
TERVETULOA 
VALAMON OPISTOON!



Musiikkia ja satuja/satukuvia 24.-26.9.
Kurssin tavoitteena on innostaa ja antaa 
ideoita satujen, lorujen ja musiikin 
monipuoliseen käyttöön erilaisissa lapsi- ja 
perheryhmissä. Nykytutkimus tukee 
musiikkiliikunnan ja satujen merkitystä lasten 
oppimisvalmiuksien vahvistajana. Kurssi 
herättelee kuuntelemaan ja kutittelee 
mielikuvitusta, keinoina sadut, lorut, laulut, 
motoriikkaharjoitteet, runot, ääni- ja 
tunnemaisemat. Kurssi on tarkoitettu lasten 
ja/tai perheryhmien kanssa toimiville 
opettajille ja ohjaajille, kanttoreille ja myös 
kotiväelle.
Kouluttajina toimittaja Hannele 
Huovi ja musiikkipedagogi ja Sibelius-
Akatemian lehtori Soili Perkiö.



Valamon luostari

• Ortodoksinen munkkiluostari, jossa vietetään 
hengellistä yhteisöelämää ja joka on veljestön koti

• Perustettu todennäköisesti 1300-luvulla

• Perustajat pyhittäjäisät Sergei ja Herman Valamolaiset

• Heinäveden Papinniemessä Valamon luostari on 
toiminut vuodesta 1940

• Luostari on omavarainen, pääelinkeinona majoitus- ja 
ravintolapalvelut, viinitila, matkamuistot, opisto, 
kirjasto



Valamon työyhteisö
• Veljestön jäsenillä vastuita ja tehtäviä eri 

toimipisteissä/osa-alueilla

• Työsuhteessa olevia, eri toimipisteissä työskenteleviä 
noin 30, lisäksi opiston tuntiopettajat ja osa-aikaiset

• Vapaaehtoisia vuosittain noin 400 erilaisissa 
avustavissa tehtävissä 

Muut toimijat: 
• Valamon Viinitila ja Tislaamo Oy
• Papinniemen Konservointi Oy
• SOL Palvelut



arkkimandriitta Sergei



Veljestön jäsenet

• Arkkimandriitta Sergei, luostarin johtaja.
• Arkkimandriitta Herman, eläkkeellä
• Arkkimandriitta Mikael, varajohtaja, 

taloudenhoitaja 
• Pappismunkki Aleksanteri, kirkkoleipien paistaja
• Arkkidiakoni Viktor, tietotekniikkavastaava
• Munkkidiakoni Jaakob, kanttori, arkistonhoitaja
• Munkki Andreas, viinitilan hoitaja
• Kuuliaisuusveli Mikael, ponomari, kirjastotyöt
• Kuuliaisuusveli Tuomas, ponomari
• Kuuliaisuusveli Gaios, ponomari, Tuohus-myymälä
• Kuuliaisuusveli Vasili



VALAMON OPISTO

Vuonna 1986 perustettu kansanopisto

Perustehtävä: 
✓ Ortodoksinen usko ja elämäntapa
✓ Ikonimaalaus
✓ Hyvä elämä
✓ Kädentaidot
✓ Kulttuuri
✓ Avoin kaikille

Noin 150 lyhytkurssia ja noin 2000    
opiskelijaa vuodessa



Luostarialueen aukioloaikoja
(löytyvät viikko-ohjelmasta)



Luostarimuseo ja näyttelyt



NÄYTTELYT 
Vaihtuva näyttely yläsalissa

Uudistettu luostarimuseo on avattu Kulttuurikeskuksen 
alakerrassa.

Näyttely ja museo avoinna:
su 12-16.30

ma-to 10-16.30 (kirkolliset juhlat klo 12-16.30)
pe-la 10-17 (kirkolliset juhlat klo 12-17)

AUKIOLOT VAIHTELEVAT SESONGIN MUKAAN, TARKISTA 
VIIKKO-OHJELMASTA



Käytännön asioita
• Kurssihinta sisältää ohjelmaan merkityt ateriat, 

aamiainen kuuluu huonehintaan, ei välisiivousta
• Trapesassa on ostettavissa syötävää, juotavaa,  

menukokonaisuuksia ryhmälle ja Valamossa 
valmistettuja leivonnaisia 

• Langaton avoin wlan-verkko OPENVALAMO
• Tupakointi on sallittu vain tupakointipaikalla
• Pyydämme täyttämään palautelomakkeet
• Huoneluovutus viimeistään klo 12.00
• Yöpäivystäjän puhelinnumero on 044 425 9200

Hätätapauksissa soita 112 



Kerää leimoja – saat kurssialennuksen

• Kerää vuoden aikana kolme 
osallistumisleimaa ja pyydä 50 
euron arvoinen lahjakortti opiston 
palvelupisteestä,  voit käyttää 
lahjakortin seuraavan kurssin 
kurssimaksuun

• Kanta-asiakaskortti ja 
kurssilahjakortti ovat 
henkilökohtaisia



Kurssi-ilmoittautumiset:
• p. 017 5701 810
• kurssit@valamo.fi

Yhteystietoja
• https://valamo.fi/valamon-opisto
• henkilöiden puhelinnumerot löydät nettisivuilta, 

etunimi.sukunimi@valamo.fi
• opiston yleinen s-posti: opisto@valamo.fi
• facebook, valamon.luostari
• instagram, valamon_opisto

Valamoon voi tulla myös vapaaehtoistyöhön, yhteydenotot:
• talkoo- ja tapahtumavastaava Maria Matsi
• maria.matsi@valamo.fi
• puh. +358 40 555 4702 
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