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Kulttuuri 

Elävä kieli/«ЖИВОЙ ЯЗЫК»   
pe 11.11.2016 klo 18.00 - 20.30 Caisan sali Mikonkatu 17 C / 

Vuorikatu 14, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Järj.Logrus ry  

Runoja, lauluja ja tansseja eri maanosista ja maailman eri kielillä 

ensimmäisen maailmansodan ja kylmän sodan päättymisen muistopäivän 

kunniaksi. 

Международный вечер «ЖИВОЙ ЯЗЫК» в Международном центре 

КАЙСА (Mikonkatu 17 C) состоится в этом году уже третий раз 11 

НОЯБРЯ В 18 ЧАСОВ. 

В программе: танцы, стихи, песни народов мира, показ национальных костюмов. Вас ждут новый 

формат мероприятия с использованием медийных эффектов и сюрпризы. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/8B060ABF42625CA

60961CC1F542131AB/El_v__kieli 

Venäläisten kansanlaulujen 

ilta Kimalaistrion seurassa   

la 19.11.2016 klo 19.00 Vuosali Mosaiikkitori 2 , 

Helsinki 

13/11 € 

Illan aikana kuullaan kaikkien aikojen suosituimpia venäläisiä kansanlauluja ja instrumentaalimusiikkia. 

Laulusolisteina Sergey Shaykhulin ja Olga Ridal. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/8B060ABF42625CA60961CC1F542131AB/El_v__kieli
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/8B060ABF42625CA60961CC1F542131AB/El_v__kieli
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Reino Bürkland – harmonikka, Pentti Yrjänäinen – domra prima, Artemi Gvazava – kontrabasso-balalaikka. 

Laulusolistit: Sergey Shaykhulin – tenori, Olga Ridal – soprano 

Kesto 90 min, sisältää väliajan. 

Järj. Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry 

http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/0E385489ECB6C2C897704BD4BE931136/Ven_l_isten_kansan

laulujen_ilta_Kimalaistrion_seurassa 

Kaupungilla kulki velho - venäjänkielinen lastenesitys   

su 20.11.2016 klo 15.00 Vuosali Mosaiikkitori 2 , 

Helsinki 

Näytelmä on kertomus erään pojan uskomattomista 

seikkailuista hänen löydettyään taiotun tulitikkurasian. 

Vierailtuaan ilkeän velhon luona, poika lopulta ymmärtää, 

että todelliset asiat elämässä on saavutettava itse, 

taikavoimiin ei kannata luottaa. Yli 4-vuotiaille. 

Настоящее счастье человеку приносят чудеса, 

сделанные его же руками. Спектакль «Шел по городу 

волшебник» как раз об этом. Это история о невероятных приключениях мальчика, нашедшего 

коробок волшебных спичек. 

Näytelmän on kirjoittanut J. Tomin ja sen ohjaa E. Kotsubei. 

Kesto 100 min, sisältää väliajan. 

Järj. Helsingin venäläinen Sadko-klubi ry ja Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry 

http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/E36F6BFE8EA04197CD89A3476B9C2BFF/Kaupungilla_kulki_v

elho_-_ven_j_nkielinen_lastenesitys 

 

INTERAKTIIVISET PICCOLO-KONSERTIT SUOMESSA   

20.11.2016 «Huilun, piccolohuilun ja niiden 

muinaisen sisaren seikkailut» 

Mariinski-teatterin taiteilijat vierailevat Helsingissä kerran 

kuussa ja konsertoivat kaksi kertaa päivässä 

Vanhemmat voivat osallistua lapsen kanssa. Kukin 

tilaisuus kestää n. 45 minuuttia. 

OSOITE: Sali G18, Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki 

http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/11/interaktiivis

et-piccolo-konsertit-suomessa/157156 

http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/E36F6BFE8EA04197CD89A3476B9C2BFF/Kaupungilla_kulki_velho_-_ven_j_nkielinen_lastenesitys
http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/E36F6BFE8EA04197CD89A3476B9C2BFF/Kaupungilla_kulki_velho_-_ven_j_nkielinen_lastenesitys
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/11/interaktiiviset-piccolo-konsertit-suomessa/157156
http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/11/interaktiiviset-piccolo-konsertit-suomessa/157156
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Кинопоказ в "Арт-Мастере"   

чт 1 декабря в 18.00 

Art-Master-teatteri, Laikuttajantie 2, Jyväskylä 

(Kangaslampi) 

Kинопоказ в "Арт-Мастере" - фильм С.Говорухина 

«Конец прекрасной эпохи» (совместный проект 

JyväskylänVenäjä-seura, Keski-SuomenElokuvakeskus & 

Art-Master). 

Вход свободный!  

http://art-master.fi 

 

Фестиваль видеопоэзии и поэзии «Мой поэт»    

сб 3 декабря в 18.00 

Art-Master-teatteri, Laikuttajantie 2, Jyväskylä (Kangaslampi) 

Как можно поучаствовать:  
- прислать видео, как Вы читаете стихотворение любимого поэта дома/на работе/на прогулке/в 
театре на адрес artmaster.ry@gmail.com, art-master@art-master.fi (итоги конкурса подводим на месте) 
- прийти на вечер и прочитать стихотворение/стихотворения вживую,  
- поучаствовать в соревновании «С листа» (читаем 
самые разные отрывки прозаических и поэтических 
текстов с выражением без подготовки перед 
компетентным жюри, выбираем победителя) 
- получить приятные эмоции, аплодисменты, подарки! 
Мероприятие  пройдет при поддержке общества 
«Наука». 
Предварительная регистрация для участия по 
тел.+358504065275 
Регистрация участников уже открыта! Можно быть 
просто зрителем! 

Вход свободный! 

http://art-master.fi 

 

Lumottu Silkkitie    

la 3.12.2016 klo 17.00 - 20.00 Caisan sali Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Silkkitie on ollut vuosituhansien aikana innovaatioiden ja inspiraation lähteenä monille kansoille ja 

karavaanimatkustajille. Tapahtuma on osa tiedotushanketta joka tarjoaa tietoa, kulttuuria ja traditioita 

http://art-master.fi/
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kuuluisan Silkkitien reitin varrella sijaitsevista Keski-Aasian 

maista. Tarjolla tanssia, musiikkia ja teatteriesitys. 

Tapahtuman avulla halutaan esitellä Keski-Aasian maiden 

kulttuuria musiikin, tanssin, laulun ja teatterin avulla. 

Caisassa nähtävä tapahtuma on osa kulttuuriviikkoja, jotka 

tuovat Keski-Aasian maiden kulttuurit Suomeen 

ennennäkemättömän laajasti. Projekti antaa omintakeisen 

ja kiinnostavan kuvan tämän hetken koko Keski-Aasian 

elämänmenosta, historiasta ja kulttuurista. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/A4A981F1B6A2B2C2CAFD6A0509CE29B5/Lumottu_Silkkitie 

 

Волшебный праздник не за горами. Мы все ждем 

встречи с театром из Гатчины.      

4 декабря 2016 г.В 11.00 и 14.00  две ёлки в 

Kanneltalo  

Сказка Морозко – чудесная русская народная сказка с 
волшебными зимними нотками. Эту историю обожают 
читать и рассказывать деткам под Новый год и 
Рождество. 

Театр подарит ребятам насыщенную, полную веселья и 
развлечений новогоднюю программу и представит 
спектакль по мотивам известной русской сказки 
«Морозко». 

Традиционно после представления ребят ждет интерактивная программа в фойе театра, где будет 
работать настоящая почта Деда Мороза. 

Дети получат в подарок сладости, примут участие в интерактивных играх и мастер-классах. А самым 
творческим ребятам гримеры помогут перевоплотиться в любимых сказочных персонажей с 
помощью аквагрима. 

Билеты можно приобрести в Семейном центре "Мария" ( Liusketie 3 F, 00710 Helsinki) 

Детский билет с подарком 18,50 евро 

Детский до 3 лет — 5,00 евро ( стоимость подарка) 

Взрослый билет — 13,00 евро. 

Скидка на билеты членам клуба ( детский 15,00- взрослый 10,00) 

групповые скидки  от 10 человек : детский 16,00, взрослый 11,00. 

СПРАВКИ, запись и заказ билетов по тел. 0400 552557 

или по электронной почте perhekeskusmaria@gmail.com 

 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/A4A981F1B6A2B2C2CAFD6A0509CE29B5/Lumottu_Silkkitie
mailto:perhekeskusmaria@gmail.com
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ST PETERSBURG FESTIVAL BALLET: JOUTSENLAMPI     

06.12.2016 klo 15:00 

LOGOMO-sali, Köydenpunojankatu 14, Turku 

Suursuosioon edellisillä visiiteillään noussut St 

Petersburg Festival Ballet tuo joulukuussa rakastetun 

Joutsenlampi-balettinsa esiintymissaleihin ympäri 

Suomen. 

Tämä Venäjän arvostetuimpiin balettiseurueisiin 

lukeutuva St Petersburg Festival Ballet tunnetaan 

kurinalaisen pietarilaisen balettiperinteen 

yhdistelemisestä moderniin eleganssiin. 

Kiertuekokoonpano koostuu palkituista, ympäri 

maailmaa mainetta niittäneistä huipputanssijoista, 

joiden virtuoosimainen taituruus näkyy niin isoissa 

ryhmäkoreografioissa kuin hengästyttävissä 

soolonumeroissakin.  

Kiertueella St Petersburg Festival Balletilla on mukanaan kevyet tuotantotekniset elementit, joiden avulla 

tiukka kiertueaikataulu on mahdollista toteuttaa. Tchaikovskyn upea musiikki kuullaan esityksistä nauhalta 

kauniisti soitettuina versioina. Koreografiat mukailevat Marius Petipan klassikkotyyliä. 

http://tapahtumainfo.fi/tapahtuma/2016/12/st-petersburg-festival-ballet-joutsenlampi/159099 

 

Venäläisten kansanlaulujen ilta     

to 8.12.2016 klo 19.00 Vuosali Mosaiikkitori 2 , Helsinki 

10/9 € 

Lauluryhmä "Russkaya pesnja" esiintyy johtajanaan 

Ljudmila Ridal. 

Luvassa on sekä hauskoja ja meneviä että lyyrisiä ja 

vähän melankolisiakin venäläisiä kansanlauluja. 

Kesto 60 min + väliaika 

Järj. Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry 

http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/BB1AD9B0

6336D1ADC20D20E6CF37D66E/Ven_l_isten_kansanlaulujen_ilta 
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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 

 

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 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/0A73EB450C940F35A75093CB6B9DDAD6/Kolme_bassoa
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/0A73EB450C940F35A75093CB6B9DDAD6/Kolme_bassoa
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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 

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  
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Koulutus 

 

Visio kouluttaa  

Vegaaninen joulupöytä 8.12. klo 17-21 

Millainen on vegaanin joulupöytä? Millä korvataan kinkku? Miten 

valmistetaan joulun makeat herkut ilman eläinkunnan tuotteita? 

Kurssilla valmistetaan kasvisruokakokki Inna Somersalon opastuksella 

vegaanisia jouluherkkuja kuten seitan-kinkkua ja vegaanisia 

joulumakeisia. Osallistujat pääsevät itse kokkaamaan vegaanisia 

jouluherkkuja ja lopuksi nauttimaan yhteisestä pikkujouluateriasta. 

Kouluttaja: Kasvisruokakokki Inna Somersalo 

Paikka: Taivallahden peruskoulun kotitalousluokka, Eteläinen 

Hesperiankatu 38, 00100 Helsinki. 

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen: 20€ (sis. ruokatarvikkeet). 

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 30.11.2016 mennessä Vision verkkolomakkeella (linkki alla). Samalla 

lomakkeella voi ilmoittaa useamman osallistujan, jos maksu tapahtuu yhdellä laskulla. Kurssilla on rajattu 

osallistujamäärä. 

https://ssl.eventilla.com/vegaaninenjoulupoyta 

Tervetuloa mukaan! 

 

Montessoriohjaajakoulutus, 75 op, 2.1.2017 alkaen   

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 

https://ssl.eventilla.com/vegaaninenjoulupoyta
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 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 

 
 

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 seniori-ikäisten 

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. 

http://metropolia-liiketoiminta.mail-pv.fi/a/s/71282445-6cd3b8ef60d5b7f0b2aca9dd48a1c66c/1407369
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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://www.culturas.fi/senioriosaaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

