
 

PÄÄSIÄISMUNIEN MAALAUSKURSSI

II

22.-25.3.2018

PÄÄSIÄISMUNIEN MAALAUSKURSSI II

Kurssilla opitaan hyvin vanhojen perinteiden mukaista
mehiläisvahatekniikkaa, kuten nuppineula-, sulka-ja

pisankatekniikkaa.

Vanhimmat kuviosymbolit ovat esikristilliseltä kaudelta.
Maalaamme aitoja tyhjennettyjä ja puhdistettuja kanan-,

ankan- tai hanhenmunia.
Työvälineinä tasaterämustekynä ja nuppineuloja sekä

sulkaleimasimia, opettajalta voi lainata näitä välineitä.
 

Henkilökohtaiset työtarvikkeet ja -materiaalit eivät sisälly
kurssin hintaan.

Oppilaille lähetetään ennen kurssia tarvikelista ja munien
tyhjennysohje.

Tervetuloa aloittamaan tai jatkamaan mukavaa ja
palkitsevaa harrastusta kivassa porukassa!

Opettajana Mari Äyräväinen.

Ilmoittautuminen  8.3.2018 mennessä. Vapaita paikkoja
kannattaa tiedustella vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin.



Sunnuntai 25.3

7.30-9.00   Aamiainen
09.00   III hetki ja liturgia
09.00-11.00 Vapaamuotoista eri tekniikoiden harjoittelemista.

Kurssin päätös
11.00 Huoneiden luovutus
11.15 Päätöslounas

HUONEEN LUOVUTUS KLO 12 MENNESSÄ!

Tervetuloa kurssille!

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 kahvila-ravintola 
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 luostarin
jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta on majoitusvaihtoehdosta riippuen: 

• 249 € (1 hh opistohotelli)

• 215 €/hlö (2hh opistohotelli)

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta normaalihintoja 
edullisemman ruokapaketin (68 €), johon kuuluvat ohjelmaan merkityt ateriat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset www.valamo.fi/

puhelimitse (017) 5701 401 

sähköpostilla opisto@valamo.fi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

PÄÄSIÄISMUNIEN MAALAUSKURSSI

Opettajana Mari Äyräväinen

Torstai 22.3. 
15.00-16.00
16.00-17.30

18.00-

19.00
19.30-21.00

Perjantai 23.3

Päivällinen
Kurssin avaus
Tavoitteiden asettaminen
Johdantoa maalaus-perinteisiin
Nuppineulatekniikkaan ja perinteeseen tutustuminen

IX paastohetki, ehtoopalvelus, suuri ehtoonjälkeinen 
palvelus
Iltapala
Ortodoksisesta pääsiäisestä ja pääsiäisperinteistä
Soili Penttonen

06:00 Puoliyöpalvelus, aamupalvelus
07.30-09.00 Aamiainen  
09.00-12.00 Sorbialaiseen tekniikkaan ja perinteeseen tutustumista

12:00 Lounas
13.30-15.00 Vapaamuotoista eri tekniikoiden harjoittelemista
15.00-15.30
15.30-17.00

Päiväkahvi
Vapaamuotoista eri tekniikoiden harjoittelemista

18.00
19:30

Launtai 24.3

IX paastohetki ja ehtoopalvelus. Ennenpyhitettyjen Lahjain 
liturgia
Iltapala

06:00 Aamupalvelus ja liturgia
07.30-09.00 Aamiainen  
09.00-12.00 Ukrainalaiseen pisanka-tekniikkaan tutustumista

12:00 Lounas/Moleben
13.30-15.00 Muiden alueiden koristetraditioita ja symboliikkaa

15.00-15.30
15.30-17.00

Päiväkahvi
Vapaamuotoista eri tekniikoiden harjoittelemista

18.00 Vigilia, virpovitsojen siunaus
19.30-20.00 Iltapala
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