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Asociación Cultural
Kaleva

Jäsentiedote
marras 2020

Vuoden 2020 ohjelma
Syksy
Marraskuu
Ti 10.11.

Taide ja tapas: Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus – ja
hiukan muutakin Vietnamin kulttuurista. Restaurante Nuriasol, Avda
de las Salinas 11, Los Boliches, Fuengirola,klo 16

Pe 27.11.

Ylimääräinen yleiskokous, Restaurante Nuriasol, Avda de las Salinas
11, Los Boliches, Fuengirola, klo 17

€5

Joulukuu
Ti 08.12.

Taide ja tapas: Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä.
Restaurante Nuriasol, Avda de las Salinas 11, Los Boliches,
Fuengirola, klo 16

??.12

Kulinaarinen kokemus ja jouluillallinen. Ravintola ?? (coronatilanteen salliessa)

To 17.12.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti klo 20.30
(corona-tilanteen salliessa)

€5

€ 40/55

Tammikuu
Uudenvuoden konsertti. Teatro Cervantes, Málaga (corona-tilanteen
salliessa)

Hyvä Jäsen
Syksyn ohjelma on edelleen valitettavan köyhä. Hallitus tietää toki, että suuri osa
jäsenistä on vielä Suomessa odottaen sekä pandemian laantumista että rokotteen tuloa.
Siitä huolimatta toivomme syksyn tilaisuuksiin mahdollisimman runsasta osanottoa –
tietysti maski naamalla, etäisyyksiä kunnioittaen ja korkeintaan kuusi henkeä samassa
pöydässä.
Nykynäkymillä taide ja tapas -tilaisuudet järjestetään. Yhdistetystä kulinaarisesta
kokemuksesta ja jouluillallisesta sen paremmin kuin joulu- ja uudenvuoden konserteista
emme osaa sanoa varmuudella vielä mitään.
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Hallitus kuulisi mielellään jäsenistön mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia siitä, mitä näin
corona-aikana voidaan tehdä. Ota siis yhteyttä joko nettisivujen ”ota yhteyttä” lomakkeella tai käy päivystyksessä.
Päivystykset (huom. uusi päivystyspaikka)
Vaikka kävijöitä ei ymmärrettävästi ole juurikaan ollut, päivystykset jatkuvat
keskiviikkoisin klo 14–16 joulukuun puoleen väliin. Hyvän kumppanimme kirjakauppa
Hemingwayn suljettua ovensa päivystyspaikka on muuttunut. Se on nyt ravintola Kukko,
Avda de los Boliches 4, los Boliches, Fuengirola. Joku hallituksen jäsen on paikalla
ottamassa vastaan ilmoittautumisia niin tilaisuuksiin kuin Kalevan jäseneksikin sekä
kertomassa yhdistyksemme ohjelmasta. Jäsenmaksutkin voi siellä maksaa.
Ylimääräinen yleiskokous pe 27.11.2020 klo 17
Sääntömääräinen ylimääräinen yleiskokous pidetään pe 27.11. (huom. korjattu päivä)
ravintola Nuriasolissa, Avda de las Salinas 11, Los Boliches, Fuengirola, klo 17. Esillä
on sääntömääräiset asiat.
Kevään varsinainen yleiskokous päätti siirtää tilinpäätöksen vahvistamisen ja
vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle ylimääräiseen yleiskokoukseen, koska
vuoden 2019 tilejä pitänyt tilitoimisto ei ollut saanut niitä valmiiksi. Kalevan
aikaisemmin menestyksellä käyttämä tilitoimisto Tili-Junta teki kirjanpidon uudestaan,
vaikka olikin siirtynyt Suomeen.
Toiminnantarkastajamme Ossi Louko ei coronan vuoksi ole vielä palannut Espanjaan.
Koska hän ei pysty ylimääräiseen yleiskokoukseen mennessä perehtymään Espanjassa
olevaan tilinpäätökseen, hän on ehdottanut hallitukselle, että sekä vuoden 2019 että
vuoden 2020 tilinpäätös siirrettäisiin kevään varsinaiseen yleiskokoukseen. Hallitus tulee
esittämään tätä ylimääräiselle yleiskokoukselle.
Yleiskokouksessa valitaan hallitus. Nykyinen hallitus on toiminut jo pitkään samalla
kokoonpanolla ja näkisi mielellään tuoreita kasvoja. Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu
hallitukselle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä klo 12.
Hallitus toivoo runsasta osanottoa coronasta huolimatta. Kokousasiakirjat lähetetään noin
viikon kuluttua.
Jäsenmaksu 2020 ja 2021
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yleiskokoukselle, että vuoden 2020 jäsenmaksu kattaisi
myös vuoden 2021, koska tänä vuonna toimintaa on coronan vuoksi ollut hyvin vähän.
Jäsenmaksusta päättäminen kuuluu sääntöjen mukaan yleiskokoukselle.
Hallitus ilmoittaa yleiskokouksen päätöksen jäsenistölle mahdollisimman pian
yleiskokouksen jälkeen. Jos olet jo maksanut vuoden 2020 jäsenmaksun, kuten 145
jäsentä 238 vuosijäsenestä on tehnyt, odota siis tätä ilmoitusta ennen, kuin kiirehdit
maksamaan vuoden 2021 jäsenmaksun (jota Sinun ei ehkä ylimääräisen yleiskokouksen
päätöksestä riippuen tarvitse maksaakaan). Jos toisaalta et ole vielä maksanut vuoden
2020 jäsenmaksua, tee se välittömästi, jos haluat osallistua ylimääriseen yleiskokoukseen
tai viimeistään helmikuun 2021 loppuun mennessä, jos haluat osallistua kevään
varsinaiseen yleiskokoukseen ja Kalevan ensi vuoden toimintaan jäseneduin.
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Nettisivut
Ei niin suurta pahaa, ettei jotain hyvääkin (esim. toivottavasti Yhdysvaltojen presidentti
vaihtuu suurelta osin coronan ansiosta). Corona on myös antanut hallituksen jäsenille
aikaa täydentää Kalevan nettisivuja historiallisella aineistolla niin jäsenistön kuin
historiikin kirjoittajienkin iloksi. Sekä ”Muistoja matkoilta” että Tapahtumatarinoita”
on täydennetty sekä teksteillä että erityisesti kuvilla. Parhaat kiitokset niille jäsenille,
jotka lähettivät puheenjohtajalle valokuviaan. Käypä katsomassa ja muistele menneitä.

Musiikkitarjonta
Emme vielä tiedä viiranomaisten määräyksiä ja niistä johtuvaa Teatro Cervantesin
käytäntöä joulu- ja uuden vuoden aikoihin. Hallitus toivoo kuitenkin, että konserttimatkat
voidaan järjestää. Joulukonsertin ohjelma näyttää hyvin mielenkiintoiselta.
Teatro Cervantes, Joulukonsertti torstai 19.12. klo 20.30
Director:
José María Moreno
Giocchino Rossini (1792 – 1868)
Guillermo Tell – Obertura
Giaccomo Puccini (1858 – 1924)
Misa de Gloria en La mayor, SC. 6 (versión reducida)
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Tenor:
Eduardo Aladrén
Bajo-Barítono:
Rui Silva
Coro de Ópera de Málaga
Director:
Salvador Vázquez
Liput ja bussikuljetus: jäsenet 45 €, vierailijat 55 €. Ilmoittautuminen päivystykseen tai
Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistyskaleva.info).
Konserttimatka järjestetään pandemiatilanteen mukaan.

Taide ja tapas
Nuriasol on vahvistanut, että taide ja tapas -tilaisuudet voidaan järjestää tämänhetkisiä
viranomaisten määräyksiä kunnioittaen. Seuraavassa muistin virkistämiseksi kahden
suunnitellun tilaisuuden ohjelma.
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Ti 10.11. Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkataide ja hiukan muutakin Vietnamin
kulttuurista. Ravintola Nuriasol klo 16

Hannu vietti kolme vuotta Vietnamissa ulkoministeriön
rahoittaman lasten terveydenhuollon kehittämisprojektin
vetäjänä ja tutustui silloin lakkamaalaukseenkin. Se on
Vietnamin lahja maailman taiteelle. Vaikka lakan käytöllä
on hyvinkin pitkät perinteet, taiteen tekoon sitä on käytetty
vain hiukan vajaat sata vuotta. Lakkamaalaus on teknisesti
erittäin vaativa taiteen laji, mutta se ”potkii ja voi hyvin.”
Taideakatemiassa on lakkamaalauksen koulutussuunta ja
Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä on monia
lakkamaalaukseen erikoistuneita gallerioita.
Vietnam on myös monella muulla tapaa
kulttuurisesti kiehtova maa. Vaikka se on pintaalaltaan hiukan Suomea pienempi, siellä on lähes
100 miljoonaa asukasta. Sieltä löytyy Filippiinien
jälkeen Aasian toiseksi suurin roomalaiskatolisten
joukko ja 56 vähemmistökansallisuutta. Maa
ylpeilee naisten tasavertaisesta asemasta.
Lakkamaalauksen ohella vesinukketeatteri on
Vietnamin toinen ainutlaatuinen taidemuoto.
UNESCO:n
suojelukohteita
löytyy
niin
aineettomassa kulttuurissa kuin rakennuksissa ja
luonnossa.
Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
Ti 08.12. Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä Ravintola Nuriasol klo 16
”Nuori Sibelius Sääksmäellä” kertoo Sibeliuksen nuoruusvuosista ja elämästä
Sääksmäellä DVD;n muodossa. Sääksmäkeläinen Pekka Kansanen on käsikirjoittanut ja
tuottanut videon.
Asko kertoo: Sääksmäki on keskiaikainen hallintopitäjä keskisessä EteläSuomessa. Laajimmillaan se käsitti suurimman osan silloista Hämettä.
Sääksmäki liitettiin vanhaan myllykyläänsä Valkeakoskeen 1973.
Synnyinpaikkani Päivölän Kansanopisto on ollut ja on edelleenkin
Sääksmäen kulttuurikeskus, jossa monet suomalaiset kulttuurihenkilöt ovat
viettäneet kesiään.
Päivölänmäen etelärinteellä on laavu, josta näkee Saarioisjärven yli Kantalan kartanon
maille. Nuori Sibelius oleskeli kesäisin kartanossa. Olen kertonut useasti laavulla
vieraileville, kuinka noin 15-vuotias Sibelius oli sorsastamassa vastapäisellä Kantalan
rannalla ja putosi liejuun – eikä päässyt ylös. Talon isäntä huomasi tapahtuneen ja sai
Sibeliuksen pelastettua. Ilman häntä Finlandia-hymni olisi jäänyt säveltämättä.
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Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla

Retket ja matkat
Portugalin matka
Viime kevääksi suunniteltu Portugalin matka oli hyvin suosittu. Maksimiosanottajamäärä
tuli täyteen nopeasti ja osa kiinnostuneista jäi jonotuslistalle. Matka jouduttiin kuitenkin
peruuttamaan coronan vuoksi. Olemme sopineet matkatoimisto Meriaturin kanssa, että
yritämme järjestää matkan ensi keväänä maaliskuun jälkipuoliskolla (28.03. jälkeen).
Toivottavasti kaikki ne, jotka ilmoittautuivat viime kevään matkalle, ovat edelleen
lähdössä mukaan. Heidän sekä jonotuslistalaisten että uusien matkasta kiinnostuneiden
tulisi ilmoittautua matkatoimisto Meriaturille osoitteesta https://meriatur.com/kaleva/
löytyvällä ilmoittautumislomakkeella, jotta näemme, onko matkan järjestämiseen
edelleen riittävästi kiinnostusta. Kun tämä on varmistunut, Meriatur lähettää
ilmoittautuneille laskun ennakkomaksusta.
Tällä hetkellä ilmoittautuneita ei vielä ole tarpeeksi, joten ilmoittautumisaikaa on
pidennetty tammikuun loppuun.
Matka Espanjan synnyinsijoille
Tämän matkan piti tapahtua tänä syksynä. Olemme sopineet matkatoimisto RutaSolarin
kanssa, että sitä siirretään vuodella. Se järjestetään, jos riittävästi osanottajia ilmoittautuu,
28.10.-01.11.2021.
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Toivottavasti kaikki ne, jotka ilmoittautuivat tämän syksyn matkalle, ovat edelleen
lähdössä mukaan. Heidän sekä jonotuslistalaisten että uusien matkasta kiinnostuneiden
tulisi ilmoittautua matkatoimisto RutaSolarille (sofia@rutasolar.com) viimeistään
31.01.2021, jotta näemme, onko matkan järjestämiseen edelleen riittävästi kiinnostusta.
Kun tämä on varmistunut, RutaSolarin lähettää ilmoittautuneille laskun
ennakkomaksusta.
Vaikka ilahduttavan monet ovat jo vahvistaneet jatkuvan kiinnostuksensa matkaan,
ilmoittautuneiden määrä ei kuitenkaan vielä riitä matkan järjestämiseen. Vahvista siis
kiinnostuksesi ensi tilassa, jotta matkajärjestelyjä voidaan viedä rauhassa eteenpäin.

Mielekästä tekemistä ja ajanvietettä pandemian aikana
Kalevan tavanomaisesta käytännöstä poiketen tässä jäsentiedotteessa on kaupallisen
toimijan toimittamaa mainosmateriaalia. Hallitus pitää sitä kuitenkin näin corona-aikana
palveluna jäsenistölle. TUTORSin matkat, luennot jne. liittyvät hyvin Kalevan
normaaliaikojen kulttuuritarjontaan. Lisäksi tunnemme toimijat hyvin: Liisa Väisänen on
ollut pidetty oppaamme, Merika Haavisto on tullut monille kalevalaisille tutuksi Sofiaopistossa ja viime vuoden itsenäisyyspäivän juhlan kiiteltynä juontajana, ja Filip Bovinin
kanssa olemme olleet yhteistyössä hänen olleessaan Suomelan toiminnanjohtaja.

TUTORS-tuotteet
e-Kirja

Tietokirjailija FT Liisa Väisänen kertoo uusimmassa kirjassaan 1400-luvun
aikakaudesta, jolloin renessanssin tulkitaan syntyneen. Näkökulmamme renessanssiin on
usein vain taidehistoriallinen. Renessanssilla on kuitenkin useat kasvot, myös poliittiset,
ja siksi on mielenkiintoista tarkastella tapahtumia tutustuen henkilöön, josta kirjailija
toteaa: ”Hän oli renessanssi-ihminen!” Veli Girolamo Savonarolan elämäntarina, opit ja
tavoitteet kerrotaan kirjassa intensiivisesti, ja samalla aikalaiselämä tapoineen kaikkineen
avautuu lukijalle. ” Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola syntyi 1452. Hän oli
uskonpuhdistaja ennen uskonpuhdistusta, mutta oli ehdottomasti myös poliitikko.”
Lisätiedot löydät sivulta: https://kurssit.tutors.fi/tuote/girolamo-savonarola-renessanssintoiset-kasvot/
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e-Matkat

E-matkakohteiksemme asiantuntijamme FT Liisa Väisänen on valinnut merkittäviä
kulttuurikohteita.
Lisätiedot löydät sivulta: https://kurssit.tutors.fi/#virtuaalimatka

e-Luennot
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E-luentovalikoimastamme löydät useita kiinnostavia aiheita käsitteleviä luentoja.
Tarjolla on niin luentoja lääketieteen historiasta kuin eri uskonnoista. Voit niiden avulla
tutustua uskontojen taustoihin ja symboliikkaan. Myös kauneuden ja rumuuden historiaa
käsittelevä osuus on osoittautunut kiinnostavaksi.
Lisätiedot löydät sivulta: https://kurssit.tutors.fi/#kurssi

Katso ja maalaa - Sitruunan tarina

Uusin julkaisumme yhdistää tieteen ja taidon. Taidemaalari Tero Annanolli ja
taidehistorioitsija Liisa Väisänen kertovat ja näyttävät, miten klassinen aihe maalataan
kankaalle.
Lisätiedot löydät sivulta: https://kurssit.tutors.fi/#katso-ja-maalaa

TULOSSA
Taskumatkaopas
Uudenlaista matkailua taskumatkaoppaan avulla. Löydä Fuengirolan ja Malagan
tärkeimmät kohteet asiantuntevan opastuksen avulla. Liisa Väisänen on mukanasi
kätevästi äänin ja kuvin omassa älylaitteessasi.

TULOSSA
Español con Esperanza
Lähde opiskelemaan espanjan kieltä uudella ja innostavalla tavalla mukaansatempaavin
ja interaktiivisin videoin. Videosarjassamme opettaja Merika Haavisto tarjoaa Sinulle
elämyksiä Espanjan kulttuuriin ja kielen oppimiseen.

Uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme osoitteessa https://tutors.fi/uutiskirje.
Uutiskirjeessä kerromme tulevista julkaisuista sekä jaamme VIP-etuja.

Seuraa meitä myös
Facebook https://fb.com/tutors.fi
Instagram https://instagram.com/tutors_fi
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCExpaWYmm6heoI5eLjW9i_g/videos
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TuShop
HUOM! Julkaisemme uudet internetsivut joulukuun alkuun mennessä, sitä ennen
käytäthän osoitetta https://kurssit.tutors.fi
TuShop verkkokaupastamme löydät kaikki tuotteemme osoitteesta https://tutors.fi.
Bambora-maksuvälittäjä ohjaa Sinut omaan verkkopankkiisi maksamaan ostoksesi
turvallisesti.
Info@tutors.fi
FI: +358 20 144 2100
ES: +34 603 123 657
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