
Mosaiikkikurssit, kevät 2017 

 

      
 

Opi mosaiikkitekniikan perusteet inspiroivassa ateljeemiljöössä luonnonkauniissa Raaseporissa. 

Mosaiikkiateljee sijaitsee Ekerön kartanon entisessä meijerirakennuksessa (Baggbyntie 25, Tammisaari), 

jossa viikonloppukurssille ja kesäkurssille osallistujat voivat myös halutessaan yöpyä.  

Voit valita itsellesi sopivan kurssin tai yhdistellä useampia seuraavista vaihtoehdoista: 

Mosaiikkia maanantaisin klo 10-16 

Osallistu neljään mosaiikkimaanantaihin. Valitse aikatauluusi sopiva kurssikuukausi: tammi-, maalis- tai 

toukokuu 2017. Kurssipäivinä tarjotaan kevyt lounas (keitto/salaatti) ja kahvi/tee. Kurssin hinta on 180 € 

(sis alv 24 %). 

Mosaiikkia viikonloppuna 10.-12.2.2017 tai 7.-9.4.2017 

Tule viikonloppukurssille. Kurssiaika: perjantai klo 18-21 sekä lauantai ja sunnuntai klo 10-16.  

Kurssipäivinä tarjotaan kevyt lounas (keitto/salaatti) ja kahvi/tee. Kurssin hinta on 180 € (sis alv 24 %). 

Mosaiikkia kesäkurssilla 12.-16.6.2017 

Kesäkurssilla saat hyvän mahdollisuuden luovalle työskentelylle keskeytyksettä ja lisäksi voit ulkoilla 

kauniissa maaseutuluonnossa. Kurssiaika: maanantai-torstai klo 10-17, perjantai klo 10-13. Kurssipäivinä 

tarjotaan kevyt lounas (keitto/salaatti) ja kahvi/tee. Kurssin hinta on 240 € (sis alv 24 %). 

Mosaiikkikurssien sisältö: Aikaisempaa kokemusta mosaiikinteosta ei edellytetä. Saat yksilöllistä 

ohjausta pienryhmässä (2-4 osallistujaa). Käymme läpi mosaiikkimateriaaleja, työkalujen käyttöä, 

tessaroiden asettelun periaatteita, eri kiinnitystekniikkojen perusteita ja mosaiikin historiaa. Harjoitustyöt 

tehdään ns. suoralla tekniikalla. Opit myös saumaamaan mosaiikkityön. Materiaaleina käytetään pääosin 

keramiikkapuristetta ja lasimosaiikkia. Ateljeessa on paljon innostavaa mosaiikkikirjallisuutta, johon voit 

tutustua kurssin yhteydessä.  

Hinta: Kurssien hinta kattaa opetuksen ja työvälineiden käytön. Materiaaleista maksat käytön mukaan.  

Majoitus: Tarvittaessa järjestyy majoitus ateljeen yhteydessä sijaitsevissa 1-2 hengen vierashuoneissa. 

Viikonloppukurssilla perimme viikonlopun yöpymisistä 90 € lisämaksun, joka sisältää myös aamiaiset, 

iltateet ja päivällisen lauantaina. Kesäkurssin yhteydessä perimme kurssiviikon yöpymisistä 110 € 

lisämaksun, joka sisältää myös aamiaiset ja kevyet iltapalat kurssipäivinä.  

Yöpyvät kurssilaiset voivat käyttää ateljeetilaa mosaiikkityöskentelyyn myös ilta-aikaan. 

Ilmoittautumiset viimeistään viikko ennen valitsemasi kurssin alkua (maanantaimosaiikin osalta viikko 

ennen valitsemasi kurssikuukauden alkua): minna (at) minnafloman.fi tai 050 336 4124. Tarkemmat ohjeet 

lähetetään osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä.  

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Yhteydet: Helsingistä autolla 1 h perille tai junalla 1 h Karjaalle (tarvittaessa autokuljetus perille); 

Inkoosta on Ekeröhön 25-30 min. ajoaika autolla, Tammisaaresta tai Karjaalta 15-20 min. 


