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Asociación Cultural 
Kaleva 

 

Jäsentiedote  
Lokakuu 2016 

 

Syksyn 2016 ohjelma 

Marraskuu   

03.-06.11 Syksyn pitkä matka: Murcia, Cartagena ja Lorca (Täynnä)  

To 10.11 Taide ja tapas: Raija Oranen: Aino Ackté ja hänen aikansa, 

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

Boliches, Fuengirola, klo 16 (Huom. uusi paikka) 

€ 5 

To 24.11 Malagan filharmonisen orkesterin konsertti: Prokofjev ja 

Mozart. Teatro Cervantes klo 20 

€ 30/40 

Ke 30.11 Teatro Cervantes: baletti Prinsessa Ruusunen € 55/65 

Ti 22.11. Ylimääräinen yleiskokous: Ravintola Komppis, Av. Nuestro 

Padre Jesús Cautivo 10, los Boliches, Fuengirola, klo 17 

 

Joulukuu   

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

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

ilmoitetaan ilmoittautuneille) 

5 

??.12. Kulinaarinen kokemus (Baskimaan keittiö) ja pikkujoulu  

To 15.12  OFM: Málagan Filharmonisen Orkesterin joulukonsertti  

(F. Schubert) 

€ 40/€ 50 

Ma 02.01. Uuden vuoden Strauss konsertti € 45/55 

 

Hyvä Jäsen 

Syyskausi alkoi mukavasti pool partyn merkeissä hyvässä seurassa ja hyvän ruuan 

parissa. Paikalla oli noin kolmannes Kalevan jäsenistä. Se kertoo hyvää Kalevan 

hengestä. Kunpa sama yhdessäolon henki ja yhteistyön halu jatkuisivat hallituksen uusien 

jäsenten valinnassa sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunnianhimoisen ohjelman 

toteuttamisessa. Syksyn ensimmäinen taide ja tapas aragonialaisten Sisiliasta puolestaan 

antoi esimakua siitä, kuinka eloisa ja syvällisesti niin keskiaikaa yleensä kuin Espanjan 

ja Italian historiaakin tunteva opas meillä tulisi olemaan Liisa Väänäsessä Sisilian 

matkallamme. 
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Yleiskokous 22.11.2016 klo 17,  

Hallitus on vahvistanut yleiskokouksen päivämääräksi tiistain 22.11.2016 ja 

kokouspaikaksi ravintola Komppiksen, Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 10, los Boliches, 

Fuengirola. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Niistä ylivoimaisesti tärkein 

on vuoden 2017 hallituksen valinta. Hallituksesta on jäämässä pois kolme jäsentä: Auli 

Meloni ja Veikko Virta sairauden ja Yrjö Risunen Ruotsissa asumisen vuoksi. Ja tietysti 

kaikki muutkin hallituspaikat ovat jäsenistön päätettävissä. Hallitukseen kaivataan 

kipeästi yhdistyksen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita, aktiivisia jäseniä. 

Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneiden on ilmoittauduttava 

nykyiselle hallitukselle viimeistään 24 tuntia ennen syksyn ylimääräistä yleiskokousta. 

Tiedottaminen  

Tämän vuoden alkupuolelle asti Veikko Virta teki erinomaisen työn Kalevan tiedottajana. 

Meillä oli jokaisesta tapahtumasta ajankohtainen ilmoitus paikallislehdissä ja useimmista 

myös puffijuttu. Myös Radio Finlandia tiedotti ahkerasti Kalevan kuulumisista. Veikon 

sairastumisen jälkeen Yrjö Risunen jatkoi ansiokkaasti tiedottajan tehtävässä. Nyt ovat 

kuitenkin molemmat pois kuvioista, vaikka Yrjö edelleen pitääkin nettisivuja ajan tasalla. 

Tämä on jo valitettavasti näkynyt lehti-ilmoittelun niukkuutena ja puffijuttujen puutteena.  

Kaleva kaipaa kipeästi tiedottajaa. Jos Sinulla on vähänkään kokemusta kirjoittamisesta, 

yhteistyöstä tiedotusvälineitten kanssa sekä nettisivujen hoitamisesta, ryhdy Kalevan 

tiedottajaksi – joko hallituksen jäsenenä tai ulkopuolisena ”virkamiehenä.” Nettisivuissa 

saa opastusta Kotisivukoneelta. Hallitus odottaa yhteydenottoasi.  

Bussipysäkit 

Konserttibussin pysäkkejä jouduttiin viime talvena muuttamaan osin ”junakadulta” 

”bussikadulle” Los Bolichesin rautatieaseman töiden vuoksi. Uusi reitti osoittautui 

hyväksi ja bussin kuljettajat pitävät siitä enemmän kuin vanhasta. Muutokset koskevat 

Fuengirolan Turisti-infon pysäkkiä, joka on korvautunut bussikadulla Fuengirolan linja-

autoasemaa vastapäätä olevalla Portillon pysäkillä, sekä Feria-alueen pysäkkiä, jonka 

tilalla on nyt Angelan pysäkki. Se on noin 30 metriä Avenida los Bolichesin ja C/Maestra 

Concepción Guidetin (”Hemingwayn katu”) risteyksestä Marbellaan päin.  

Bussipysäkit ja aikataulu silloin, kun bussi lähtee klo 18.00 Mezquitalta ovat siis 

seuraavat: 

Mezquita      18.00 
Portillo      18.05 
Angela      18.05 
BP, SEAT liikenneympyrä    18.10 
Torreblanca      18.15 
Playa Bonita hotelli, Torremuelle  18.20 
Casino, Torrequebrada    18.25 
Maite, Benalmadena    18.30 
Cruz Roja, Benalmadena    18.35 
Montemar, Carihuela, Torremolinos  18.40 
Keskuspysäkki, Torremolinos   18.45 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Ilmoittautumiset ja maksut 

Vt. tiedottajamme, hallituksen jäsen Yrjö Risunen on päivittänyt nettisivut. Nyt niiltä 

pitäisi taas löytyä paitsi tiedot tulevista tapahtumista myös tarvittavat painikkeet 

tapahtumiin ilmoittautumiseksi.  

Viime keväästä lähtien apulaissihteerimme Aila Rosholm on pitänyt kirjaa tapahtumiin 

ja matkoille ilmoittautumisista. Ilmoittautumislomaketta on muutettu hänen 

kokemustensa mukaan niin, että se olisi ystävällisempi sekä hänelle että lomakkeen 

täyttäjälle. Toivomuksena on, että kahta poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin 

tapahtumiin ilmoittaudutaan päivystyksessä tai netissä tätä lomaketta käyttäen (ei siis 

esim. suoraan konserttimestarille). Se tai 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. Ilmoittautumislomakkeen tärkeimmät muutokset ovat: 

 Tapahtuma, johon ilmoittaudutaan, on sijoitettu lomakkeen alkuun 

 Pariskunnan molemmat jäsenet ilmoittautuvat samalla lomakkeella 

 ”Rasti ruutuun” täyttömahdollisuus on niin tapahtuman, jäsenyyden kuin 

pysäkinkin kohdalla sekä matkojen kyseessä ollen huonetyypin kohdalla.  

Huomaa erityisesti, että pariskunnan ilmoittautuessa ei enää tarvita kahta lomaketta.   

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 

Päivystykset jatkuvat syksyllä totuttuun tapaan keskiviikkoisin klo 14-16 Hemingwayn 

kirjakaupassa C/Maestra Concepcíon Guidet 6, Los Boliches. Joku hallituksen jäsen on 

paikalla ottamassa vastaan ilmoittautumisia niin tilaisuuksiin kuin Kalevan jäseneksikin 

sekä kertomassa vuoden ohjelmasta.  

Jäsenmaksut 

Vielä puuttuu joitakin jäsenmaksuja. Jos jostain syystä et halua tai voi jatkaa jäsenyyttä, 

ilmoitathan siitä ystävällisesti esim. jäsentiedotteen ”ota yhteyttä” -lomakkeella, jotta 

jäsensihteerimme voi poistaa Sinut jäsenluettelosta. Vuoden 2016 jäsenmaksu on € 25. 

Ainaisjäsenen maksu on € 200.  

Turvaopas ja SOS-passi 

Kalevan on hankkinut jäsenilleen SOS-ryhmän tuottamaa turvaoppaan uutta, 

täydellisempää painosta sekä SOS-passia. Turvaoppaita on tarkoitus tulla yksi 

perheeseen, passeja yksi jokaiselle perheen jäsenelle. Jäsenet voivat hakea omansa 

Hemingwaystä. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Taide ja tapas 

To 10.11. Raija Oranen: Aino Ackte ja hänen aikansa 

Ravintola Komppis, Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 10, los Boliches 42, Fuengirola, 

klo 16 (Huom. uusi paikka). Ilmoittautumiset viimeistään 08.11. Yrjö Risuselle ja 

sähköposti on: risunenyrjo@icloud.com. Vanhaan tapaan maksu maksetaan paikan 

päällä ja sisältää tapaksen ja viinilasillisen. Huomaa uusi paikka.  

To 08.12. Hannu Vuori: Suomen taidelasin kulta-aika ja/tai Mitä vanha tina kertoo?)  

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.  

 

Suomen taidelasin kulta-aika 

Tilaisuus:  Taidelasikokoelmaan perustuva esitelmä 

Aika:   Torstai/Pe 08/09.12.2016 klo 19 

Osanottajat: 15 ensimmäistä ilmoittautujaa 

Hinta:  € 5 (sisältää viinitarjoilun) 

Lasi on niin käytttökelpoista 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.    

Tilaisuudessa tutustutaan lasin historiaan sen alusta (n. 3000 e.Kr) alkaen mutta 

keskitytään suomalaisen taidelasin kultakauteen.  

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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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:   To/pe 08/09.12 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 …  

Musiikkitarjonta 

Huom. konserttien viikonpäivä muuttuu. Se on nyt normaalisti torstai. 

Malagan filharmonisen orkesterin konsertti: Prokofjev ja Mozart. Teatro 

Cervantes To 24.11.2016 klo 20 

Sergei Prokofjev (1881-1953)  

Sinfonia no. 1, op. 25 

Allegro  

Larghetto  

Gaviotta non troppo allegro 

finale molto vivace 

Romeo ja Julia (baletin konserttiversio, osat 1 ja 2) 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Konsertto klarinetille ja orkesterille,  A-duuri 

  

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


7 

 

Kalevan yhteystiedot 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info 

ilmoittautumiset@kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

Prokofjev syntyi Venäjällä, mutta eli vuoden 1918-1936 

Yhdysvalloissa. Neuvostoliittoon paluun jälkeen hänen tyylinsä 

muuttui klassis-romanttiseen ja lyyriseen suuntaan, mihin vaikutti 

maassa vallalla ollut sosialistinen realismi sekä Stalinin painostus 

säveltää vallitsevan linjan mukaista musiikkia. Prokofjev on tunnettu 

omintakeisesta tyylistään, joka on sekä klassista, runollista, ironista 

että humoristista.  

 

Konserttimatkan hinta jäsenille € 30 ja muille € 40 sisältää edestakaisen bussikuljetuksen. 

Ilmoittautumiset ja maksu 18.11. mennessä. Lisätietoja bussikuljetuksesta ja maksusta 

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

kirjakauppa Hemingwayssa keskiviikkoisin klo 14-16 

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

Cervantes Ke 30.11.2016 klo 20.00 

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. 

Balettimatkan hinta jäsenille € 55 ja muille € 65 sisältää edestakaisen bussikuljetuksen. 

Ilmoittautumiset ja maksu 11.11. mennessä (huom. aikainen eräpäivä). Lisätietoja 

bussikuljetuksesta ja maksusta ym nettisivuiltamme www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

tai käy päivystyksessä kirjakauppa Hemingwayssa keskiviikkoisin klo 14-16 

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

 

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). Scubert 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.  

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

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. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
mailto:jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Aurinkorannikon neuvottelukunnan edustajat tapasivat hiljan Rodrigo Romeron, joka 

vastaa Fuengirolan kulttuuriasioista. Fuengirolan kaupunki haluaa tehdä vuodesta 2017 

Suomen ja Fuengirolan ystävyyden juhlavuoden. Tapaamisessa edistyttiin monien 

kalenterissa esitettyjen tapahtumien suhteen. Seuraava kokous on viikon päästä.  

Seuraavassa tapahtumien päivitys:  

Laulumiesten konsertti: Málagan katedraali on ilmoittanut, että Laulumiehet ovat tervetulleita 

konsertoimaan katedraalissa. Katedraali pystyy kuitenkin ilmoittamaan käytettävissä olevat 

päivät vasta vuoden 2017 alkupuolella. Fuengirolan kaupunki vahvisti olevansa kiinnostunut 

toisen konsertin järjestämisestä Palacio de la Pazissa ja varasi Palacion marraskuun 

jälkipuoliskolla. Tarkka päivä määräytyy katedraalin konsertista. Laulumiesten lopullinen 

varmistus puuttuu.  

Nuorten pianoakatemian kolme konserttia 100 vuotta suomalaista pianomusiikkia: 

Pianoakatemian johtaja Niklas Pokki on vahvistanut, että Samuel Eriksson, Liisa Smolander, 

Leevi Ollila ja Tarmo Peltokoski tulevat konsertoimaan Aurinkorannikolle. Lasimuseo on 

vahvistanut järjestävänsä konsertin 18.02. ja Fuengirola 19.02. Fuengirola on varannut Palacio de 

la Pazin. Bil-bilin voi varata vasta pari kuukautta ennen konserttia.  

Suomalainen filmifestivaali: Suomen elokuvasäätiö on vahvistanut lähettävänsä tänne 

Valladolidin filmifestivaaleilla esitettyjä suomalaisia filmejä. Fuengirola otti yhteyttä 

elokuvateatteri Alfiin, joka pyrkii ensi kevään aikana järjestämään viiden päivän (Ma-To) 

mittaisen festivaalin. Festivaalin aikana pyritään esittämään päivittäin yksi klassikko ja yksi 

moderni suomalainen elokuva. 

Suomalaisen taidelasin kulta-aika: Fuengirola vahvisti, että näyttely järjestetään Casa de la 

Culturan tiloissa ensi kevään aikana.  

Luennot Suomen historiasta kulttuurista, taloudesta …: Fuengirola toivoo kolmea espanjan 

kielistä luentoa sekä ”tertuliaa” aiheesta Suomen koulujärjestelmä. Siihen toivottiin mukaan 

suomalaista koulua, muutamaa muuta kansainvälistä koulua (esim. Ruotsi, Saksa ja Englanti) 

sekä espanjalaista koulua.  

Työpaja suomalaisesta ruuanlaitosta: Fuengirolalla on keittoluokka, jossa suomalaiset opettajat 

voisivat opettaa muutaman suomalaisen perinneruuan valmistamista. Suomessahan valittiin 

hiljattain 12 kansallisruokaa (joista yksi in pitsa [juuri näin kirjoitettuna] ja yksi minulle kauhistus 

- maksalaatikko). 

Fuengirolan kaupunginorkesterin konsertti: Konsertti järjestettäisiin todennäköisesti 

itsenäisyyspäivän aattona. Ohjelmistossa olisi suomalaista ja espanjalaista musiikkia sekä 

mahdollisesti suomalainen solisi.  

Vaikka tapaaminen Romeron kanssa oli erittäin myönteinen ja Romero vahvisti monia asioita 

soittamalla välittömästi sinne ja tänne, kaiken toteutuminen ei kuitenkaan ole varmaa. Osittain se 

riippuu meistä. Vain suomalaiset voivat järjestää luennot ja ruokatyöpajat. Tarvitaan esim. 

suomalaisen koulun, Sofia-opiston ja Marttojen panosta.  

 

Itsenäisyyden juhlavuoden pääjuhla 06.12.: Kalevalla on päävastuu Aurinkorannikon 

neuvottelukunnan yhteisen juhlan järjestämisestä. Se on iso vastuu ja suuri työ. Hallitus toivoo 

jäseniltä niin ideoita juhlan ohjelmaksi kuin innostuneita jäseniä viemään asiaa eteenpäin. 

Marraskuun yleiskokouksen esityslistalla tulee olemaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 

Aurinkorannikon pääjuhlan valmistelutoimikunnan valitseminen. 

http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
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Juhlavuoden kalenterista näkyy, että Kalevalla on vastuu myös monista siinä olevista 

tapahtumista. Myös niitten toteuttamiseen kaivataan ideoita, innostusta ja apua. Ilmoittaudu 

hallitukselle. Vuosi 2017 on täällä yllättävän pian.  

 

 

 

Kevään pitkä matka 

Aragonialaisten Sisilia 

14.03.20.03.2017 

 

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. 

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 

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


12 

 

Kalevan yhteystiedot 

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

jäsenasiat@kulttuuri-yhdistys-kaleva.info 

ilmoittautumiset@kulttuuriyhdistys-kaleva.info 

 

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 

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/
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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/
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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 
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