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Kulttuuri 

Премьера спектакля "Девочки" Teatteri  Art-Master 

la 4.2.2017 klo 18.00 

su 5.2.2017 klo 18.00 

4 и 5 февраля в 18.00 премьера спектакля «Девочки» по роману Лоры Каннингем «Прекрасные тела».  

В квартире писательницы Джесси собираются подруги по колледжу. Повод для встречи чрезвычайно 

серьёзный – одна из них ждет ребенка. Забавные 

диалоги о карьере, собственной состоятельности, личной 

жизни и, конечно, о мужчинах, постепенно 

превращаются в исповедь каждой из пришедших. 

Откровенно рассказанные истории подруг могут вызвать 

и смех, и сочувствие. Оказывается, многое не так просто, 

а итоги подводить слишком рано.  

Режиссер - Кира Мирутенко 

Перевод с английского и сценическая редакция Сергея 

Таска 

Стоимость билетов 16 евро  

(14 евро для членов Art-Master ry) 

Дополнительная информация по тел. +358504065275 

 и по эл. адресу  art-master@art-master.fi 

http://art-master.fi/ 

mailto:art-master@art-master.fi
http://art-master.fi/
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Archaelogical Day 

ke 8.2.2017 klo 13.00 - 17.30 / Caisan Sali 

Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

Vapaa pääsy 

Päivän aikana kunnioitetaan Irakista ja Syyriasta 
paenneiden turvapaikanhakijoiden muistoja maansa 
perinteistä ja arkeologiasta 
Osallistujia kannustetaan jakamaan omat tarinansa ja 
muistonsa muiden osallistujien kanssa.  

Irakilaisten ja syyrialaisten maanpaossa olevien 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten huomattavimpia 

menetyksiä ovat mm. arkeologisen perinnön 

katoaminen. Vuonna 2015 Isis-järjestö tuhosi Irakissa 

sijaitsevan muinaisen Nimrudin rauniokaupungin 

räjäyttämällä. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/2C28FF4D9D778AFDB04D11FFAE051242/Archaelogical_Day 

 

Helsingin XIX Flamencofestivaalin kotimainen ilta  

pe 10.2.2017 klo 19.00 
Kanneltalon konserttisali 
Klaneettitie 5, Helsinki 

25/19 € 

Helsingin XIX Flamencofestivaalin ohjelmisto 
pureutuu musiikin ja tanssin väliseen suhteeseen. 
Festivaalin kotimaisessa illassa lähestytään tätä 
suhdetta kahdesta eri kulmasta.  
 
Homenaje a la familia Fernández -teos on omistettu 
Fernándezien flamencoperheelle sekä flamencon 
kolmiyhteydelle - laulu, kitara ja tanssi – sen  perinteisemmässä muodossa. 
 
Replaying Silence puolestaan on suomalais-meksikolaisesta taiteellisesta työryhmästä koostuva kokeellinen 
musiikki- ja flamencotanssituotanto, jossa flamencon dynaaminen polyrytmiikka kohtaa elektronisen ääni- 
ja videomaiseman ja livenä tapahtuvan looppauksen.  

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/2C28FF4D9D778AFDB04D11FFAE051242/Archaelogical_Day
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la 11.2.2017 klo 19.00 

Savoy-teatteri  /  Kasarmikatu 46-48, Helsinki 

43 / 38 / 30 € 

Savoy-teatterin tunnelma nousee kattoon kun lavalle 

kiipeää festivaalin pääesiintyjä Nino de los Reyes 

ryhmineen. 

http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/30610

8E3A1A6D21CF48BE1E33B0924D8/Helsingin_XIX_Fla

mencofestivaalin_kotimainen_ilta 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/CBB

6392F3A412E0E5DC437EB0E8F3078/Helsingin_XIX_

Flamencofestivaali 

Tsaikovski - ei mitään balettia! (esitys) 

su 12.2.2017 klo 15.00 - 16.00 

Musiikkisali 

Turunlinnantie 1 , Helsinki 

15 / 12 € 

Pähkinänsärkijä ja prinsessa Ruusunen joutavat 

Joutsenlampeen, kun pateettinen romantikko näyttää 

salonkileijonan taitonsa. 

Toimittaja, kirjailija Minna Lindgren johdattaa kuulijat 

jo tutuksi luullun säveltäjäsuuruuden teosten taakse. 

Minna Pensola, viulu.  Anna Laakso, piano.  Minna Lindgren, lyömättömät jutut. 

http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/FDF110EFA0DDE4C2AB42C4BA1AB691AC/Tsaikovski_-

_ei_mit__n_balettia___esitys_ 

Teatteri " u pARTera": Kirjailijan päivä 
to 16.2.2017 klo 18.00 
Vuosali  / 
Mosaiikkitori 2 , Helsinki 
12/10 €  
Teatteri " u pARTera" esittää näytelmän Kirjailijan 
päivä. Esitys on venäjänkielinen. 
Kesto noin 80 min, yli 14-vuotiaille 
Järj. Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto ry 
Театральная постановка «День Писателя» 
 
У каждой профессии есть один, свой, особенный 
день в году. Не являются исключением и писатели – 
люди, сотворяющие и разрушающие персонажей, 
события, страны и целые галактики, и даже время 

http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/306108E3A1A6D21CF48BE1E33B0924D8/Helsingin_XIX_Flamencofestivaalin_kotimainen_ilta
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/306108E3A1A6D21CF48BE1E33B0924D8/Helsingin_XIX_Flamencofestivaalin_kotimainen_ilta
http://www.kanneltalo.fi/fi/tapahtumat/event/306108E3A1A6D21CF48BE1E33B0924D8/Helsingin_XIX_Flamencofestivaalin_kotimainen_ilta
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/CBB6392F3A412E0E5DC437EB0E8F3078/Helsingin_XIX_Flamencofestivaali
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/CBB6392F3A412E0E5DC437EB0E8F3078/Helsingin_XIX_Flamencofestivaali
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/CBB6392F3A412E0E5DC437EB0E8F3078/Helsingin_XIX_Flamencofestivaali
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/FDF110EFA0DDE4C2AB42C4BA1AB691AC/Tsaikovski_-_ei_mit__n_balettia___esitys_
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/FDF110EFA0DDE4C2AB42C4BA1AB691AC/Tsaikovski_-_ei_mit__n_balettia___esitys_
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по мановению пера.  
День писателя для писателей такой же день, как и все остальные. Но не у всех – к некоторым из них в 
этот день в гости приходят… 

Впрочем, вы узнаете это сами, придя на театральную постановку «День Писателя». 

http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/2526623C9934F328135E1AA33D7E8222/Teatteri___u_pARTe

ra___Kirjailijan_p_iv_ 

Мультимедийный фестиваль видеопоэзии и поэзии 

"МОЙ ПОЭТ" 18.2.2017 

Театр "Арт-Мастер" продолжает участвовать в ярком и 

интересном проекте!  

Мультимедийный фестиваль видеопоэзии и поэзии 

"МОЙ ПОЭТ" является победителем Всероссийского 

конкурса "ЖИВОЕ СЛОВО" (2013 год), проходит 

ежемесячно. 

Дата создания проекта - 17 октября 2012 года. 

Город создания - город Петрозаводск. 

Авторы проекта - Наталья Ермолина и Александра 

Сухова. 

Мы приглашаем всех друзей на вечер поэзии и видеопоэзии, который пройдет 18 февраля 2017 года. 

Это первая суббота после Дня влюбленных (или Дня друга в Финляндии), поэтому мы решили, что 

логично, если тема будет "Про ЛЮБОВЬ" ("Pro LЮБОФЬ"). Ждем видеоролики со стихами о любви во 

всех ее проявлениях (но не забывайте, что на просмотре могут быть дети:)))))). Это могут быть не 

только стихи-обращения к возлюбленным, но и стихи о любви к бабушкиным пирожкам или рок-

музыке, главное - чтобы в стихотворении явно прослеживалась связь с темой! 

Как можно поучаствовать: 

- Номинация "Видеопоэзия": прислать видео, как Вы читаете стихотворение на заданную тему 

дома/на работе/на прогулке/в театре на адрес art-master@art-master.fi; 

- Номинация "Чтение стихов вживую": прийти на вечер и прочитать стихотворение/стихотворения 

вживую; 

- получить приятные эмоции, аплодисменты, подарки от наших партнёров и друзей! 

Мы со своей стороны добавим еще одну номинацию "С листа", тренинги на чтение художественных 

текстов без подготовки мы проводим уже с 2010 года, а теперь решили поделиться этим и с вами! 

Несколько человек посоревнуются в чтении отрывков разной сложности с листа. Если дело пойдет, то 

попробуем присоединиться к большому российскому проекту-конкурсу "Открой рот"!  

За победителей в номинациях голосуют зрители. 

Предварительная регистрация для участия по тел.+358504065275. Регистрация участников уже 

открыта! Можно быть просто зрителем! Вход свободный! 

http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/2526623C9934F328135E1AA33D7E8222/Teatteri___u_pARTera___Kirjailijan_p_iv_
http://www.vuotalo.fi/fi/tapahtumat/event/2526623C9934F328135E1AA33D7E8222/Teatteri___u_pARTera___Kirjailijan_p_iv_
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Начало вечера в 18.00. Обещаем, будет интересно!  

Мероприятие пройдет при поддержке общества «Наука». 

Присоединяйтесь! 

Дополнительная информация по тел. +358504065275 и по адресу art-master@art-master.fi 

http://art-master.fi/ 

 

Venäläisen kulttuurin viikko 17.–26.2.2017  
Maslenitsa-laskiaisrieha Kuopiossa 25.2  

25.02.2017 11:00 - 13:00 

Kuopion tori 

Maslenitsa-laskiaisrieha   klo 11-13  Kuopion torilla       

Mukana riehassa venäläinen esiintyjäryhmä ja erilaista ohjelmaa. 

Tällä viikolla Venäjällä vietetään laskiaista ja Kuopiossakin 

virittäydytään aitoon venäläiseen laskiaistunnelmaan. Posket 

punoittavat, laulu raikaa, kukkahuivit hulmuavat ja 

auringonmalliset blinit tirisevät rasvassa. Laskiaisen tarkoituksena 

on hyvästellä talvi ja toivottaa kevät tervetulleeksi. Maslenitsa-

ohjelmasta vastaa Voznesene-kaupungista Leningradin alueelta 

Kuopioon saapuva kansantanssi- ja lauluryhmä Äänisen kajo. 

Luvassa on mm. tanssia, laulua, harmonikan soittoa, kisoja, 

pelejä, blinejä ja tsaijua Tapahtuma huipentuu Maslenitsa-nuken 

polttoon noin klo 12.30. Tervetuloa! Järjestäjänä Suomi-Venäjä-

Seura ry. Tapahtuma on osa Venäläisen kulttuurin viikon 

ohjelmistoa. 

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

1/tapahtumakalenteri/maslenitsa-laskiaisrieha-kuopiossa-252 

 

Satakielikuukausi 

ti 21.2.2017 - ti 21.3.2017 

Vapaa pääsy 

Satakielikuukausi on vuosittainen äidinkieltä, monikielisyyttä ja 

kielellistä rikkautta juhlistava festivaali, jossa tarkastellaan 

äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä 

tekemisen kautta. Kuukauden aikana kysytään, miltä kieli 

kuulostaa, näyttää, tuntuu ja maistuu, sekä mikä merkitys kielellä 

on identiteetin ja turvallisuudentunteen rakentumiselle. 

mailto:art-master@art-master.fi
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Satakielikuukausi alkaa Kansainvälisestä äidinkielen päivästä (21.2.) ja päättyy Maailman runouden päivään, 

joka on samalla Rasismin vastainen päivä (21.3.). 

Festivaali koostuu mm. runoilloista, kirjailijatapaamisista, työpajoista, installaatioista, äänitaiteesta, 

luennoista ja keskusteluista. Tapahtumat ovat sijoittuneet pääosin Helsinkiin, mutta ne levittäytyvät 

yhteistyökumppanuuksien kautta myös valtakunnallisiksi. 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/03AA627D6D02FF8E1524D39CB3F2C263/Satakielikuukausi 

Evgeny Djatlov ja Akadem-quintet  

la 4.3.2017 klo 19.00 

Savoy-teatteri 

Kasarmikatu 46-48, Helsinki 

53 / 45 / 39 / 33 €, eläkeläiset -5 € 

Pietarilainen Evgeny Djatlov on näyttelijä, muusikko ja 

laulaja, jolla on takanaan yli 50 elokuvaroolia. Viime 

vuosina hän on myös esiintynyt Venäjällä suositussa tv-

show’ssa, jossa hän on jäljitellyt kuuluisia laulajia: Frank 

Sinatraa, Tom Jonesia, Suzan Boylea, Vladimir Vysotskia, 

Georg Otsia ja monia muita. 

Kesto 2 h 20 min. sis. väliajan 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/0A73E

B450C940F35A75093CB6B9DDAD6/Kolme_bassoa 

Venäläis-suomalainen lauluilta 

ti 7.3.2017 klo 18.00 - 20.00 

Musiikkisali 

Turunlinnantie 1 , Helsinki 

Vapaa pääsy 

Duo Tulitsa Tatiana Krylova ja Slava Druzhinin esittää 

harmonikansoittaja Mikhail Vasilyevin säestyksellä 

venäläisiä ja suomalaisia kansanlauluja sekä muita 

tunnettuja kappaleita. 

 

Konsertin jälkeen lauletaan yhdessä tuttuja venäläisiä ja 

suomalaisia lauluja. 

http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/EC614A74312CA

1A084EB46F22EA927DF/Ven_l_is-suomalainen_lauluilta 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/03AA627D6D02FF8E1524D39CB3F2C263/Satakielikuukausi
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/0A73EB450C940F35A75093CB6B9DDAD6/Kolme_bassoa
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/0A73EB450C940F35A75093CB6B9DDAD6/Kolme_bassoa
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/EC614A74312CA1A084EB46F22EA927DF/Ven_l_is-suomalainen_lauluilta
http://www.stoa.fi/fi/tapahtumat/event/EC614A74312CA1A084EB46F22EA927DF/Ven_l_is-suomalainen_lauluilta
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Международный фестиваль детских и молодежных 

театров и театров для детей "Сампо - мельница 

счастья"    10.-13.3.2017    

Второй международный фестиваль детских и 

молодежных театров и театров для детей "Сампо - 

мельница счастья" пройдет в Ювяскюля (Финляндия) 

10-13 марта 2017 года. Участники фестиваля - 

коллективы из Австрии, Литвы, России и Финляндии. 

Спектакли фестивальной программы пройдут в залах 

театра "Арт-Мастер" и Huoneteatteri 

Дополнительная информация по тел. +358504065275 

и по адресу art-master@art-master.fi 

http://art-master.fi/ 

 

Ali & Alpo Ensi-ilta  

ke 15.3.2017 klo 19.00 - 19.45 
Caisan Sali 
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki 

15/9€ 

Arabialainen perinnemusiikki ja suomalainen nykytanssi 

kohtaavat.  

Musiikin ja tanssin vuoropuhelu laajenee kahden 

toisilleen vieraan kulttuurin rinnakkaiseloksi ja dialogiksi 

ud-luuttutaituri Ali Alawad ja koreografi Alpo 

Aaltokosken teoksessa. Alawad ja Aaltokoski ovat työstäneet kolmesta osuudesta koostuvaa 

esityskokonaisuutta, jossa tuodaan näkyväksi arabialaisen ja länsimaisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Arabialaisella musiikilla on vuosituhantiset perinteet, nyt Ali fuusioi siihen länsimaisen 

musiikin eri tyylien traditioita, sekä tämän päivän nykymusiikkia. Vastaavasti Aaltokosken vahvaan 

kehonkieleen pohjautuva tanssi pitää kiinni identiteetistään, mutta heittäytyy samalla myös aistivaan 

vuoropuheluun musiikin kanssa. Kohtaamisen tärkeys ja halu ymmärtää eroavaisuuksia ja erilaisuutta ovat 

teoksen keskeiset teemat.  

Alawad ja Aaltokoski aloittivat yhteistyön keväällä 2016, kun Alawad esiintyi Aaltokosken 30-vuotis 

taiteilijajuhlassa Aleksanterin Teatterissa. 

Työryhmä: 

Koreografia ja Tanssi: Alpo Aaltokoski 

Musiikki: Ali Abbas taiteilijanimeltään Ali Alawad 

http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/587B473E87AF4C202FDCC37A53C83FFF/Ali___Alpo 

mailto:art-master@art-master.fi
http://art-master.fi/
http://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/587B473E87AF4C202FDCC37A53C83FFF/Ali___Alpo
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Les Amazones d'Afrique  
to 16.3.2017 klo 19.00 
Savoy-teatteri 
Kasarmikatu 46-48, Helsinki 
47 / 37 / 10 €, show & dinner 89 / 79 / 52 € 

Yhtye esiintyy Savoy-teatterissa 16.3.2017 osana 

Euroopan kiertuettaan. Konsertti on ainutlaatuinen 

mahdollisuus kuulla näin montaa Länsi-Afrikan 

tunnetuimpiin laulajiin kuuluvaa samassa konsertissa.  

Esitysten kokoonpanot vaihtelevat ja Suomessa 

esiintyvät Mamani Keita, Kandia Kouyaté, Rokia Koné, 

Mouneïssa Tandina, Mariam Kone ja Pamela Badjogo. 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/CEFD266A0A107C7B54F8587899498E17/Les_Amazones

_d_Afrique 

Christina Branco   
to 23.3.2017 klo 19.00 
Savoy-teatteri 
Kasarmikatu 46-48, Helsinki 
alk. 49,50 € 

Portugalin tunnetuimpiin fado-laulajiin lukeutuva 

Cristina Branco saapuu konsertoimaan maahamme 

maaliskuussa. 

Cristina Branco on uuden polven portugalilainen fado-tähti. Hänen äänensä on hienostunut ja täynnä 

monipuolisia sävyjä.  

Hän on julkaissut jo toistakymmentä albumia ja pitänyt satoja konsertteja ympäri maailman. Hän on vahva 

laulaja, joka ylläpitää kansanlaulujen perinnettä ainutkertaisella tavallaan. Hänen lauluissaan yhdistyvät 

fado sekä ajattomat sanoitukset, upeat sovitukset ja taiturimaiset muusikot. 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/1DD379A2FB238ADF6726E3135F7F3DA4/Christina_Bra

nco 

Kreikan kulttuurifestivaalit    
Helsingin Kreikka-Suomi yhdistys ry 60 vuotta – Suomi 100 vuotta 
pe 24.3.2017 klo 19.00 
Savoy-teatteri 
Kasarmikatu 46-48, Helsinki 
28 / 20 €  
K. Kafafis ja N. Gatsios -ryhmät, johtajanaan Babis 
Koulouras 
Babis Koulouras saapuu Suomeen jo kolmannen kerran 
konsertoimaan. Mukanaan hänellä on 13 muusikkoa 
Syroksen saaren Kulttuurikeskuksesta. 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/CEFD266A0A107C7B54F8587899498E17/Les_Amazones_d_Afrique
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/CEFD266A0A107C7B54F8587899498E17/Les_Amazones_d_Afrique
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/1DD379A2FB238ADF6726E3135F7F3DA4/Christina_Branco
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/1DD379A2FB238ADF6726E3135F7F3DA4/Christina_Branco
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Orkesteri soittaa mm. Theodorakiksen, Hadzidakiksen ja Gatsiosin musiikkia. 

Tuotanto Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry yhteistyössä Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n ja Suomen 

Helleenit ry:n kanssa 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/80C0BDB552D9BD2EFA1790E9D01E134A/Kreikan_kultt

uurifestivaalit_ 

 

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  

 

Koulutus 

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. 

Присылайте ваши заявки по эл.адресу: 

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/80C0BDB552D9BD2EFA1790E9D01E134A/Kreikan_kulttuurifestivaalit_
http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/80C0BDB552D9BD2EFA1790E9D01E134A/Kreikan_kulttuurifestivaalit_
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info@lingvocenterfinland.com 

www.lingvocenterfinland.com 

 

Занятия онлайн с Lingvo Center    

ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН С LINGVO CENTER. 

Это прекрасная возможность выучить любой 

иностранный язык не выходя из дома или 

офиса. Современные технологии позволяют на 

прямую вести диалог с преподавателем так, 

будто он сидит с Вами за одним столом. Это 

развитие всех аспектов языка: восприятия речи 

на слух, говорение, чтения и письма. 

Мы составляем индивидуальный план занятий, с 

учетом потребностей и целей обучения каждого 

студента. Вы можете выбрать преподавателя как 

русскоговорящего, так и носителя языка! 

Главная задача данных курсов – это быстрое и 

правильное освоение любого иностранного языка или корректировка неправильно заложенной 

раннее базы. 

Первое пробное занятие – БЕСПЛАТНО!  

Наши контакты: 

+358 44999 1260 

info@lingvocenterfinland.com 

www.lingvocenterfinland.com 

 

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 

mailto:info@lingvocenterfinland.com
http://www.lingvocenterfinland.com/
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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. 

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  

 

 

 

 

 

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

