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Helsinki 

 

Oulu 

 

 

 

Kulttuuri 

Kaupungin rajoilla: valokuvaaja 

Julia Pärnäsen näyttely  

Näyttely on esillä: 30.10–25.11.2014 

Näyttelyn avajaiset: 30.10.2014 klo 17.30–19.00  

Kasi, Vuorikatu 8 

Pääkaupungissa on paljon yksityisiä ja julkisia rakennuksia, 

helsinkiläisillä on kuitenkin aina mahdollisuus yksityisyyteen luonnon helmassa. Voi lähteä kävelylle 

rannalle, puistoon tai metsään kodin lähella, kaupungin rajoilla. 

Musta-valkoinen paletti luo rauhallisuuden ja tyyneyden ilmapiiriä, ilman räikeitä valoja ja tarpeettomia 

yksityiskohtia. Painopisteessä on objekti, sen muoto ja rakenne.  

http://www.culturas.fi/kaupungin-rajoilla-valokuvaaja-julia-

p%C3%A4rn%C3%A4sen-n%C3%A4yttely 

 

Oulaisten Musiikkiviikot  

26.10.2014 - 16.11.2014   

Oulaisten Musiikkiviikkojen perusrungon muodostavat klassisen 

musiikin konsertit, joita täydentävät jazzin, kansanmusiikin, 

lastenmusiikin ja viihteen kärkinimet.  

www.oulaistenmusiikkiviikot.fi  

http://www.culturas.fi/kaupungin-rajoilla-valokuvaaja-julia-p%C3%A4rn%C3%A4sen-n%C3%A4yttely
http://www.culturas.fi/kaupungin-rajoilla-valokuvaaja-julia-p%C3%A4rn%C3%A4sen-n%C3%A4yttely
http://www.oulaistenmusiikkiviikot.fi/
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Helsinki 

 

Helsinki 

 

Tampere 

 

 

Monikulttuurinen Länsi-Helsinki 

ti 28.10.2014 klo 14.00  

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki  

Musiikkia, tietoiskuja, työpajoja kaikenikäisille sekä etnistä ruokaa 

Kanneltalon kahvilassa. 

Mukana mm. Afaes ry, Anatolian Kulttuurikeskus, Strömbergin 

koulu, Operaatio Pulssi!, Kaapo-hiiri, Kannelmäen Kirjasto, Monika-

naiset, Suomen pakolaisapu ja Työväenopisto. 

 Vapaa pääsy 

http://www.kanneltalo.fi 

Tampere Jazz Happening 

30.10.2014 - 2.11.2014  

Tampere Jazz Happeningin kansainvälinen ohjelmisto kokoaa 

vuosittain yhteen modernin jazzin kärkinimet ja tulevaisuuden 

suunnannäyttäjät. Nelipäiväinen tapahtuma tunnetaan lämpimästä 

tunnelmastaan ja ennakkoluulottomasta otteestaan nykyjazziin. 

Tarjolla on korkean profiilin kotimaisia sekä maailmanluokan 

esiintyjiä sekä intensiivisiä klubikeikkoja pikkutunneille asti. 

http://www.tamperemusicfestivals.fi/jazz/ 

Etnosoi! festivaali Helsingissä 
3.11.–9.11.2014  
Helsinki 

Etnosoi! on jokasyksyinen festivaali Helsingissä konsertteineen, 

klubi-iltoineen ja oheistapahtumineen. Vuonna 1988 perustetun 

festivaalin ideana on innostaa yleisöä uusiin musiikkiseikkailuihin ja esitellä musiikkia eri 

puolilta maapalloa - erityisesti esiintyjiä, joita on nähty Suomessa tai Euroopassa harvoin jos 

koskaan. 

http://www.globalmusic.fi  

http://www.tamperemusicfestivals.fi/jazz/
http://www.globalmusic.fi/
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Helsinki 

 

Hyvinkää 

 

Hyvinkään Venäjä-seuran pikkujoulu /  

seuran 70- vuotisjuhla   

Juhlatalo on Harlekiinin Skybar 8.11.2014 klo. 12:00 - 18:00 

Sampotalo / Kauppatori 1, Hyvinkää 

Tilaisuus on osa Suomi-Venäjä seuran ja Hyvinkään osaston 70-

vuotisjuhlaa. Tilaisuudessa luovutetaan ansiomerkkejä ansioituneille 

seuran jäsenille. Tarjolle tulee hyvää ruokaa ja juomaa pientä 

osallistumismaksua vastaan. Osallistumismaksu on 20€ ja sisältää 

alkuruuan, pääruuan, jälkiruuan ja juomat (puna-ja valkoviinin, oluen 

tai veden) 

Jatkot alkavat Harlekiinissa klo 20:00 ja siellä esiintyy RITM G yhtye. 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-

suomi/osastot/hyvinkaa 

 

 

 

 

 

Helsingin Balalaikkaorkesteri  

ti 11.11.2014 klo 19.00  

Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Helsinki  

Helsingin Balalaikkaorkesteri hurmaa kuulijansa tutuilla suomalaisilla 

sävellyksillä, joiden lisäksi kuullaan myös kappaleita Venäjältä ja 

muista maista. 

Kapellimestarina Gennadi Klykov. Ohjelmamaksu.  

http://www.vuotalo.fi Helsinki 
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Helsinki 

 

Helsinki 

 

Helsinki 

Bellman ja Balalaikka 
to 27.11.2014 klo 18.30 - 20.00  
Caisan sali, Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Bellman ja balalaikka on Helsingin Balalaikkaorkesterin, 

basso Oskari Nokso-Koiviston ja suomentaja Tuomas 

Rosbergin hanke Bellmanin tunteikkaimpien laulujen 

esittämiseksi slaavilaiseen tyyliin ja suomeksi.  

Liput 16,50 € 

http://www.caisa.fi 

 

Lumikuningatar  

la 25.10., 29.10., 30.10., 31.10., 6.11., 8.11., 13.11., 

15.11., 21.11., 25.11., 27.11., 29.11.2014 

Suomen Kansallisooppera, Helsinginkatu 58 

Lumikuningatar kertoo sadan vuoden takaisessa 

Helsingissä eläneiden kahden lapsen, Kain ja Kertun, 

seikkailuista taikavoimien temmellyksessä ja siitä, kuinka paljon urheutta vaaditaan, jotta he selviytyvät 

eteen tulevista elämän karikoista. Kertun isoäiti on ostanut Lapin matkallaan markkinoilta kauniin vanhan 

peilin tietämättä että siihen kätkeytyy Lumikuningattaren taikavoima. 

Liput 21,50-107,50 euroa  

http://www.ooppera.fi/ 

Seminaarit ja foorumit 

 MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET NAISET TYÖELÄMÄÄN  

Osaavat naiset -projektin 
aamuseminaari  

torstai 30.10.2014 klo 9.00–12.00 

Eurooppasali, Malminkatu 16, 00100 Helsinki 

Tervetuloa kuulemaan kehittämisprojektin tuloksista ja parhaista 
käytännöistä sekä keskustelemaan maahanmuuttajataustaisten naisten 
työllistymisestä.  

Ilmoittautumiset 24.10.2014 mennessä seuraavan ilmoittautumislinkin kautta: 

https://docs.google.com/forms/d/1iXPwcjDBFLu20mwGfHllmGcCqkm9WyiRCqa9h0eoafE/viewform?usp=s

end_form 

http://www.ooppera.fi/
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Jyväskylä 

 

 

 

Jyväskylä 

 

Miten myydä ja viedä 

Venäjälle?  
3.11.2014  
Keski-Suomen Talo, Jykevä-neuvottelutila 
(3.krs.), Sepänkatu 4, Jyväskylä 

Venäjän rakennusmarkkinat kehittyvät selkeästi 

nopeammin kuin EU-alueella. Pelkästään Pietarin 

alueella rakennetaan enemmän kuin koko 

Suomessa ja siellä on käynnistynyt ja käynnistyy kuluvan vuoden aikana useita suuria uudis- ja 

korjausrakentamisprojekteja niin suomalaisten kuin venäläisten rakennuttajien toimesta. 

Tule kuulemaan mitä pitää ottaa huomioon markkinoinnissa ja myynnissä Venäjälle. Näistä 

koulutustilaisuudessa kertovat East Consulting Oy:n asiantuntijat Jonne Pöyhtäri ja Suvi Metsola.  

http://www.jykes.fi/fi/component/eventlist/details/194-miten-myyda-ja-vieda-venajallei  

 

Ikääntyminen uudessa kotimaassa  

Seminaari Jyväskylässä 6.11.2014 kello 9.30–15.30  

Jyväskylän kaupungin pääkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39 - 41 

Seminaarin tavoitteena on nostaa ikääntyvät maahanmuuttajat näkyville sekä ryhmänä että yksilönä. 

Seminaarissa tuodaan esille ikääntyvien maahanmuuttajien tarpeita, ja kartoitetaan julkisen ja kolmannen 

sektorin mahdollisuuksia vastata ikääntyvien maahanmuuttajien tarpeisiin. Seminaarissa vaihdetaan 

kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä rakennetaan verkostoa osallistujien kesken.  

www.monikkoyhdistys.com 

http://www.monikkoyhdistys.com/
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Tiedotus / Mosaiikki ry 

Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä 

mosaiikki@mosaiikki.info, puh. 040 353 2780 

www.mosaiikki.info 

 

Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä 
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta! 

mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

