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Luova kirjoittaminen-
25.-31.7.2019

Luova kirjoittaminen
Kurssin  aihepiiriin  sisältyvät  sekä  runous  että  kaikki  proosan  lajit
pakinasta  ja  kolumnista  romaaniin  ja  draamaan.  Opetus  rakentuu
luennoista, harjoituksista, ryhmätöistä ja kurssilaisten omien tekstien
lähiluvusta.  Tekstit  osallistujat  voivat  halutessaan tuoda mukanaan
tai  kirjoittaa  kurssin  aikana  annettavien  harjoitusten  pohjalta.
Kurssilla  tutkitaan  todellisuuden  ja  mielikuvituksen  rajoja,  etsitään
henkilökohtaista  filosofiaa  ja  mytologiaa  luovan  kirjoittamisen
lähteeksi,  kehitetään  omaa,  elävää  kieltä  sekä pohditaan  kielen  ja
maailman suhdetta. Ovatko ajatukset sanoja vai kuvia, unet runoja
vai näytelmiä? Mitä tiedämme maailmasta kielen tuolla puolen? 
Opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.

Kurssi on tarkoitettu sekä uusille tulokkaille että aiemmille kursseille
osallistuneille. Siksi ohjelmassa edetään tekstilähtöisesti kurssilaisten
mukanaan tuomien tai kurssin aikana kirjoittamien tekstien pohjalta.
Ilmaisun  keinoihin  ja  ongelmiin  kiinnitetään  huomiota  sitä  mukaa
kuin  tarvetta  tekstien  käsittelyn  yhteydessä  ilmenee.  Ohjelman
työskentelyrupeamat  koostuvat  tekstien  lukemisesta,  tiiviistä
luennoista sekä yksin ja ryhmissä tehtävistä harjoituksista.

Luennoissa käsitellään ainakin seuraavia sisältöjä:                                     
• Mikä tekee tekstistä kaunokirjallisen? • Äly ja intohimo • Pinta ja 
syvyys • Vertaus, metafora, symboli • Kielen ymmärrettävyys • 
Kielen rääkkääminen • Vaikenemisen taito • Myytit ja suuret 
kertomukset • Teema, aihe, juoni • Todelliset ja kuvitellut henkilöt• 
Rytmi • Todellinen ja kuvattu aika • Kollaasi • Näkökulman valinta 
• Dialogi • Sisäinen monologi • Temperamentti ja luova 
kirjoittaminen• Oman kirjoittajanlaadun löytäminen



Maanantai 29.7.- keskiviikko 30.7.    (tiistaina liturgia n.klo 7.00)

6.00 Aamupalvelus - Pääkirkko 

7.30- Aamiainen

9.00 Työskentelyä

12.00 Lounas/Rukouspalvelus - Pääkirkko 

13.00 Työskentelyä

15.30 Tauko

16.00 Työskentelyä

18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset - Pääkirkko 

Torstai 31.7.

6.00 Aamupalvelus - Pääkirkko 

7.30- Aamiainen

9.00 Työskentelyä

11.00   Päätöslounas

Kirjoittajan henkilökohtainen tunnuslause. 

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja 
nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-
ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa asioidessaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

 Kurssihintaan sisältyy opetus 64h, majoitus, aamiaiset ja yksi lämmin
ateria/kurssipäivä.

•    477€ Opistohotelli  1hh

•    421€ Opistohotelli  2hh/hlö

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 11.7.2019 mennessä 
netissä www.valamo.fi/valamon-opisto, puhelimitse (017) 5701 401 tai 

sähköpostilla opisto@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Mahdolliset poikkeukset jumalanpalveluksissa ilmoitetaan kurssin avauksen yhteydessä. 

Torstai 25.7.

15.30 Päivällinen

16.00 Kurssin avaus, ohjelman esittely, kurssilaisten toivomukset

16.30 Tutustuminen, hengen nostatus 

18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset - Pääkirkko 

Perjantai 26.7. 

6.00 Aamupalvelus - Pääkirkko 

7.30- Aamiainen

9.00 Työskentelyä

12.00 Lounas/Rukouspalvelus - Pääkirkko 

13.00 Työskentelyä 

15.30 Tauko

16.00 Työskentelyä

18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset - Pääkirkko 

Lauantai 27.7.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia - Vanha kirkko 

7.30- Aamiainen

9.00 Työskentelyä

12.00 Lounas/Rukouspalvelus - Vanha kirkko 

13.00 Työskentelyä

15.30 Tauko

16.00 Työskentelyä

18.00 Kaikkien Valamon pyhien juhla: juhlavigilia - Vanha kirkko 

Sunnuntai 28.7.

7.30 -   Aamiainen
08.15 Pieni vedenpyhitys - Vanha kirkko

09.00  Kaikkien Valamon pyhien juhla: III hetki ja liturgia - Vanha kirkko

10.00 Työskentelyä
12.00 Lounas/Rukouspalvelus - Vanha kirkko 
13.00 Työskentelyä

15.30 Tauko

16.00 Työskentelyä

18.00 Ehtoopalvelus, kolmikanoni ja akatistos - Pääkirkko
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