
 

 

1.2. – 28.2.2015 

www.mosaiikki.info 

Tampere 

Turku Lahti 

Helsinki  

 

 

 

 

Kulttuuri 

 

Valloittava Glinkan poikakuoro saapuu Suomeen 
 

ti 17.2. klo 19 Tampere, Tampere-talo, Pieni sali 

ke 18.2. klo 18 Turku, Betel-kirkko 

to 19.2. klo 19, Lahti, Ristinkirkko 

pe 20.2. klo 18 Helsinki, Kallion kirkko 

Pietarilaiseen Glinka-kuorokoulun poikakuoroon kuuluu 46 

poikaa. Suomeen saapuvassa kokoonpanossa on 32 laulajaa, 

jotka ovat iältään 9-18-vuotiaita. Vuonna 1479 perustettu 

Glinka-kuorokoulu on Venäjän vanhimpia ammatillisia 

musiikkikouluja. Kuoron ohjelmisto sisältää mm. Pjotr 

Tshaikovskin hengellistä musiikkia ja venäläisiä kansanlauluja. 

Suomen kiertueella on luvassa myös Sibeliusta. Ympäri 

Eurooppaa kiertänyt todella kovatasoinen Glinkan poikakuoro 

saapuu Suomeen helmikuussa ja konsertoi kahdeksalla 

paikkakunnalla. Kuoroa johtaa Vladimir Begletsov. 

Lipunmyynti on käynnissä! Liput 23 ja 25 euroa. 

http://www.venajaseura.com/node/4328 

  

http://www.venajaseura.com/node/4328
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Helsinki 

 

Helsinki 

 

Kalevalan 180. juhlavuosi: luento Kalevalan salaisuudet  
 
26.2.2015 klo 17.30–19.00 
Kasi, Vuorikatu 8  

Vuosi 2015 on Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan 180. 
juhlavuosi. Luennon aikana käsitellään mm. Kalevalan synnyn 
prosessin vaiheita, eepoksen tapahtumien päälinjoja ja -henkilöitä 
sekä tutustutaan Kalevalan salaisuuksiin.  Aleksei Lantsov, FM, on 
Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden liiton jäsen ja Vieraat rannat 
–julkaisun pääsääntöinen kirjoittaja. Lantsovin tuotantoon kuuluu 
mm. lukuisia monografioita ja kirjallisuusteoksia. 

Luento pidetään venäjäksi. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/kalevalan-180-juhlavuosi-luento-kalevalan-salaisuudet 

 

Talvitanssit  

Ooppera-tori 

la 28.2.2015 klo 15:30 

Nyt tanssitaan puna poskille ja hymy 

huulille! Talvitanssit on iloinen 

ulkoilmatapahtuma oopperatalon 

piazzalla Mannerheimintien puolella. 

Kimmo Leppälän johtaman 

tanssiorkesterin solisteina on tuttuja ja 

monipuolisia oopperatähtiä, kuten Mari Palo, Johanna Rusanen-Kartano, Hanna Rantala, Jyrki Anttila, 

Waltteri Torikka ja Jarmo Ojala. 

Talvitansseissa näkee vilahduksen myös muumeista, sillä tapahtumassa vierailevat Muumipeikko ja 

pyrstötähti -balettiin valmistautuvat Kansallisbaletin tanssijat. Tapahtuman juontaa Lilli Paasikivi. 

Ikivihreiden tanssi- ja operettisävelmien sekä ulkotulien ohella tanssikansaa lämmittävät kuuma juoma ja 

Hot Opera Dogit. Tarjolla on myös viiniä sekä muita virvokkeita ja pikkusyötävää. 

Tapahtumaan on vapaa pääsy, tervetuloa! 

http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/talvitanssit/2722 

  

http://www.culturas.fi/kalevalan-180-juhlavuosi-luento-kalevalan-salaisuudet
http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/talvitanssit/2722
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Imatra 

 

Tampere  

 

Kansallisbaletti kylässä  

Imatra, Kulttuuritalo Virta 

su 1.3.2015 klo 18:00 

Kansallisbaletti vierailee 

tanssiopistoissa ympäri Suomen! 

Vierailupäivän aikana paikallisen 

tanssiopiston opiskelijat pääsevät 

yhteisille treenitunneille ja 

workshopeihin Kansallisbaletin 

tanssijoiden kanssa, ja vierailupäivä huipentuu yhteiseen esitykseen. 

Esityksessä nähdään Kansallisbaletin tanssijoiden esittämiä katkelmia baleteista sekä nykytanssinumeroita. 

Paikalliset tanssiopistot tuovat näyttämölle omaa ohjelmaansa.  

Imatralla erikoisohjelmana nähdään baletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven ja ensitanssija Daria 

Makhatelin esittämä Imre Eckin koreografia Tuonelan joutsen Sibeliuksen musiikkiin. 

Imatran Kulttuuritalo Virrassa esitys toteutetaan yhteistyössä Tanssistudio Jamin kanssa. 

Liput 17,50 euroa (sisältää palvelumaksun) 

http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/kansallisbaletti_kylassa/2881 

 

Tampereen elokuvajuhlat  

4.3.2015 - 8.3.2015 

Tampereen elokuvajuhlat on Pohjoismaiden vanhin 

lyhytelokuvafestivaali. Eri puolille kaupunkia levittäytyvä 

kansainvälinen tapahtuma tarjoilee faktaa ja fiktiota, 

temaattisia kokonaisuuksia ja kilpailusarjoja, unohtamatta 

retrospektiivejä, lastenelokuvia ja marginaali-ilmiöitä. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/tampereen-

elokuvajuhlat-2/#.VOHPOo7EqQ8 

  

http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/kansallisbaletti_kylassa/2881
http://www.festivals.fi/festivaalit/tampereen-elokuvajuhlat-2/#.VOHPOo7EqQ8
http://www.festivals.fi/festivaalit/tampereen-elokuvajuhlat-2/#.VOHPOo7EqQ8
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Helsinki 

 

Helsinki  

 

Oulu 

 

Musiikki- ja runoilta: Uusi kevät  
 

6.3.2015 klo 18.00–19.30 

Kasi, Vuorikatu 8 

Naisten päivän kynnyksellä perjantaina 6.3.2015 klo 18.00-19.30 kohtaamispaikka 

Kasissa järjestetään musiikki- ja runoilta: Uusi kevät. Yhteistyössä: Suomen 

Venäjänkielisten Kirjailijoiden Yhdistys. 

Illan esiintyjät: Evgenij Guzeev, Olga Svanberg, Natalja Meri, Aleksei Lantsov, Olga 

Pussinen, Ludmila Jakovleva, Sergei Sokolov. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/musiikki-ja-runoilta-uusi-kev%C3%A4t 

Maisemamaalauksia - Mark Langbeinin  

kuvataidenäyttely  

Kasi, Vuorikatu 8 
Näyttely esillä: 5.3–16.3.2015 
Avajaiset torstaina 5.3.2015 klo 17.30–19.00  

Kasin kevätnäyttelyssä nähdään meren- ja taivaansinen monenlaisia sävyjä – upeita 

Helsingin maisemia, jotka Mark Langbein on vanginnut mestarillisiin akvarelleihinsa. 

Riikalaissyntyinen kuvataiteilija on asunut Suomessa 5 vuotta. Latviassa hän oli toiminut 10 vuotta 

visuaalisen taiteen opettajana. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/maisemamaalauksia-mark-langbeinin-kuvataiden%C3%A4yttely 

 

Oulun Musiikkijuhlat  

8.3.2015 - 22.3.2015 

Monialainen talvinen kaupunkifestivaali täyttää Oulun seudun 

kansainvälisillä ja kansallisilla artistivierailla maaliskuussa. 

Taiteellinen johtaja Jaakko Kuusisto tuo ohjelmistoon 

kantaesityksiä, suurproduktioita, kamarisarjan ja klubeja sekä 

klassisen ja rytmimusiikin mestarikurssit. 

http://www.festivals.fi/festivaalit/oulun-musiikkijuhlat-

2/#.VOHQ1o7EqQ8 

 

http://www.culturas.fi/musiikki-ja-runoilta-uusi-kev%C3%A4t
http://www.culturas.fi/maisemamaalauksia-mark-langbeinin-kuvataiden%C3%A4yttely
http://www.festivals.fi/festivaalit/oulun-musiikkijuhlat-2/#.VOHQ1o7EqQ8
http://www.festivals.fi/festivaalit/oulun-musiikkijuhlat-2/#.VOHQ1o7EqQ8
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Helsinki 

 

Helsinki 

 

Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä  
 
ti 10.3.2015 - la 28.3.2015 
Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Kalevalaseuran ja Suomen Pietarin instituutin 

järjestämä näyttely esittelee seitsemän venäläisen 

taiteilijan näkemyksiä Kalevalasta. 

Kukin taiteilija sai valita eepoksesta tulkittavakseen 

haluamansa myytin, tarinan, hahmon tai teeman. 

Näyttely Stoan parvigalleriassa. 

Avoinna ma-to klo 9-20, pe klo 9-18, la-su klo 10-16. 

http://www.stoa.fi/tapahtuma/AE5EA6CAE98F3C0177F329094E9FC400/fi/Taiteilijoiden_Kalevala_Venajal

la 

 

Luento: Venäläinen Helsinki 
 

12.3.2015 klo 17.00–18.30 

Kasi, Vuorikatu 8 

Torstaina kulttuuriolohuonen Kasissa järjestetään luento Venäläinen Helsinki, 

jonka esittää Kirsti Ekonen, FT, dosentti (Helsingin ja Turun yliopisto). Luennolla 

tehdään aikamatka autonomian ajan venäläiseen Helsinkiin.  Luennolla 

esitellään kuvin ja kertomuksin keisareiden, kauppiaiden ja sotilaiden Helsinkiä. 

Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki autonomian ajan 

alussa. Kaupunkia rakennettiin ja kehitettiin systemaattisesti, ja suuri osa 

rakennuksista kertoo tarinaa ajasta, jolloin kaupungissa juhlittiin 

keisarivierailuja, jolloin venäläiset kauppiaat ja urakoitsijat rakensivat 

kiinteistöjä ja jolloin venäläinen sotaväki harjoitteli Kampissa. Arkkitehtuuri ja 

muistomerkit kertovat myös suuriruhtinaskunnan ja keskusvallan suhteiden 

huononemista autonomian ajan loppua kohti. 

Tapahtuma on suomenkielinen. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/luento-venalainen-helsinki 

  

http://www.stoa.fi/tapahtuma/AE5EA6CAE98F3C0177F329094E9FC400/fi/Taiteilijoiden_Kalevala_Venajalla
http://www.stoa.fi/tapahtuma/AE5EA6CAE98F3C0177F329094E9FC400/fi/Taiteilijoiden_Kalevala_Venajalla
http://www.culturas.fi/luento-venalainen-helsinki
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Helsinki 

 

Jyväskylä 

 

Venäjä-ilta  

18.3.2015 18:00 - 21:00 

Jyväskylän Talven Venäjä-ilta on ke 18.3. klo 18 alkaen 

Kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa. 

Tapahtuman juontaa Alina Ahtamo Monikko ry:n puheenjohtaja. Tervehdyspuheen pitää Riitta Mäkinen, 

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 

Antti Torvinen Joensuusta esittelee kirjaansa ja kertoo Vladimir Vysotskin elämästä. Mukana on myös Art-

Master-teatteri laulamassa venäläisiä romansseja sekä Jyväskylän Feniks ry:n ja Monikko ry:n tanssiryhmä 

ja kuoro. Vaajakosken ja Jyväskylän Venäjä- seurat tarjoavat samovaariteetä lettujen kera. Ohjelman aikana 

on Venäjä- teeman diaesityksiä sekä järjestäjien esitteitä, käsitöitä ja valokuvia. Tervetuloa kuuntelemaan 

ja keskustelemaan. Tilaisuus on avoin kaikille. 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/venaja-ilta 

 

 

Norooz - Iranian New Year!  
 
pe 20.3.2015 klo 19.00 
Liput 10/8 € 
Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki  

Tervetuloa viettämään iranilaista uutta vuotta. 
Noroozia on juhlittu 3000 vuoden ajan, ja sitä viettää 
yli 300 miljoona ihmistä ympäri maailmaa. 
Tule nauttimaan musiikista ja naposteltavasta 
(sisältyy lipun hintaan) sekä tutustumaan Persian 
muinaiseen historiaan. Tilaisuudessa käytetään 
suomea, englantia ja farsia. 
Kesto 2,5 h, sisältää väliajan 
Paikka: Teatterisali 

Järj. Helsingin kulttuurikeskus ja Suomi-Iran ystävyysseurayhdistys ry 

http://www.stoa.fi/tapahtuma/CE2E95C9C1887B1622546ACEB80CBE14/fi/Norooz_-_Iranian_New_Year_ 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/venaja-ilta
http://www.stoa.fi/tapahtuma/CE2E95C9C1887B1622546ACEB80CBE14/fi/Norooz_-_Iranian_New_Year_
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Helsinki 

 

Jyväskylä 

 

Helsinki 

 

Satakieliklubi   
 

la 21.3.2015 klo 19.00 

Liput alk. 5 € 
Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Helsinki  
Kansainvälisenä runouden päivänä järjestettävä taiteidenvälinen 
runoklubi päättää monikielisen Satakielikuukauden.  

Runoilijat: Mohamed Ahmed Haji Omar (Somalimaa, somali ja 

suomi), Roxana Crisologo (Peru, espanja), Daniel Malpica (Meksiko, espanja), Christelle Más (Ranska) Kári 

Tulinius (Islanti), Hamdam Zakirov (Uzbekistan, venäjä). Muusikot: Sergio Castrillón - sello, Alejandro Olarte 

- elektroakustinen musiikki ja äänimaisema. Juontaja: runoilija Kasper Salonen.  

http://www.vuotalo.fi/tapahtuma/C53CD47B1E43755A2630A333571FB2EF/fi/Satakieliklubi 

 

Hurraa! -festivaalin avajaiset  

su 22.3.2015 klo 15.00 - 17.00 
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Helsinki 
Vapaa pääsyke 18.2.2015 klo 16.00 - 20.00  

Kiinnostavaa, uutta ja elinvoimaista teatteria lapsille ja nuorille! 

Kotimainen Hurraa! -festivaali järjestetään pääkaupunkiseudun 

kulttuuritaloissa seitsemättä kertaa. Mukana on kymmenen 

uutta teatteriesitystä eri puolilta Suomea. 

Tällä kertaa ohjelmistossa on monta sanatonta esitystä, jotka kertovat tarinaa ja luovat tunnelmaa liikkeen 

sekä visuaalisen maailman avulla. Esityksiin liittyy lisäksi työpajoja ja keskusteluja. 

http://www.malmitalo.fi/tapahtuma/CF732C8B1AF05A2681185F81884150D8/fi/Hurraa_-

festivaalin_avajaiset  

 

 

Kafe Venäjä  

24.3.2015 17:00 - 18:30 

Jyväskylän Suomi-Venäjä-seura jatkaa venäjänkielisiä matalan kynnyksen keskusteluiltamia, joiden 

tarkoituksena on tutustua muihin venäjän/Venäjän tuntijoihin ja Venäjään sekä harjoitella myös venäjän 

kieltä. Kevään ensimmäisessä tapaamisessa pelaamme pelikorteilla, Aliasta venäjäksi ja teemme ristikoita. 

Toisella tapaamiskerralla tiistaina 24.3. kello 17–18:30 

keskustelemme hopeakauden runoista. Illan aikana pidämme 

runoraadin ja kuuntelemme runonlausuntaa. 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/kafe-venaja-1 

http://www.malmitalo.fi/tapahtuma/CF732C8B1AF05A2681185F81884150D8/fi/Hurraa_-festivaalin_avajaiset
http://www.malmitalo.fi/tapahtuma/CF732C8B1AF05A2681185F81884150D8/fi/Hurraa_-festivaalin_avajaiset
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Lappeenranta 

Turku Mikkeli  

Rovaniemi 

Koulutus, seminaarit ja foorumit 

 

Tervetuloa Osaava-hankkeen seminaariin Perheen 

merkitys kulttuurien välisessä viestinnässä 

Lappeenrantaan 5.3.2015  

Cultura-säätiön Osaava-hankkeen kolmas monialainen seminaari järjestetään Lappeenrannassa 5.3.2015. 
Seminaari on tarkoitettu Lappeenrannan ja lähiseudun valtion, kuntien ja yhdistysten työntekijöille, jotka 
kohtaavat arjessaan venäjänkielisiä kaupunkilaisia ja kuntien asukkaita. Seudun venäjänkielisten 
yhdistysten edustajat ovat tervetulleita keskustelemaan ja jakamaan omia kokemuksiaan. Miten 
perhekulttuuri ja perheenjäsenten keskinäinen roolijako tulevat esille eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kohtaamisissa?  Miten ne heijastuvat asiakaspalvelutilanteiden viestinnässä? Seminaari tarjoaa tietoa 
venäjänkielisten asiakkaiden kohtaamisesta virastoissa, koulussa ja vapaa-ajalla. Tilaisuus on luonteeltaan 
keskusteleva. Se kannustaa meitä vaihtamaan kokemuksia ja oppimaan toinen toisiltamme. Kaikki aiheesta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Seminaarin kielenä on suomi ja siihen osallistuminen on 
maksutonta. 

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin viimeistään 26.2.2015. 

http://www.culturas.fi/tervetuloa-osaava-hankkeen-seminaariin-

perheen-merkitys-kulttuurien-v%C3%A4lisess%C3%A4-

viestinn%C3%A4ss%C3%A4 

 

Sparrausapua vaikuttavaan viestintään  

4.3. Turku, 11.3. Mikkeli 

19.3. Rovaniemi 

Vaikuta viestinnällä -koulutus tarjoaa eväitä vaikuttavaan ja 

tulokselliseen viestintään. Miten onnistut saamaan aikaa 

liikahduksia ihmisten tietoihin, tunnetilaan, mielipiteisiin ja 

asenteisiin? Miten vaikutat käyttäytymiseen ja päätöksentekoon? 

Sparrausryhmä on tarkoitettu sinulle, joka vaikutat työksesi ja 

haluat lisää tuloksellisuutta omaan viestintääsi. Saat vinkkejä mm. 

tavoitteen ja ydinviestin täsmentämiseen sekä kanavien ja 

kumppanien valintaan. 

Tervetuloa! 

www.soste.fi/tapahtumat  

http://www.soste.fi/tapahtumat
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Jyväskylä Venäjän aamukahvit  

 
17.3.2015 Aika: ti 17.3.2015 klo 8.30-10.00 
 
Järjestämme 17.3. aamukahvitilaisuuden, jossa Jykesin Pietarin toimiston vetäjä 
Marina Golovko kertoo Jykesin Venäjä-palveluista sekä ajankohtaisia uutisia 
Pietarista. Tervetuloa mukaan! 

 

Paikka: Jykevä-neuvotteluhuone, Keski-Suomen Talo 3. krs, Sepänkatu 4, Jyväskylä 
Ilmoittautumiset 12.3.2015 mennessä alla olevan linkin kautta: 
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1275006&chk=JBNA3MNT 
Lisätietoja: - Minna Haapala, minna.haapala@jykes.fi tai 040 738 8795  

http://www.jykes.fi/fi/kaikki-tapahtumat/details/215-venajan-aamukahvit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

