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Munasarjoja-näyttelyssä on munaklubilaisten monella tavalla kuvioimia munia ja munate-
oksia, joista ilmenee toisaalta hartautta ja toisaalta iloista hurvittelua.  

Hartautta näyttelyssä edustavat Pisankamunat. Pisanka on tuhansia vuosia vanha uk-
rainalainen munanmaalaustekniikka  ja se on Keski-Eurooppalaista rituaalista taidetta. Pi-
sanka tulee sanasta ”kirjoittaa” tai kirjoitus. Kuviot munan pintaan kirjoitetaan mehiläisva-
halla, jonka jälkeen muna uppovärjätään ja vaha poistetaan kuumentamalla munaa. Mui-
naisten symbolien piirtäminen munan pintaan on kuin rukousta. Symbolit kuvastavat maa-
ilman luomista, hedelmällisyyttä, terveyttä, rakkautta, toivoa jne. Näyttelyssä on esillä 
myös etnologi Anna-Liisa Mattilan keräämiä Pisankamunia.   

Hurvittelua ovat erilaiset munasarjat ja munakaapit. Kukin on saanut omissa oloissaan 
hurvitella ja sijoitella munia kaappeihin, laatikoihin ja pusseihin. Näin munista on tullut te-
oksien osia, jotka puhuttelevat taideteosten tapaan.  

Munaklubi koostuu seitsemästä keskisuomalaisesta naisesta, jotka ovat hurahtaneet mu-
nanmaalauksesta. Munaklubi on perustettu keväällä 2006 Sveta Peuran ohjaamalla Pi-
sankamuna-kurssilla. Sveta Peura on muuttanut miehen perässä Suomeen Länsi-Siperian 
Topolskista. Sveta on oppinut pisankamunien maalaamisen kurssilla Jaroslavlissa. Keski-
Euroopan kylien naiset ottivat entisaikoina pisankamunien maalaamisen omakseen. He 
pitivät perinnettä salaa yllä myös neuvostoaikana. Sveta maalaa munia lähes päivittäin.   

Svetan lisäksi Munaklubiin kuuluvat: Tiina Autio, Sirpa Hasa, Elina Jurvela, Piia Kiviaho, 
Raija Manninen ja Päivi Pulli. Ryhmän rikkautena on iloinen porukka, jossa jokaisella on 
oma erilainen taustansa: on kemistiä, lastentarhaopettajaa, sosionomia, maisteria ja käsi-
työläistä.  

Munien kuvioimisessa kiehtoo jo munan muoto, joka on haasteellinen kuvan tekemiselle.  
Kangasta tai paperia voi ottaa aina lisää kuvan kasvaessa, mutta muna on aina vaan mu-
na, jota ei voi jatkaa. On valittava sopivan muotoinen ja värinen muna ja jonka pintaraken-
ne sopii kuvaan. Pisankamunissa kiehtovat kuvioiden merkitykset ja järjestelmällisyys ─ 
toisaalta vapaus toteuttaa omia toiveitaan omin kuvin ja värein.  

Munanmaalaaminen on slow-tekemistä ja flow-kokemukseen pääsee helposti. Munien har-
rastamisen mielekkyys on myös siinä, että maalattujen munien lahjoittaminen toisille on 
aina merkinnyt hyvällä siunaamista joko henkisesti tai taloudellisesti. Tämän päivän ter-
mein munien maalaamisella ja maalatuilla munilla on hyvinvointia edistävä vaikutus.  

Pääsiäisen aika on koristeltujen munien aikaa. Munaklubin munia on monissa näyttelyissä 
ja myyntitapahtumissa. Munaklubin ikioma tapahtuma on jo perinteeksi muodostunut Kuk-
kokiekuu myyntitapahtuma, joka tänä vuonna on kaupungissa. Lauantaina 16.4.2011 ole-
vassa tapahtumassa on myynnissä kaikkea muniin ja kanoihin liittyvää.   



 

TAPAHTUMAT, JOISSA MUNAKLUBI ON MUKANA: 
 
TYÖPAJAT 
ma 4.4. klo 17 - 20 Värikylpyjä munille – munanmaalaustyöpaja  
la 16.4. klo 10 - 14 Pisankamunien maalaustyöpaja  
Kehystämö Galleria Patina/A´la galleria, Kauppakatu 3, Jyväskylä 
Ennakkoilmoittautuminen: sirpa.hasa@nic.fi tai puh. 050 340 0666  
 
MYYNTITAPAHTUMAT 
 
la 16.4. Munaklubin Kukkokiekuu tapahtuma: kana- ja munakauppa  
avoinna klo 10 - 14 
Kehystämö Galleria Patina  
Kauppakatu 3, Jyväskylä  
 
la 16.4. – la 23.4.2011 Pääsiäismunien myyntinäyttely 
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakuntasali 
avoinna 16.4.klo 12 - 14 ja 17.- 23.4. klo 10 - 14  
Rajakatu 39, Jyväskylä 
 
la 16.4 Verstasmyyjäiset  
Taitokeskus 
avoinna klo 10 – 17 
Kivääritehtaankatu 8, Jyväskylä 
 
NÄYTTELYT 
  
1. – 25.4 2011 Porokulttuurin kenkiä, nukkeja ja munia 
Ateljee-galleria Waalea Eläin 
Suolahdentie 1091, Kuusa 
avoinna ke - la klo 12 – 17 
p. 040 774 9507 
 
4. – 25.4.2011 Ikkunanäyttely keräilymunia 
Kahvila Kardemum  
Kauppakatu 6, Saarijärvi 
  
11. – 21.4.2011 Munanäyttely 
Ruustinna, Äänekosken seurakuntatalo  
avoinna ma - to klo 11 - 14  
Kautonkatu 3, Äänekoski 
  
9.4 – 4.5.2011 Munasarjoja-näyttely 
Kehystämö Galleria Patina 
avoinna ma - pe klo 10 - 17, la 10 - 14 
Kauppakatu 3, Jyväskylä  
 
 
Lisätietoja:  
Sirpa Hasa puh. 050 340 0666, sirpa.hasa@nic.fi 
Raija Manninen puh. 040 502 2887, tiinasmoko@gmail.com 
munaklubi.wordpress.com 

mailto:sirpa.hasa@nic.fi
mailto:tiinasmoko@gmail.com

