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Tammikuu 2020

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
Aika

Tapahtuma

Hinta

Kevät
Tammikuu
Taide ja tapas: Tuula Karjalainen: Tove Jansson – miljoonien
rakastama, Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42, los
Boliches klo 16

€5

Ti

Taide ja tapas: Raija Oranen: Raija kertoo kirjoistaan “Manu” ja
”Marsalkan ruusu,” Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42,
Los Boliches, Fuengirola, klo 16

€5

To 20.02.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Ravel: La Valse; Elgar:
sellokonsertto E-molli Op. 85; Debussy: La Mer Teatro Cervantes, klo
20

€ 30/40

Ti 22.01.

Helmikuu

Maaliskuu
Ma 02.03.

Varsinainen yleiskokous, Restaurante Alegría, Avda de los Boliches
42, Los Boliches, klo 17

To 26.03.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Beethoven: Sinfonia D-

€ 30/40

molli , Op 67 ja Dvorak: Sinfonia nro 8 G-duuri Op 88

26-29.03.

Kevään pitkä matka: Portugali (Lissabon ja ympäristö). Täynnä

€

Ke

Taide ja tapas: Museo Alborán, Muelle 1, Málaga

Avoin

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Semana Santa:

€ 45/55

Huhtikuu
To. 02.04

Pergolesi: Stabat Mater ja Beethoven: 6. sinfonia F-duuri Op 68
”Pastoraalisinfonia,” Teatro Cervantes klo 20.30

Ke 08.04.

Taide ja tapas: Asko Aulanko: Sibelius Sääksmäellä (vähemmän
tunnettua tietoa Jean Sibeliuksen nuoruuden ajalta) Restaurante
Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16

Ma 13.04.

Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit op. 10 ja 25, Castillo € 10
Bil-Bil klo 19

Kulinaarinen kokemus: Todennäköisesti meren herkkuja

Syksy
Lokakuu
Su 11.10.

Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13

Ke

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin. Restaurante Alegría, Avda de los
Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16

€5

To

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti, Teatro Cervantes, klo 20

€ 30/40

Baletti/Ooppera: Teatro Cervantes
Pianokonsertti: Tuomas Kyyhkynen, Castillo Bil-Bil. Benalmádena
Costa
Syksyn pitkä matka: Mahdollisesti Toledo, Segovia, La Granja ja
Aranjuez
Marraskuu
Ke

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, Restaurante Alegría, Avda de los
Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16

€5

Päiväretki:
Málagan filharmonisen orkesterin konsertti:

€ 30/40

Pianokonsertti: Jouni Somero, Castillo Bil-Bil. Benalmádena Costa
Baletti/ooppera: Teatro Cervantes:
Ke 27.11.

Ylimääräinen yleiskokous, Restaurante Alegría, Avda de los Boliches
42, Los Boliches, Fuengirola, klo 17

Joulukuu
Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, Restaurante Alegría, Avda de los
Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16
To

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Joulukonsertti
klo 20.30)

€

Hyvä Jäsen
Hyvin ansaittu ja toivottavasti mukavasti vietetty joululoma on takanapäin ja edessä on
Kalevan uusi toimikausi. Kuten edeltä näkyy, kevät on kulinaarista kokemusta ja Markus
Ollilan konserttiin liittyvää epävarmuutta (onko Bil-bil käytettävissä) lukuun ottamatta
melko valmis. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö ohjelmaan voitaisi vielä jotain
lisätäkin, jos jäsenistöltä tulee hyviä ehdotuksia. Syksyn osalta ehdotukset erityisesti taide
ja tapas -tapahtumien aiheiksi sekä kulinaarisen kokemuksen aiheeksi ja paikaksi ovat
erityisen tervetulleita.
Hallitus käyttää poikkeuksellisesti jäsenkirjettä hyväkseen etsiäkseen ”kadonnutta
lammasta.” Uusi jäsen Eerik Jukarainen on maksanut jo kahdesti vuoden 2020
jäsenmaksun, mutta ei ole täyttänyt sen paremmin netissä kuin Hemingwayssäkään
jäsenlomaketta. Meillä ei sen vuoksi ole hänen yhteystietojaan. Jos joku tuntee Eerikin tai
Eerik itse näkee tämän, niin hallitus toivoo yhteydenottoa nettisivujen ”Ota yhteyttä” lomakkeella sekä jäsenlomakkeen täyttämistä.
Tämä poikkeusmenettely osoittaa, kuinka tärkeää on antaa erilaisten ilmoittautumisten
yhteydessä kaikki pyydetyt tiedot. Esim. vanhojen ja tuttujenkin jäsenten on syytä
ilmoittaa pysäkkinsä sekä toivomuksensa vierustoveristaan konserttimatkojen yhteydessä
ja ruoka-allergiansa kulinaaristen kokemusten yhteydessä. Tapahtumien vastuuhenkilöiden
ei voida olettaa muistavan niitä automaattisesti.
Päivystykset
Kevätkauden päivystyksen ovat alkaneet ja jatkuvat keskiviikkoisin klo 14-16. kirjakauppa
Hemingwayssä, C/Maestra Concepcíon Guidet 6, Los Boliches huhtikuuhun asti.
Ylimääräinen yleiskokous 25.11.20219
Yleiskokoukseen osallistui 19 jäsentä. Esityslistan tärkein kohta oli Kalevan hallituksen
valinta vuodelle 2020. Vuoden 2019 hallituksen jäsenistä muut paitsi Marja-Terttu
Grabowski olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Uutena ehdokkaana Asko Aulanko
oli ilmoittanut olevansa valmis toimimaan hallituksessa.
Kokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi edelleen Hannu Vuoren sekä hallituksen
jäseniksi Aurora Aholan, Asko Aulangon, Leena Meilahden, Anneli Pekkalan ja Annukka
Salosen. Hallitus sai valtuudet järjestäytyä keskuudessaan. Lisäksi hallitus sai valtuudet
etsiä vielä yhtä jäsentä, joka voitaisiin valita kevään varsinaisessa yleiskokouksessa.
Kokous hyväksyi vuoden 2020 alustavan toimintasuunnitelman sekä alustavan
talousarvion.
Kokouksessaan 11.01.2020 hallitus järjestäytyi siten, että Annukka Salonen jatkaa
varapuheenjohtajana ja Aurora Ahola rahastonhoitajana. Leena Meilahti siirtyy sihteerin
tehtäviin ja uusi jäsen Asko Aulanko ottaa vastuulleen tiedottamisen.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut ovat Kalevan tärkein tulolähde. Sääntöjen mukaan kuluvan vuoden
jäsenmaksu tulisi maksaa helmikuun loppuun mennessä. Monilta jäseniltä se kuitenkin
unohtuu. Joskus saamme tiedustelujakin ”olenko jo maksanut tämän vuoden
jäsenmaksun.” Sekä unohtaneita että Matti Myöhäisiä auttaakseen hallitus tutkii
mahdollisuuksia lähettää Yhdistysavaimen kautta jäsenille lasku jäsenmaksusta helmikuun
puoleen väliin mennessä. Jotkut jäsenet ovat tätä mahdollisuutta kyselleetkin.

Jos Suomeen paluun, sairauden tai jonkun muun syyn vuoksi haluat erota Kalevasta,
jäsensihteeri olisi kiitollinen, jos ilmoittaisit siitä nettisivuilta löytyvällä ”ota yhteyttä
lomakkeella.” Samalla lomakkeella voi ilmoittaa myös osoitteen muutoksista.
Huomaa, että yleiskokouksissa voi äänestää vain, jos kuluvan vuoden jäsenmaksu on
maksettuna. Sama pätee myös tapahtumiin, joissa on eri hinta jäsenille ja ulkopuolisille.
Niihin voivat osallistua jäsenhinnalla vain jäsenmaksunsa siihen mennessä maksaneet.
Kalevan, Vithas Xanit sairaalan ja Lions Clubin yhteinen terveyshanke
Monet jäsenistä ovat varmaan kuulleet Leijonien ja Vithas-Xanit
terveyshankkeesta. Nyt sairaala tarjoaa samaa palvelua Kalevalle.

sairaalan

Sairaala tarjoaa 14 erilaista, yleistä tutkimusta Kalevan jäsenille alennettuun hintaan.
Lisäksi sairaala luovuttaa osan tutkimuksen hinnasta hyväntekeväisyyteen. Koska Leijonat
ovat hyväntekeväisyysjärjestö ja koska heillä on jo kokemusta tämänkin hankkeen
hyväntekeväisyyteen ohjattujen varojen käytöstä, Kalevan hallitus päätti, että sairaala voi
edelleenkin antaa hyväntekeväisyysosan Leijonille. Kaleva esitti kuitenkin Leijonille
toivomuksen, että Kalevan jäsenten ostamista palveluksista tuleva hyväntekeväisyysosa
käytettäisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan toiminnan tukemiseen, esim. Saapas-ryhmän,
Lumipartion tai Aurinkorannikon suomalaisen koulun hyväksi.
Luettelo hankkeeseen sisältyvistä tutkimuksista ja niiden hinnoista sekä ohjeet
tutkimuksiin hakeutumisesta löytyy Kalevan nettisivuilta.
Englantilainen sanonta toteaa, että unssi (28 gr) ehkäisyä on parempi kuin pauna (450 gr)
hoitoa. Eli kannattaa pyrkiä löytämään ongelmat silloin, kun ne ovat vielä hoidettavissa.

Musiikkitarjonta
Kalevan konserttimestarit ovat valinneet kevään konsertit, joitten lyhyt esittely on alla.
Syksyn ohjelma saadaan tietää kesällä. Oopperoista ja baleteista ei ole vielä tietoa, mutta
jos Teatro Cervantesiin tulee jotain kiinnostavaa, se pyritään ottamaan ohjelmistoon.
Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes, torstai 20.02. klo 20.00
Johtaa: Perry So, Hong Kongissa v. 1982 syntynyt ja Yalen yliopistossa opiskellut
kapellimestari
Maurice Ravelilta kuulemme 2 teosta, koreografisen runoelman La Valse ja säveltäjän
tunnetuimpiin teoksiin kuuluvan Boleron M.81.
Brittisäveltäjä sir Edward Elgarilta kuulemme hänen viimeisimpänä merkittävänä
teoksenaan pidetyn, v. 1919 valmistuneen sävellyksen, Konsertto sellolle ja orkesterille mi
menor, op. 85. Solistina on v. 1971 Bilbaossa syntynyt sellotaiteilija Asier Polo.
Claude Debussyn La Mer, 1905 valmistunut kolmeosainen orkesteriteos koostuu osista
”Merellä aamusta keskipäivään”, ”Aaltojen leikki” ja ”Tuulen ja aaltojen vuoropuhelu”.
Teos on saanut vaikutteita japanilaisen Hokusain tunnetusta puupiirroksesta.

Liput ja bussikuljetus: jäsenet 30 €, vierailijat 40 €. Ilmoittautuminen päivystykseen tai
Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistyskaleva.info). Viimeinen maksupäivä 13.02.
Malagan Filharmoninen Orkesteri, Teatro Cervantes, torstai 26.03. klo 20.00
Ludwig van Beethoven: Sinfonia D-molli, Op 67
Antonin Dvorak: Sinfonia nro 8 G-duuri Op 88

Liput ja bussikuljetus: jäsenet 30 €, vierailijat 40 €. Ilmoittautuminen päivystykseen tai
Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistyskaleva.info). Viimeinen maksupäivä 19.03.
Málagan Filharmonisen orkesteri, Teatro Cervantes, Semana Santa: torstai 02.04. klo
20.30
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Luwig van Beethoven: 6. sinfonia F-duuri Op 68 ”Pastoraalisinfonia,”

Liput ja bussikuljetus: jäsenet 45 €, vierailijat 55 €. Ilmoittautuminen päivystykseen tai
Kalevan nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (www.kulttuuriyhdistyskaleva.info). Viimeinen maksupäivä 26.03.
Pianokonsertti: Markus Ollila: Castillo Bil-Bil, Benalmádena Costa Ma 06.04. klo 18
Chopinin etydit, op. 10 ja 25.
Chopinin etydit ovat todellinen pianistin voimannäyte. Ne ovat myös Markus Ollilan
surutyötä siitä, että harvinainen neurologinen sairaus on katkaissut hänen huippulahjakkaan
poikansa pianistin uran.
Bil-bilin saatavuus tänä keväänä ei ole vielä varmaa.

Taide ja tapas
Taide ja tapas -tapahtumat ovat siirtyneet pysyvästi keskiviikkoon alkamaan klo 16.
Ke 22.01. Tuula Karjalainen: Tove Jansson – miljoonien rakastama, Restaurante Alegría,
Avda de los Boliches 42, los Boliches klo 16
Tuula Karjalainen on filosofian tohtori, taidehistorioitsija ja tietokirjailija. Hänen
väitöskirjansa Uuden kuvan rakentajat: konkretismin läpimurto Suomessa ilmestyi v. 1990.
Hän sai Suomen tietokirjailijoiden tietokirjailijapalkinnon v. 2009 ja tietokirjallisuuden
Lauri Jäntin palkinnon v. 2014 teoksestaan Tove Jansson. Tee työtä ja rakasta. Kirja on
käännetty kymmenelle kielelle, mm. kiinaksi ja koreaksi. Monien muiden taidenäyttelyiden
kuratoinnin joukossa hän kuratoi v. 2014 Ateneumin Tove Janssonin 100vuotissyntymäpäivänäyttelyn, josta tuli museon historian suosituin.
Ennen eläkkeelle jäämistään Karjalainen oli mm. Helsingin kaupungin taidemuseon ja
Nykytaiteen Museon Kiasman johtaja.
Karjalainen kertoo, että Jansson kiinnostaa häntä samoista syistä kuin miljoonia
muitakin ihmisiä. Hän oli loistava, Suomen kansainvälisesti tunnetuin taiteilija.
Karjalainen puhuu Jansson elämästä ja taiteesta, ne ovat yhtä ja erottamattomia.

Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
ilmoittautumislomakkeella on välttämätöntä tapaksen varmistamiseksi kaikille ja
ylibuukkauksen estämiseksi. Viimeinen ilmoittautumispäivä maanantaina 20.01.

Ke 12.02. Raija Oranen: Raija kertoo kirjoistaan “Manu” ja ”Marsalkan ruusu,”
Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola, klo 16
Kirjailija Raija Oranen on yksi Suomen
rakastetuimpia ja kiitetyimpiä kertojia. Hän on
kirjoittanut useista suomalaisista
kulttuurivaikuttajista ja valtiomiehistä. Tällä
kertaa Raija tulee kertomaan merkkihenkilöihin
perehtyvien kirjojensa synnystä ja itse henkilöistä
keskittyen kahteen viimeisimpään: Manu ja
Marsalkan ruusu.
Raija vastaa mielellään kysymyksiin.
Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
ilmoittautumislomakkeella on välttämätöntä tapaksen varmistamiseksi kaikille ja
ylibuukkauksen estämiseksi. Viimeinen ilmoittautumispäivä maanantaina 10.02.
Ke Museo Alborán, Muelle 1, Málaga
Viime syksyn Málagan lasimuseoon suuntautuneen taide ja tapas -tapahtuman osanottajat
muistelevat retkeä vieläkin lämmöllä. Tämä tilaisuus jatkaa samaa teemaa:
mielenkiintoinen museo, antoisa esittely, hyvät viinit ja tapakset ja bonuksena vielä upea
sijainti Málagan Muelle Unolla satamaa ja risteilyaluksia katsellen.
Alboránin meri on Välimeren läntisin, Costa del Solin ja
Marokon väliin jäävä osa. Sillä on oma geologiansa,
maantieteensä, eläimistönsä, kasvillisuutensa ja historiansa.
Sen pohjassa on myös se mannerlaattojen leikkauspiste, joka
tarjoaa meille aika ajoin maanjäristyksiä. Sen ylitse tulee
suuri määrä pakolaisia. Museo valottaa kaikkea tätä.
Tilaisuuden hinta on vielä auki. Se tulee sisältämään
kuljetuksen (mikäli oanottajia on riittävästi), museon
sisäänpääsymaksun, esittelyn sekä viinin ja tapaksen.

Ke 08.04. Asko Aulanko: Sibelius Sääksmäellä (vähemmän tunnettua tietoa Jean Sibeliuksen
nuoruuden ajalta) Restaurante Alegría, Avda de los Boliches 42, Los Boliches, Fuengirola,
klo 16
Maksu € 5, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan
ravintolalle.
Tapaksen
varmistamiseksi
kaikille
ja
ylibuukkauksen estämiseksi tilaisuuteen on ilmoittauduttava
Kalevan
nettisivuilta
(www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info)
löytyvällä
lomakkeella.
Viimeinen
ilmoittautumispäivä
maanantai 07.04.

Retket ja matkat
Tämän kevään matka suuntautuu Portugaliin Lissaboniin ja sen lähiympäristöön. Matka
myytiin loppuun melkein samana päivänä, kun tiedot ilmaantuivat nettisivuille.

Syksyn pitkä matka: Espanjan synnyinsijoilla
29.10.-02.11.2020
Madrid on suhteellisen myöhäinen tulokas Espanjan poliittisena ja kulttuurisena
keskipisteenä. Filip II teki Madridista pääkaupungin vasta v. 1561. Madridin ympäristöstä
löytyy kuitenkin paljon sellaista, joka tekee alueesta ja sen kaupungeista Espanjan
synnyinseudun. Segovia oli tärkeä roomalaiskeskus; Toledo oli visigoottien ja Espanjan
pääkaupunki (Valladolidin ohella) ennen Madridia; Isabella kruunattiin Castilian
kuningattareksi Segoviassa jne. Syksyn matkan kohteena ovat Madridin lähiympäristön
kaupungit Toledo, Avila, Segovia, La Granja, Aranjuez, Escorial ja Chinzon. Paitsi
Espanjan synnyinmuistoihin tutustumme moniin muihinkin aiheisiin: esim. el Greco
(Toledo), sisällissota (Toledo, Segovia: Hemingwayn Kenelle kellot soivat -romaani
tapahtuu Segovian lähellä) ja kuninkaallisten kämpät (Aranjuez, La Granja, Escorial).
Yksityiskohtaiset tiedot matkan ohjelmasta ja hinnasta tulevat muutaman viikon sisällä.

Hyvää talvikautta

