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Asociación Cultural 
Kaleva 

 

Jäsentiedote  
Marras-joulukuu 2016 

 

Syksyn 2016 ohjelma 

Marraskuu   

Ke 30.11 Teatro Cervantes: baletti Prinsessa Ruusunen 

(ilmoittautumisaika ohi) 

€ 55/65 

Joulukuu   

To 08.12 Taide ja tapas: Hannu Vuori: Suomen taidelasin kulta-aika 

ja/tai Mitä vanha tina kertoo? Klo 19 (Huom. paikka 

ilmoitetaan ilmoittautuneille) 

5 

La 03.12.12. Kulinaarinen kokemus (Baskimaan keittiö) ja pikkujoulu, 

Rqavintola Mirlo Blanco, Mijas Pueblo 

€ 40/€ 40 

To 15.12  OFM: Málagan Filharmonisen Orkesterin joulukonsertti  

(F. Schubert) 

€ 40/€ 50 

Ma 02.01. OFM:n Uuden vuoden konsertti € 45/55 

 

Hyvä Jäsen 

Syyskausi alkaa lähennellä loppuaan. Vielä on kuitenkin jäljellä kiinnostavia 

musiikkitapahtumia, joulukuun taide ja tapas sekä pikkujoulu, josta on tarkempaa tietoa 

jäljempänä. Ensi vuoden ohjelmakin on jo aika pitkälle lukkoon lyöty Liitteenä olevaa 

alustavaa toimintasuunnitelmaa leimaa vahvasti se, että ensi vuonna vietetään Suomen 

itsenäisyyden satavuotisjuhlaa. Sen lisäksi että Kalevalla on merkittävä osuus koko 

juhlavuoden Suomi 100 Espanjan Aurinkorannikolla tapahtumapaketin ja 

itsenäisyyspäivän pääjuhlan järjestelyissä, Kalevan omassa ohjelmassa on monia 

maamme satavuotista itsenäisyyttä juhlistavia tapahtumia.   
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Yleiskokous 22.11.2016 klo 17,  

Vuosikokouksessa oli ilahduttavasti vanhojen uskollisten lisäksi uudempiakin kasvoja. 

Enemmän osanottajia olisi kuitenkin voinut olla. Kokous hyväksyi vuodan 2017 

alustavan toimintasuunnitelman sekä alustavan talousarvion. Talousarvion yhteydessä 

kokous hyväksyi sekä hallituksen ehdottaman tarkoituksellisen alijäämäisyyden että 

tiedottajan palkkaamisen.  

Kokouksen tärkein päätös oli uuden hallituksen valinta. Puheenjohtajaksi valittiin 

edelleen Hannu Vuori ja muiksi jäseniksi Mirja Kainu (uusi), Arja Kolehmainen, Anneli 

Pekkala, Yrjö Risunen ja Annukka Salonen. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallitus 

järjestäytyy keskuudessaan kevätkauden ensimmäisessä kokouksessa. Yrjö toimii 

mahdollisuuksiensa mukaa ”etäjäsenenä.” Valitettavasti uusia jäseniä eroavien tilalle ei 

löytynyt kuin yksi, joten hallitus joutuu toimimaan sääntöjen sallimalla minimikoolla.  

Yleiskokous vahvisti jäsenmaksujen suuruudeksi edelleen € 25 vuosijäsen ja € 200 

ainaisjäsen.  

Kokous keskusteli itsenäisyyspäivän pääjuhlan ohjelmasta ja hyväksyi hallituksen 

ehdotuksen, että juhlan ohjelmalla olisi tulevaisuuteen katsova luonne ja että nuorten 

ohjelman suorittajina olisi näkyvä.  

Tiedottaminen  

Koska jäsenistön puolelta ei löytynyt tiedottajaa, hallitus ehdottaa tehtävään jo 

aikaisemmin ”apulaissihteerinä” toiminutta Aila Rosholmia, mikäli hän hyväksyy 

hallituksen tekemän toimenkuvauksen. Hänen vastuullaan tulisivat siten olemaan 

tapahtumien osallistujakirjanpito sekä yhteydenpito tiedotusvälineisiin. 

Osallistujakirjanpito merkitsee sitä, että Aila laatii listan kaikista eri tapahtumiin 

ilmoittautuneista, tarkistaa jäsenyyden, yhteystiedot, pysäkit sekä osallistumismaksujen 

suorittamisen. Jos ilmoittautumistiedot ovat puutteelliset, Aila joutuu lähettämään 

sähköpostia tai soittamaan saadakseen kaikki tarvittavat tiedot. Samaten hän voi joutua 

ottamaan yhteyttä, jos osallistumismaksun suorittamisesta ei jostain syystä löydy tietoa. 

Tiedottajana hän laatii lehtiin ja radioon menevät mainokset ja puffijutut sekä ylläpitää ja 

päivittää Kalevan nettisivuja ja Facebook-sivuja.  

”Apulaissihteerin” nimike päätettiin muuttaa tapahtumakoordinaattoriksi, mikä vastaan 

paremmin Ailan toimenkuvaa.  

Ilmoittautumiset ja maksut 

Tästä asiasta oli jo lokakuun jäsentiedotteessa, mutta koska puutteelliset sekä pitkin 

”sivuraiteita” tulleet ilmoittautumiset edelleenkin työllistävät tarpeettomasti Ailaa, 

toistetaan periaatteet.  

Toivomuksena on, että kahta poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin tapahtumiin 

ilmoittaudutaan päivystyksessä tai netissä sieltä löytyvää ilmoittautumislomaketta 

käyttäen ja kaikki pyydetyt tiedot (tapahtuman nimi, oma nimi,jäsenyys, yhteystiedot, 

pysäkki ja matkojen osalta huonetyyppi) täyttäen. Se varmistaa sen, että Aila saa tiedon. 

Vastuuhenkilölle puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittauduttaessa on se vaara, että tieto 

ei välitykään Ailalle. Poikkeuksena ovat kuitenkin taide ja tapas -tapahtumat sekä ne 

tapahtumat, joista erikseen mainitaan, että niihin ilmoittaudutaan suoraan 

vastuuhenkilölle.  
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Hallitus kyseli myös kirjanpitäjältämme Elina Mäkelältä hänen kokemuksiaan 

kirjanpidon tositteista. Hänen harras toiveensa oli, että jokaisesta maksutositteesta löytyy 

selvästi kirjattu ”concepto” eli maksun aihe. Jos samalla kuitilla on useita maksuja, 

jokaisen aihe tulisi näkyä. Ei siis esim. pelkästään ”€ 55” vaan ”jäsenmaksu € 25 ja OFM 

konsertti 24.11. € 30, yhteensä €55.” 

Päivystykset 

Syyyskauden viimeinen päivystys on Hemingwayn kirjakaupassa C/Maestra Concepcíon 

Guidet 6, Los Boliches.keskiviikkona 14.12. ja kevätkauden ensimmäinen samassa 

paikassa keskiviikkona 11.01. Joku hallituksen jäsen on paikalla ottamassa vastaan 

ilmoittautumisia niin tilaisuuksiin kuin Kalevan jäseneksikin sekä kertomassa vuoden 

ohjelmasta.  

Taide ja tapas 

To 08.12. Hannu Vuori: Suomen taidelasin kulta-aika  

Kaleva järjesti muutama vuosi sitten suosittuja suomalaisen taidelasin ja antiikkitinan 

esittelytilaisuuksia. ”Vanhemmasta” jäsenistöstä aika monet ovat niihin jo osallistuneet, 

mutta Kalevaan on sen jälkeen liittynyt niin paljon uusia jäseniä, että hallitus päätti 

ehdottaa näitä tilaisuuksia joulukuun tavanomaisen taide ja tapas -tapahtuman tilalle.  

Tilaisuuteen voi ilmoittautua Hannu Vuorelle puhelimitse 678 41 21 79 tai sähköpostitse 

hannu.vuori@hotmail.com. Kerro ilmoittautuessasi, kummasta olet kiinnostunut. Jos 

ilmoittautuneita on tarpeeksi, molemmat tilaisuudet voidaan järjestää. Toinen esim. heti 

seuraavana päivänä pe 09.12. ennen, kuin muuttolinnut lähtevät joululomalle.  

Tämän hetkisten ilmoittautumisten perusteella järjestetään varmuudella lasi-ilta torstaina 

08.12. Tinailta voidaan vielä järjestää seuraavana päivänä, jos riittävästi ilmoittautumisia 

tulee.  

 

Suomen taidelasin kulta-aika 

Tilaisuus:  Taidelasikokoelmaan perustuva esitelmä 

Aika:   Torstai 08.12.2016 klo 19 

Osanottajat: 15 ensimmäistä ilmoittautujaa 

Hinta:  € 5 (sisältää viinitarjoilun) 

Lasi on niin käyttökelpoista tavaraa, että se pitäisi keksiä, ellei sitä  

olisi jo keksitty. Raaka-aineet ovat yleisiä ja halpoja ja valmistus 

helppoa; lopputuotetta voidaan muokata helposti monilla 

menetelmillä; lasi on kemiallisesti inerttia ja helppo pitää puhtaana ... 

Ja siitä voidaan tehdä taidetta.  

Suomalaisen taidelasin historia alkaa varsinaisesti Alvar Aallon 

suunnittelemasta Savoy-vaasista. Suomen tärkeimmät lasitehtaat – 

Nuutajärvi, Iittala, Karhula ja Riihimäki – houkuttelivat monia 1900-

luvun parhaita suunnittelijoita ja taiteilijoita. Franck, Wirkkala, 

Sarpaneva ja monet muut seurasivat Aaltoa. Heidän luomansa 

suomalaisen taidelasin kultakausi kesti 1970-luvun puoliväliin asti, jolloin öljykriisi ja 

kiristyvä ulkomainen kilpailu lopettivat sen.    
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Tilaisuudessa tutustutaan lasin historiaan sen alusta (n. 3000 e.Kr) alkaen mutta 

keskitytään suomalaisen taidelasin kultakauteen.  

 

Figure 1 

Figure 2 

Foinikialaista lasia 

 

Figure 3 Bysanttilaista lasia 
 

Figure 4 Aalto: Savoy 

 

 

Figure 5 Heikki 

Orvola 

 

 

Figure 6 Markku Salo 

 

Figure 7 Kerttu Nurminen 

 

Tilaisuus:   Antiikkitinakokoelmaan perustuva esitelmä  

Aika:   Pe 09.12 klo 19 

Osanottajat: 15 ensimmäistä ilmoittautujaa 

Hinta:  € 5 (sisältää viinitarjoilun) 

 

Meistä monien kokemus tinasta rajoittuu isoäidiltä perittyyn kukkavaasiin tai jugend-

tyyliseen kynttilänjalkaan. Monet ajattelevat, että onpa siinä mitättömän harmaa, 

mielenkiinnoton esine.  

Tina on kuitenkin aikanaan ollut “köyhän hopeaa.” Kaikkea sitä, mikä 

rikkailla oli hopeaa, 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 käsityöläisryhmistä.  

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… 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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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 tekopaikka, tekijä, sijainti, käyttäjä, lahjoittaja …  

08-10.02. Tiede ja tapas: Helsingin yliopistollinen keskussairaala Apua ja tukea etänä, 

klo ?? paikka auki, mahdollisesti uusi seurakuntakoti, Avda Las Salinas, Los Boliches, 

Fuengirola    

Helmikuussa meillä ei olekaan taidetta ja tapasta vaan tiedettä ja tapasta. Meistä kaikki 

voivat tarvita joskus apua, tukea ja ammatillisia mielenterveyspalveluitakin esim. 

omaisen kuoleman, oman tai omaisen vakavan sairauden tai vaikkapa avioeron tai 

konkurssin vuoksi.  

Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS) on kehittänyt yliopistosairaalan 

kokeneiden erityisosaajien vastaanotto-, tutkimus- ja hoitopalveluja niillekin, joiden on 

vaikea tulla vastaanotoille Suomeen. Erityisesti psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä 

palveluita on kehitetty. Suomessa jo tuhannet apua tarvitsevat ovat sitä saaneet 

psyykkisiin ongelmiinsa HYKS:n tuottamista nettiterapioista. Tarjolla on esimerkiksi 

lapsille, nuorille ja aikuisille tehty psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveysasioiden 

palvelusivusto (Mielenterveystalo.fi ilmainen palveluportaali). Palvelu sisältää 

helppokäyttöisiä ja ilmaisia omahoitoja ja oppaita., joissa terapeutti ohjaa asiakkaan 

itsenäistä työskentelyä. HYKS on myös avannut eri lääketieteen osa-alueille 

etävastaanottoja, joita voi käyttää helposti esimerkiksi tietokoneen tai puhelimen 

välityksellä.  

Toimitusjohtaja Markus Orava, ylilääkäri Hanna Tuominen, psykologi ja psykoterapeutti 

Jan-Henry Stenberg ja psykologi Johanna Stenberg kertovat näistä palveluksista sekä 

siitä, kuinka jokainen voi vaikuttaa omaan mielenterveyteensä. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Pikkujoulu ja kulinaarinen kokemus Baskimaan keittiön merkeissä 

Ravintola Mirlo Blanco, Calle Cuesta de la Villa 2, Mijas Pueblo, 

lauantai 03.12.2018 klo 19.30 

Joulukuun kulinaarinen kokemus, joka on samalla 

Kalevan pikkujoulu, vie meidät nauttimaan 

Baskimaan keittiöstä, joka on Espanjan 

gastronomian helmi. Se sijoittuu maailmankin 

kärkikeittiöiden joukkoon. Suhteellisen pienessä San 

Sebastianissa (200.000 asukasta) on yhdeksän 

Michelinin tähdittämää ravintolaa, joista kolmella on 

kolme tähteä, yksi maailman kärkisijoituksista 

asukaslukuun nähden.   

Aurinkorannikolla ei ehkä päästä aivan San Sebastianin tasolle, mutta Mirlo Blancoa 

pidetään yhtenä alueen parhaista baskiravintoloista. Meitä odottaa seuraava menu:  

 

Menu de Navidad  
 

 

APERITIVOS .  

Pimientos del Piquillo Rellenos de Bacalao 

Croquetas Caseras 

Txistorra 
Una ración por cada 4 personas. 

 
 

SOPAS                                      Sopa de Pescado. 

 

 

PLATO PRINCIPAL. 

 

Txangurro. 

O 

Entrecot de Ternera con Salsa de Champiñones 
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POSTRE.                                                             Soufflé Grand Manier 

 

BODEGA: 

Gopa de Cava: Conde de Caralt , Blanc de Blanc, DO Cava 

Refrescos,/ Cerveza/ Agua Mineral/  

Vino Tinto: Viña Salceda, Crianza DO Rioja Alavesa  

Blanco: Itsamendi 7,  DO Bizkaiko Txacolina 

/ Café  y Dulces Navideños  
Una Botella de vino  por cada 3 comensales  

Kaleva subventoi tilaisuutta, joten menun hinta on kaikille € 40. Maksu ja 

ilmoittautuminen viimeistään 28.11. joko Kalevan tilille tai päivystyksessä.  

Olemme pyytäneet taustaksi Baskimaan musiikkia ja pientä esittelyä baskikeittiön 

erityispiirteistä: miten ruoka valmistetaan, mitä raaka-aineita käytetään, miten 

maustetaan, tyypillisiä ruokalajeja ... 

Ravintola on aivan Mijaksen keskustassa, Plaza de la Constitucionin kulmassa, joten 

taksit löytävät sinne helposti. Koska yhteiskuljetus merkitsisi yli tunnin matkaa 

molempiin suuntiin kauimpaa tuleville, Kaleva ei järjestä bussikuljetusta. Hallitus 

suosittelee joko kimppakyytiä tai kimppataksia. Taksi Fuengirolasta maksaa noin 15-20 

euroa. Bussillakin pääsee, lähdöt Fuengirolan linja-autoasemalta:  

17.15 

17.45 

18.15 

18.45 

19.45( siis tunnin tauko) 

 

Alaspäin pueblosta viimeinen bussi lähtee klo 22.00 

Matka kestää noin 15 min. 
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Kaksi Baskien ylpeyttä: Juan Sebastian Elcano, joka retken enbsimmäisen johtajan 

Magalhaesin kuoltua taistelussa alkuasukkaita vastaan Filippiineillä vei loppuun 

ensimmäisen maailmanympäripurjehduksen ja Frank Gehryn piirtämä Guggenheimin 

museo Bilbaossa. 

Uusi aktiviteetti: ”Tapaskeskustelu” 

Jäsenet ovat joskus toivoneet jäsenistön oman potentiaalin ja mielenkiinnon 

tehokkaampaa hyväksi käyttöä. Taide ja tapas oli osittain vastaus tähän; ulkopuolisten 

esitelmöitsijöiden ohella olemme nähneet koko joukon jäseniäkin.  

Sihteerimme Arja Kolehmaisen aloitteesta hallitus päätti kokeilla löytyisikö kiinnostusta 

vapaamuotoisempaankln keskusteluun. Olemme ristineet sen tapaskeskusteluksi, joka 

taide ja tapaksen tavoin järjestettäisiin tapastelun, ehkäpä lounaankin merkeissä. Kuka 

vain voisi ilmoittaa aiheen, josta toivoo vapaamuotoista keskustelua. Ehdottaja voisi itse 

alustaa aiheen tai ehdottaa jotain, mieluimmin jäsenistöön kuuluvaa alustajaa. 

Tavoitteena on saada jäsenistön ääni esille hauskana ja vapaamuotoisena keskusteluna. 

Aiheina voisivat olla ajankohtaiset asiat, jotka kiinnostavat Kalevan jäseniä historiasta 

luonnontieteitten kautta filosofiaan ja politiikkaan. Sääntöjensä mukaisesti Kaleva pysyy 

kuitenkin puoluepoliittisten ja uskonnollisten aiheiden ulkopuolella.  

Tilaisuudelle pyritään saama mahdollisimman matala kynnys. Kuunteleminen riittää, ei 

tarvitse olla äänessä, jos ei halua. 

Ne, joita asia kiinnostaa, voivat ottaa yhteyttä Arjaan arja.kolehmainen@gmail.com tai 

puh +358 451 585 630.arja.kolehmainen@gmail.com tai puh +358 451 585 630. 
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Musiikkitarjonta 

Pjotr Tchaikovski: Baletti Prinsessa Ruusunen (La Bella Durmiente), Teatro 

Cervantes Ke 30.11.2016 klo 20.00 (ilmoittautumisaika ohi) 

Pjotr Tchaikovski, yksi Venäjän romantiikan ajan tunnetuimpia säveltäjiä, sävelsi kuuden 

sinfonian ja kymmenen oopperan lisäksi kolme rakastettua balettia, Joutsenlammen, 

Prinsessa Ruususen ja Pähkinänsärkijän. Ne kaikki kuuluvat  Teatro Cervantesin tämän 

syksyn ohjelmaan. 

Kalevan valitsi tämän syksyn toiseksi baletiksi Prinsessa Ruususen, jonka  esittää 

Serguey Radchenkon Venäjän kansallisbaletti.  

Jos Tchaikovskia voidaan pitää merkittävimpänä balettimusiikin säveltäjänä, Prinsessa 

Ruususen koreografian tehnyttä Marius Petipaa puolestaan pidetään yhtenä kaikkien 

aikojen parhaana koreografina. Ivan Vsevolozhskyn libretto pohjautuu Grimmin 

veljesten versioon ranskalaisen, 1600 luvulla vaikuttaneen Charles Perraultin 

samannimisestä tarinasta. 

 

Málagan Filharmonisen Orkesterin joulukonsert  Teatro Cervantes, To 15.12.2016 

klo 20 

F.Schubert: Sinfonia no 5 

Allegro 

Andante con moto 

Menuetto, Allegro molto con trio 

Allegro vivace 

F.Schubert: Messu no 5 
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Franz Peter Schubert (1797 – 1828) kuoli jo 31-vuotiaana. 

Schubert oli lapsinero, josta hänen opettajansa Antonio 

Salieri sanoi, että itse Jumalan on täytynyt opettaa 

Schubertia. Hän sävelsi tiettävästi jo 10-vuotiaana 

kirkkokuoroille. Varhaisin säilynyt teos on sävelletty 13-

vuotiaana. Lyhyestä elämästään huolimatta hän ennätti 

säveltää yli 600 teosta, jotka kattavat kaikki hänen aikansa 

teostyypit konserttoja lukuun ottamatta. Mukana on mm. 

seitsemän sinfonia, joista ehkä tunnetuin ”keskeneräinen 

sinfonia,” sekä suuri joukko lauluja (Lieder). Schubert teki 

Lied-lauluista merkittävää taidetta. Hänen musiikkiaan ei 

hänen elinaikanaan juurikaan arvostettu, mutta kuolemaa 

seuraavina vuosikymmeninä arvostus nousi ja nykyään 

häntä pidetään yhtenä musiikkihistorian suurimmista 

säveltäjistä.   

Huomaathan, että joulukonsertti on tänä vuonna tavanomaista aikaisemmin eli jo 

15.12.2016.  

Konserttimatkan hinta jäsenille € 40 ja muille € 50 sisältää edestakaisen bussikuljetuksen. 

Ilmoittautumiset ja maksu 09.12. mennessä. Lisätietoja bussikuljetuksesta ja maksusta 

ym nettisivuiltamme www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info tai käy päivystyksessä 

kirjakauppa Hemingwayssa keskiviikkoisin klo 14-16 

***** 

Joulun alla Teatro Cervantesissa on kaksikin balettia, Tchaikovskyn Pähkinänsärkijä 

19.12.2016 ja Joutsenlampi 20.12.2016. Molemmat ovat tietysti ihastuttavia ja perinteisiä 

joulun ajan baletteja. Kumpikin on kuitenkin ollut hiljan Kalevan ohjelmistossa. Hallitus 

päätti sen vuoksi jättää ne tänä vuonna väliin. Pyhä päätös voidaan kuitenkin pyörtää, jos 

jäsenistöltä tulee riittävästi toivomuksia niiden ottamisesta ohjelmaan. Jos siis olet 

kiinnostunut joulubaletista, ota yhteyttä hallitukseen.  

***** 

OFM:n Uudenvuoden konsertti 02.01.2017 klo 19.00 

Concierto Extraordinario de Año Nuevo: Malagan Filharmoninen Orkesteri Manuel 

Hernández Silvan johtamana tahdittaa vuoden 2017 alkuun ohjelmalla, joka koostuu 

useiden säveltäjien iloisista, lyhyistä ja viihteellisistä teoksista:  

Johtaja: Manuel Hernández Silva 

Säveltäjät: J.Turina, R. Leoncavallo, F. von Suppé, J. Offenbach, J. Strauss, F. 

Lehár, R.Chapí, G. Giménez, R. Soutullo/J. Vert  

Solistit: Alba Moreno Chatar soprano ja Pablo García López Tenori 

Konserttimatkan hinta jäsenille € 45 ja muille € 55 sisältää edestakaisen bussikuljetuksen. 

Ilmoittautumiset ja maksu 09.12. mennessä. Lisätietoja bussikuljetuksesta ja maksusta 

ym nettisivuiltamme www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info tai käy päivystyksessä 

kirjakauppa Hemingwayssa keskiviikkoisin klo 14-16 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Giacomo Puccini: Ooppera Tosca, Teatro Cervantes, La 25.02.2017 

Luottaen kalevalaisten oopperainnostukseen Kaleva on varannut 40 paikkaa Toscan 

esitykseen, koska ooppera on jo nyt melkein loppuunmyyty. Jäsenten kannattaa pitää 

kiirettä varatakseen omat lippunsa, koska Kalevankin kiintiö voi osoittautua liian 

pieneksi. 

Suomi 100 vuotta Espanjan Aurinkorannikolla 

 

Valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt liitteessä esitetyn tapahtumapaketin osaksi virallista 

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa nimellä Suomi 100 vuotta Espanjan 

Aurinkorannikolla. Kalenterin keltaisella korostetut tapahtumat ovat jo varmistettuja. 

Sitten lokakuun jäsentiedotteen ei ole tullut muuta uutta kuin, että yksi 

ruuanlaittotyöpajoista (talleres) opettaa espanjalaisia (ja miksei suomalaisiakin 

kiinnostuneita) tekemään suomalaista leipää.  

 

Kevään pitkä matka 

Aragonialaisten Sisilia 

14.03.20.03.2017 

 

Vielä ennättää mukaan (14.12. asti) 

 

Tämä matka on elänyt melkoisesti. Parhaimmillaan oli 29 ilmoittunutta; peruutusten 

vuoksi heitä on nyt vain 19. Matkatoimisto on varmistanut, että matka toteutuu 

alkuperäisellä hinnalla, jos saamme kokoon 22 osanottajaa. Matkatoimisto on myös 

helpottanut eräpäiviä. Matka voidaan peruuttaa ilman kuluja vielä 09.01.2017. Lennot 

voidaan kuitenkin myydä loppuun, jos viivyttelemme kovin pitkään. Sen vuoksi 

tarkistamme tilanteen 15.12. Jos tällöin on koossa vähintään 22 osanottajaa, matka 

toteutuu. Sinä, joka olet jo ilmoittautunut, koetapa houkutella mukaan sukulaisia, 

ystäviä, tuttavia ja kylän miehiä (miksei naisiakin). Ja Sinä, joka olet harkinnut 

matkalle lähtöä, vahvista tulosi.  

Mahdollisesta etumaksun maksamisesta ilmoitetaan noin 10.12.2016. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
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Ensi kevään matka suuntautuu jäsenten ehdottamaan kohteeseen eli Sisiliaan. Koska 

Sisilia kuului satojen vuosien ajan Aragonialleja myöhemmin Espanjalle, matka toteuttaa 

yhtä Kalevan perustavoitetta eli tutustuttaa jäseniä Espanjan kulttuuriin. 

Oppaana on runsaasti kiitelty, erittäin hyvä Italian tuntija FT Liisa Väisänen.  

Matkat hinnat ovat toistaiseksi viitteellisiä, koska erityisesti Vuelingin lentojen mutta 

myös hotellien hinnat elävät.  

Matkan kuvaus tulee tämän jäsentiedotteen kanssa samaan aikaan mutta erillisenä 

dokumenttina.  

Ajankohta   14.3.2017 - 20.3.2017 

Matkan kesto   6 yötä, tiistai - maanantai 

Ryhmän koko   minimi 25 (22) henkilöä 

Lentoaikataulu  14.3.17 Malaga - Barcelona 09:30 – 11:00 VY2114 

14.3.17 Barcelona - Catania 12:15 – 14:15 VY6534 

20.3.17 Palermo - Barcelona 15:25 – 17:15 VY6601 

20.3.17 Barcelona - Malaga 18:55 – 20:25 VY2119 

VY = Vueling 

Hotelli   Hotelli Excelsior Catania 14.- 18.3.2017, www.excelsiorcatania.com 

Hotelli Politeama Palace 18.-20.3.2017, www.hotelpoliteama.it 

Matkan  hinta Jäsenet €1500 eur/hlö/2h huoneessa vieraat € 1560, 1hh lisämaksu  

€ 200. Mikäli matkustajamäärä jää alle 22, matkan hintaa tarkistetaan. 

Hintaan sisältyy  
 Vuelingin lennot Malaga - Barcelona - Catania/Palermo - Barcelona – Malaga, sisältäen         

1 laukku á 23 kg ruumassa ja 10 kg käsimatkatavaraa/henkilö 

 majoitus 4 yötä Catania, 2 yötä Palermo  

 kaupunkivero 4 x 1,50 eur Cataniassa, 2 x 2 eur Palermossa 

 lentokenttäkuljetus Cataniassa 

 opastettu kävelykierros Cataniassa, sisäänpääsy Ursinon linnaan 

 Kokopäiväretki Taorminaan 

 Kokopäiväretki Messinaan 

 bussikuljetus Cataniasta Palermoon, matkalla vierailu Villa del Palermon kävely- ja 

kaupunkikierros, sisäänpääsyt katedraaliin, Palazzo Abatellis maakuntamuseoon ja kapusiinien 

katakombeihin 

 Retki Monrealeen päätyen Palermon lentokentälle 

 Sisäänpääsyt Monrealen katedraaliin ja luostarinpihalle 

 kuulokkeet Palermon kaupunkikierroksella ja Monrealessa 

 matkaohjelman mukaiset ateriat (6 aamiaista, 5 lounasta ja 1 illallinen ruokajuomineen) 

 suomenkielinen opaspalvelu, Liisa Väisänen 

 lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero 

Lisämaksusta  
 Matkavakuutus, suosittelemme varmistamaan, että vakuutus sisältää 

riittävän peruutusturvan 

 muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
OK-MATKAT/Nordic Ferry Center Oy 

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


13 

 

Kalevan yhteystiedot 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info 

ilmoittautumiset@kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

Pieni Roobertinkatu 13 B 

FI-00130 Helsinki, Finland 

 

Maksuehdot 
• Varausmaksu € 400/henkilö (sisältää sekä lentolipun varausmaksun että maapalvelusten 

etumaksun) suoritetaan viimeistään 15.12.2016.  

• Loppumaksu suoritetaan 29.1.2017 

Peruutusehdot 
- koko ryhmän peruutus tai ryhmän sisällä tapahtuvat yksittäiset peruutukset: 

09.01.2017 asti maapalvelut veloituksetta. Jos lentovaraus on tehty, lennon 

ennakkomaksu 30% veloitetaan peruutuskuluina. 

 

Matkan ohjelma on erillisenä liitteenä. 

Ennakkomaksu € 600 (mikä sisältää sekä ns. maapalveluitten ennakon että lentolipun 

varausmaksun) Kalevan tilille noin 10.12.2016 mennessä. Eräpäivä ilmoitetaan erikseen 

ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen netissä.  

 

  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
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Suomi 100 vuotta Espanjan Aurinkorannikolla 

 

Aika Tapahtuman nimi Paikka  Toteuttaja Ohjelma Kontakti/vastuuhen
kilö 

28.0
1.  

Konsertti: Made 
in Finland 

Palacio de 
la Paz, 
Fuengirol
a 

Kivikasvot Kunnianosoitus 
suomalaiselle 
kevyelle 
musiikille 

Ismo Virtanen, 
Leinonat 

18.0
2. 

Konsertti: 100 
vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Málagan 
lasimuseo 

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

100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia  

 

19.0
2. 

Konsertti: 100 
vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Palacio de 
la Paz  

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

100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Hannu Vuori/Kaleva 

20.0
2. 

Konsertti: 100 
vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Castillo 
Bil-Bil 

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

100 vuotta 
suomalaista 
pianomusiikkia 

Hannu Vuori/Kaleva 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
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29.0
3. 

Konsertti: Laulu 
Suomen soi 

Las 
Palmeras 

Aurinkorannik
on 
kamarikuoro 

 Tuija Lohtander, 
Aurinkorannikon 
kamarikuoro 

??.?? Näyttely: 
Suomalaisen 
taidelasin 
kultakausi  

Museo de 
Fuengirol
a?  

Fuengirola  Edustava 
valikoima 
suomalaista 
taidelasia 

Hannu Vuori/Kaleva 

??.?? Luentoja Suomen 
historiasta, 
kulttuurista, 
politiikasta, 
taloudesta … 

Sofia-
Opisto? 

Sofia-Opisto  Luentoja Suomen 
historiasta, 
kulttuurista, 
politiikasta, 
taloudesta … 

Minna Kantola/Sofia-
opisto 

 Kansalaiskeskuste
lut  

Sofia-
opisto  

Sofia-opisto   Kaisa Väyrynen 

??.?? Työpaja: Esim. 
suomalaista 
ruuanlaittoa tai 
käsitöitä 

Sofia-
Opisto? 

Sofia-Opisto Esim. suomalaista 
ruuanlaittoa tai 
käsitöitä 

Minna Kantola / 
Sofia-opisto 

??.?? Elokuvaviikko: 
Suomalaisen 
elokuvan 
tähtihetkiä 

Alfi tai 
Miramar, 
Fuengirol
a 

Fuengirola  n. 20 Suomen 
Elokuvasäätiön 
valitsemaa filmiä 

Rodrigo Romero / 
Hannu Vuori 
Fuengirola / Kaleva 

??.?? Konsertti: 
Mieskuoromusiik
kia 

Málagan 
katedraali
, Málaga 

Laulu-Miehet Suomalaisten 
kuorolaulujen 
parhaimmistoa  

Hannu Vuori  

??.?? Konsertti: 
Mieskuoromusiik
kia 

Palacio de 
la Paz, 
Fuengirol
a 

Laulu-Miehet Suomalaisten 
kuorolaulujen 
parhaimmistoa 

Rodrigo Romero / 
Hannu Vuori 
Fuengirola / Kaleva 

??.04 Feria 
Internacional de 
Fuengirola 

Feria de 
Fuengirol
a 

Fuengirola / 
Nuriasol? 

Avajaispäivän 
teemana Suomi  

Fuengirola / 
Nuriasol? 

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

? Fuengirola ja 
Suomela, 
Kymppipaikka, 
Benalmádena
n suomalaiset 

Esim. 
suomalaisyhteisöj
en 
senioritanssijoitte
n vierailu 

 

05.1
2. 

Concierto: Puente 
entre Finlandia y 
Fuengirola 
n(itsenäisyyspäivä
n aattona)  

 Fuengirolan 
kaupungin 
orkesteri 

Suomalaiste ja 
espanjalaista 
musiikkia. 
Mahdollisesti 
suomalainen 
solisti 

Rodrigo Romero, 
Fuengirola 

06.1
2. 

Itsenäisyyspäivän 
juhla  

Palacio de 
la Paz, 

Kaleva  Kaleva 

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

 Äänite (CD): 
Kulkurin iltatähti, 
Toivo Kärki & 
Aurinkorannikon 
kamarikuoro 
maailmalla 

Castello 
Bil-Bil 

Aurinkorannik
on 
kamarikuoro, 
johtaa Rauno 
Myllylä, Jouni 
Somero,. 
piano ja 
Juhani 
Tepponen, 
viulu 

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

Rauno Myllylä 

 
  

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

Toimintasuunnitelma 2017 v1 

   

Aika Tapahtuma Hinta 

 Kevät  

Helmikuu    

08-10.02. Tiede ja tapas: Helsingin yliopistollinen keskussairaala 

Mielenterveyspalveluita etänä. (Tarkka päivämäärä, aika ja 

paikka avoin) 

€ 6 

To 09.02.  Malagan filharmonisen orkesterin konsertti, Schopin, 

Mozart, Strauss Teatro Cervantes, klo 20 

 

La 18.02 Nuorten pianoakatemia: 100 vuotta suomalaista 

pianomusiikkia, Málagan lasimuseo klo 20 (Suomi  

100 v)  

 

Su 19..02 Nuorten pianoakatemia: 100 vuotta suomalaista 

pianomusiikkia, Casa de la Cultura, klo 17 (Suomi  

100 v) 

 

Ma 20.02.  Nuorten pianoakatemia: 100 vuotta suomalaista 

pianomusiikkia, Castillo Bil-Bil, klo 19 (Suomi 100 v) 

 

La 25.02. Giacomo Puccini: Ooppera Tosca, Teatro Cervantes, klo 20  

Ma 27.02. Yleiskokous, Ravintola Komppis, Av. Nuestro Padre Jesús 

Cautivo 10, los Boliches, Fuengirola klo 17 

 

Maaliskuu   

To 09.03. Malagan filharmonisen orkesterin konsertti, Shostakovich, 

Walton, Grieg, Teatro Cervantes, klo 20 

 

??.03. Taide ja tapas: Aihe avoin, mahdollisesti Veikko Antero 

Koskenniemi, Ravintola Komppis, Av. Nuestro Padre Jesús 

Cautivo 10, los Boliches, Fuengirola, klo 16 

 

??.03.  Päiväretki: Kohde avoin  

14-20.03. Kevään pitkä matka: Aragonialaisten Sisilia  

Huhtikuu    

To 06.03.. Malagan filharmonisen orkesterin konsertti, Teatro 

Cervantes 

  

To 10.04 Taide ja tapas: Mahdollisesti FT Liisa Väisänen: Kataarien 

tie. Ravintola Komppis, Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 10, los 

Boliches, Fuengirola, klo 16 

 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Pe 14.04 Malagan filharmonisen orkesterin konsertti: Semana Santa, 

(J. Brahms)  klo 21 

 

??-??.04. Näyttely Suomkalaisen taidelasin kulta-aika, Casa de la 

Cultura, Fuengirola (Suomi 100 v.) 

 

 
Syksy  

Lokakuu 
  

Su 08.10. Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13  

To 16.10. Taide ja tapas: Aihe avoin. Ravintola Komppis, Av. Nuestro 

Padre Jesús Cautivo 10, los Boliches, Fuengirola klo 16 

€ 5 

??.?? Malagan filharmonisen orkesterin konsertti, Teatro 

Cervantes, klo 20  

 

 Syksyn pitkä matka: Kataarien tie  

Marraskuu   

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

La ??.11 Malagan filharmonisen orkesterin konsertti:  

??.?? Teatro Cervantes: baletti/ooppera  

To 23.11. Ylimääräinen yleiskokous Ravintola Komppis, Av. Nuestro 

Padre Jesús Cautivo 10, los Boliches, Fuengirola klo 17 

 

??.??. Kuorolaulukonsertti: Laulumiehet, Málgan katedraali 

(Suomi 100v.) 

 

 Kuorolaulukonsertti: Laulumiehet, Palacio de la Paz 

(Suomi 100v.) 

 

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.) ? 

 

Ke 06.12. Kalevan itsenäisyyspäivän päivällinen ja pikkujoulu, 

ravintola ??, klo ??  

 

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 
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Hyvää Joulua  

Ja  

Onnellista Uutta Vuotta 
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