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Kulttuuri 

Oktava Ry:n ja Cultura-säätiön -konserttisarja 

pääkaupunkiseudulla marraskuussa  
Torstai 13.11.2014, klo 18:00  
Sellon kirjaston Lava, Espoo 
"ERILAINEN SUOMI" – suomalaisia lauluja eri kielillä 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 
Perjantai 21.11.2014, klo 18:00 
Antikafe Vmeste, Vantaa 
"Laulut kaukaisesta kotimaasta" 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 

http://www.culturas.fi/oktava-ryn-ja-cultura-

s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n-konserttisarja-

p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudulla-marraskuussa  

Gagarin-näyttely  

10.–29.11. Palokan kirjastossa 

Vaajakosken Venäjä-seura tarjoaa Palokan kirjastossa  

Juri Gagarin -näyttelyn. Näyttely kertoo sanoin ja kuvin  

Gagarinin avaruuslennosta ja Suomen vierailusta, jonka  

Suomi-Neuvostoliitto-Seura järjesti vuonna 1961. 

www.venajaseura.com/ita-suomi 

  

http://www.culturas.fi/oktava-ryn-ja-cultura-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n-konserttisarja-p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudulla-marraskuussa
http://www.culturas.fi/oktava-ryn-ja-cultura-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n-konserttisarja-p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudulla-marraskuussa
http://www.culturas.fi/oktava-ryn-ja-cultura-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n-konserttisarja-p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudulla-marraskuussa
http://www.venajaseura.com/ita-suomi
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Vanemuine-teatteri vierailee Suomen Kansallisoopperassa 

Henry Purcell: Keijukaiskuningatar 

ke 12.11.2014 klo 19.00, Alminsali 

Tauno Aints: Riihiukko 

to 13.11.2014 klo 18.30, Alminsali 

Virolainen Vanemuine-teatteri vierailee Suomen Kansallisoopperassa marraskuussa. Vierailun ohjelmassa 

on kaksi oopperaa, Henry Purcellin Keijukaiskuningatar (The Fairy Queen) ja Tauno Aintsin Riihiukko. 

Teokset ovat saavuttaneet suuren suosion Vanemuinen kotinäyttämöllä Tartossa. 

Liput 37,50 / 22,50 e 

http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/vanemuine_keijukaiskuningatar/2905 

 

 

Teatteri TAIGA-MATTO esittää: marionettinäytelmä 

Lumityttö 

15.11.2014 - 12:00 - 13:00  

Kasi, Vuorikatu 8  

Teatteri Taiga-Matto esittää venäläisen kansantarinan pohjalta kirjoitettua näytelmää Lumityttö. Esitys on 

suomeksi ja osittain myös venäjäksi. 

Esityksessä seikkailevat: Lumihiutaletyttö, Baba Jaga -luujalkanoita, sekä urhea sankari Ivan. 

Kesto n. 40min. 3-12 vuotiaille ja koko perheelle. 

Esityksessä käytetään monipuolisesti 

nukketeatterin eri tekniikoita. Käsikirjoitus ja 

ohjaus: Karim Tsarkov. Suomennos: Sari Tirkkonen. 

Rooleissa: Karim Tsarkov ja Sari Tirkkonen. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/teatteri-taiga-matto-

esitt%C3%A4%C3%A4-

marionettin%C3%A4ytelm%C3%A4-lumitytt%C3%B6 

 

http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/vanemuine_keijukaiskuningatar/2905
http://www.culturas.fi/teatteri-taiga-matto-esitt%C3%A4%C3%A4-marionettin%C3%A4ytelm%C3%A4-lumitytt%C3%B6
http://www.culturas.fi/teatteri-taiga-matto-esitt%C3%A4%C3%A4-marionettin%C3%A4ytelm%C3%A4-lumitytt%C3%B6
http://www.culturas.fi/teatteri-taiga-matto-esitt%C3%A4%C3%A4-marionettin%C3%A4ytelm%C3%A4-lumitytt%C3%B6
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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 

Näyttelyavajaiset: Monikulttuurikeskus Multi-Cultin 

kuvataidestudio Kontrasti  

27.11.2014 - 17:30-19:00  

Kasi, Vuorikatu 8 

Torstaina 27.11.2014 kohtaamispaikka Kasissa on 

taidenäyttelyn avajaiset: esittelyssä Lahden 

Monikulttuurikeskus Multi-Cultin kuvataidestudio 

Kontrastin oppilaiden teoksia. Studion johtajana toimii 

taiteilija ja kuvataideopettaja Vera Beirad. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/n%C3%A4yttelyavajaiset-monikulttuurikeskus-multi-cultin-kuvataidestudio-

kontrasti 

Teatteristudio Art-Master - ”Kummallinen rouva Savage” 

29.11.2014, 18.00  

John Patrickin, kuuluisan amerikkalaisen näytelmäkirjailijan, 

näytelmän "Kummallinen Rouva Savage" (”The Curious 

Savage”) päähenkilö on Ethel Savage. Hän on rikas leski, 

jonka omat ottolapset ovat toimittaneet Luostari -nimiseen 

mielialasairaalaan. Ethel on perustanut Onnen Säätiön, 

jonka tehtävä on toteuttaa ihmisten mitä kummallisimpia 

unelmia. Tätä eivät ottolapset hyväksy, joten Ethel 

passitetaan mielisairaalaan ”toipumaan”. Luostarissa Ethel 

tutustuu potilaiden ihmeelliseen maailmaan, jossa kaikki 

auttavat toisiaan voittamaan pelot ja pakkomielteet. 

Näytelmä kysyy, kuka on normaali: tarinan rouvan korkea-arvoiset ottolapset vai Luostarin mielisairaiksi 

tituleeratut asukit. Mitä Ethel haluaa? Haluaako hän pysyä mukavassa ja turvallisessa Luostarissa vai lähteä 

suureen maailmaan toteuttamaan itseään? 

http://www.art-master.fi/naytelmat/kummallinen-rouva-savage 

http://www.culturas.fi/n%C3%A4yttelyavajaiset-monikulttuurikeskus-multi-cultin-kuvataidestudio-kontrasti
http://www.culturas.fi/n%C3%A4yttelyavajaiset-monikulttuurikeskus-multi-cultin-kuvataidestudio-kontrasti
http://www.art-master.fi/naytelmat/kummallinen-rouva-savage
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Anastasia Salo & Kulkuset: SOITETAAN! 

Musiikkitapahtuma lapsille ja koko 

perheelle 

29.11.2014 - 12:00 - 13:30 

Kasi, Vuorikatu 8  

Ohjelmassa on pianomusiikkia lapsille ja improvisointia yleisön kanssa. Esiintyjät: 

Musiikkistudio Kulkuset, Helsinki. Tapahtuman johtaa Anastasia Salo, säveltäjä ja 

musiikkiammattilainen, joka on valmistunut Petroskoin Glazunovin Akatemiasta 

(The Petrozavodsk State Glazunov Conservatory). 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!  

http://www.culturas.fi/anastasia-salo-kulkuset-soitetaan-musiikkitapahtuma-lapsille-ja-koko-perheelle  

 

 

Lumikuningatar  

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/ 

 

  

http://www.culturas.fi/anastasia-salo-kulkuset-soitetaan-musiikkitapahtuma-lapsille-ja-koko-perheelle
http://www.ooppera.fi/
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Koulutus, seminaarit ja foorumit 

Visio kouluttaa: AVOIMET OHJELMAT 

JÄRJESTÖTOIMINNASSA 

 

Lauantaina 15.11.2014 klo 11.15–18 

Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13, Tampere), Strömmer –tila 

Mitä eroa on avoimella ja ilmaisella ohjelmalla? Mitä ilmaisia ohjelmia ja verkkopalveluita kannattaa 

käyttää yhdistystoiminnassa? Miten yhdistys voi käyttää Internetiä toimintansa edistämiseksi, pienin 

kustannuksin ja ilman haittoja? Näihin kysymyksiin vastataan yhdistysten toimihenkilöille suunnatulla 

kurssilla, jossa käytännönläheisesti käydään läpi erilaisia ohjelmistoja ja IT-palveluita, joista on hyötyä 

järjestötoiminnassa. Kurssilla painotetaan avointen ohjelmistojen hyödyntämistä sekä tietoturvan 

huomioimista. 

www.visili.fi 

 

Mentoroin - mutta miten? Käytännön tietoa ja työkaluja 

mentoroinnin tueksi 

la 15.11.2014 klo 10:00 - 16:00 

Suomen Pakolaisavun koulutustilat (Kaikukatu 3, 4. kerros, 00530 Helsinki) 

Miten mentori ohjaa mentorointiprosessia eteenpäin? Miten mentori toimii tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Mitä tarkoittaa toiminnantarkastus? Mitä mentorin tulee tietää pienen yhdistyksen taloushallinnosta? 

Koulutus on suunnattu erityisesti Järjestöhautomon Menestyvä yhdistysmentori -koulutuksen käyneille 

sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. 

www.jarjestohautomo.fi/koulutuksia-tapahtumia/kaytannon-tyokaluja-mentorointii 

 

  

http://www.visili.fi/
http://jarjestohautomo.us6.list-manage2.com/track/click?u=99ddd30add85a2328353d8d67&id=80e5e1b2c3&e=65253b4727
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 Luova & innostava toiminnan suunnittelu ja budjetointi -
koulutus  

la 22.11.2014 klo 10:00 – 16:00 

Kaikukatu 3, 4. kerros, 00530 Helsinki (Suomen Pakolaisavun 
koulutustilat) 

Menestyvän yhdistyksen toiminta lähtee toiminnan suunnittelusta, joka kiteytyy toimintasuunnitelmaan ja 

talousarvioon. 

Kurssi on suunnattu maahanmuuttaja- ja monikulttuurijärjestöjen hallituksen jäsenille sekä kaikille aiheesta 

kiinnostuneille yhdistystoimijoille. Kouluttajana toimii Järjestöhautomon järjestökonsultti Matti Forsberg, 

jolla on monipuolista kokemusta yhdistystoiminnan kouluttamisesta. 

www.jarjestohautomo.fi 

 

Ryhtiä rahoitukseen! Avustukset monikulttuuriseen 

toimintaan ja rasisminvastaiseen työhön –avustusinfo 

ti 25.11.2014 klo 17:00 - 19:00  

Taiteen edistämiskeskus (Vuorikatu 24, 00100 Helsinki) 

Järjestöhautomo ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät avustusinfon kaikille etnisten vähemmistöjen omaa 

taide- ja kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä sekä maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja 

kulttuurin avulla edistävää toimintaa järjestäville järjestöille. 

Monikulttuurisen toiminnan ja rasisminvastaisen työn avustukset ovat siirtyneet Opetus- ja 

kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukseen.  

Minkälaiseen toimintaan avustusta myönnetään? 

Miten avustusta kannattaa hakea? 

Miten avustuksesta raportoidaan? 

Kysy mitä haluat tietää! 

Avustuksista kertoo ja kysymyksiin vastaavat Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta ja Marjo 

Mäenpää Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

 www.jarjestohautomo.fi/koulutuksia-tapahtumia/avustusinfo-helsinki 

 

  

http://jarjestohautomo.us6.list-manage.com/track/click?u=99ddd30add85a2328353d8d67&id=de3c02ef71&e=65253b4727


7 

 

 

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi 

Jyväskylä 

 

 

 

Savonlinna 

 

 

 

Hyvinvointimessut Savonlinnassa 22.11 

SVS:n Savonlinnan osasto ja Itä-Suomen piiri esittelevät toimintaansa ja 

erityisesti venäjän kielen opiskelumahdollisuuksia Linnalassa koko perheen 

hyvinvointimessuilla. Lisätietoa tapahtumasta Savonlinnan Seudun Kolomosen 

verkkosivuilla. Vapaa pääsy, tervetuloa mukaan! 

www.venajaseura.com/ita-suomi 

 

Kansanopistolinja maahanmuuttajille - Luovuutta yli 

rajojen  

Jyväskylän kristillisellä opistolla alkaa tammikuulla 2015 Kansanopistolinja maahanmuuttajille - Luovuutta 

yli rajojen. 

Lisätietoja ja hakulomake nettisivuilla www.jko.fi 

Hakuaika 27.11.2014 saakka, haastattelut joulukuulla.  

www.jko.fi 

 

 

 

 

 

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! 

http://www.venajaseura.com/ita-suomi
http://www.jko.fi/
mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

