… Näyttely on avoinna arkisin klo 09.00 – 14.00 ja 17.00 – 21.00.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
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18-22.10.2017 Kataarien maa (syksyn pitkä matka) 

 

 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Kalevan yleiskokous hyväksyi syksyn pitkän matkan aiheeksi Kataarien maan. Hallitus 

valitsi tarjouskilpailun perusteella matkatoimisto Viandanten tarjouksen.  

Omalla autolla Suomeen ajaneet ovat ehkä huomanneet pian Espanjan ja Ranskan rajan 

ylittämisen jälkeen kylttejä, joissa lukee ”Vous êtes dans le pays des cathars” (Olette 

kataarien maassa). Kalevan retki vie meidät tähän maahan. Alue on paitsi historiallisesti 

kiehtova myös maisemallisesti kaunis. Sijaitseehan se Pyreneitten pohjoisrinteellä 

Garonne-joen laakson ja viinitarhojen keskellä. Siellä on mahtavia UNESCO:n 

maailmanperintökohteita kuten Albi ja Carcassonne. Albin tuomiokirkon 

linnoitusmainen arkkitehtuuri on ainutlaatuinen. Carcassonen linna puolestaan on ollut 

monien autenttista keskiaikaa tavoittelevien elokuvien (mm. Robin Hood -filmin) 

kuvauspaikkana. Erityisesti yövalaistuksessa kaupungin yläpuolella oleva linna on 

ikimuistoinen. Mutta emme unohda nykyaikaa emmekä taidetta. Albissa on Toulouse-

Lautrecin museo; Toulousessa voimme tutustua Airbusin kokoonpanotehtaaseen ja 

käymme viinitilallakin. Ohjelmaan kuuluu myös illallinen, jonka menu koostuu 

paikallisista herkuista.  

Kataarit olivat keskiaikaisesta gnostilaisuudesta ja manikealaisuudesta 900-luvulla 

kehittynyt lahko, jonka katolinen kirkko julisti harhaoppiseksi. Se vaikutti laajalti 

läntisessä Euroopassa, mutta sen ydinalueita oli Languedoc etelä-Ranskassa ja Lombardia 

pohjois-Italiassa. Tärkein katarismin ja kristinuskon välinen opillinen ero oli kataarien 

dualismi. Kataarien mukaan henki oli hyvää ja liha saastaista. Heidän mukaansa oli 

olemassa kaksi toisistaan riippumatonta jumalaa: henkisen maailman luonut hyvä Jumala 

ja aineellisen maailman luonut paha Saatana. 
Katolinen kirkko koki katarismin niin suureksi uhaksi, että se käynnisti kataareita vastaan 

ristiretken, josta tuli pitkä ja julma. Matkalla seuraamme tämän ristiretken edistystä 

ristiretkeläisten valloittaessa kataarien tukikohdat yhden toisensa jälkeen.  

Matkan yksityiskohtainen kuvaus on erillisenä liitteenä. Matkan hinta on n. € 750 

jäseniltä ja n. € 800 vierailta. Lopullinen hinta riippuu Málaga-Toulouse-Málaga lentojen 

hinnasta lentolippujen varaushetkellä sekä hotellien vasta syksyllä vahvistamista 

hinnoista. Matkalle kannattaa kuitenkin ilmoittautua mahdollisimman pian, jotta saamme 

varmistettua sen toteutumisen. Joidenkin mielestä hiukan aikainen ajankohta määräytyy 

siitä, että Vuelingin viimeinen lento Toulousesta Málagaan on matkan päättymispäivänä. 

Matkaehdot 

Hotellit:  

Grand Hôtel d’Orléans, Albi *** http://www.hotel-orleans-albi.com/en/ Inter-Hôtel 

Carcassonne Pont Rouge *** http://www.hotelcarcassonne.eu/?langue=en    

Hôtel La Chaumière, Quillan *** https://www.logishotels.com/en/hotel/hotel-la-

chaumiere-15436  

Hotel Le Pére Léon *** http://www.pere-leon.com/  

MATKAPAKETTI (min 25 pax) n. 750 €/pax jaetussa 2 hh huoneessa, 1 hh lisä 110 €  

  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
https://fi.wikipedia.org/wiki/Keskiaika
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gnostilaisuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Manikealaisuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/900-luku
https://fi.wikipedia.org/wiki/Katolinen_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kerettil%C3%A4isyys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ranska
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjois-Italia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dualismi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jumala_%28kristinusko%29
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saatana
https://www.logishotels.com/en/hotel/hotel-la-chaumiere-15436
https://www.logishotels.com/en/hotel/hotel-la-chaumiere-15436
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Hintaan sisältyy:  

• neljän yön majoitus kolmen tähden hotelleissa, aamiaiset ja verot  

• suomenkielisen matkaoppaan palvelut lennon saapumisesta Toulouseen 

paluulennon lähtöön sekä kuljetus Fuengirolasta Málagan lentokentälle  

• matkaohjelman mukaiset kuljetukset tilausbussilla   

• 4 x lounas ruokajuomineen (mineraalivesi, viinilasi, kahvi)  

• puolihoito (illallinen ruokajuomineen) Quillanin La Chaumière-hotellissa  

• kuulokkeet (wireless audio guide system) retkipäivien ajaksi  

• linnoitusten (Carcassonne, Villerouge-Termenès, Quéribus, Montségur) sekä 

kataarimuseon omien oppaiden vetämät kierrokset/esittelyt  

• verot 

• Lento Málaga-Toulouse-Málaga (hinta voi muuttua) 

• Turistiverot 

HUOM! Hintaan ei sisälly: 

• Henkilökohtaiset kulut  

• Matkavakuutus / peruutusturva  

• Läksiäisteemaillallinen ruokajuomineen: 60 €/pax 

Hinnat perustuvat tälla hetkellä voimassa oleviin tariffeihin ja hinnastoihin. Mikäli näissä 

tapahtuu merkittäviä muutoksia ennen matkan alkua, muuttuu matkan hinta vastaavasti. 

Matkan järjestäjä:  

Viandante (info@viandante.fi) 

 

Suomi 100 vuotta Espanjan Aurinkorannikolla 

 

Valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt seuraavassa liitteessä esitetyn tapahtumapaketin osaksi 

virallista Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa nimellä Suomi 100 vuotta Espanjan 

Aurinkorannikolla. Kalenterissa keltaisella korostetut tapahtumat ovat jo varmistettuja tulevia 

tapahtumia, vihreällä korostetut puolestaan jo menneisyyttä. 

Fuengirolan kaupunki on ollut innolla mukana tukemassa juhlavuotta. 12.12. kaupunginjohtaja 

Ana Mula sekä Matti Kuusisto Aurinkorannikon Neuvottelukunnan puheenjohtajana, Hannu 

Vuori itsenäisyyden juhlavuoden valmistelutoimikunnan kokoonkutsujana sekä Minna Kantola 

Sofia-opiston toiminnanjohtajana allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Sen perusteella 

Fuengirola osallistuu monien juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen sekä luovuttaa tarvittavat 

tilat korvauksetta käyttöön.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
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Kalenteri elää koko ajan. Sitten joulukuun on kirjattu seuraavat muutokset:  

Laulu-Miesten kaksi konserttia (Málagan katedraali ja Palacio de la Paz peruuntuvat 

vuonna 2017 mutta toteutuvat toivottavasti vuonna 2018.  

Marraskuulle tulee Laulu-Miesten peruuntuneen konsertin tilalle kaksi, ehkä kolmekin 

pianotaiteilija Jouni Someron konserttia Finlandia – kauneinta suomalaista 

pianomusiikkia, toinen Castillo Bil-Bilissä 14.11. ja toinen Málagan lasimuseossa 

todennäköisesti 15.11. Lasimuseossa voi olla kaksikin konserttia, toinen illalliskonsertti 

24 kuulijalle, toinen ilman illallista noin 60 kuulijalle. Kaleva saa näihin vain pienen 

määrän lippuja, joten kiinnostuneiden kannattaa tehdä varaus ajoissa.  

 

Suomi 100 vuotta Espanjan Aurinkorannikolla 

 

Aika Tapahtuman nimi Paikka  Toteuttaja Ohjelma Kontakti/vastuuhenkilö 

28.01.  Konsertti: Made in 
Finland 

Palacio de 
la Paz, 
Fuengirola 

Kivikasvot Kunnianosoitus 
suomalaiselle 
kevyelle musiikille 

Ismo Virtanen, Leinonat 

18.02. klo 
20 

Konsertti: 100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Málagan 
lasimuseo 

Nuorten 
pianoakatemia: 
Samuel Eriksson, 
Liisa Smolander, 
Leevi Ollila ja 
Tarmo Peltokoski 

100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia  

 

19.02. klo 
17 

Konsertti: 100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Casa de la 
Cultura  

Nuorten 
pianoakatemia: 
Samuel Eriksson, 
Liisa Smolander, 
Leevi Ollila ja 
Tarmo Peltokoski 

100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Hannu Vuori/Kaleva 

20.02. klo 
19 

Konsertti: 100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Castillo Bil-
Bil 

Nuorten 
pianoakatemia: 
Samuel Eriksson, 
Liisa Smolander, 
Leevi Ollila ja 
Tarmo Peltokoski 

100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Hannu Vuori/Kaleva 

20.02. Luento: Sibelius, el 
sonido de Finlandia 

Casa de la 
Cultura 

Otto-Ville 
Nyyssönen  

Luento Sibeliuksesta Minna Kantola  

21.03 
klo 18 

Konsertti: Kiitos 
vuosista 

Las 
Palmeras, 
Fuengirola 

Aurinkorannikon 
kuoro, johtaa 
Sannamaria Salli 

(Suomi 100 vuotta ja 
kuoro 40 vuotta) 

Kati Kronqvist 

29.03. klo 
18 

Konsertti: Laulu 
Suomen soi 

Las 
Palmeras, 
Fuengirola 

Aurinkorannikon 
kamarikuoro, 
johtaa Rauno 
Myllylä  

 Tuija Lohtander,  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
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23.04.  
klo 14 

Superpesiksen 
avajaisottelu: Imatran 
Palloveikot – Sotkamon 
jymy  

Fuengirola Superpesis Pesäpallo-ottelu  

07.-26.04.  Näyttely: Suomalaisen 
taidelasin kultakausi  

Casa de la 
Cultura  

Fuengirola  Edustava valikoima 
suomalaista 
taidelasia 

Hannu Vuori/Kaleva 

 Keskustelu Suomen 
koulujärjestelmästä 

    

14.03. klo 
17 

Kansalaiskeskustelu: 
Suomen askeleet 

Sofia-opisto  Sofia-opisto   Kaisa Väyrynen 

??.?? Työpaja: Suomalaista 
ruuanlaittoa  

Casa de los 
Colores, 
Fuengirola 

Sofia-Opisto Suomalainen leipä Minna Kantola / Sofia-
opisto 

??.?? Elokuvaviikko: 
Suomalaisen elokuvan 
tähtihetkiä 

Alfi, 
Fuengirola 

Fuengirola  n. 20 Suomen 
Elokuvasäätiön 
valitsemaa filmiä 

Rodrigo Romero / 
Hannu Vuori Fuengirola 
/ Kaleva 

18.10.. klo 
18 

Konsertti: Harmonikka 

– ilon ja surun soitin  

Suomela Harmonikkanuoret Suomalaista 
harmonikkamusiikkia 

Suomela 

10.11. Kitara- ja huilukonsertti Casa de la 
Cultura  

Otto-Ville 
Nyyssönen, kitara 
ja María Marin 
Guimerans, huilu 

Suomalaisia huilu-ja 
kitara sävellyksiä  

Minna Kantola  

??.04 Feria Internacional de 
Fuengirola 

Feria de 
Fuengirola 

Fuengirola / 
Nuriasol? 

Avajaispäivän 
teemana Suomi  

Fuengirola / Nuriasol? 

 Yhteistyö: Universidad 
de los Mayores – 
Suomela, Kymppipaikka 
ja Benalmádenan 
suomalaiset 

? Fuengirola ja 
Suomela, 
Kymppipaikka, 
Benalmádenan 
suomalaiset 

Esim. 
suomalaisyhteisöjen 
senioritanssijoitten 
vierailu 

 

14.11. Pianokonsertti: 
Finlandia – kauneinta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Castillo Bil-
Bil 

Jouni Somero Kauneinta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Kaleva 

15.11. Pianokonsertti: 
Finlandia – kauneinta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Málagan 
lasimuseo 

Jouni Somero Kauneinta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Kaleva 

05.12. Concierto: Puente entre 
Finlandia y Fuengirola 
(itsenäisyyspäivän 
aattona)  

 Fuengirolan 
kaupungin 
orkesteri 

Suomalaista ja 
espanjalaista 
musiikkia. 
Mahdollisesti 
suomalainen solisti 

Rodrigo Romero, 
Fuengirola 

06.12. Itsenäisyyspäivän juhla  Palacio de 
la Paz, 
Fuengirola 

Kaleva  Kaleva 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
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 Äänite (CD): Kulkurin 
iltatähti, Toivo Kärki & 
Aurinkorannikon 
kamarikuoro 
maailmalla 

Castello Bil-
Bil 

Aurinkorannikon 
kamarikuoro, 
johtaa Rauno 
Myllylä, Jouni 
Somero,. Piano ja 
Juhani Tepponen, 
viulu 

Suomalaisia 
sielunmaisemia 
Toivo Kärjen 
kuorolauluin 
Suomen 100-
vuotisjuhlan 
kunniaksi 
käyntikortti 
maailmalla  

Rauno Myllylä 

2018 

 Mieskuorokonsertti Málagan 
katedraali 

Laulu-Miehet Suomalaisten 
mieskuorolaulujen 
parhaimmistoa 

Hannu Vuori  

 Mieskuorokonsertti Palacio de 
la Paz 

Laulu-Miehet Suomalaisten 
mieskuorolaulujen 
parhaimmistoa 

Hannu Vuori  

 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info

