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Kulttuuri 

Elena Maijalan näyttely 

13.3.2014 – 16.4.2014 

Kohtaamispaikka Kasi, Vuorikatu 8 

Kasin ensimmäinen kevätnäyttely esittelee 

helsinkiläisen Elena Maijalan monipuolista taidetta. 

Näyttelyssä nähdään niin Suomen luontoa kuvaavia 

maisemia kuin taiteilijan ”kultatöiksi” kutsumia 

abstrakteja maalauksiakin. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

 

 

Seherazaden matka 

Musiikkia, tanssia, satuja, kuvia  

pe 4.4.2014 klo 18.00 

Annantalon juhlasali, Annankatu 30 , Helsinki 

Tuhannen ja yhden yön kuvankaunis sadunkertoja 

Šeherazade vie kuulijansa matkalle itämaisiin hoveihin, arabialaiseen Espanjaan, Venäjän aroille ja lopulta 

Sindbadin laivaan.Konsertin punaisena lankana kulkee Nikolai Rimski-Korsakovin teos ‘Šeherazade’, mutta 

matkan aikana kuullaan myös flamencorytmejä ja tulista mustalaismusiikkia.  

Vapaa pääsy Tervetuloa! 

http://www.annantalo.fi 
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Jyväskylä 

 

Vietnamilaiset naiset Suomessa  

Vietnamilaisen kulttuurin viikko 

ma 7.4.2014 klo 18.00 - 20.00 

Caisan olohuone, Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, 

Helsinki 

Vietnamilaisten naisten integroituminen suomalaiseen 

yhteiskuntaan - haasteet ja menestystarinat. Aiheesta 

kertoo rva Mai Renko. 

www.caisa.fi 

Maahanmuuttaja-ilta  

Tiistaina 8.4. klo 18 

Iisalmen ortodoksinen seurakunta järjestää venäjänkielisten maahanmuuttajien illan. 

 Pr. Elian kirkon alasalissa maahanmuuttajien tee-ilta.  Aiheena pääsiäinen. 

http://www.ort.fi/iisalmi 

Pääsiäismunatyöpaja Joensuussa 

 9.4. klo 17 

Joensuun Venäjän ystävät järjestää koko perheen pääsiäismunatyöpajan Taidemuseo ONNIssa. Työpajaan 

sisältyy 45 min. johdantoluento vanhan ajan venäläisestä/karjalaisesta/suomalaisesta 

pääsiäismunaperinteestä ja askarteluosio, jossa jokainen pääsee itse kokeilemaan koristemunien tekoa eri 

tekniikoin! 

http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/ita-suomi-1/tapahtumakalenteri/vanhan-ajan-paasiaismunat-

tyopaja 

Elokuvaillat Jyväskylässä  

Jyväskylän Venäjä-seura järjestää elokuvailtoja baari Vakiopaineessa ja 

Kampus Kinossa. Iltoihin on vapaa pääsy, tervetuloa! Ohjelmassa: 9.4. klo 

18 Rock/Pok. Paikkana Kampus Kino (Ilokivi, Keskussairaalantie 2) Jyväskylän Venäjä-seura 

yhteistyössä Keski-Suomen elokuvakeskuksen, Kampus Kinon ja Jyrockin kanssa. Vakiopaineessa: 10.4. klo 

19 Metsästyksen kansallisia erikoisuuksia 

http://www.caisa.fi/


3 

 

 

www.mosaiikki.info/uutiset/kaleidoskooppi 

Helsinki 

 

Helsinki 

 

Helsinki 

 

Vuotalon pääsiäinen: Kaikki mihin kosket muuttuu 

kullaksi  
la 12.4.2014 klo 10.00 
Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Helsinki 
Tero Annanollin Paratiisin tuoksua ja valoa -
näyttelyyn liittyvässä työpajassa maalataan 
kultaisia ja hopeisia pääsiäismunia. Munat 
päätyvät koristamaan Vuotalon galleriaan 
kasvatettavaa pyöreää pääsiäisnurmikkoa. 

www.vuotalo.fi 

 

Via Crucis - Ristin tie 2014 
 Крестный путь 2014 

18.4.2014 21.00.  Senaatintori. 

Ekumeeninen kärsimysnäytelmä joka huipentuu 

Tuomiokirkon portailla Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. 

Kaikkiaan teoksessa näyttelee yli sataa ammattilais- ja 

harrastajanäyttelijää sekä vapaaehtoisia. 

Vapaa pääsy. 

http://www.visithelsinki.fi/ 

 

Zingaros – Mustalaistangoja 

Argentiinasta  

to 24.4.2014 klo 19.00 

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki 

Itä-Euroopan mustalaistangojen intohimo ja euforia 

sekoittuvat argentiinalaisen tangon melankoliseen nostalgiaan! Tämän taitavan trion hyppysissä 

mustalaisten tarinaperinne ja mielenmaisema levittäytyvät kuulijan silmien eteen olipa kyseessä 

kevätaamu, tulinen tanssi, kokoontuminen iltanuotiolle tai kaukaisten hevosten laukka. Laulujen kielenä 

romani ja venäjä.  

Liput: 12 / 10 € 

www.kanneltalo.fi 

 

 

http://www.vuotalo.fi/
http://www.visithelsinki.fi/
http://www.kanneltalo.fi/
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Kuopio 

 

Koulutus 

Venäjänkielinen yhdistystoimintakoulutus Kuopiossa  

3. - 4.4.2014 

torstai 3.4.2014 klo 8.00 - 15.00 ja perjantai 4.4.2014 klo 9.00 - 17.00 

Monikulttuurikeskus Kompassi, Hapelähteenkatu 33, Kuopio 

Cultura-säätiö toteuttaa yhdessä Opintokeskus Vision kanssa venäjänkielisen yhdistystoimintakurssin 

Kuopiossa. Kurssi on tarkoitettu Suomessa toimivien venäjänkielisten yhdistysten edustajille ja kaikille 

kulttuuri- ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille suomenvenäläisille. 

Koulutus on osallistujille ilmainen. 

http://www.culturas.fi 

Osaava-hankkeen toteutus alkaa Vantaalla 7.4.2014 

ma 7.4., pe 11.4., ti 15.4., to 24.4., pe 25.4., ti 29.4  

klo 16.30 – 19.30 

Vantaa, Tikkurilan kirjasto, Lummetie 4, kokoustila 

Kaikki yhdistystoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tähän 

koulutukseen. Koulutus on tarkoitettu venäjänkielisille kaupunkilaisille, jotka ovat kiinnostuneita kerhojen, 

urheiluseurojen, harrastuspiirien ja muiden kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen toiminnasta. Koulutus sopii 

myös niille, jotka ovat jo mukana yhdistystoiminnassa ja haluavat parantaa osaamistaan, laajentaa 

kokemustaan ja tutustua uusiin ihmisiin.  

Koulutusaineistot ovat sekä venäjän että suomen kielellä. Koulutus on maksutonta. 

www.culturas.fi 

 

Voihan Venäjä – miten teen onnistuneita kauppoja 7.5. 

 
Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja 
kehittämispalvelu Aducate järjestää 
Kuopion kampuksella koulutuspäivän. Päivä 
on tarkoitettu lääkkeiden, diagnostiikan, 
lääkinnällisten laitteiden tai lupa- ja 
laatuosaamisen parissa toimiville, jotka vievät tai suunnittelevat vientiä Venäjälle. Tavoitteena on perehtyä 
viennin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä erityisesti onnistuneiden kauppojen tekemisen nikseihin 
asiantuntijaluentojen ja yrityscasejen kautta! Ilmoittautuminen 22.4. mennessä, lue lisää 
täältä http://www.uef.fi/fi/aducate/lupaosaaja/koulutukset/venaja. 

http://www.culturas.fi/

