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Asociación Cultural

Jäsentiedote

Kaleva

Lokakuu 2021

Syksyn 2021 ohjelma
Lokakuu
Su 10.10.

Syyskauden avajaiset ”Pool party”, klo 13

La 16.10.

Taide ja tapas: Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus ja
vähän muutakin Vietnamin kulttuurista, ravintola Kukko, los
Boliches, Fuengirola, klo 15

€6

Marraskuu
Ma 08.11.

Päiväretki: Roomalaisten Fuengirola
Pianokonsertti: Markus Ollila: Chopinin etydit, op. 10 ja 25,
Castillo Bil-Bil, Benalmádena Costa (ei vahvistettu)

La 13.11.

Taide ja tapas: Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä,
ravintola Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 15

23.–24.11.

Kahden päivän retki: Viiniä, mätiä ja rommia

Pe 26.11.

Ylimääräinen yleiskokous, todennäköisesti ravintola˛ Kukko, Los
Boliches, Fuengirola, klo 17

Joulukuu
To 02.12.

Málagan filharmonisen orkesterin konsertti: Sibelius, Teatro
Cervantes, klo 20

€ 30/€40

11.12.

Taide ja tapas: Pitäjä ja aihe avoin, mahdollisesti Raija Oranen:
Anita Välkki, Ravintola Kukko, los Boliches, Fuengirola, klo 15

€6

To 16.12.

Málagan filharmonisen orkesterin joulukonsertti: Mahler, Forrest
Teatro Cervantes klo 20.30

€ 40/€ 50

Hyvä jäsen
Edellisen jäsenkirjeen optimismi ei valitettavasti ollut kaikilta osilta perusteltua. Corona
varjostaa edelleen tapahtumien toteuttamismahdollisuuksia. Suurimmat muutokset
suunnitelmissamme kohdistuvat matkoihin, retkiin ja konsertteihin. Monissa Espanjan
synnyinsijoille suuntautuvaksi suunnitellun syksyn pitkän matkan käyntikohteissa on
edelleen kävijämäärien rajoituksia. Koska kolme neljännestä osanottajista tuskin haluaa
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odottaa kadulla, kun yksi neljännes on sisällä, matka joudutaan valitettavasti siirtämään
joko keväälle tai syksyyn 2022. Myös retkien päivämääriä on jouduttu muuttamaan.
Teatro Cervanteskin rajoittaa kuulijamäärää 15.11. asti eikä sen vuoksi myy Kalevalle
lippuja alennettuun hintaan tätä ennen.
Hallitus on päättänyt kokeilla uusien, nuorempien jäsenten houkuttelemista sillä, että
tapahtumia järjestetään työssä käyville jäsenille paremmin sopivina aikoina. Tämän
vuoksi taide ja tapas -tilaisuudet on kokeilumielessä siirretty lauantaiksi.
Yllä oleva ohjelma muutettuine päivämäärineen on toivottavasti lopullinen.
Päivystykset keskiviikkoisin klo 14–16 (huom. uusi päivystyspaikka)
Päivystys alkaa keskiviikkona 06.10. uudessa päivystyspaikassa: ravintola
Kardemumma, Avda Nuestro Padre Jesús Cautivo 44, los Boliches, Fuengirola.
Päivystyksessä voi ilmoittautua sekä tilaisuuksiin että jäseneksi, maksaa pieniä maksuja
ja kysellä Kalevan toiminnasta. Kardemumman mukana Kaleva palaa ikään kuin takaisin
juurilleen. Sieltä sai ennen internet-aikaa Kalevan tapahtumien lippuja. Kardemumma on
myös logistisesti hyvällä paikalla lähellä Renfen juna-asemaa sekä bussipysäkkejä.
Jäsenmaksu 2020 ja 2021
Ylimääräinen yleiskokous hyväksyi vuosien 2020 ja 2021 jäsenmaksujen yhdistämisen.
On ymmärrettävää, että osa jäsenistä (48 vuosijäsentä) on siitä huolimatta jäänyt
pandemian poikkeuksellisissa oloissa odottamaan toiminnan alkamista ennen kuin ovat
maksaneet tämän yhdistetyn jäsenmaksun.
Vaikka toimintaa ei coronan vuoksi ole juuri ollutkaan, Kalevalla on joukko kiinteitä
kustannuksia, jotka joudumme maksamaan toiminnan laajuudesta riippumatta. Kahden
vuoden jäsenmaksujen yhdistäminen pudottaa kuitenkin jäsenmaksutulot, Kalevan
tärkeimmän tulolähteen, puoleen. Hallitus toivoo sen vuoksi hartaasti puuttuvien,
jäsenmaksujen maksamista. Jos olet jo maksanut joko v. 2020 tai 2021 jäsenmaksun,
Sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Joukko Kalevan jäseniä on jo ilmoittanut jäävänsä coronan jälkimainingeissa pysyvästi
Suomeen. Jos et aio palata Espanjaan ja haluat sen vuoksi – tai jostain muusta syystä erota Kalevasta, ilmoitathan siitä ensi tilassa nettisivujen ”Ota yhteyttä” -lomakkeella.

Su 10.10. Syyskauden avajaiset
Vanhaan tapaan Kalevan kutsuu kaikki
jäsenet, heidän perheenjäsenensä sekä
ystävänsä aloittamaan syyskautta buffetlounaan merkeissä. Uima-altaan äärellä on
mukava tavata taas pitkästä aikaa vanhoja
ystäviä, tutustua uusiin sekä muistella
mennyttä kesää, verrata corona-kokemuksia
ja suunnitella tulevaa talvikautta. Hallitus
toivoo
erityisesti
uusien
jäsenten
osallistuvan tilaisuuteen joukolla. Siinä on
hyvä tilaisuus saada kuva siitä, keitä Kalevaan oikein kuuluu, ja todeta, että Kaleva
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näyttää olevan mukava porukka. Vanhojen jäsenten puolestaan toivotaan houkuttelevan
mukaan sellaisia ystäviään, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita Kalevan jäsenyydestä.
Ilmoittautumiset netin kautta 07.10. mennessä. Ilmoittautuneille voidaan tarvittaessa
lähettää ajo-ohjeet. Pyydä niitä osoitteesta hannu.vuori@hotmail.com. Tilaisuus on
jäsenille ilmainen, vieraat maksavat € 20 Pimenton dulcen (Arnell) tarjoamasta runsasta
lounaasta juomineen.

Musiikkitarjonta
Teatro Cervantes jatkaa kuulijamäärän rajoitusta 15.11. asti. Joudumme tämän vuoksi
luopumaan lokakuulle ja marraskuulle suunnitelluista konserteista. Korvauksena on
torstain 02.12. hieno Sibelius-konsertti, jota voi pitää vaikkapa osana itsenäisyyspäivän
viettoa.
02.12. Sibelius (Finlandia, viulukonsertto ja toinen sinfonia)
16.12. Joulukonsertti: Mahler, Forrest

Taide ja tapas
Hannu Vuori: Vietnamilainen lakkamaalaus – ja hiukan muutakin Vietnamin
kulttuurista, la 16.10. klo 15, ravintola Kukko, los Boliches
Syksyn ensimmäisen taide- ja tapaksen aiheena on vietnamilainen
lakkamaalaus sekä vähän muutakin Vietnamin kulttuurista, joista
kertoo Hannu Vuori. Lakkamaalausta voidaan pitää Vietnamin
lahjana 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.” Maan taideakatemiassa on lakkamaalauksen
koulutussuunta ja Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä on monia lakkamaalaukseen
keskittyviä gallerioita.
Vietnam on myös kulttuurisesti kiehtova maa.
Vaikka se on pinta-alaltaan hiukan Suomea
pienempi, siellä on lähes 100 miljoonaa asukasta.
Heidän joukostaan löytyy mm. Filippiinien jälkeen
Aasian toiseksi suurin roomalaiskatolisten joukko ja
56 vähemmistökansallisuutta. Maa ylpeilee naisten
tasavertaisesta asemasta. Lakkamaalauksen ohella
Vietnamissa on toinenkin ainutlaatuinen taidemuoto,
vesinukketeatteri.
UNESCO:n
suojelukohteita
löytyy niin aineettomassa kulttuurissa kuin
rakennuksissa ja luonnossakin.
Maksu € 6, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
lomakkeella viimeistään 14.10.
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La 13.11. Asko Aulanko: Nuori Sibelius Sääksmäellä Ravintola Kukko klo 15
”Nuori Sibelius Sääksmäellä” kertoo Sibeliuksen nuoruusvuosista ja elämästä
Sääksmäellä DVD:n muodossa. Sääksmäkeläinen Pekka Kansanen on käsikirjoittanut ja
tuottanut videon.
Asko Aulanko kertoo: Sääksmäki on keskiaikainen hallintopitäjä
keskisessä Etelä-Suomessa. 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.

Maksu € 6, joka sisältää tapaksen ja juoman maksetaan suoraan ravintolalle.
Ilmoittautuminen Kalevan nettisivuilla (www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info) olevalla
lomakkeella viimeistään 11.11.

Retket ja matkat
Corona on riepotellut pahemman kerran pitkien matkojen suunnitelmiamme. Vielä
kesällä uskoimme, että syksyn matka Espanjan synnyinsijoille voitaisiin toteuttaa. Näin
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ei kuitenkaan ole, koska puolessa suunnitelluista kohteista on edelleen kävijärajoitus (7
henkeä kerralla). Jos jäsenillä riittää innostusta ja kiinnostusta ja viranomaismääräykset
sallivat, voimme yrittää järjestää sekä Portugalin matkan että matkan Espanjan
synnyinsijoille jo ensi keväänä. Vaihtoehtoisesti järjestämme vain toisen näistä
matkoista ja toinen siirretään suosiolla syksyyn 2022.
Portugalin matka
Hallitus on sopinut matkatoimisto Meriaturin kanssa, että matka siirretään joko ensi
kevääseen tai sitten syksyyn 2021.
Matka Espanjan synnyinsijoille
Hallitus on alustavasti sopineet matkatoimisto Ruta Solarin kanssa, että matka siirretään
joko ensi kevääseen tai sitten syksyyn 2022.
Roomalaisten Fuengirola Ma 08.11.
Monet meistä pitävät Fuengirolaa pienestä kalastajakylästä melko persoonattomaksi
turistikeskukseksi kasvaneena kaupunkina. He voivat myös ajatella tuntevansa
kotikaupunkinsa niin hyvin, ettei siihen tutustumiseen kannata tuhlata aikaa eikä voimia.
Kalastajakylän takaa löytyy kuitenkin paljon historiaa, joka varmasti kiinnostaa –
erityisesti jos sitä esittelee niin verraton opas kuin tri Liisa Väisänen.
Sukellus roomalaiseen Fuengirolaan perehdyttää meidät antiikin roomalaiseen
kulttuuriin. Fuengirolan alueet siirtyivät puunilaisilta roomalaisille toisen puunilaissodan
aikana.
Aloitamme kierroksemme aamulla klo 10.00 Torreblancan roomalaiselta kylpyläalueelta.
Se on peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta ajan laskumme alun jälkeen. Näemme samalla
alueella, kuinka kylpyläalueet korvattiin suolakalan kuivausaltailla.
Torreblancasta siirrymme Fuengirolan Finca el secretario -alueelle, jossa valmistettiin
kaikissa roomalaisissa ruokapöydissä tarjottua garum-kastiketta. Tälläkin alueella on
nähtävissä roomalaisen kylpylän ennallistuksia.
Jatkamme matkaamme kohden Sohailin linnaa. Matkalla sivuutamme Paseon roomalaiset
marmoripylväät. Sohailin linnan näkyvimmät rakenteet ovat arabiajalta, mutta se on
rakennettu roomalaisen castrumin päälle.
Jatkamme
tutustumista
roomalaiseen
kulttuuriin
Mijaksesta
löytyneessä
Aurinkorannikon ensimmäisessä oliiviöljyn puristamossa Finca Acevedossa. Koska
marmori oli tärkeä roomalaisen Fuengirolan tärkeä vientiartikkeli, käymme myös
tutustumassa marmorilouhokseen, joka jatkaa roomalaisten perinnettä.
Retken aikana syömme hyvän lounaan ja maistelemme viinejä.
Retken hinta varmistuu lähipäivinä.
Viiniä, mätiä ja rommia, 23.–24.11.
Tämä kahden päivän retki on eräänlainen päiväretken ja kulinaarisen kokemuksen
yhdistelmä. Painopiste on jälkimmäisellä.
Ensimmäinen päivä
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Matkaamme bussilla Fuengirolasta kohti Mollinaa jossa tutustumme pieneen bodegaan
(Cortijo la Fuente) ja maistelemme heidän viinejään.
Jatkamme matkaa Rio Frioon, missä tutustumme sammen kasvatukseen ja maistamme
pikkuriikkisen sammesta saatavaa herkkua.
Lounas paikallisessa ravintolassa
Lounaan jälkeen bussimatkaa jatkuu Villamenaan (Bodegas _Senorio de Nevada), jossa
majoitumme haciendaan. Lyhyen hengähdystauon jälkeen tutustumme bodegaan ja
maistelemme lopuksi viinejä. Lopuksi nautimme haciendan keittiön loihtimasta
ilallisesta.

Toinen päivä
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa Motriliin,
missä meille selvitetään perin pohjin rommin
valmistuksen salat Ron Monteron tislaamossa.
Maistiaisten jälkeen matka jatkuu kohti Jeteä,
jossa meitä odottaa Judiht (sic!), joka kertoo
perheen bodegasta (Bodega Calvente).
Maisteltuamme heidän viinejään jatkamme
Otivaniin, jossa nautimme yhteisen lounaan. Noin 1.5 tunnin bussimatkan jälkeen
olemme jälleen kotona.
Retkeen sisältyy: Bussimatka, opastus kolmessa bodegassa ja sammenkasvattamossa,
kolmet viinin maistiaiset, kaksi lounasta sekä illallinen ja yöpyminen kahden hengen
huoneessa aamiaisineen haciendassa.
Retken hinta varmistuu lähipäivinä.
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Hyvää syksyä
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