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Leppävirta 

 

 

Kulttuuri 

Anton Tshehovin elämä ja tuotanto 

ti 2.12.- ma 22.12. 

Leppävirta | Leppävirran kirjasto, Koulutie 4 

SVS:n Varkauden seudun osasto tarjoaa näyttelyn näytelmäkirjailija 

Anton Tshehovin elämästä ja tuotannosta. 

http://www.leppavirta.fi/palvelut/kirjasto 

HUS! - Musikaalinen näytelmä 

lapsillelapsille  

7.12, 14.12 ja 21.12.2014 klo 13.00 

Osoite: Siilitien metroasema, Kettutie 8 

Musikaalinen näytelmä yli 5-vuotiaille lapsille 

Onpa hyvä, että olet jollekin hyödyksi! Onko sinulle juolahtanut mieleesi, miten 

kulkukissat asuvat ja mitä ne tuntevat? Jokaisella niistä on oma kohtalonsa, 

jollakin vaikea, jollakin traaginen, jollakin onnellinen. Ne ovat kaikki hyvin erilaisia, 

mutta kaikilta niiltä puuttuu koti ja omistaja. Esitys ei kuitenkaan kerro pihojen 

surkeiden asukkaiden ongelmista vaan siitä, että sana `hus`pitää sanoa surulle, 

epätoivolle ja alakuloisuudelle. Kaikki kuitenkin muuttuu hyväksi, eikä voisi erilailla 

ollakaan! Miau! Esityksen lopussa Pakkasukko ja Lumityttö tulevat vierailulle, jotta 

pääsemme leikkimään kuusen ympärille ja toivottamaan kaikille hyvää joulua ja uutta vuotta. Aulasta löytyy 

joulukahvila! 

http://www.leppavirta.fi/palvelut/kirjasto
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Lippujen hinnat 10/10 € (lahjan kanssa) 

Ennakkotilaukset: puh. 040 830 5534, 045 130 4444, s-posti: vladimir@pelikan.fi 

Lauantaina, Laakavuoren nuorisotalo, Jänkäpolku 1 G, klo 10.00-17.00, Vladimir ja Nina 

Sunnuntaina, Siilitien Nuorisotalo, Kettutie 8, klo 12.00-16.30, Vladimir ja Nina 

http://www.pelikan.fi/news_191.html 

Uudenvuoden juhlat lapsille 13 ja 14 joulukuuta  

Uudenvuoden juhla 2–5-vuotiaille lapsille 13.12.2014, klo 

10.00, 12.00  

Ohjelmassa on satuhahmoja, nukketeatteria, taikapaja, musiikkia, 

tansseja, yllätyksiä ja lahjoja Pakkasukolta ja Lumitytöltä. 

Uudenvuoden näytelmä 4-9-vuotiaille lapsille, 14.12.2014, 

klo 11.00, 14.00 

Ohjelmassa on teatteristudion ”Art-Master” näytelmä ”Anjutan uni”, hauska leikkiohjelma näytelmän 

sankarien kanssa, yllätyksiä ja lahjoja Pakkasukolta ja 

Lumitytöltä. 

Liput: lapsille 15 €, Feniks ry:n jäsenille 10 €, aikuisille 8 €. 

Paikka: ”Ilon akademian” juhlasali, Laikuttajantie 2. 

Lippujen varaus: puh. 045 234 0290 tai feniks.ry@gmail.com 

Järjestäjät: 

 Jyväskylän Feniks ry / www.feniks-ry.fi 
 www.facebook.com/feniksjyvaskyla 

 Art-Master Ry / www.art-master.fi 
 www.facebook.com/teatrartmaster 

 Ilon Akatemia / www.akrad.ru 

"Russkaya pesnja"  

Venäläinen kuoro 

la 13.12.2014 klo 14.00 - 15.00 

Caisan sali, Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry 

"Russkaya pesnja" kuoro esittää sekä hauskat ja menevät, että 

lyyriset ja vähän melankolisetkin venäläiset kansanlaulut. Slaavilaista huumoria, energiaa ja sielukasta 

laulua - kaikkia löytyy tämän yhtyeen konsertissa. 

Vapaa pääsy 

www.vkdl.fi 

mailto:vladimir@pelikan.fi
http://www.pelikan.fi/news_191.html
mailto:feniks.ry@gmail.com
http://www.feniks-ry.fi/
http://www.facebook.com/feniksjyvaskyla
http://www.art-master.fi/
http://www.facebook.com/teatrartmaster
http://www.akrad.ru/
http://www.vkdl.fi/
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PAKKANEN - paperiteatterin esitys lapsille  

27.12.2014 klo 11.00, 13.00 ja 16.00 

Osoite Laakavuoren toimintakeskus, Mellunmäen 

metroasema, Jänkäpolku 1 G. 

Paperiteatterin esitys yli 2-vuotiaille lapsille 

Itse Pakkasukko tulee kertomaan kaikille tutun sadun, ja 

pienet katsojat pääsevät osallistumaan satumaiseen 

tarinaan. Tässä interaktiivisessa esityksessä käytetään 

leikkejä ja harjoituksia hienomotoriikan ja puheen 

kehityksen tukemiseksi. Yhdessä avustajiensa kanssa Pakkasukko vie lapset leikkimään uudenvuoden 

kuusen ympärille ja antaa heille lahjoja. 

Aulasta löytyy joulukahvila! 

Lippujen hinnat: 8/8 € (lahjan kanssa) 

Ennakkomyynti: puh. 040 830 5534, 045 130 4444, s-posti: vladimir@pelikan.fi 

Myös ryhmätilaukset. 

http://www.pelikan.fi/news_192.html 

Kauniit hetket, Julia Svyatenkon kuvataidenäyttely  
Näyttely esillä: 18.12.2014–19.1.2015 

Avajaiset 18.12.2014 klo 17.30–19.00 

Paikka: Kasi, Vuorikatu 8  

Julia Svyatenko on opiskellut taidetta Virossa ja Helsingin yliopistossa. Svyatenkon lukuisia näyttelyitä on 

pidetty Suomessa ja Italiassa. Teoksia on mm. Venäjän Turun Pääkonsulaatin yksityiskokoelmassa. Vuonna 

1998 Julia Svyatenko voitti 2. sijan Euroopan koulu-

taidekilpailussa Virossa. Myöhemmin vuonna 2014 maalaus 

”Sinä ja minä” pääsi SOK:in järjestämän S-taidepalkintokilpailun 

semifinaaliin ja oli esillä SOK:in pääkonttorissa Vallilassa.  

Kauniit hetket koristavat arjemme. Hetket katoavat nopeasti, 

mutta taulut jäävät ikuiseksi ajoiksi. 

http://www.culturas.fi/kauniit-hetket-julia-svyatenkon-

kuvataiden%C3%A4yttely 

  

http://www.pelikan.fi/news_192.html
http://www.culturas.fi/kauniit-hetket-julia-svyatenkon-kuvataiden%C3%A4yttely
http://www.culturas.fi/kauniit-hetket-julia-svyatenkon-kuvataiden%C3%A4yttely
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Venäjänkielinen Joulujuhla (koko ohjelma venäjän 

kielellä) 

Su. 4.1. klo 18 

HimosAreenalla 

Osoite: Säyryläntie 445, Himos, Jämsä  

HimosAreenalla 

Osoite: Säyryläntie 445, Himos, Jämsä 

Ohjelmassa: 

 Joululauluja ja hengellisiä lauluja, musiikkia 

 Vapahtajan syntymä joulukuvaelmana 

 Todistuspuheenvuoroja, Joulun ilosanoma 

 Kahvi- ja teetarjoilu 

 Lahja lapsille ja kaikille halukkaille 

Ohjelman jälkeen on mahdollista saada 

henkilökohtaista esirukousta, keskustella pastoreiden kanssa ja tutustua paikallisiin ihmisiin venäjän, 

englannin ja suomen kielellä. 

Kesto noin 1,5 tuntia. 

Tervetuloa koko perheellä!  

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

Mikä sinusta on inhimillistä?  

RAY tekee viestintäyhteistyötä Lux Helsinki –valofestivaalin 

kanssa tammikuussa 2015.  

Inhimillisiä Uutisia jalkautuu Helsingin rautatieasemalle 4.-

8.1. Water Light Graffiti –teoksen ympärille.  

Teos koostuu yhteensä 10 metrin led-seinästä, johon voi 

piirtää, maalata, kirjoittaa ja taiteilla mitä vain vedellä.  

Inhimillisiä Uutisia kutsuu ohikulkijoita piirtämään tai kirjoittamaan ajatuksensa inhimillisyydestä 

vesigraffitina teokseen ja jakamaan sen muiden nähtäville sosiaalisessa mediassa.  

Teos on avoinna yleisölle joka päivä 4.-8.1. klo 17–22. Tervetuloa mukaan jakamaan ajatus siitä, mikä on 

inhimillistä!  

Lisätietoja teoksesta löydät Lux Helsingin verkkosivuilta http://www.luxhelsinki.fi/ 

  

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

YRITYSNIMI - Perustietoa tavaramerkistä ja lisensoinnista 
Luova Keski-Suomi 

10.12.2014 Klo 9:00–10:30  

Jyväskylän Kaupunginkirjasto, pieni luentosali, 1. krs.  

Yritysnimen merkitys ja sen käsittäminen aineettomana oikeutena kasvaa kiihtyvällä 

tahdilla. Uuden, ennen rekisteröimättömän nimen keksiminen on haastavaa ja valinta 

täytyy tehdä joskus kiireen keskellä. 

Tilaisuudessa saat perustietoa yritysnimen merkityksestä ja näkökulmia uuden nimen keksimiseen. Nimi on 

suositeltavaa rekisteröidä tavaramerkiksi, jonka voi edelleen lisensoida. Tilaisuus on tarkoitettu asiasta 

kiinnostuneille ja yrittäjyyttä pohtiville. 

Luennoitsijana toimii yritysneuvoja Ilona Ukkonen, ja tilaisuudessa mukana innovaatioasiantuntija Jouni 

Hynynen. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ilmoittautuminen 9.12. mennessä sähköpostitse: 

raija.partanen@keskisuomi.fi 

  

Varainhankinta  

la 13.12.2014 klo 10:00 - 16:00 

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

koulutustilat) 

Käytännönläheinen koulutus yhdistyksen varainhankinnasta on suunnattu maahanmuuttaja- ja 

monikulttuurijärjestöjen varainhankinnasta vastaaville, hallituksen jäsenille sekä muille järjestötoimijoille. 

Lisätietoja: matleena.seppala@pakolaisapu.fi, puh. 044 768 9243 

http://www.jarjestohautzumia/varainhankinta/ 

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:raija.partanen@keskisuomi.fi
mailto:matleena.seppala@pakolaisapu.fi
http://www.jarjestohautzumia/varainhankinta/
mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

