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Kulttuuri 

”Lentävät georgialaiset” 

Suomeen maaliskuun lopussa  

30.3.2014 Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e 

Georgialainen ilmiö "Sukhishvili" on hurmannut jo yli 5 

miljoonaa katsojaa 90 maassa ja 5 maanosassa. 30. maaliskuuta 

2014 unohtumaton esitys nähdään myös Suomessa, Helsingin 

Finlandia-talossa. 

Liput ovat myynnissä Lippu.fi:ssä alkaen 49€ 

https://www.facebook.com/events/569722306454625/ 

Helsingin XVII 

Flamencofestivaali  

Guadalupe Torres: Acuérdate cuando entonces... 

la 15.2.2014 klo 19.00 

Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46–48 

Acuérdate cuando entonces... (Muistatko, kun silloin ennen...) on tekijöidensä näkemys nykyhetken 

flamencosta, kunnioittaen sen historian suuria tyylejä ja tekijöitä. Teos on kunnianosoitus laululle sekä 

suurten laulajien jättämälle perinnölle. Esityksen pääelementit ovat laulu, tanssi, kitara ja perkussiot, ja se 

sisältää flamencon perinteisiä tyylilajeja. Vapaa pääsy. www.savoyteatteri.fi 

 

http://www.savoyteatteri.fi/
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Helsinki 

 

Helsinki 

 

Helsinki 

 

Rajaton jazz 

pe 14.2.2014 klo 19.00 

Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Vuosaari 

Kansainvälisen tapahtuman pääesiintyjänä on tällä kertaa 

Suomen parhaimmistoon lukeutuva jazzlaulaja Juki 

Välipakka, joka jatkaa yhdessä pietarilaisten 

huippumuusikoiden kanssa Venäjällä heinäkuussa alkanutta 

hedelmällistä yhteistyötä. Rajaton Jazz toteutetaan 

yhteistyössä Close Encounters Helsinki – St.Petersburg -

festivaalin kanssa. 

Liput 11 / 10 e 

www.vuotalo.fi 

 

Nuorten järjestämä tanssikilpailu valtaa Kanneltalon - 

Helsingin parhaiden tanssijoiden tittelistä kisataan jo 

neljättä kertaa 

The Best Dancers in Helsinki 2014  

la 15.2.2014 klo 17.00 - 21.00 

Kanneltalo, Klaneettitie 5 

Tule ja hämmästy nuorten tanssitähtien taidoista ja näe tulevaisuuden tekijänimet livenä! Nuorten 

järjestämä tanssitapahtuma. Kilpailu on avoin kaikille 9-18-vuotiaille ympäri Suomen. 

Vapaa pääsy 

Kaunotar ja hirviö saa 

kantaesityksensä Kansallisbaletissa 

Kaunotar ja hirviö Ensi-ilta 21.2.2014 klo 19.00 

Javier Torresin satumainen, tunnettuun kansansatuun pohjautuva koko 

perheen baletti.  

 

http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/kaunotar_ja_hirvio/1909 

 

http://www.vuotalo.fi/
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Kuopio 

 

Joensuu 

 

Jyväskylä 

 

Joensuussa konsertteja, balettia, museoita... 

Joensuun ja Petroskoin ystävyyskuntayhteistyön 20 - 

vuotisjuhlan kunniaksi järjestetään lukuisia tapahtumia pitkin 

vuotta. Näistä joihinkin on tarjolla alennus SVS:n jäsenille, 

muista siis pitää jäsenkortti mukanasi!  

Tarjolla on: 

- Pähkinänsärkijä-baletti 21.2.2014 klo 18, alennus 3,50 € 

normaalihintaisesta (30 €) lipusta. 

-Konsertti Mahlerin jäähyväiset 27.3.2014 klo 19, alennus 3,50 € normaalihintaisesta (23,50 €) lipusta 

- Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun taidemuseo ONNIn pääsylipuista 1 €:n alennus vuoden 2014 ajan. 

Lisätietoa tapahtumista ja ohjeet lippujen ostoon tällä sivulla 

http://www.venajaseura.com/node/3244 

Jyväskylän ystävänpäivätapahtuma 14.2. 

14.2.2014 klo 18:00 - 20:00 

Ystävänpäivänä klo 18–20 Jyväskylän ystävyysseurat kokoontuvat kirjaston Minnansalissa. 

Ohjelmassa on ystävyysseurojen esittelyä, ohjelmaa, maistiaisia yms. Esillä ovat myös SVS:n Jyväskylän ja 

Vaajakosken osastot. Vapaa pääsy! 

 

Venäläisen kulttuurin viikko Kuopiossa 

15.–23.2.2014  
Nyt jo kolmatta kertaa järjestettävä Kuopion venäläisen kulttuurin viikko tarjoaa 
monipuolista kulttuuriohjelmaa kaikenikäisille. Tapahtumat ovat ilmaisia ellei 
toisin mainita! Tervetuloa, dobro pozhalovat! 
 
Программа по-русски здесь 

http://www.venajaseura.com/sites/default/files/kuvat/Piirit/Ita-

Suomi/OHJELMA_nettiin.RUS_.pdf  

 

 

 

 

http://www.venajaseura.com/node/3244
http://www.venajaseura.com/sites/default/files/kuvat/Piirit/Ita-Suomi/OHJELMA_nettiin.RUS_.pdf
http://www.venajaseura.com/sites/default/files/kuvat/Piirit/Ita-Suomi/OHJELMA_nettiin.RUS_.pdf
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Jyväskylä 

 

Savonlinna 

 

VENÄJÄN ARMEIJAN KUORO, BALETTI JA ORKESTERI 
Vehmersalmelta Venäjän armeijan kuoroa katsomaan 

23.3.2014 

su, 23.3.2014, 19:00 Savonlinnasali 

Kylpylaitoksenkatu 5,SAVONLINNA 

Vehmersalmelaiset matkaavat Savonlinnaan katsomaan 

Venäjän armeijan kuoron ja baletin esitystä. Yhteinen 

bussikuljetus Haapakankaalta. Ilmoittautumiset 15.2. 

mennessä Marjalle, puh. 040 722 2450. 

http://www.lippu.fi/tickets.html?fun=erdetail&affiliate=adv&doc=erdetaila&erid=634709 

 

Koulutus 

Vielä ehtii hakea englanninkielisiin koulutusohjelmiin 
 ”Ryhmät ovat todella monikulttuurisia” 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kolme AMK-tutkintoa 

kokonaan englanniksi. Koulutusohjelmat ovat International Business, Logistics Engineering ja Nursing. Haku 

jatkuu 11.2. klo 16.15 asti osoitteessa www.admissions.fi . Kansainvälisten ohjelmien valintakokeita 

järjestetään ympäri maailmaa FINNIPS-verkoston koordinoimana. JAMKissa valintakokeet pidetään 

huhtikuussa. 

Lisätietoja: Hakutoimisto, 040 556 0409, admissions@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pauliina 

Hietalahti. 
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Oulu 

 

Tampere 

 

Tampereen kesäyliopistossa alkaa Venäjän kaupan 

koulutusohjelma 7.4./23.4.2014 

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Pirkanmaan ELY-

keskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston kanssa Venäjän kaupan 

koulutusohjelman 7.4.2014–23.1.2015. Koulutuksen tarkoituksena 

on valmistaa kielitaitoisia Venäjän kaupan osaajia, joilla on 

valmiuksia toimia Venäjän, IVY-maiden ja Baltian maiden 

kauppaan liittyvissä tehtävissä. Koulutus on tarkoitettu työttömille 

ja työttömyysuhanalaisille toisen tai korkea-asteen tutkinnon tai 

muun vastaavan osaamisen hankkineille työnhakijoille, joilla on kaupalliseen alaan liittyvää työkokemusta 

ja jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään idänkauppaan liittyvissä tehtävissä. 

Haku koulutukseen päättyy 5.3.2014. 

Lisätietoja 

http://www.tampereenkesayliopisto.fi/fi/koulutustarjonta/courseinfo/tyovoimakoulutus/73/venajan-

kaupan-koulutusohjelma/3773 

Vielä ehdit tehdä hanke-ehdotuksen kulttuurifoorumiin! 

XV Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteistyökumppanihakua on jatkettu. Toivomme saavamme 

hanke-ehdotuksia mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14.2.2014 mennessä. 

Voit hakea uusia kumppaneita tai jatkaa yhteistyötä ja neuvotteluja tutun kumppanin kanssa. Lomake ja 

tarkemmat ohjeet kulttuurifoorumin www-sivuilla osoitteessa: 

http://www.kultforum.org/hankkeet/partneri-info.html. Venäläiset partnerit vastaavat suomalaisten 

hanke-ehdotuksiin 15.5.2014 mennessä. 

XV Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään Oulussa 30.9.–1.10.2014.  

www.kultforum.org 

 

 

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! 
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