10.12. – 31.12.2016

Kulttuuri

Helsinki

www.mosaiikki.info

Семейный центр Мария
приглашает на мастер-класс
«Пряничные игрушки» и
«Рождественские открытки
своими руками»
https://www.facebook.com/groups/398319530357145/

Новогодний детский лагерь «ПОХОД ВИКИНГОВ» 6-8
января 2017 г.

Приглашаем всей семьей провести 3 незабываемых дня с 6 по 8 января 2017 г. в
СЕМЕЙНОМ РОЖДЕСТВЕНСКОМ ЛАГЕРЕ на базе отдыха под Хельсинки.
Игры на свежем воздухе, новогодний квест "В поисках лесной красавицы", мастер-классы по
изготовлению елочных игрушек, костюмированный бал,
колядки и Рождество.
Фантазии и творчество, игры семьями. Познавательные
викторины и много-много других сюрпризов.
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Стоимость путевки на 3 дня:
взрослый - 60,00 евро
ребенок от 7 до 18 лет - 40,00
ребенок до 7 лет- 25,00
Для членов клуба:
взрослый 45,00
дети от 7 до 18 лет- 35,00
дети до 7 лет- 20,00.
Это включает 4-х разовое питание, все
мероприятия и материалы.
Размещение на базе на ночевку по желанию (
можно приезжать на базу к 9.30 и уезжать после окончания мероприятий)
все вопросы и запись по телефону 0400552557 или по электронной почте
perhekeskusmaria@gmail.com
всего 30 мест!
Спешите! Звоните! Бронируйте!
Организатор: Семейный центр "Мария"
Helsinki

Яркие праздничные представления с Дедом Морозом и
Снегурочкой по мотивам сказки "Снежная королева" в
ДЦК "Музыканты"
Lastenkulttuurikeskus Musikantit
Karpalokuja 7 A, Helsinki
Суббота, 17 декабря
- в 13.00 для детей от 3 до 6 лет
- в 17.00 дополнительный представление
для детей от 3 до 6 лет
Воскресенье, 18 декабря
- в 11.00 для детей до 3 лет
- в 15.00 для детей от 6 до 10 лет с дискотекой
Билеты: Детский c подарком в кафе ДЦК 15 € предварительно, Взрослый билет в кафе ДЦК 10 €
предварительно. До встречи у ёлки, друзья!
http://musikantit.fi/ru/

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Морозко Русская народная сказка бумажного театра
29 и 30.12.2016 в 18.00
31.12.2016 в 11, 13 и 15:00
"Морозко"
Русская народная сказка бумажного театра для детей 2-6
лет.
Поучительная история о трудолюбии и
добросердечности, расскажет о том, как вежливость и
скромность были вознаграждены подарками и чудесами
от самого хозяина зимнего леса Морозко. После
интерактивного представления детей ждут игры и
хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой
и, конечно подарки!
Билеты: 29 и 30 декабря 7,00 взрослый/12,00 детский
31 декабря 9,00 взрослый/14,00 детский
Предварительная регистрация, количество детей на
спектакле не более 25.
Контактная информация: 0442004358, 0408305538, nina@pelikan.fi, vladimir@pelikan.fi
Адрес: торговый центр Myllypuro, Kiviparintie 2.
https://vk.com/russianfi

Helsinki

Детско-юношеское объединение Пеликан Новогодние
ёлки и спектакли
18 декабря в воскресенье, в 12.00 и 14.00 «Попробуй всё пройди!»
http://www.pelikan.fi/news_217.html

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Kolme bassoa Moskovan Bolshoi-teatteri
la 10.12.2016 klo 18.00 Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki
alk. 35/30/25 €
Moskovan Bolshoi-teatterin kolme palkittua
tähtisolistia Andrei Antonov, Valery Gilmanov,
Vladimir Kudashev saapuvat konsertoimaan
Suomeen.
Kolme bassoa -konsertissa kuullaan yksin- että
yhteislauluna Tšaikovskin, Rahmaninovin, Rossinin,
Verdin, Mozartin, Rimsky-Korsakovin ja Musorgskin
ooppera-aarioita, joululauluja ja venäläisiä romansseja.
Kolmikko on valloittanut mahtavilla tulkinnoillaan yleisöjä ympäri maailmaa, muiden muassa Saksassa,
Espanjassa, Italiassa, Hollannissa, Ranskassa, Isossa Britanniassa, Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Israelissa ja
Japanissa. Nyt heitä kuullaan ensi kertaa Suomessa.
Konserttimestarina toimii Mihail Egiazarjan.
Kesto 2 tuntia sisältäen väliajan
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/0A73EB450C940F35A75093CB6B9DDAD6/Kolme_basso
a

Helsinki

Lumitytön saappaat Сапожки для Снегурочки
su 11.12.2016 klo 11.00 Kanneltalon konserttisali Klaneettitie 5, Helsinki
15 €
Kuinka pääsen paikalle?
Järj.Sadko-klubi Клуб "Садко
Новогоднее представление для всей семьи
молодежного театра «Мозаика», Гатчина.
Подарки, хороводы у елки с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Nuorten musiikkiteatteri Mosaic Hatsinasta
esittää näytelmän
Lumitytön saappaat. Leikkejä ja piirileikkejä
Joulupukin kanssa sekä lahjoja.
Esityskieli: venäjä
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/91D686F438969C52FEFC918AAEC640AE/Lumityt_n_saapp
aat

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Jyväskylä

Art-Master-teatteri kutsuu: Iso Uudenvuoden juhla lapsille
ja aikuisille / Театр «Арт-Мастер» приглашает всех на
новогодние представления для детей и взрослых
17.12 klo 10.00, 12.00 ja 14.00
Art-Master-teatteri, Laikuttajantie 2, Jyväskylä (Kangaslampi)
klo 10.00 Joulukuusi-juhla alle 5 v. lapsille
Ohjelmassa leikkiohjelma Lumitytön kanssa, satuhahmoja,
nukketeatterin näytelmä, joulutyöpaja lahjoja, leivoskahvit.
klo 12.00 ja 14.00 Miten sotilas Andrei onnea etsi -näytelmä lapsille
Hauska leikkiohjelma näytelmän sankarien,
Pakkasukon ja Lumitytön kanssa, lahjoja, leivoskahvit.
Liput: lapset 12 € (sis. lahja), aikuiset 10 €, alle 2 v ilmaiseksi.
Lippujen varaus: puh. 050 406 5275
http://art-master.fi

Helsinki

Книжный магазин RUSLANIA
Книжный магазин Ruslania.com – для всех, кто интересуется Россией и
русской культурой в Хельсинки и по всей стране!
Всегда свежая пресса! Много книг для детей!
Усовершенствованные учебники с правилами русского языка и
комплексами упражнений, с новым художественным оформлением.
Учебники по литературе включают произведения школьной программы.
НА ЗАМЕТКУ!
Обслуживание на русском языке!
http://fin.kaleidoskooppi.info/rus/pokupki

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Koulutus
Helsinki

Hae TEM:n järjestöavustusta 5.1.2017 mennessä
Valtakunnalliset järjestöt voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitusta hankkeisiin, joissa tuetaan
paikallisten yhdistysten maahanmuuttajien kotouttamistyön osaamista. Avustusta jaetaan noin 750 000
tuhatta euroa. Kuukauden kestävä hankehaku käynnistyy
perjantaina 2.12.2016 ja päättyy keskiviikkona 5.1.2017.
Hankerahoitusta voidaan myöntää valtakunnallisille,
vakiintuneille kotoutumistyötä tekeville järjestöille. Järjestöjen
paikallisille yhdistyksille antama tuki voi olla esimerkiksi
osaamisen ja toimintamallien siirtämistä kotoutumista tukevan
työn kehittämiseksi.

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Rahoitettava toiminta voi alkaa
aikaisintaan 1.1.2017 ja se voi jatkua 31.12.2017 asti.
Hakuohjeet http://www.kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
Lisätiedot: Erityisasiantuntija Varpu Taarna, varpu.taarna@tem.fi
Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, anne.alitolppa-niitamo@tem.fi

Helsinki

Подготовка к получению сертификатов IELTS, CAE,
TOEFL Test DaF
LINGVO CENTER начинает набор групп, для подготовки к получению сертификатов IELTS, CAE, TOEFL
Test DaF.
Срок и начало обучения: 3 месяца (48 ауд. часов). Набор в группы в течение учебного года, по мере
комплектования групп. Группа 5/7 человек. Возможна индивидуальная плдготовка к экзамену.
Первое занятие 3.12.2016
Стоимость: 1 групповое занятие – 6€
Форма обучения: Занятия проводятся 2
раза в неделю по 2 или 3 академических
часа в вечернее время
Присылайте ваши заявки по эл.адресу:
info@lingvocenterfinland.com
www.lingvocenterfinland.com

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi
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Montessoriohjaajakoulutus, 75 op, 2.1.2017 alkaen

Helsinki

Hyöty osallistujalle
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yleisesti Maria
Montessorin kasvatusnäkemyksiin sekä antaa tietoa
montessoripedagogiikan lapsikäsityksestä. Opiskelija
omaksuu montessoripedagogiikan oppimateriaalien
tavoitteet ja käyttötavat. Opiskelija harjaantuu
käyttämään rakentavasti montessoripedagogiikan
mukaisia tietoja ja taitoja käytännössä 3-6-vuotiaitten
lapsiryhmässä.
Koulutuksen sisältö


Montessoripedagogiikan filosofia ja historia sekä lapsikäsitys (10op)



Montessoripedagogiikka (36op): Käytännön elämän työt, aistimateriaalit, äidinkieli, matematiikka,
luonnontiede, taide, musiikki



Havainnointi (6op)



Praktikum (8op)



Projektiopinnot



Käsikirjojen valmistus montessorivälineiden käytöstä



Lopputentit: kirjalliset ja suullinen

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat kansainvälisen AMI Diplomin sekä Metropolia
Ammattikorkeakoulun myöntämän opintotodistuksen suorituksesta.
Kouluttaja
Marja-Leena Tyrväinen, AMI montessoriohjaajakouluttaja
Aika ja paikka
2.1.2017- kesä 2018
Pakilan Montessori-leikkikoulu, Osuuskunnantie 29, 00660 Helsinki
Metropolia ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki
Havainnointi ja harjoittelu suoritetaan AMI-montessoriohjaajan ohjauksessa montessoripäiväkodeissa.
http://metropolia-liiketoiminta.mail-pv.fi/a/s/71282445-6cd3b8ef60d5b7f0b2aca9dd48a1c66c/1407369

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi

8
Helsinki

Tule mukaan SenioriOsaaja-koulutukseeni 2017!
Järjestäjät:Laurea-ammattikorkeakoulu ja Cultura-säätiö
Aika: kevät 2017 (viikot 11-21/2017)
Paikka: pääkaupunkiseudulla, tarkempi paikka ilmoitetaan
myöhemmin
Hinta: maksuton
Kenelle: Suomen venäjänkielisten yhdistysten toiminnanjohtajille ja
yhdistysaktiiveille
Kieli: suomi
Seniori-Osaaja -koulutuksen tavoitteena on kehittää ja tukea senioriikäisten aktiivisuutta ja hyödyntää seniori-ikäisten voimavaroja
vapaaehtoistoiminnassa. Koulutuksessa tutustut erilaisiin
vapaaehtoistoiminnan muotoihin, saat valmiuksia ryhmien ohjaamiseen ja
ryhmissä toimiseen, opit tapoja tukea senioriosaajien verkottumista sekä
vahvistaa ikäihmisten voimavaroja.
Seniori-Osaaja -koulutus on tarkoitettu Suomen venäjänkielisten yhdistysten toiminnanjohtajille ja
yhdistysaktiiveille.
Koulutus järjestetään maalis-toukokuussa 2017. Se koostuu kahdeksasta (8) kerran viikossa kokoontuvasta
koulutuskerrasta, jotka järjestetään iltapäivisin klo 13.00-16.00. Koulutus toteutetaan alustuksina,
keskusteluina, yksilö- ja ryhmätöinä sekä käytännön toimintaan tutustumisella. Koulutukseen kuuluu
kahden viikon harjoittelu vapaaehtoistyötä tekevässä järjestössä.
Maksuttomaan Seniori-Osaaja -koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä hakemusten perusteella.
Koulutukseen hyväksytyt saavat tiedon valinnastaan joulukuussa 2016. Koulutukseen osallistuminen on
sitova hakijan otettua vastaan koulutuspaikan. Osallistujat saavat koulutuksen suorittamisesta todistuksen
(2 op).
Koulutuksen infotilaisuus järjestetään helmikuussa 2017 Cultura-säätiön tiloissa.
Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Kirsti Sutinen, puh 050 349 85 00.
Hae koulutukseen - täytä hakulomake 30.11.2016 mennessä.http://fin.kaleidoskooppi.info/rus/pokupki

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

