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 Helsinki 

 

Pori 

 

 

Kulttuuri 

Onegin. John Cranko – Pjotr 
Tšaikovski 

 

pe 18.9.2015 klo 19:00 ke 23.9.2015 klo 19:00 
pe 25.9.2015 klo 19:00 ke 30.9.2015 klo 19:00 
la 3.10.2015 klo 19:00 ke 7.10.2015 klo 19:00 
pe 9.10.2015 klo 19:00 

Cranko on onnistunut tuomaan Aleksandr  

Puškinin haikean tarinan näyttämölle tavalla, joka 

koskettaa katsojia yhä uudelleen. Cranko ja Kurt-Heinz 

Stolze muokkasivat baletin musiikillisen maailman etupäässä Tšaikovskin pianoteoksista. 

Tarinassa Tatjana ihastuu Oneginiin, kaiken kokeneeseen maailmanmieheen, jolle nuoren neidon rakkaus 

on kuitenkin yhdentekevää. Vasta vuosien kuluttua kohdatessaan Tatjanan uudelleen Onegin ymmärtää 

tehneensä virheen, mutta liian myöhään.  

Liput 15-92 euroa. http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/onegin/4215 

 

 

Kino Syyskuu Porissa 
16.09.2015 (Koko päivä) - 18.09.2015 (Koko päivä) 
 
Porin kaupungin pääkirjasto 

ke 16.9. klo 17 Gamer (2011) 

to 17.9. klo 17 Chagall-Malevitsh (2013) 

pe 18.9. klo Legenda n:o 17 (2012)  

 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/lansi-suomi/tapahtumakalenteri/kino-syyskuu-porissa  

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/lansi-suomi/tapahtumakalenteri/kino-syyskuu-porissa
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Helsinki 

 

Jyväskylä 

 

Helsinki 

 

Italialainen komedia – näytelmä ”Avoin liitto” 

19.9. ja 26.9.2015 klo 18.00 

Art-Master – teatter, Laikuttajantie 2, Jyväskylä 

Avoin liitto on kuuluisan, Nobel-palkitun italialaisen 

näytelmäkirjailijan Dario Fon komedia. Hänen näytelmiään on 

esitetty pitkään ja paljon teatterilavoilla ympäri maailmaa. 

Avoin liitto -farssin tärkein teema on kamppailu naisen 

vapauttamisesta ennakkoluuloista, jotka vallitsevat 

yhteiskunnassa, kamppailu naisen oikeudesta kapinaan 

nöyryyttäviä olosuhteita vastaan, oikeudesta päättää itse 

omasta kohtalostaan. 

Ohjaaja: Kira Mirutenko 

Rooleissa: Antonia - Kira Mirutenko, Mies - Konstantin Finne 

http://art-master.fi/naytelmat/avoin-liitto 

Monikulttuurinen Länsi  

ke 16.9.2015 klo 14.00 - 18.00 

Kanneltalo 

Klaneettitie 5, Helsinki 

Monikulttuurinen Länsi -tapahtumassa alueen asukkaat voivat 

tuoda omaa kulttuuriaan esiin haluamallaan tavalla. Myös 

alueen toimijat, järjestöt ja yhdistykset esittäytyvät. Ohjelmassa 

mm. musiikkia, työpajoja, etnistä ruokaa ja tietoiskuja.  

Tervetuloa! Vapaa pääsy 

http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/tapahtumahaku 

Bulgarian kulttuuripäivä  

la 19.9.2015 klo 12.00 

Kokoushuone 2 / Caisa 

Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 , Helsinki 

Tutustu bulgarialaiseen kulttuuriin Suomessa, vaihda 

kokemuksia ja löydä uusia ystäviä! 

Mukana Ivanka Kortzanovan ikonityöpaja, bulgarialaisia herkkuja, kansantansseja ja ABV Suomen Bulgarian 

koulun oppilaiden esittämiä lauluja. Pientä suolaista myytävänä 1-3€. 

http://www.caisa.fi/tapahtuma/4FBAF1E175D116AD6DA4BB5A1447F764/fi/Bulgarian_kulttuuripaiva 

http://art-master.fi/naytelmat/avoin-liitto
http://www.caisa.fi/tapahtuma/4FBAF1E175D116AD6DA4BB5A1447F764/fi/Bulgarian_kulttuuripaiva
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 Helsinki 

 

 Iisalmi 

 

Petroskoi 

 

XVI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Petroskoissa   

24.-28.9.2015 

Foorumin pääteemana on Kulttuuri muuttuvassa maailmassa 

Foorumipäivät 25.-26.9., retkipäivä 27.9. 

Päätapahtumapaikat ovat Karjalan tasavallan Musiikkiteatteri 

ja Kansallisteatteri 

Koolla noin 380 toimijaa Suomesta ja Venäjältä 

http://www.kultforum.org/fi/petroskoi-2015 

Aasialainen kuujuhla   

ke 30.9.2015 klo 19.00 - 21.00 

Kulttuurikeskus Caisa    

Caisan Sali, Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Keskisyksyn juhla, Zhongqiujie, Tsukimi, Chuseok, Tết Trung 

Thu - rakkaalla juhlalla on monta nimeä! 

Monissa Aasian maissa järjestetään elonkorjuun kuujuhlia kuukalenterin kahdeksannen kuukauden 15. 

päivänä, kuun paistaessa kirkkaimmillaan. Caisassa jo perinteeksi muodostunut kuujuhla tutustuttaa meidät 

vietnamilaisiin, korealaisiin, kiinalaisiin ja japanilaisiin kuujuhlaan liittyviin tapoihin ja tarinoihin. Koko 

perheen juhla! 

http://www.caisa.fi/tapahtuma/4F181F1EAB6DF719C9518A57FD4D1C08/fi/Aasialainen_kuujuhla_ 

Slaavilaisten laulujen ilta Iisalmessa 

30.9.2015 klo 18.00 – 20.00  

Iisalmen Työväentalo, Pohjolankatu 11 

Slaavilaisten laulujen ilta ke 30.9. klo 18 Iisalmen Työväentalolla, 

Pohjolankatu 11. Laulamme yhdessä tuttuja venäläisiä lauluja ja 

nautimme laulun lomassa mm. venäläistä teetä. Yhteislaulua vetää 

Jouko Löytynoja. Tulee mukaan laulamaan.  

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-

1/tapahtumakalenteri/slaavilaisten-laulujen-ilta-iisalmessa 

  

http://www.kultforum.org/fi/petroskoi-2015
http://www.caisa.fi/tapahtuma/4F181F1EAB6DF719C9518A57FD4D1C08/fi/Aasialainen_kuujuhla_
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 Helsinki 

 

 Espoo 

 

PianoEspoo 

30.9.2015 - 25.10.2015 

Joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen PianoEspoo 

kokoaa Espoon kulttuurikeskukseen, Sellosaliin, Tapiolan 

kirkkoon, Kansallisoopperaan sekä Musiikkitaloon joukon 

kansainvälisiä tähtiä sekä kotimaisen pianotaiteen 

ykkösnimiä. Vuonna 2015 festivaalin taiteellisena johtajana 

aloittaa pianisti Paavali Jumppanen ja tapahtumassa 

juhlistetaan muun muassa Sibeliuksen ja Boulezin 

juhlavuosia. 

www.pianoespoo.fi  

Infotilaisuus: Slow travelling - Trans-Siperian ja Trans-

Mongolian junamatkat   

1.10.2015 klo 17:00 - 18:30 

Kasi, Vuorikatu 8 

Mitä tapahtuu kun astut junaan ja matkustat viisi 

vuorokautta yötä päivää yli 10 000 km junalla Venäjän halki 

Vladivostokiin tai Mongolian kautta Pekingiin? Aika pysähtyy, 

maisemat vaihtuvat ja olet irti arjesta.  

Tule kuulemaan Pekka Nihtisen matkakokemuksista Trans-

Siperian junareitiltä. Kuulet Moskovasta, Kazanista, Baikal-

järvestä ja Mongolian Ulaanbaatarista.  Saat samalla parhaat 

vinkit oman junaseikkailun suunnitteluun. 

FM Pekka Nihtinen on kirjoittanut Kiinalaisen teekirjan, ja 

hän rakastaa teen lisäksi syrjäisiä maailmankolkkia joihin matkustaa aina kamera mukanaan. Näet hienoja 

otoksia Trans-Siperian reitin varrelta. 

Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa! 

http://www.culturas.fi/infotilaisuus-slow-travelling-trans-siperian-ja-trans-mongolian-junamatkat 

Venäläisten lauluen ilta 

3.10.2015 klo 18.00 

Konserttiohjelma "Venäläisen laulun ilta" tutustuttaa kuuntelijat 

ja katsojat monenlaisiin venäläisen laulutaiteen suuntauksiin. 

Teatterimme näyttelijät esittävät liikuttavia ja riemukkaita 

kansanlauluja, vanhoja ja nykyaikaisia romansseja, suosittujen 

bardien, mm. Vladimir Vysotskin lauluja, jotka ovat erittäin 

Jyväskylä 

 

http://www.culturas.fi/infotilaisuus-slow-travelling-trans-siperian-ja-trans-mongolian-junamatkat
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 Helsinki  

 

 Kuopio 

Tampere  

 

tunnettuja Suomessa sekä nykyaikaisia lauluja.   

Säestys: kitara ja piano. 

Teatterimme tarjoaa teille katsojille kosketuksen Venäjän suosituimman ja ihanimman taidelajin - laulun 

kanssa. Konsertti toteutetaan suomen ja venäjän kielellä. 

http://art-master.fi/naytelmat/lauluen-ilta 

Harasoo! Venäläistä kulttuuria Kanneltalossa 
7.-10.10.2015 

Kanneltalo 

Klaneettitie 5, Helsinki 

Venäjä – niin lähellä, niin kaukana? Ei nyt niin 

kaukana; Kanneltalosta löytyy lokakuussa pieni pala 

Venäjää, kun talo tarjoaa foorumin venäläiseen ja 

venäjänkieliseen kulttuuriin tutustumiselle 

järjestämällä kolmatta kertaa venäläisen 

teemaviikon. 

Harasoo!-viikon ohjelma on tänä vuonna teemoitettu eri viikonpäiville. Olemme toivoaksemme 

rakentaneet ohjelman, josta löytyy jokaiselle ikäryhmälle jotakin mielenkiintoista, puhuttelevaa, uutta, 

vanhaa, herättävää tai elämyksellistä. 

www.kanneltalo.fi/ 

Koulutus  

Valmentaudu muutokseen! 
Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue 2015 

9.9. Kuopio 

16.9. Tampere 

Koulutus tarjoaa ideoita ja näkökulmia sosialisesta 
mediasta, kehittämisestä ja työhyvinvoinnista 
kiinnostuneille.  
 
Tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia 
tuloksellisesti, vahvistaa arvioivaa ja kehittävää 
työotetta sekä edistää keskinäistä yhteistyötä ja 
verkostoitumista. Tilaisuudet toteutuvat 
samansisältöisinä kaikilla paikkakunnilla. Kouluttajat 
voivat vaihdella tilaisuuskohtaisesti. 

http://art-master.fi/naytelmat/lauluen-ilta
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 Tampere  

 

 Helsinki  

 

 

Ohjelma sisältää alustuksia, keskustelua ja ryhmätöitä. Ilmoittautuessa tulee valita yksi teema, jota 

koskevaan työskentelyyn osallistuu koko päivän ajan. 

http://www.soste.fi/tapahtumat/jarjestotoiminnan-koulutukset/valmentaudu-muutokseen-2015.html 

 

Ryhtiä rahoitukseen: EU-
rahoitus, 24.9.2015 Tampere  

 
Minkälaisia rahoitusmuotoja EU:lta löytyy järjestöjen 
kansainväliseen yhteistyöhön? Tule kuulemaan aiheesta 
Järjestöhautomon ja CIMOn järjestämään rahoitusinfoon. 
 
torstaina 24.9. klo 17-20 
 
Paikka: Kumppanuustalo Artteli (Salhojankatu 42 3.kerros) 
 
Lisätietoja  Tuomas Rinne, tuomas.rinne@pakolaisapu.fi, 040 844 1217 

http://www.jarjestohautomo.fi/koulutuksia-tapahtumia/ryhtia-rahoitukseen-eu-rahoitus-/ 

 

 

Tehoa ja toimintaa hallitukseen! Osallistu 
yhdistystoimijoiden koulutukseen 26.9.2015  

la 26.9.2015 klo 10:00 - 16:00 

Kaikukatu 3, 4. kerros, Helsinki (Suomen Pakolaisapu) 

 
Opit tärkeitä asioita! 
 

 Hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien roolit, 
vastuut ja velvollisuudet 

 Yhdistyslaki määrittää yhdistystoimintaa 

 Kokousten eteneminen ja järjestäminen sekä 
kokousasiakirjojen tekeminen 

 Vuosikello helpottaa hallituksen työskentelyä 

 Koulutuksessa opitun siirtäminen seuraavalle hallitukselle 
ja osaksi yhdistyksen toimintakulttuuria 

 
Opit tekemällä! 
Ennen koulutuspäivää teet lyhyen ennakkotehtävän ja 
koulutuspäivän jälkeen oppimistehtävänä oman yhdistyksesi 
vuosikellon. Koulutus on suomenkielinen. 
 
 
 

http://www.soste.fi/tapahtumat/jarjestotoiminnan-koulutukset/valmentaudu-muutokseen-2015.html
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 Kuopio  

 

 
Opit maksutta! 
Saat koulutuksesta todistuksen, kun osallistut koulutuspäivän opetukseen ja teet ennakko- ja 
oppimistehtävän. Koulutus on osallistujille maksuton, ja siihen kuuluu lounas- ja kahvitarjoilu. Koulutus on 
suunnattu maahanmuuttaja- ja monikulttuurijärjestöjen hallituksen jäsenille sekä muille järjestötoimijoille. 
 

Tervetuloa! 

 http://www.jarjestohautomo.fi/koulutuksia-tapahtumia/tehoa-ja-toimintaa-hallitustyosk/ 

 

 

Yhdistystoiminnan peruskurssi  
 

Kouluttaja Tero Kankaanperä 

ti 29.9., to 1.10., ti 6.10. klo 17–20 

Snellman-kesäyliopisto, Johan-luokkatila, Haapaniemenkatu 40 C 1, Kuopio 

 
Vision Yhdistystoiminnan peruskurssi on käytännönläheinen kurssi yhdistystoiminnan perusteista, 
kokouskäytänteistä ja yhdistystaloudesta. Koulutus on suunnattu yhdistystoimijoille, kuten hallituksen 
jäsenille ja toimihenkilöille. Kurssin suunnittelussa on huomioitu etenkin pienet yhdistykset, joilla ei 
välttämättä ole lainkaan palkattua henkilökuntaa. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja kehittää yhdistysten 
toiminnan laatua sekä yhdistystoimijoiden omaa osaamista. Erittäin hyödyllinen kurssi esimerkiksi 
yhdistysten uusille hallituksille. 
  

http://www.visili.fi/fi/julkaisu/yhdistystoimijan-opas 

 

 

 

 

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.jarjestohautomo.fi/koulutuksia-tapahtumia/tehoa-ja-toimintaa-hallitustyosk/
mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

