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Kulttuuri 

Galleria: Sirkku Ala-Harja: 

Punainen meri 

pe 15.3.2013 - la 6.4.2013  

Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Helsinki  

 

Esillä on sarjallisia teoksia, joiden värimaailma on oranssi.  

Näyttely koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisen osan teokset sijoittuvat meren yläpuolella oleviin 

maisemiin, aavikolle, jossa erilaiset, hiukan erikoiset eläimet tarkkailevat katsojina maisemaa.  

Toinen osa kuvaa elämää meren alla, syvissä soivissa vesissä. Koko näyttelyn kantava teema on tila, 

fyysinen tila tai mielen tila, tunne tai tunnelma.  

Osa näyttelyn teoksista on tehty yhteistyössä kontrabasisti Petja Makriksen kanssa, jonka musiikki on ollut 

teosten inspiraation lähteenä. Kuten Vuotalon pääsiäisen kutsunäyttelyn perinteisiin kuuluu, taiteilijan 

teoksia nähdään myös galleriaan kasvatettavalla suurella pääsiäisruohomatolla. 

Avoinna ma - to 9–20, pe 9–18, la 10–18 

Vapaa pääsy! 

Lisäätietoa: www.vuotalo.fi 
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Kuvataiteen kevätnäyttely 

ke 6.3.2013 - la 6.4.2013 

Kanneltalon galleria, Klaneettitie 5, Helsinki 

Helsingin työväenopiston läntisen alueopiston kuvataidekurssilaisten monilla tekniikoilla toteuttamia töitä. 

Näyttely on esillä samanaikaisesti Kanneltalon galleriassa, aulassa ja kahvilassa. 

Avoinna ma - to 9.00–20.00, pe 9.00–18.00, la 10.00–16.00, su suljettu 

Vapaa pääsy! 

Lisäätietoa: www.kanneltalo.fi 

 

Työväenopistolla järjestetään ympäri kaupunkia luentoja, 

tapahtumia, konsertteja ja näyttelyitä.  

Yleisluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Voit kuunnella yksittäisen luennon tai osallistua koko 

luentosarjaan oman kiinnostuksesi mukaan.  

Tapahtumiin, näyttelyihin ja konsertteihin on vapaa pääsy ellei toisin mainita. Lisätietoja tapahtumasta saa 

tapahtuman järjestävän alueopiston toimistosta. 

Ohessa Helsingin työväenopiston menovinkit (pdf) viikoille 12–13 (18.–31.3.2013).  

 

Newroz-juhla 

pe 22.3.2013 klo 19.00  

Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus 

Stoan Newroz-juhlassa on luvassa persialaista ja kurdilaista musiikkia sekä 

tanssia ja runonlausuntaa, tarinankerrontaa sekä yhdessäoloa vanhaan 

tapaan.  

Ensemble Yaran soittaa persialaista klassista musiikkia, mukana myös 

sooloesityksiä, mm. Harnid Gerami (tar), Marouf Majidi (tanbour) ja Gian 

Majidi (laulu). 

Persian alueen tärkein juhla on uusivuosi eli Newroz. Juhlan seremoniat 

esittävät kahden entisajan käsityksen, lopun ja uudelleensyntymisen 

yhteenkietoutumista. Juhlan tarkoitus on tuoda toivoa, rauhaa ja hyvinvointia maailmaan katsomatta 

etniseen, uskonnolliseen tai poliittiseen taustaan.  

Klubi-ilta, A-oikeudet, ovet avataan klo 18.30.   

Lisäätietoa tapahtuman sivulta .  

www.stoa.fi 

Helsinki 

 

Helsinki 

 

Helsinki 

 

http://www.kanneltalo.fi/
http://www.hel.fi/hki/Sto/fi/Luennot+ja+tapahtumat
http://www.hel.fi/hki/Sto/fi/Luennot+ja+tapahtumat
http://www.stoa.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=2FB3F23EED44399A71F51E7940432AB4
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IRVi – Ilta Rasisminvastaisella Viikolla 

la 23.3.2013 klo 19.00  

Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus 

Performanssitaiteilija Willem Wilhelmuksen isännöimä tapahtuma kerää 
kokeellisen taiteen kiintoisimmat edustajat viikon teemojen äärelle. 

Mukana ainakin: 

Abdissa "Mamba" Assefa & Jimi Tenor, jotka musisoivat hämmästyttävillä itse 
suunnittelemillaan lyömä- ja puhallinsoittimilla.  

Yllättävä performanssitaiteilija Baaba Jakeh Chande.  

Käsitetaiteilija Amal Laala ja Sari Kivinen transkulttuurisen ja interaktiivisen 
ruoka- ja tarinaryhmän kanssa.  

Sokerina pohjalla performanssi- ja videotaiteilija Tomasz Szrama, jolta nähdään 
erityisesti tätä tapahtumaa varten luotu video. 

Illan pääkielenä englanti. 

Klubi-ilta, A-oikeudet, ovet avataan klo 18.30. 

Liput: 5 €.  

Lisäätietoa tapahtuman sivulta .   

www.stoa.fi 

Kamari 21: Kaukaiselle rakastetulle 

ti 9.4.2013 klo 19.00 

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki 

Ludwig van Beethoven sävelsi An die ferne Geliebten huhtikuussa 1816. Tämä 
konsertissa kuultava, kaukaiselle rakastetulle omistettu teos oli ensimmäinen 
laulusarja suurelta säveltäjältä ja sai aikanaan joukon jäljittelijöitä. Kuulemme 
myös Beethovenin kansanlaulusovituksia sekä Pianotrio Arkkiherttuan op. 97. 
 
Petteri Salomaa - laulu  
Johannes Piirto - piano  
Tero Latvala – viulu  
Tomas Djupsjöbacka - sello  
 
Huom! Tapahtumaan liittyy Enemmän irti esityksestä! -alustus klo 18.15 
Kanneltalon kahvilassa, jossa toimittaja Hannu-Ilari Lampila esittelee illan 
konsertin. 
 
Huom! Kanneltalon esitteessä esityistä ennakkotiedoista poiketen Kreetta-Julia 
Heikkilä ei esiinny illan konsertissa.  

Helsinki 

 

Helsinki 

 

Ludwig van Beethoven 

Petteri Salomaa 
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Turku 

 

Jyväskylä 

 

 
Järj. Helsingin kulttuurikeskus, Kamarimusiikkiyhdistys 21 ja 
Sibelius-Akatemia 
Liput: 13 / 9 € 
Lisäätietoa tapahtuman sivulta.   
www.kanneltalo.fi 
 
 
 
 
 

TULE MUKAAN 

Vielä ehtii ilmoittautua kansainväliseen taidekilpailufestivaaliimme Bravo, Turku 2013  

(kilpailupäivät la 4.5.ja su 5.5.2013). Estraditaiteen (musiikki, laulu, tanssi yms.)kilpailu pidetään Turun 
työväenopiston juhlasalissa (Kaskenkatu 5). Mukana on kilpailijoita Suomesta, Venäjältä, Saksasta, Virosta, 
Ruotsista, Espanjasta ja Udmurtian tasavallasta. 

Lisäätietoa: Turun kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys ry 

 

Johanna Juvonen & Biagio Rosa Aamukahvikuvia 

21.2. - 4.4.2013 

Galleria Gloria, Matarankatu 6, Jyväskylä. 

Lähtökohtana heidän teoksilleen ovat usein maailmassa 

tapahtuvat epäoikeudenmukaisuudet, luonnonkatastrofit 

sekä rahan merkitys ja sen taustalla vaikuttavat tekijät. He 

yhdistelevät erilaisia materiaaleja teoksissaan. Maalaukset 

on toteutettu sekatekniikalla akryyliväreistä kollaasiin ja 

spraymaaliin tai yksinkertaisesti vain espresso-kahvilla 

maalaten. Monien teosten pohjana he käyttävät valokuvia. 

Kierrätys ja luonnonmukaisuus kiinnostavat heitä ja he 

yhdistelevät monia materiaaleja rakennusjätteestä 

mustikkaan. 

Vapaa pääsy!  

Lisäätietoa tapahtuman sivulta. 

 www.monikulttuurikeskus-gloria.fi 

 

 

Tero Latvala 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mosaiikki/Local%20Settings/Temp/www.kanneltalo.fi
http://www.semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17&lang=fi
http://www.semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17&lang=fi
http://www.monikulttuurikeskus-gloria.fi/portal/index.php/fi/seuraava-nayttely
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mosaiikki/Local%20Settings/Temp/www.monikulttuurikeskus-gloria.fi
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 Koulutus 

Vahvista osaamistasi Venäjän kaupan koulutuksella 

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen TE-toimiston 

kanssa Venäjän kaupan koulutusohjelman 29.4.2013–13.2.2014. Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa 

kielitaitoisia Venäjän kaupan osaajia, joilla on valmiuksia toimia Venäjän, IVY-maiden ja Baltian maiden 

kauppaan liittyvissä tehtävissä. 

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon (ammatti- tai tiedekorkeakoulu) tai muun vastaavan 

tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään idänkauppaan liittyvissä 

tehtävissä, mutta ovat tällä hetkellä työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. 

Koulutuksen sisältö jakaantuu kahdelle eri kohderyhmälle: suomenkielisille, joilta toivotaan perustietoja 

venäjän kielestä (Ryhmä I) sekä venäjänkielisille maahanmuuttajille, joilta toivotaan hyvää suomen kielen 

taitoa (vähintään Yleisen kielitutkinnon taitotaso 3-4) ja perustaitoja englannin kielessä (Ryhmä II). 

Koulutus on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa työvoimakoulutusta, joka on osallistujille maksutonta. 

Koulutuksen aikana maksettavista etuisuuksista saa tietoja TE-toimistosta. 

Hakijan tulee täyttää TE-toimiston sähköinen hakemuslomake www.mol.fi/koulutukset/ (hakusana 644204) 

ja Tampereen kesäyliopiston liitelomake https://e-lomake.fi/lomakkeet/3041/. Perustele hyvin molemmat 

hakemuksesi.  

Haku koulutukseen päättyy 20.3.2013. 

Lisätietoja: 

www.tampereenkesayliopisto.fi/fi/ 

Koulutustarjonta > Työvoimapoliittinen koulutus > Venäjän kaupan koulutusohjelma. 

Tampereen kesäyliopisto, Leena Leiniö-Rönkkö. 

puh. 03 223 8433, 040 357 3232 

leena.leinio@tampereenkesayliopisto.fi 

Tampereen TE-toimisto, Eija Mäkelä 

puh. 0295 045 678, eija.a.makela@te-toimisto.fi 

Leena Leiniö-Rönkkö, Koulutuskoordinaattori, HM,Tampereen kesäyliopisto. 

 

 

Tampere 

 

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.mol.fi/koulutukset/
https://e-lomake.fi/lomakkeet/3041/
http://www.tampereenkesayliopisto.fi/fi/
mailto:leena.leinio@tampereenkesayliopisto.fi
mailto:eija.a.makela@te-toimisto.fi
mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

