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Kivet ja korut kuuluvat ikiaikaisesti yhteen. 
Tule opettelemaan kiven pyöröhionnan alkeita,

kaiverrusta, kivenistuttamisen moninaisia muotoja
omien mieltymysten mukaan sekä gemmologian

(jalokivioppi) alkeita! 
Metallina käytämme pääosin hopeaa (925), jota voi
lunastaa opistolta tai tuoda mukana. Kivimateriaalia

voi lunastaa opistolta tai tuoda mukana, myös
kotipihoilta kerätyt kivet käyvät työstöön. Opettajalla
on myös pieni kokoelma viistehiottuja kiviä mukana

harjoituksia varten, mutta viistehiotun kiven voi myös
tuoda mukanaan. Kurssille et tarvitse aiempaa

kokemusta kivi- tai jalometallitöistä. 
Opettajana toimii koru- ja kivialan artenomi (AMK)

Tuulia Kasonen.

 Ilmoittautuminen 20.4. mennessä. Vapaita paikkoja 
kannattaa tiedustella vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin.



Ohjelma

Sunnuntai 6.5.

15.00-16.00 Päivällinen
16.00-16.15 Kurssin avaus
16.15-17.00 Työskentely alkaa, johdatus jalometallityöhön
18.00-19.30 Ehtoopalvelus, kanoni ja akatistos
19.30-20.00 Iltapala (omakustanteinen)

Maanantai 7.5.

06.00-07.00 Aamupalvelus
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Työskentelyä
12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Työskentelyä
15.00-15.30 Päiväkahvi (omakustanteinen)
15.30-17.00  Työskentelyä
18.00-19.30 Vigilia
19.30-20.00 Iltapala (omakustanteinen)

Tiistai 8.5. - Perjantai 11.5.

06.00-08.00 Aamupalvelus (liturgia tiistaisin ja torstaisin)
07.30-09.00 Aamiainen
09.00-12.00 Työskentelyä
12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Työskentelyä
15.00-15.30 Päiväkahvi (omakustanteinen)
15.30-17.00 Työskentelyä
18.00-19.30 Ehtoopalvelus
19.30-20.00 Iltapala (omakustanteinen)

Lauantai 12.5.

06.00-08.00 Aamupalvelus
07.30-09.00 Aamiainen 
09.00 Töiden viimeistelyä, arviointia sekä kurssin päätös
11.30-12.00 Lounas

Tervetuloa kurssille!

Kurssin opetustilana on kansanopiston alakerran jalometallipaja.
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja nimikortin. 

Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-ravintola 
Trapesassa asioidessaan. Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina 
luostarin Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä 
mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

 

Kurssin hinta on majoitusvaihtoehdosta riippuen: 

457 € (1 hh opistohotelli)
401 €/hlö (2 hh opistohotelli)

Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus, ohjelman mukaisesti aamiainen ja yksi
lämmin ateria/päivä. Päiväkahvi ja iltapala omakustanteisia.

Materiaalit työssä käytetyn hopean painon mukaan maksetaan paikan päällä.
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.4. mennessä netissä www.valamo.fi/opisto, 
puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

http://www.valamo.fi/opisto
mailto:kurssit@valamo.fi

