1.9. – 30.9.2013

www.mosaiikki.info

Kulttuuri
Helsinki

Roihikan vihaiset linnut valokuvanäyttely Stoassa

Näyttely on avoinna Stoan parvigalleriassa 3.-22.9.2013

Stoa on monipuolinen kulttuuritalo metrolinjan varrella Helsingin Itäkeskuksessa
www.stoa.fi

Helsinki

Mustalaislaulua Suomesta ja
maailmalta

ma 16.9. klo 19.30
Kansainvälisen romaninaisten konferenssin yhteydessä
järjestetään kansainvälinen romanimusiikin
Loolo Dzii -konsertti, jossa esiintyvät Dimitri Keiski, Lauluyhtye Suora Lähetys, Anita Lindgren, Anette
Åkerlund ja Miritza Lundberg.
Savoy-teatterista on vuosien varrella tullut merkittävä ja värikäs lisä Helsingin monipuoliselle
kulttuurielämälle. www.savoyteatteri.fi

Helsinki

VuotaloFest

la 28.9.2013 klo 10.00 - 15.00
VuotaloFest nyt ensimmäistä kertaa Vuotalossa! Ohjelmasta
löytyy kaikenikäisille jotakin.

Vuotalo - monipuolinen kulttuurikeskus Vuosaaressa.
www.vuotalo.fi
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Helsinki

Aino Venna

ke 18.9.2013 klo 19.00
Kanneltalo, Klaneettitie 5
Malmitalossa ti 8.10. ja Vuotalossa pe 15.11. klo 19.00
Helsinkiläinen laulaja/lauluntekija Aino Venna lukeutuu tämän ajan kiinnostavimpiin nuoriin
musiikintekijöihin. Musiikillisesti Vennan musiikki flirttailee chansonien ja vanhan rock'n rollin kanssa, ottaa
viitteitä laulelmista ja italo-iskelmistä.
Liput 12/10 €
Lisätietoja tapahtumasta www.ainovenna.com

Helsinki

GUITARREANDO Levynjulkaisukonsertti

pe 20.9.2013 klo 19.00
Kanneltalo, Klaneettitie 5
Kitaristit Pentti Hildén ja Janne Lehtinen tarttuvat uudessa
ohjelmassaan argentiinalaiseen musiikkiin ja
kitaraperinteeseen.
Liput 20/15 €

Kanneltalo tarjoaa erinomaiset puitteet konserteille, tanssi- ja teatteriesityksille sekä taidenäyttelyille.
www.kanneltalo.fi

Helsinki

Rillumareista Vivaldiin – balalaikasta tangoon

Rillumareista Vivaldiin – balalaikasta tangoon, olkaa hyvä,
Malmitalon syksyn menussa on runsas tarjonta musiikkia
kevyestä klassiseen. Monipuolisesta valikoimasta ammennettuna
tässä muutama herkkupala:
Helismaan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Marita
Taavitsainen Jukka Hallikainen ja orkesteri Puhekupla
esittävät kappaleita, joihin Helismaa on tehnyt
sanoituksen.
Konsertti on saanut nimekseen Rillumarei (26.9.).
UMO on puolestaan iskelmätunnelmissa solisteinaan
Jukka Perko ja Yona (10.10.).
Säveltäjä Benjamin Britteniä onnitellaan Kamari21sarjassa (22.10.),
estradilla on nuoria ja lahjakkaita muusikoita.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Myöhemmin syksyllä kuullaan toinenkin sarjan konsertti Vivaldia ja vitamiineja (27.11.), jossa on
mukana tanskalainen maailmankuulu huilisti Janne Thomsen.
Tango-orkesteri Untokin juhlii, luvassa on 15-vuotisjuhlakonsertti (5.11.). Juhlan aihetta on myös
siksi, että tangon Suomeen tulosta on tänä vuonna tullut kuluneeksi sata vuotta.
KOKO PERHEEN MALMITALO
Malmitalossa on erittäin paljon ohjelmaa lapsille arkiaamuisin,
mutta myös koko
perheelle suunnattuja viikonloppuesityksiä on mukavasti.
la 21.9. klo 15

Teatteri Rollo: Keittäjä Kerttu ja Kolmen tahran kokit
to 26.9. klo 18

Kino Kaiku - Lyhytelokuvia: Elokuvia
lapsille 16 mm –filmiltä
Malmitalo tarjoaa kulttuuripalveluja monipuolisesti.
www.malmitalo.fi

Koulutus
Turku

Yhdistystoiminnan peruskurssi Turussa 25.9.–2.10.
Koulutus on suunnattu yhdistystoimijoille, kuten hallituksen jäsenille, ja etenkin pienille yhdistyksille, joilla
ei välttämättä ole lainkaan palkattua henkilökuntaa. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja kehittää
yhdistysten toimintaa sekä yhdistystoimijoiden omaa osaamista.
Ilmoittautuminen: 22.9.2013 mennessä Visioon sähköisesti
osoitteessa:
http://www.visili.fi/fi/kurssi/yhdistystoiminnan-peruskurssi-turku

tai puhelimitse 044-727 3243.

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Arvioinnin jatkokoulutus 22.10. Oulussa

Oulu

Kaipaatko ideoita järjestösi näkyvyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi? Haluatko vahvistaa
järjestötoiminnan osaamista ja löytää uusia keskustelukumppaneita muista järjestöosaajista? Tässä
uutiskirjeessä esittelemme SOSTEn syksyn järjestökoulutustarjontaa. Eri puolilla Suomea järjestettäviin
koulutuksiin ovat tervetulleita niin järjestöjen työntekijät kuin luottamushenkilötkin. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen 8.10. mennessä täällä
http://soste-koulutus.mailpv.net/go/1265948-287169-23677265

Helsinki

Voimavarat käyttöön 21.10.

Järjestöjen yhteistyön lisäämiseen etsitään keinoja lokakuussa Helsingissä.
Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistyksen, Espoon järjestöjen yhteisö EJY:n ja Vantaan
Järjestöringin järjestämässä tilaisuudessa tutustutaan toimiviin hyviin käytäntöihin
ja ideoidaan yhdessä uusia.
Lue lisää koulutuksesta
http://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat/voimavarat-kayttoon-seminaari

Helsinki

Ikääntymisen foorumi 31.10.

Kansallinen ikääntymisen foorumi järjestetään 31.10. Helsingissä. Kerran vuodessa
järjestettäviin ilmaisiin seminaareihin kutsutaan keskustelemaan tutkijat,
tutkimuksen rahoittajat, valtionhallinto, kuntapäättäjät, yritysmaailma ja
järjestökenttä.
Lue lisää foorumista
http://www.kif2013.fi

Jyväskylä

Nuorisotakuu ja maahanmuuttajanuoret 30.10.2013 klo
12–16

Kansalaistoiminnan keskus, Matarankatu 6, Matara-Sali, 2.kerros
Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta järjestää maahanmuuttajien
parissa työskenteleville asiantuntijoille tilaisuuden, jossa käsitellään nuorisotakuun toteutumista
maahanmuuttajanuorten osalta.
Ilmoittautuminen 23.10.2013 mennessä alla olevasta linkistä
http://www.webropolsurveys.com/S/0CC71CA1E282064C.par

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Rovaniemi,
Oulu, Kuopio,
Tampere,
Turku, Espoo

RAY järjestää syksyn aikana useita tilaisuuksia
automaattiavustuksia saaville järjestöille

Vaikuttavaa!-kiertue kuudella paikkakunnalla syys-lokakuussa
Tarjolla on tärkeää ja mielenkiintoista asiaa niin viestinnän, projektikoordinoinnin kuin taloushallinnonkin
parissa työskenteleville.
11.9. Rovaniemi, Santa's Hotel Santa Claus (http://www.lyyti.in/Vaikuttavaa_Rovaniemi)
13.9. Oulu, Scandic (http://www.lyyti.in/Vaikuttavaa_Oulu)
18.9. Kuopio, Musiikkikeskus (http://www.lyyti.in/Vaikuttavaa_Kuopio)
3.10. Tampere, Tampere-talo (http://www.lyyti.in/Vaikuttavaa_Tampere)
9.10. Turku, Mauno Koivisto -keskus (http://www.lyyti.in/Vaikuttavaa_Turku)
16.10. Espoo, Dipoli (http://www.lyyti.in/Vaikuttavaa_Espoo)
Lisätietoja: Tiedottaja Johanna Kotonen, johanna.kotonen@ray.fi / 040 661 5599

Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta!

Tiedotus / Mosaiikki ry
Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä
mosaiikki@mosaiikki.info, puh. 040 353 2780
www.mosaiikki.info

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

