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Ikonimaalaus vie kerta toisensa jälkeen maalarin juurien 
äärelle. Ikonin valmistuessa menetelmät ovat perintei-
set ja luostariympäristö juurruttaa maalarin ja maalat-
tavan ikonin entistä syvemmälle perinteisiin. Tänäkin 
kesänä on ikonimaalareilla mahdollisuus opiskella eri-
laisia ikonimaalausperinteitä ja tekniikoita.

Ortodoksisuuden juuria tutkitaan ortodoksisuus tutuksi 
-kursseilla kolmella eri kielellä. Venäjänkieliset kurssit 
ovat olleet osa opetustarjontaa jo useita vuosia ja tänä 
kesänä toteutetaan myös ruotsinkielinen ortodoksisuus 
tutuksi -kurssi. Teologinen osaaminen on opistolle tär-
keää, ja tätä osaamista halutaan jakaa eteenpäin. Orto-
doksisuuden juuriin on tilaisuus tutustua matkaamalla 
konkreettisesti Pyhälle maalle.

Kädentaidoissa opisto on osoittanut alusta asti omia ja 
kirkon juuria. Osa kädentaitojen kursseista on sellaisia, 
ettei niiden opiskelu onnistu muualla kuin Valamossa. 
Maailman kiireessä kädentaitojen osaaminen ja arvo 
voi löytyä niiden tekemisen rauhoittavan vaikutuksen 
kautta; kädentaitoja tehdessään voi nähdä, miten saa 
aikaan pieni hetki kerrallaan jonkin suuremman koko-
naisuuden, oli kyse himmelistä tai kellosta. Tekijällä on 
mahdollisuus rauhoittua tekemisen aikana ja keskittyä 
vain olennaiseen. Kuinka monta valmista työtä opistolla 
on aikojen saatossa nähtykään!

Elämäntaidot ovat uusi nimike opiston opintotarjon-
nassa. Tämän osa-alueen kursseja on opetustarjontaan 
tullut vuosin aikana koko ajan enenevässä määrin. Opis-
tolla ymmärretään elämäntaidoilla kursseja, joissa on 
mahdollisuus pysähtyä ajattelemaan, tutkiskelemaan, 
pohtimaan ja kehittämään joko itseään tai ihmissuh-
teita. Tämän osa-alueen kehittäminen muun toiminnan 
ohella, on opiston tehtävänä lähivuosina.

Kuluva vuosi tuo mukanaan tarkemman juurien tar-
kastelun karjalaisuuteen. Pitkän tauon jälkeen opistolla 
toteutetaan pitkä linja, jonka sisältönä on karjalainen 
kulttuuri. Into ja uteliaisuus karjalaisuuteen ovat asioi-
ta, joiden myötä opiskelijaksi tuleminen on mahdollis-
ta. Siinä sivussa tulee opittua paljon mm. karjalaisesta 
identiteetistä ja kulttuurista niin muistojen Karjalassa 
kuin Nykykarjalassakin.

Valamon opiston juuret
Valamon opiston juuret ulottuvat vuosien taakse sitoutuen tiiviisti ortodoksisuuteen. Nämä 
juuret elävät tänäkin päivänä, ikoniakatemiassa toteutetaan jälleen enemmän kursseja kuin 

edellisinä vuosina. Ortodoksisuuteen tutustuttavia ja teologisesti syvällisiä kursseja on 
tarjonnassamme kuten ennenkin. Kuten kasveillakin, myös opiston juuret kasvavat aikojen 

saatossa. Opiston uusimmat nimetyt juuret ovat käden- ja elämäntaidot. Toki näitäkin 
kursseja on tarjonnassamme ollut aiemmin, mutta nyt ne on nostettu ikonimaalauksen ja 

ortodoksisuuden rinnalle painopistealueiksi.

Katja Kareinen
Valamon opiston rehtori
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– silta arjen ja pyhyyden välillä
Valamon opisto

Valamon opisto on kaikille avoin koulutuksen, kulttuurin ja kasvun kohtauspaikka. Luostarin 
suojissa opiskelulle tarjoutuu ainutlaatuinen työrauha, jota täydentää ympäröivän luonnon 

kauneus ja levollisuus. Täällä voit kiireettömästi keskittyä itsesi kehittämiseen, uuden 
oppimiseen ja yksinkertaisista asioista nauttimiseen.

Hallinto
Katja Kareinen 
rehtori 
050 324 7072

Riina Kinnunen 
toimistosihteeri 
044 425 9229

Eija Waris 
palvelusihteeri 
050 324 6801

myyntisihteeri 
050 339 2928

Opetus
Sari Malinen 
elämän- ja kädentaitojen opettaja 
050 324 7585

 
teologisten aineiden opettaja 
050 324 7073

Alexander Wikström 
ikonimaalauksen opettaja 
041 517 9052

ikonimaalauksen opettaja 
050 324 7212

Valamon opiston päätoiminen henkilöstö
sähköposti: etunimi.sukunimi@valamo.fi

Kurssi-ilmoittautumisen 
voi tehdä opiston 

nettisivulla,

sähköpostitse 
kurssit@valamo.fi

tai puhelimitse 
ma–pe klo 9–15, 

puh. 017 5701 401.

Valamontie 42, 
79850 UUSI-VALAMO 

opisto@valamo.fi 
www.valamo.fi/opisto
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Peruskurssit

IKONIMAALAUKSEN ALKEET 7.-12.5.
Ikonimaalauksen alkeissa lähdetään liikkeelle maalaa-
misen perusteista. Tärkeitä vaiheita ovat emulsion teke-
minen, värien valmistaminen ja sekoittaminen emulsion 
kanssa, piirroksen siirtäminen laudalle ja välineiden va-
linta. Kurssi soveltuu ikonimaalauksesta kiinnostuneille 
henkilöille, jotka eivät ole maalanneet aikaisemmin. Tar-
vittavat materiaalit voi ostaa opistolta.

Opettajana toimii ikonimaalauksen opettaja Raija 
Kanninen.

347 €/OH1, 299 €/OH2

IKONIMAALAUSTA LAPSILLE/NUORILLE 
YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA 9.-13.6.
Tällä kertaa palaamme enkeliaiheeseen, mutta siten, 
että jokainen kurssilainen piirtää itse oman enkelin-
sä vapaalla kädellä tarkkojen ohjeiden mukaan. Keski-
tymme erityisesti enkelin kasvonpiirteisiin, hiuksiin ja 
kasvonmuotoihin. Harjoittelemme myös valon ja väri-
kerrosten maalaamista kauniin float-tekniikan avulla. 
Sädekehän kultaukseen käytämme savipolimenttia ja 
lehtikultaa. Tavoitteena on, että jokainen lapsi/nuori ja 
aikuinen tekevät toinen toistaan auttaen oman piirrok-
sen ja sen jälkeen siirtävät ja maalaavat sen puupohjai-
selle liitupohjustetulle ikonilaudalle.

Kurssin opettajana toimii ikonimaalari Sirkku 
Huttunen.

245 € aikuinen, lapset alle 16-v. 123 €
Materiaalipaketti on ostettavissa opettajalta. 
Ateriat sisältyvät hintaan.

IKONIMAALAUKSEN PERUSKURSSI 25.6.-2.7.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia 
ikonimaalauksen alkeet tai jotka ovat aloittelijoita iko-
nimaalauksessa. Kurssilla keskitytään yksinkertaisen 
ikonin, Kristuksen tai Jumalanäidin, maalaamiseen. Teo-
rialuennoissa käsitellään ikonien historiaa ja teologiaa, 
ikoniaineiston käsittelyn kriteereitä sekä keskeisimpiä 
Kristuksen, Jumalanäidin ja vuoden suurien kirkkojuhli-
en ikoneita.
Kurssille otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät 
vielä ole käyneet Valamon opiston ikonimaalauksen pe-
ruskurssia. Peruskurssin jo käyneet opiskelijat otetaan 
jonoon ja he voivat päästä kurssille, mikäli vapaita paik-
koja jää.

Ikonimaalausta opettaa Raija Kanninen.

446 €/OH1 ja 383 €/OH2
Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit on os-
tettavissa opistolta.

IKONIMAALAUKSEN PERUSKURSSI 13.-22.7.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia 
ikonimaalauksen alkeet tai jotka ovat aloittelijoita iko-
nimaalauksessa. Kurssilla keskitytään yksinkertaisen 
ikonin, Kristuksen tai Jumalanäidin, maalaamiseen. Teo-
rialuennoissa käsitellään ikonien historiaa ja teologiaa, 
ikoniaineiston käsittelyn kriteereitä sekä keskeisimpiä 
Kristuksen, Jumalanäidin ja vuoden suurien kirkkojuhli-
en ikoneita.
Kurssille otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät 
vielä ole käyneet Valamon opiston ikonimaalauksen pe-
ruskurssia. Peruskurssin jo käyneet opiskelijat otetaan 
jonoon ja he voivat päästä kurssille, mikäli vapaita paik-
koja jää.

Ikonimaalausta opettaa Mari Zabyshnyi.

523 €/OH1 ja 450 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.
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Jatkokurssit

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: DONIN 
JUMALANÄIDIN IKONI 31.3.-9.4.

Ruhtinas Dimitri 
Donskoin armeija 
voitti hyökkää-
vät tataarijoukot 
Kulikovon tais-
telussa vuonna 
1380. Pyhittäjä 
Sergei Radone-
zilainen siunasi 
ruhtinas Dimitrin 
taisteluun. Sota-
joukon suojelijana 
oli myöhemmin 
Donilaisena Ju-
malanäitinä tun-
nettu ikoni. Sen 
sommittelulle on 

ominaista erityinen hellyys ja liikkeiden musiikillinen 
pyöreys Kristus-lapsen ja hänen äitinsä välillä. Kurssil-
la perehdytään ikonin sommitteluun, erityispiirteisiin ja 
maalaamiseen.

Kurssilla opettaa ikonografi Alexander Wikström.
Majoituksesta riippuen 523 € /OH1, 450 €/OH2
sisältäen opetuksen ja majoituksen aamiaisineen. 
Huom! Henkilökohtaiset tarvikkeet eivät sisälly 
kurssimaksuun.

IKONIPIIRUSTUS, 
OPETTAJANA RAIJA KANNINEN 21.-25.4. 
OPETTAJANA ALEXANDER WIKSTRÖM 27.4.-1.5.
Piirrosviivojen keskinäinen tasapaino ja jännite ovat 
oleellisin osa ikonin sommittelua. Ilman hyvää piirrosta 
ei voi saada aikaan onnistunutta ikonia, ei edes taita-
valla värikäytöllä. Piirros on ikonin perusta. Ikonipiirus-
tuskurssilla keskitytään ikonin graafiseen muotokie-
leen, geometriaan ja sommittelun periaatteisiin teorian 
ja harjoitusten kautta. Ihmisen kehon mittasuhteisiin 
ja anatomiaan ikonimaalarille tarpeellisesta näkökul-
masta perehdytään ikonin tyylitellyn anatomian ja elä-
vän mallin tutkimisen ja piirtämisen kautta. Kasvojen ja 
vaatteiden piirustukselliseen tyylittelyyn perehdytään 
käytännön harjoitusten avulla. Opetusohjelmaan ei kuulu 
ikonin maalaamista.

298 €/OH1 ja 257 €/OH2
Kurssille tulee ottaa mukaan piirustusvälineet: lyi-
jykynä, pyyhekumi, viivotin, harppi ja vähintään A3 
-kokoinen piirustuslehtiö.

IKONIMAALAUSTA VIIDELLÄ VÄRILLÄ 21.-28.5.
Kurssilla maalattavan ikonin aihe on vapaavalintainen, 
maalarin oman halun ja lähtötason mukaan. Nykyisin 
ikonimaalarilla on valittavanaan kymmeniä erilaisia vä-
ripigmenttejä; aikaisemmin valikoima oli suppeampi. 
Ikonin aiheesta riippumatta rajoitetumpi värien määrä 
saa yleensä aikaan harmonisemman lopputuloksen. 
Tämän kurssin tarkoitus on avata ainoastaan viidellä, 
jopa neljällä värillä maalaamisen sävyjen rikkaus niiden 
sekoitusten kautta. Kurssia voi suositella jo ainakin pe-
ruskurssin käyneille.

Opettajana on ikonografi Alexander Wikström.
495 €/OH1, 425 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

IKONIKLINIKKA 28.5.-2.6.
IKONIKLINIKKA 24.9.-1.10.
Jäikö ikoni kesken? Tuliko maalauksessa pulma, jota et 
osaa ratkaista vai eikö tahdo löytyä aikaa ja rauhaa työn 
jatkamiseen? Olipa keskeyttämisen syy ja ikonin aihe 
mikä tahansa, tule Valamoon viimeistelemään työsi kai-
kessa rauhassa ikonimaalari Raija Kannisen asiantunti-
jaohjauksessa.

347€/OH1, 299 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

IKONMÅLNING MED FEM FÄRGER 14.-21.6.
En nutida ikonmålare har ett enormt urval olika färgpig-
ment för att välja på och måla med. För den skull, i vissa 
fall, kan den färdiga ikonen se för brokig och orolig ut. I 
forna tider var färgurvalet mer begränsad och naturnä-
ra. En sparsam färgskala med färre pigment kan lättare 
bilda balans och en andaktsfull stämning på ikonen. På 
kursen lagar vi även eget jordpigment ”Terra di Valamo” 
båda som naturfärg och dess brända variant. Som bäst 
passar kursen dem som redan tidigare har målat några 
få ikoner, men även för nybörjare. Ikonmotivet är valf-
ritt. Ikonografen Alexander Wikström medverkar som 
lärare. I kursavgiften ingår undervisning, logi i enkelrum 
i folkhögskolans internat och frukost. Kursdeltagarna 
kan köpa ett förmånligt måltidspaket i klostrets kafé-
restaurang Trapesa. Om det inte blir tillräckligt med an-
mälningar av kursdeltagare som har svenska som sitt 
modersmål, anordnar Valamo folkhögskola denna kurs 
i stället både på svenska och finska.

Kurspriset är 446 € i enkelrum i akademihotellet.
Materialet kan köpas i akademin. Lärare är ikono-
graf Alexander Wikström.
Mikäli kurssille ei ole riittävästi ruotsinkielisiä 
osallistujia, kurssi toteutetaan kaksikielisenä.

15 Kurssitarjonta Huhtikuu – lokakuu 2017

Jatkokurssit

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: AIHE VAPAA, 
OPETTAJANA RAIJA KANNINEN 23.-30.7.
IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: AIHE VAPAA, 
OPETTAJANA MARI ZABYSNYI 23.-30.7.
Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen peruskurssin 
käyneille. Maalattavan ikonin aihe on vapaasti valitta-
vissa. Opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

446 €/OH1 ja 383 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

KULLATUT KÄSIKIRJOITUKSET 30.7.-4.8.
Oletko koskaan ihastellut vanhoja ja keskiaikaisia Raa-
matun kullattuja käsikirjoituksia ja ihmetellyt miten ne 
on tehty? Oletko koskaan maalannut pergamentille? 
Entä korkokullannut lehtikullalla ja kirjoittanut vanhan-
aikaisella täytekynällä tai sulkakynällä kaunokirjoitusta? 
Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki tämä ja maala-
ta oma kaunis keskiaikainen Isä Meidän Rukous perga-
mentille tai silopaperille.
Kurssilla opimme ymmärtämään perinteisten materi-
aalien käyttöä: tutustumme eri pergamenttilajeihin ja 
paperimateriaaleihin, kuten silopaperiin ja veliiniin. Har-
joittelemme lehtikullan ja assist-kullan käyttöä paperil-
le ja pergamentille, ja maalaamme luonnon pigmenteillä 
ja omatekoisilla vesiväreillä. Lopuksi sommittelemme 
tekstin ja harjoittelemme tekstausta vanhanaikaisella 
mustekynällä tai sulkakynällä ensin paperilla ja sitten 
siirrämme valmiin tekstin ja kirjoitamme sen huolelli-
sesti pergamentille.
Tämä kurssi vaatii huolellista käden taitoa ja tarkkaa 
silmää ja sopii kokeneemmille taiteilijoille ja ikonimaa-
lareille.

Kurssin opettajana toimii perinteisen taiteen maisteri 
ikonografi Hanna-Leena Äärimaa-Ward Englannista. 

367 €/OH1 ja 319 €/ OH2
Kurssin materiaalit on ostettavissa opettajalta.

FORTSÄTTNINGKURS I IKONMÅLNING: 
FESTIKONER 4.-15.8.

Kursen handlar om ikoner för kyrkoårets stora fester 
som Kristi födelse, Dop, Uppståndelse osv. samt min-
dre helger. Ikonmotivet som målas är fritt för att välja 
på. Ikonteologiska föreläsningarna byggs på grund av de 
utvalda motiven med genomgång av de andra stora fes-
ternas ikonografi. Den största delen av kurstiden ägnas 
åt praktiskt målande. Kursen är avsedd för ikonmålare 
som bemästrar äggtemperateknikens grunder, har del-
tagit i ikonmålarkurser tidigare och målat flera ikoner. 
Ikonografen Alexander Wikström medverkar som lära-
re. I kursavgiften ingår undervisning och logi i enkelrum 
i akademihotellet och frukost. Kursdeltagarna kan köpa 
ett förmånligt måltidspaket i klostrets kafé-restaurang 
Trapesa. Om det inte blir tillräckligt med anmälningar 
av kursdeltagare som har svenska som sitt modersmål, 
anordnar Valamo folkhögskola denna kurs i stället både 
på svenska och på finska.

Kursavgiften är 563 €
Materialet kan köpas i akademin.
Mikäli kurssilla ei ole riittävästi ruotsinkielisiä il-
moittautuneita, tämä kurssi toteutetaan kaksikie-
lisenä.

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: 
VAATEVAALENNUS 17.-21.8.
Ikonin tyylitellyt vaatteiden laskokset ja niiden piirus-
tukselliset vaalennuskerrokset koetaan usein vaikeik-
si. Tällä kurssilla perehdymme siihen, miten laskosten 
myötä vaatteen peittämän henkilöhahmon toiminnalli-
nen anatomia tuodaan esiin. Kurssilla käydään läpi vai-
he vaiheelta systemaattinen vaalennus, kylmävalo- ja 
negatiivivaalennus, sädevaalennus kullalla tai värillä, 
sekä kultamaalausvaalennus. Kurssille voi ottaa mu-
kaan yhden maalattavan ikonin, ja lisäksi on mahdolli-
suus tehdä harjoituspohjille vaatevaalennussarjoja vai-
he vaiheelta näillä menetelmillä. 

Opettajana ikonografi Alexander Wikström.
298 €/OH1 ja 257 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.
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IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: UUDET 
PYHÄT 24.-31.8.
”Alkuperäisen kauneuden ihanuuden koristamina te, 
pyhät, olitte ikään kuin vakaita valonlähteitä Kirkon tai-
vaalla, jota te kaikki kaunistatte omassa maassanne.”
(Kaikkien pyhien juhlan kanonin tropari)
Kurssilla tutustutaan 1900-luvun lopulla ja 2000-lu-
vulla kanonisoitujen pyhien ikonografiaan ja elämäker-
toihin. Oppilaat maalaavat kurssin aikana ikonin itse 
valitsemastaan pyhästä, josta on olemassa muoto- tai 
valokuvia.

Opettajana toimii ikonimaalari ja taidekonservaattori 
Antti Narmala

Kurssilla hakumenettely, hakuaika 14.7. saakka. 
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

FORTSÄTTNINGSKURS I IKONMÅLNING: 
KLÄDER OCH ATTRIBUT 13.-21.9.

Kursen är avsedd för ikonmålare som bemästrar ägg-
temperateknikens grunder och har målat minst ett par 
ikoner. Målsättningen på kursen är att fördjupa sig i att 
studera grundligare olika helgongrupper med tillhöran-
de klädsel och attribut (karakteriserande föremål samt 
färger på dräkterna), och speciellt drapering av vecken 
samt de ljusare grafiska uppljusningarna i olika stadier 
med systematisk förljusning samt kontrastisk och ne-
gativ ljusreflex.

Ikonografen Alexander Wikström medverkar som 
lärare.

Kursavgiften är 495 €
Materialet kan köpas i akademin.

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: KULTAUS 
11.-15.10.
Kurssilla perehdytään teorian ja käytännön harjoitusten 
kautta kolmeen eri kultausmenetelmään: kiiltokultauk-
seen (bolus), öljykultaukseen (mixtion) sekä pienten yk-
sityiskohtien kultaukseen (assist).

Opettajana on ikonografi Alexander Wikström.
298 €/OH1 ja 257 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: 500-LUVUN 
KRISTUS SIINAILAINEN 17.-26.10.
Yksi vanhimmista säilyneistä ikoneista on 500-luvulta 
oleva Kristus-ikoni, joka on alunperin Konstantinopolis-
ta, mutta myöhemmin saanut kodin Pyhän Katariinan 
luostarissa Siinailla. Sen kasvot ovat erityisen ilmeik-
käät. Kurssilla opiskellaan ikonin maalaamista joko mu-
natempera- tai enkaustiikka (vahamaalaus)-tekniikalla 
alkuperäisen ikonin ilmiasua vastaavan lopputuloksen 
saavuttamiseksi.

Opettajana on ikonografi Alexander Wikström.
523 €/OH1 ja 450 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

Jatkokurssit Mestarikurssit

IKONIMAALAUKSEN MESTARIKURSSI NATALIA 
ALDOSHINA: KRISTUS IKONIN IKONOGRAFIA 2.-11.7.
Moskovan hengellisen akatemian maineikkaan iko-
nimaalauskoulun johtava opettaja Natalia Aldoshina 
opettaa mestarikurssilla, joka on tarkoitettu kokeneille 
ja pitkään harrastaneille ikonimaalareille. Kurssin tee-
maikoni maalataan opettajan ehdottoman mallin mu-
kaan. Ohjelmassa on sekä teoriaa että käytännön työs-
kentelyä. Venäjänkielinen opetus tulkataan suomeksi.
Opiskelijat valitaan hakemuksen perusteella, hakuaika 
päättyy 2.5.

523 €/OH1 ja 450 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

IKONIMAALAUKSEN MESTARIKURSSI 
VJATSESLAV MIHAILENKO: PYHÄT 
APOSTOLEINVERTAISET KONSTANTINOS JA 
HELENA 11.-20.9.
Suomessa tunnettu ikonimestari Vjatseslav Mihailenko 
opettaa kurssilla, joka on tarkoitettu kokeneille ja pit-
kään harrastaneille ikonimaalareille. Kurssin aiheena on 
pyhien apostoleinvertaisten Konstantinoksen ja Hele-
nan ikoni. Englannin- ja venäjänkielinen opetus tulka-
taan suomeksi.
Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, hakuaika 
päättyy 28.7.2017.

523 €/OH1 ja 450 €/OH2
Tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuun.

BYSANTTILAINEN IKONIMAALAUS KONSTANTINA 
STEFANAKI: PYHÄ NIKOLAOS 26.9.-5.10.
Kreetalainen ikonimaalari Konstantina Stefanaki opet-
taa bysanttilaista ikonimaalausta. Kurssin aiheena on 
pyhä Nikolaos. Tarkemmat tiedot kurssista päivitetään 
nettisivuille. Hakuaika päättyy 19.8.2017.

523 €/OH1, 450 €/OH2
Tarvikkeet on ostettavissa opistolta.
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PÄÄSIÄISMUNIEN MAALAUSKURSSI A 2.-5.4.
PÄÄSIÄISMUNIEN MAALAUSKURSSI B 6.-9.4.
Kurssilla opitaan hyvin vanhojen perinteiden mukaista 
mehiläisvahatekniikkaa (batik) sekä muita munanmaa-
laustekniikoita, kuten ukrainalaista pisanka-kuviointia, 
hesseniläistä nuppineulatekniikkaa ja sorbialaista sul-
katekniikkaa. Vanhimmat kuviosymbolit ovat esikris-
tilliseltä kaudelta. Maalaamme aitoja tyhjennettyjä ja 
puhdistettuja kanan- ja ankanmunia työvälineinä tasa-
terämustekynä ja nuppineuloja sekä sulkaleimasimia. 
Henkilökohtaiset työtarvikkeet ja -materiaalit eivät si-
sälly kurssin hintaan.

Opettajana toimii Mari Äyräväinen.
249 €/OH1 ja 215 €/OH2
Suuren kysynnän vuoksi järjestämme kaksi sa-
mansisältöistä kurssia.

PLÄKKITYÖ 19.-23.4.
Nyt on mahdollisuus oppia vanhaa perinteistä pläkki-
peltityötä! Pläkkyrimestarin ohjauksessa opetellaan 
perustekniikoita ja valmistetaan joitakin esineitä esi-
merkiksi fyrri, pikkumitta tai lampetti. Materiaali on os-
tettavissa opettajalta, materiaalikustannukset kurssin 
aikana n. 20 €.

Opettajana toimii Suomen Pläkkimestari Pentti 
Tuominen.

298 €/OH1 ja 257 €/OH2

SUKKAPARI KERRALLA VALMIIKSI 21.-23.4.
Tule opettelemaan uudenlainen sukkienneulontatek-
niikka. Kurssilla opetellaan neulomaan pyöröpuikoilla 
kaksi sukkaa kerralla aloittaen kärjestä. Kurssin aikana 
valmistetaan myös pienet mallisukat. Ota mukaan kah-
ta eriväristä villa- tai puuvillalankaa mukaan. Pyörö-
puikko kuuluu kurssin hintaan.

Opettajana Eila Karppinen-Asikainen.
199 €/OH1 tai 173 €/OH2

HOPEATYÖ: EMALOINTI 23.-28.4.
HOPEATYÖ: EMALOINTI 22.-27.10.
Kurssilla perehdytään erilaisiin emalointitekniikoihin 
(pintaemalonti, soluemalointi, filigraaniemalit, ikkuna-
emalit) sekä kulta- ja hopeasepänalan perustietoihin. 
Kurssilla valmistetaan harjoitustyönä pieni jalometal-
liesine, esim: koru, risti tai rasia. Työmateriaalina on 
pääasiassa hopea (925), jota voi ostaa opistolta.

Opettajana hopeaseppä Jaana Oljakka.
347 €/OH1 ja 299 €/OH2

KIVIKORU JA KORUKIVI 7.-14.5.
Kivet ja korut kuuluvat ikiaikaisesti yhteen. Tule opette-
lemaan kiven pyöröhionnan alkeita, kaiverrusta, kive-
nistuttamisen moninaisia muotoja omien mieltymysten 
mukaan sekä gemmologian (jalokivioppi) alkeita. Metal-
lina käytämme pääosin hopeaa (925), jota voi lunastaa 
opistolta tai tuoda mukana. Kivimateriaalia voi lunastaa 
opistolta tai tuoda mukana, myös kotipihoilta kerätyt 
kivet käyvät työstöön. Opettajalla on myös pieni ko-
koelma viistehiottuja kiviä mukana harjoituksia varten, 
mutta viistehiotun kiven voi myös tuoda mukanaan. 
Kurssille et tarvitse aiempaa kokemusta kivi- tai jalo-
metallitöistä.

Opettajana toimii koru- ja kivialan artenomi (AMK) 
Tuulia Kasonen.

446 €/OH1 ja 383 €/OH2

LASIMOSAIIKKI 12.-19.5.
Lasimosaiikki on vanhoja lyijykisko- ja kuparifolio (Tif-
fany) -tekniikoita kevyempi ja nopeampi työtapa, jossa 
värilasipalojen saumojen tarkkuudesta ei tarvitse välit-
tää. Lopputulos vaikuttaa kuitenkin yhtä ”aidolta”. Kurs-
silla voidaan valmistaa halutun kokoinen ikoni- tai muu 
aihe. Työpiirroksen ja värisuunnitelman pohjalta väri-
lasipalat leikataan muotoonsa, liimataan värittömälle 
taustalasille, ja raot täytetään saumausmassalla. Tar-
vittaessa esim. kasvonpiirteet ja muut yksityiskohdat 
maalataan lasille tummalla matalapolttovärillä. Valmis 
työ kehystetään ikkunaan ripustettavaksi. Aikaisempaa 
kokemusta lasin työstämisestä ei tarvita. Kurssin aika-
na ehtii valmistua yhdestä kahteen työtä.

Opettajana on Alexander Wikström.
446 €/OH1 ja 383 €/OH2
Materiaalit on mahdollista ostaa opistolta.
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VALOKUVAUKSEN PERUSTEET 18.-21.5.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!
Valokuvauksen perusteet -kurssin tavoitteena on tarjo-
ta opiskelijalle perustiedot ja -taidot valokuvauksen eri 
osa-alueista, valokuvauksen historiasta sekä valokuva-
uksesta osana ilmaisua. Taidevalokuvaukseen keskitty-
vä valokuvauskurssi antaa valmiudet toteuttaa itseään 
kuvien kautta. Kurssi sisältää käytännön harjoituksia, 
joissa opetellaan askel kerrallaan kameran ominaisuuk-
sia, sommittelua, potrettikuvausta sekä maisemakuva-
usta Valamon upeissa maisemissa, etsimme miljööstä 
kuvan tärkeintä elementtiä - tunnetta.
Kurssipäivinä tehdään käytännön kuvaustehtäviä sekä 
arvioidaan yhdessä kuvien tarinaa sekä hiotaan tekniik-
kaa. Käsittelemme sommittelua, tekijänoikeuksia sekä 
pohditaan sekä selkiytetään omaa identiteettiä kuvaa-
jana.
Kurssille mukaan tarvitaan oma digitaalinen kamera ja 
muistitikku. Oman kannettavan tietokoneen voi halu-
tessaan ottaa mukaan.

Opettajana muotoilija AMK Sari Malinen.
249 €/OH1, 215 €/OH2

KIPSITYÖT 25.-28.5.
Kipsi on monikäyttöinen luonnonmateriaali, jota on 
helppo käsitellä. Kipsistä voi tehdä monenlaisia taide-
esineitä. Kipsin historia juontaa juurensa Egyptiin tu-
hansien vuosien taa, jossa kipsiä on käytetty rakennus-
materiaalina. Tämän kurssin tavoitteena on tutustua 
kipsiin monikäyttöisenä materiaalina ja tuottaa reliefi 
laatikkovalutekniikalla sekä kolmiulotteinen patsas. 
Kokeilemme myös kipsin veistämistä ja käsittelemme 
kuvanveiston perusteita. Toimivalla muotilla voidaan 
tehdä useita valoksia, joita hyödyntää myöhemmin. 
Käytämme kurssilla materiaaleina myös savea mallin-
tamiseen. Kurssille voi tuoda mukanaan yksinkertai-
sen mallinteen tai lähteä rohkeasti kokeilemaan luovaa 
suunnittelua sekä muotoilua.

Opettajana muotoilija AMK Sari Malinen.
249 €/OH1, 215 €/OH2
Materiaalit on ostettavissa opistolta.

KORUN KERTOMAA…MINUN TARINANI KORUNA 
29.5.-4.6.
Kurssi sisältää tarinan kerronnan perusteet ja korun 
teon perustekniikat.
Myös aloittelijat voivat tulla mukaan, jokainen saa ope-
tuksen oman lähtötasonsa mukaan.
Tarinat syntyvät yhdessä keskustellen, liikkuen luon-
nossa, hiljentyen, mietiskellen ja kirjoittaen.
Tarinan voi kirjoittaa omasta Pyhästä, luonnosta, omis-
ta kokemuksista, kasvusta ja elämästä.
Prosessi on intensiivinen, oma tarina tehdään kurssin 
aikana koruiksi.

Ensimmäiset kaksi päivää opiskelemme luovuutta ja 
kirjoitamme tarinaa. Iltaisin opitaan korun tekemisen 
tekniikoita ja suunnitellaan muotoja. Loppuviikko viete-
tään työpajalla koruja tehden.
Kultaseppä, pedagogi Marja Arola ohjaa korun teke-
mistä ja kirjailija, luovuuskouluttaja Jukka-Pekka Wuo-
rikoski opettaa tarinan kirjoittamista.

427 €/OH1, 371 €/OH2
Materiaalit on ostettavissa opistolta.

HOPEATYÖN ALKEET 18.-21.6.
Haluaisitko tehdä itse korun tai vaikkapa kaularistin? 
Tule lyhytkurssille opettelemaan hopeantyöstämisen 
alkeet! Kurssilla ei tarvita aiempaa kokemusta jalome-
tallitöistä. Työmateriaalina on hopea (925), jota voi lu-
nastaa opistolta tai tuoda mukana. 30-50 € maksavat 
materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

Opettajana toimii koru- ja kivialan artenomi (AMK) 
Tuulia Kasonen.

249 €/OH1 ja 215 €/OH2

KASVIVÄRJÄYS 26.-29.6.
Kurssilla perehdytään ympäristöystävälliseen kasvivär-
jäykseen. Kurssilla opit tietämään, mitä kasveja värjä-
ykseen voi käyttää ja millaisia värejä ne antavat, sekä 
miten väri saadaan pysymään langassa. Värjäysmate-
riaalina käytetään villalankaa. Henkilökohtaiset työtar-
vikkeet eivät sisälly kurssin hintaan.

Opettajina Leila Frisk ja Sari Malinen.
249 €/OH1 ja 215 €/OH2

KIVIAITAKURSSI 3.-7.7.
Osallistu mielenkiintoiselle kiviaitakurssille, opit perus-
taidot ja saat käytännön kokemusta aidan rakennuk-
sesta! Tällä kurssilla työskentelypaikkana on Valamon 
luostarin hautausmaa, jonka kiviaitaa on tarkoitus kor-
jata ja jatkaa.

Kurssin opettajana on käsityöläinen, kiviaidantekijä 
Arto Karttunen.

298 €/OH1 ja 257 €/OH2
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RAKU- JA MUOTTIKURSSI 3.-9.7.
Kurssilla valmistetaan savesta koriste-esineitä, jotka 
poltetaan rakutekniikalla. Menetelmä on kehitetty Japa-
nissa 1500- luvulla.
Sana raku tarkoittaa mielihyvää ja onnea - tunteita joi-
den vallassa tekijä tarkastelee vedestä ongittua teos-
taan. Kuivatuksen ja esipolton jälkeen työt lasitetaan, 
minkä jälkeen ne poltetaan ulkona liekkiuunissa. Kun 
lasitteet ovat sulaneet, teokset nostetaan kuumina sa-
vupönttöön ja sieltä suoraan kylmään veteen.

Opettajana keraamikko Karin Keitel.
397 €/OH1 ja 341 €/OH2
Tarvikkeet on mahdollista ostaa opettajalta.

PÄREKORIKURSSI 9.-16.7.
Kurssilla opetellaan tekemään perinteisiä pärekoreja. 
Keijo Ylämäki taitaa korinteon ja haluaa siirtää taidon 
myös tuleville polville. Kurssimateriaali lunastetaan 
opistolta.

446 €/OH1 ja 383€/OH2

METALLINPAKOTUS 9.-16.7.
Tällä kurssilla opetellaan metallinpakotusta materiaa-
lina pääasiassa hopea (925, 830 ja 999). Kurssin aika-
na päästään aloittamaan sädekehän, riisan (metallinen 
suojavaippa) tai kehyksen valmistaminen ikonille. Työtä 
ei ehditä saada aivan valmiiksi tämän kurssin aikana. 
Vaihtoehtoisesti voit opetella tekemään jonkun muun 
pakotustyön. Riisa, sädekehä ja kehykset valmistetaan 
tyylillisesti sen ikonin mukaisesti, johon ne ovat tarkoi-
tettuja. Ota mukaan alkuperäinen ikoni tai kuva ja mitat 
ikonista, pohjalevy tai piirustus. Kurssi soveltuu yhtä 
hyvin vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineillekin. Ma-
teriaalikustannukset eivät sisälly kurssin hintaan, hope-
aa voi ostaa opistolta.

Opettajana hopeaseppä Jaana Oljakka.
446 €/OH1 ja 383 €/OH2

AKVARELLIMAALAUS 14.-20.7.
Tule akvarellikurssille luostarin kauniisiin kesämaise-
miin! Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin akvarelli-
maalausta jo pidempään harrastaneille.
Opettajana on taidemaalari Jari Laatikainen. 
Materiaalikulut eivät sisälly hintaan.

397 €/OH1 ja 341 €/OH2

KALLIGRAFIA 20.-23.7.
Kurssilla tutustut kalligrafin perinteisiin työvälineisiin ja 
materiaaleihin sekä kirjainanalyysin perusteisiin. Opit 
kirjainten rakenteen, muodon ja mittasuhteiden mer-
kityksen kirjoituksen visuaaliseen harmoniaan sekä 
välistyksen ja käsialan rytmin vaikutuksen tekstin kau-
neuteen. Voit kokeilla kalligrafista ilmaisua kirjainmuo-
toja ja päätteitä muuntamalla ja erityispiirteitä luomalla 
sekä tekstin ja värien sommittelulla. Kurssiharjoitteiden 
avulla käsi pyritään saamaan yhä varmemmaksi ja va-
paammaksi. Mallina käytetään kalligrafisia kirjainmal-
listoja (roomalaiset suuraakkoset, antiikva, italic), joita 
kukin soveltaa oman käsialansa mukaan.
Opettajana kuvataiteilija ja kalligrafi Margit Nieminen.

249 €/OH1, 215 €/OH2

HILJAISUUDEN KUVIA 21.-23.7.
Hiljaisuuden kuvia maalauskurssi tarjoaa vaihtoehtoi-
sen, innostavan ja kannustavan tavan lähestyä luovuut-
ta ja maalaamista. Tekeminen on kokeilevaa ja henkilö-
kohtaista kädenjälkeä tukevaa ja keskeinen teema on 
– jokainen osaa. Jokainen työskentelee omilla tarvik-
keilla ja välineillä.
Opettajana Kirsi Ryynänen.

199 €/ OH1 ja 173 €/OH2

KULLATUT KÄSIKIRJOITUKSET 30.7.-4.8.
Oletko koskaan maalannut pergamentille? Entä kor-
kokullannut lehtikullalla ja kirjoittanut vanhanaikaisel-
la täytekynällä tai sulkakynällä kaunokirjoitusta? Nyt 
sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki tämä ja maalata 
oma kaunis keskiaikainen Isä Meidän Rukous perga-
mentille tai silopaperille. Kurssilla opimme ymmärtä-
mään perinteisten materiaalien käyttöä: tutustumme 
eri pergamenttilajeihin ja paperi- materiaaleihin, ku-
ten silopaperiin ja veliiniin. Harjoittelemme lehtikullan 
ja assist-kullan käyttöä paperille ja pergamentille, ja 
maalaamme luonnon pigmenteillä ja omatekoisilla ve-
siväreillä. Lopuksi sommittelemme tekstin ja harjoit-
telemme tekstausta vanhanaikaisella mustekynällä tai 
sulkakynällä ensin paperille ja sitten siirrämme valmiin 
tekstin ja kirjoitamme sen huolellisesti pergamentille. 
Tämä kurssi vaatii huolellista käden taitoa ja tarkkaa 
silmää ja sopii kokeneemmille taiteilijoille ja ikonimaa-
lareille.
Kurssin opettajana toimii perinteisen taiteen maisteri 
ikonografi Hanna-Leena Äärimaa-Ward Englannista.

367 €/ OH1 ja 319 € /OH2.
Kurssin materiaalit on ostettavissa opettajalta.
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HOPEATYÖ: KÄÄDYT JA PUNOKSET 30.7.-4.8.
Kurssilla tutustutaan eri tyylisiin, mm. ortodoksisen 
perinteen mukaisiin koruristeihin, opetellaan erilaisia 
ristien valmistustekniikoita sekä erilaisia ketjumalleja 
avo- ja juotetuilla lenkeillä. Kurssilla voi valmistaa pala-
ketjun, käätypunostekniikoilla toteutettuja putkikoruja 
(punosketjuja) tai lyhyehköjä kartiokäätyjä (esim. ranne-
korut). Kurssi käy sekä vasta-alkajille että jalometallin 
työstöön perehtyneille. Työmateriaalina on pääasiassa 
hopea (925 ja 999), jota voi ostaa opistolta.

Opettajana hopeaseppä Jaana Oljakka.
347 €/OH1 ja 299 €/OH2

KULTAKIRJONTA 6.-15.8.
Tällä kurssilla sinulla on mahdollisuus saada kosketus 
keskiaikaiseen ortodoksiseen taidemaailmaan! Kulta- 
ja silkkikirjontaa käytetään mm. tekstiili-ikoneissa ja 
kirkkotekstiilien koristamisessa. Käytännön opetukses-
ta vastaavat moskovalaiset mestariompelijat Nina ja 
Nadeshda Osipova, joiden opetus tulkataan suomeksi. 
Kurssiin sisältyy myös teorialuentoja, joilla perehdytään 
kultakirjonnan historiaan, kirkkotekstiilien käyttöön ja 
symboliikkaan. Harjoitustyönä voit tehdä vaikka kirjan-
merkin. Kurssi soveltuu sekä aiemmin kirjoneille että 
vasta-alkajille. Ilmoittautumisessa annetaan etusija uu-
sille kirjojille. Henkilökohtaiset työtarvikkeet eivät sisäl-
ly kurssin hintaan.

523 €/OH1 ja 450 €/OH2

TAIDE- JA KELLONVALU 15.-22.8.
Kyseessä on taidevalun peruskurssi, jonka aikana vale-
taan pronssista pienoisveistoksia, reliefejä sekä prons-
sikelloja häviävän vahan menetelmällä. Kurssilla pe-
rehdytään myös mallisuunnitteluun, kipsin käsittelyyn, 
muottien ja vahan tekoon, muottien hehkutukseen ja 
metallin sulatukseen, valmiin työn viimeistelyyn ja eri 
patinointitapoihin. Voit myös tuoda mukanasi oman 
mallin (esim. ”hymypoika tai -tyttö”, enkeli, ovikilpi 
jne.), jonka haluaisit pronssiin valettavaksi. Opettajalla 
on valmiita malleja kelloista ja metalli-ikoneista. Kaikki 
kiinnostuneet ovat kurssille tervetulleita, ennakkotieto-
ja ei tarvita.

Opettajana taidevalaja Heikki Pentikäinen.
560 €/OH1
Tarvikkeet ostetaan opettajalta.

IRINA ZATULOVSKAYAN TAIDEKOULU 21.-28.8.
Heittäydy abstraktin maalaustaiteen maailmaan ins-
piroivassa seurassa kauniissa luonnonympäristössä! 
Taidekoulu on avoin kaikille harrastajista ammattilaisiin. 
Opettajana on yksi aikamme suurimmista venäläistai-
teilijoista: Irina Zatulovskaya. Kurssi alkaa värin perus-
tuntemuksesta: opetellaan ymmärtämään värien välisiä 
suhteita ja komposition mahdollisuuksia – teoksen ai-
kaa, tilaa ja rytmiä sekä nähdään koptilaisen, bysant-
tilaisen ja 1920-luvun avantgardistisen suuntauksien 
välinen yhteys taiteessa. Maalaustekniikka on vapaasti 
valittavissa. Voit esimerkiksi maalata akvarelli-, tempe-
ra- tai öljyvärein, kankaalle tai paperille. Englannin- ja 
venäjänkielinen opetus tulkataan suomeksi.

446 €/OH1 ja 383 €/OH2

HOPEATYÖN MONITOIMIKURSSI 28.8.-4.9.
Kurssilla perehdytään jalometallialan perustietoihin, 
ideointiin ja tuotesuunnitteluun, työvälineiden valmis-
tukseen sekä erilaisiin emalointitekniikoihin. Kurssin 
aikana voit suunnitella ja valmistaa yhden tai kaksi sor-
musta, filigraanitekniikalla toteutetun emaloidun sor-
muksen tai muun pienen jalometalliesineen. Voit myös 
korjata vanhat jalometalliesineesi. Työmateriaaleina 
ovat pääasiassa hopea (830, 925) ja kulta (585). Kurssi 
sopii yhtä hyvin vasta-alkajille kuin pitemmälle ehtineil-
lekin.

Opettajana koru- ja kivialan artenomi (AMK) Tuulia 
Kasonen.

446 €/OH1, 383 €/OH2
Materiaalit voit ostaa opistolta.

TAIDETEKSTIILI HUOVUTTAMALLA 14.-17.9.
Huovutuspajassa kokeillaan rohkeasti huovuttamisen 
eri keinoja. Kokeilemme mm. vapaalankahuovutusta, 
huopamuovailua, karstavillan vesihuovutusta, huopa-
pitsiä sekä neulahuovutusta eri materiaaleihin. Kurssilla 
käydään läpi teoriaosuus villasta ja sen ominaisuuksis-
ta, jonka jälkeen teemme erilaisia rohkeita kokeiluita eri 
tekniikoilla ja pyrimme saamaan aikaan pienen teok-
sen. Villa on vanha tuttu materiaali, mutta tällä kurssilla 
pyrimme löytämään villasta uusia ulottuvuuksia sekä 
tuoda esille sen monet mahdollisuudet. Kurssin tarkoi-
tuksena on nähdä villatyöt taiteena sekä tuottaa ei niin 
perinteistä käyttötekstiiliä. Poimimme ideat ja ajatukset 
työskentelyyn ympäristöstä sekä pyrimme tekemään 
kokeilevaa käsityötaidetta ennakkoluulottomasti.

Opettajana muotoilija AMK Sari Malinen.
249 €/OH1, 215 €/OH2
Materiaali on ostettavissa opistolta.

KIRJANSIDONNAN UUSIA TUULIA 24.-29.9.
Kirjan ei tarvitse olla aina perinteinen ja kovakantinen. 
Maailmassa on monta eri sidosta ja nykyään myös mo-
nenmoisia uusia tyylejä. Ne antavat tekijälle vapautta 
olla luova ja villi.
Tällä kurssilla ommellaan erilaisia vähäliimaisia tai lii-
mattomia kirjoja ja tutustutaan historiallisiin pitkä- ja 
linkkipistosidoksiin sekä Keith Smithin ja Carmencho Ar-
reguin uudehkoihin sidosstruktuureihin. Sidotaan kirja 
muunnellen sidoksia leikitellen materiaaleilla ja väreillä. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo kokeneemmille.

Opettajana kirjansitoja Claudia Wegmann.
347 € /OH1, 299 €/ OH2
Materiaalit ovat ostettavissa opettajalta.

VUOLUKIVEN MONET MUODOT 28.9.-1.10.
Vuolukiven historia juontaa juurensa esihistorialliseen 
aikaan, se on pehmeistä mineraaleista muodostunut 
kivilaji, jota voidaan helposti muotoilla. Vuolukivi on ma-
teriaali, jota on helppo käsitellä monin eri työkaluin sekä 
keinoin. Kurssilla tarkoituksena on kaivertaa yksikertai-
sia reliefejä, muotoilla koruja tai tuottaa muotoilun eri 
keinoin patsas. Vuolukivi on uniikki luonnonmateriaali, 
jossa on myös elementtejä käyttöesineeksi erilaisten 
piirteittensä ansiosta. Kurssin tarkoitus on tutustua 
kiveen materiaalina, miettiä plastisen sommittelun al-
keita, kaivertaa ja tuottaa veistos 2- sekä 3-ulotteisesti. 
Kivi on aina kuitenkin materiaalina kivi, jonka työstämi-
sen luonteeseen kuuluu myös kiven ehdoilla etenemi-
nen. Mukaan et tarvitse kuin ennakkoluulottoman ko-
keilevan työotteen.

Opettajana muotoilija AMK Sari Malinen.
249 €/OH1, 215 €/OH2
Materiaalit on ostettavissa opistolta.

MUOTOKUVAKURSSI 12.-15.10.
Kurssilla maalataan ja piirretään elävää mallia kiinnittä-
en huomiota valoihin ja varjoihin.

Opettajana muotoilija AMK Sari Malinen.
209 €/OH1, 183 €/OH2

HOPEATYÖ: LUKOT JA KIINNITYKSET 15.-20.10.
Hopeapajan lukot ja kiinnitykset -kurssilla katsotaan 
korua kokonaisuutena. Lukon tai neulan tulisi olla luon-
nollinen jatke käsin tehtyyn koruun tuoden lisäarvoa ja 
käytettävyyttä korulle. Kurssilla tehdään yksi tai use-
ampi lukkomekanismi, perehdytään erilaisiin mekanis-
meihin ja lukkojen ja kiinnitysten historiaan. Kurssi ei 
vaadi aiempaa kokemusta jalometalleista. Voit ilmoit-
tautua kurssille myös vasta-alkajana, jolloin keskityt 
hopeatyön alkeisiin. Työmateriaalina on hopea (925), 
jota voi lunastaa opistolta tai tuoda mukana. Materiaalit 
eivät sisälly kurssimaksuun.

Opettajana koru- ja kivialan artenomi (AMK) Tuulia 
Kasonen.

347 €/OH1 ja 299 €/OH2
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ORTODOKSISUUS TUTUKSI, PERUSKURSSI: 
”OIKEAUSKOINEN HERRAN KANSA” 28.-30.4.
Tämän päivän ihmisille kirkon olemus ja sen rajat ovat 
merkittävästi hämärtyneet. Joillekin kirkko on eurooppa-
laisen kulttuurin kehto tai eksoottisten tapojen tyyssija, 
kun taas toisten mielestä kyseessä on rakenteissaan ja 
toimintatavoissaan luutunut arkaainen instituutio, jolla 
ei ole mitään sanottavaa nykyihmiselle. Mikä on kirkon 
identiteetti ortodoksisesta näkökulmasta? Mitä kirkko 
on ja mitä kirkkoon kuuluminen tänä päivänä tarkoittaa? 
Kurssilla etsitään vastauksia näihin ja moniin muihinkin 
kirkon olemukseen ja toimintaan liittyviin kysymyksiin. 
Kurssi on avoin kaikille kristinuskosta ja ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille.

170 €/OH1 ja 148 €/OH2
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

КУРС ЗНАКОМСТВА С ПРАВОСЛАВИЕМ – 
ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI 12.-14.5.

Преподавание ведется на русском языке. Стоимость 
курса начиная с 99 €. Курс получает финансовую 
поддержку от Финляндской православной церкви.
Kurssin opetuskielenä on venäjä.

alk. 99 €
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

ALKOHOLISMI HENGELLISENÄ SAIRAUTENA 19.-21.5.
Kurssilla käsitellään alkoholismia hengellisenä sairaute-
na ja etsitään vastausta siihen, voiko hengellisyys aut-
taa toipumaan alkoholismista.
Kurssi on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, päih-
detyöntekijöille ja muutoin asiasta kiinnostuneille.

Luennoitsijoina isät George Aquaro ja Meletios 
Webber, professori Anja Koski-Jännes ja Johannes 
Lahtela.

170 € /OH1, 148 €/OH2
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI, SYVENTÄVÄ KURSSI: 
”JEESUS KRISTUS ON SAMA EILEN JA TÄNÄÄN 
JA IANKAIKKISESTI” - PYHÄT KILVOITTELIJAT 
KIRKON JA KRISTITYN ELÄMÄSSÄ 25.-28.5.
Kurssilla tutustutaan ortodoksiseen käsitykseen pelas-
tuksesta ja pyhyydestä. Onko yleistä keinoa tulla pyhäk-
si? Voiko ihminen itse saavuttaa pyhyyden ja pyhittyä 
vai onko kyseessä Jumalan armon työ? Kurssilla tutus-
taan tunnettujen kirkon kilvoittelijoiden elämään etsien 
vastausta kysymykseen, miksi kautta aikojen oli tapana 
sanoa, että ”Kirkko elää pyhissään”? Maailma muuttuu, 
mutta samat ovat haasteet, jotka kristitty kohtaa pyr-
kiessään tänäkin päivänä jalostumaan Jumalalle otolli-
seksi ihmiseksi.

249 €/OH1 ja 215 €/OH2

BLI BEKANT MED ORTODOXIN 31.7.-4.8.
Under kursens gång får kursdeltagarna bekanta sig med 
ortodoxins grunder. Föreläsningarna behandlar centrala 
frågor såsom ”vad, var, när och varför” i ortodoxin.
Under kursen får man bekanta sig med den ortodoxa 
kyrkokonsten, centrala teologiska spörsmål och det an-
dliga livet.

Som lärare på kursen medverkar prästmunk Mikael, 
munkdiakon Nasari och ikonograf Alexander 
Wikström.

254€/enkelrum

”OVET AUKI TEILLE PÄIN” (JOB 31:32) – 
VIERAANVARAISUUS ORTODOKSISESSA 
PERINTEESSÄ 4.-6.8.
Jo apostoliselta ajalta vieraanvaraisuus on keskeisim-
piä kristillisiä hyveitä. Mihin ystävällisyys muukalaista 
kohtaan perustuu? Miten ortodoksit ovat osoittaneet 
vieraanvaraisuutta ja miten ovat ottaneet sitä vas-
taan? Miksi vieraanvaraisuutta on pidetty ortodoksien 
keskuudessa miltei pelastuksen edellytyksenä? Vasta-
uksia niihin kysymyksiin etsitään Ortodoksisen kirkon 
opetuksesta, hengellisestä perinteestä, tavoista ja käy-
tännöistä. Mitä tarkoittaa olla kristitty ja ortodoksi tänä 
päivänä, liittyykö siihen vieraanvaraisuus ja millä taval-
la. Kurssi on avoin kaikille kristinuskosta ja ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille.

199 €/ OH1, 173 €/ OH2
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VAATTEET, MUOTI JA KRISTUKSEEN 
PUKEUTUMINEN 18.-20.8.
”Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollen-
sa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä” (1. Moos. 
2:21). Leivän ja huoneen kanssa vaatteet ovat tärkeim-
piä hengenpiteitä ihmiselämässä. Raamatussa leipä ja 
vaate ovat siunauksen merkkinä, kun taas alastomuus 
ja nälkä ilmentävät usein Jumalan rangaistusta. Onko 
vaatteilla sittenkin merkitystä pelastuksen kannalta? 
Mikä on pukeutumisen merkitys arkielämässä ja kilvoi-
tuskentällä? Onko muodilla vaikutusta ihmisen hengel-
liseen elämään? Näitä ja monia muita ortodoksiseen 
pukeutumiskulttuuriin, -symboliikkaan ja -teologiaan 
liittyviä asioita käsitellään kurssilla, joka on tarkoitettu 
kaikille aiheesta kiinnostuneille.

199 €/ OH1, 173 €/OH2

ORTODOKSINEN KULTTUURIPERINTÖ 18.-20.8.
Kieli ja uskonto jäsentävät ihmisen identiteettiä kaikissa 
kulttuureissa. Kansallinen kulttuuriperintö on aineellista 
ja aineetonta perintöä, johon jokaisella on oikeus.
Ortodoksinen kulttuuriperintö rakentuu rikkaasta juma-
lanpalveluselämästä ja kirkkomusiikista, kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaasta esineellisestä perinnöstä sekä 
tapakulttuurista arjessa ja juhlassa. Sen tavoitteellisia 
välittäjiä ovat ortodoksiset seurakunnat, luostarit ja eri 
organisaatiot.
Seminaari on suunnattu kulttuurin ja taiteen ammatti-
laisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ortodok-
sista kulttuuriperintöä peilataan monipuolisesti näkö-
kulmina historia, nykypäivä ja tulevaisuus. Seminaari 
juhlistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja 60-vuo-
tiasta ortodoksista kirkkomuseota RIISAa.

199 € /OH1, 173 €/OH2
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

KULTAISEN IÄN LEIRI 6.-8.9.
Kultaisen iän leiriä vietetään syksyllä 2017 teemalla Juu-
ret ja monikulttuurisuus. Kurssi on tarkoitettu elämän 
kultaisessa iässä oleville pyhiinvaeltajille, jotka haluavat 
tavata toisiaan ja saada uuden näkökulman Valamoon. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta, minkä 
vuoksi kurssihinta on normaalihintoja alhaisempi.

125 € /OH1, 105 €/OH2 sisältäen myös ateriat
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

VENÄJÄNKIELISTEN SEURAKUNTA-AKTIIVIEN 
KOULUTUSPÄIVÄT 22.-24.9.

Viime vuosina on useimpiin seurakuntiin syntynyt ve-
näjänkielisten uusien seurakuntalaisten aktivoimaa 
toimintaa. Muun muassa kuoroja, kerhoja ja keskuste-
lupiirejä on perustettu. Yleistä on, että osallistujamäärä 
on rajallinen ja vertaistukea on vähän. Tietojenvaihto-
päivien tarkoitus on tuoda esille kokemuksia, hyviä ja 
vähemmän toimiviksi osoittautuneita työmuotoja. Pää-
osassa ovat toimintaa pyörittävät henkilöt. Tapahtuman 
kieli on venäjä.

99€
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДНИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ПРИХОДСКИХ АКТИВИСТОВ 22.-24.9.

В последние годы в большинстве приходов 
Финляндской православной церкви появились 
новые формы приходской деятельности, 
устроителями и активистами которых становятся 
русскоязычные прихожане. Эти новые формы 
досуга членов православных общин включают в 
себя хоры, различные кружки и группы для бесед. 
Но, к сожалению, активных организаторов такой 
деятельности немного, и им не хватает поддержки 
коллег. Цель ”Образовательных дней русскоязычных 
приходских активистов” - встреча для обмена 
опытом приходской работы среди русскоязычных 
православных, обсуждение оптимальных и 
оказавшихся неудачными форм досуга прихожан. 
Основная роль в ”Образовательных днях” отводится 
тем, кто руководит данной деятельностью на 
православных приходах. Язык общения на 
мероприятии – русский.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 99 евро
Курс получает финансовую поддержку от 
Финляндской православной церкви.

”MISSÄ ON AARTEESI, SIELLÄ ON MYÖS 
SYDÄMESI” 29.9.-1.10.
Kristinuskossa kyse on yhteyksistä. Ihminen on luotu 
yhteyteen Luojansa, toisen ihmisen ja luomakunnan 
kanssa. Syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen on 
osittain kadottanut aidot ja alkuperäiset yhteytensä, ja 
samalla menettänyt oman elämänsä kontekstin. Mene-
tettyjen yhteyksien palauttaminen ja uusien yhteyksien 
luominen tapahtuu aina kohtaamisen kautta.
Voiko Jumalan kohdata? Minkälaisia muutoksia tämä 
kohtaaminen saa aikaiseksi ihmisessä?

199 € /OH1, 173 €/OH2

Kirkko työyhteisönä
КУРС ЗНАКОМСТВА С ПРАВОСЛАВИЕМ – 
ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI 6.-8.10.

Преподавание ведется на русском языке. Стоимость 
курса начиная с 99 €. Курс получает финансовую 
поддержку от Финляндской православной церкви. 
Kurssin opetuskielenä on venäjä.

alk. 99 €
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta

PSHV:N VUOSIJUHLA 13.-15.10.
PSHV:n vuosijuhlan teemana on Juuret ja monikulttuuri-
suus. Aihetta lähestytään alustusten kautta.

210€/OH1, 190€/OH2 sisältäen myös ateriat
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

KRISTINUSKON JUURILLA -PYHIINVAELLUS ISRAELIIN:
Lähijakso Valamossa 8.-10.9. Pyhiinvaellus 20.-31.10.
Ortodoksisuudella ja kristinuskolla on juuret, joita läh-
demme tutkimaan lokakuisella pyhiinvaelluksella. Mat-
kan aikana koetaan tärkeimmät raamatulliset paikat, ja 
kuljetaan samoissa maisemissa kuin ensimmäiset kris-
tityt ja itse Kristus on kulkenut.
Hinta sisältää lähijakson majoituksen ja opetuksen sekä 
matkan puolihoidolla ja retkineen. Hengellisenä mat-
kanjohtajana toimii arkkimandriitta Sergei ja matkan-
johtajana Helena Pavinskij. 

Hinta tarkentuu kevään aikana, päivitetyt tiedot 
nettisivuilta.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI PERUSKURSSI 20.-22.10.
170 €/OH1, 148 €/OH2
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

NAISSEMINAARI 27.-29.10.
Naisen sielunelämää tarkastellaan eri luennoitsijoiden 
alustusten kautta. Seminaarin aikana tutuksi tuleva 
pyhistä ihmisistä Neitsyt Maria, Ksenia Pietarilainen ja 
Matroona Moskovalainen. Kurssi toteutetaan yhteis-
työssä Suomen NNKY liiton ja Lintulan luostarin kanssa.

199 €/OH1, 173 €/OH2 

Valamon opisto järjestää täydennyskoulutusta oman 
työnsä ohella toimiville diakoneille ja papeille. Koko-
naisuus soveltuu henkilöille, joilla on jo ollut keskuste-
lua oman hiippakunnan piispan kanssa mahdollisesta 
vihkimyksestä, vastavihityille diakoneille ja papeille tai 
osaamisensa täydentäjille. Kokonaisuus on piispainko-
kouksen siunaama. Koulutus ei annan pätevyyttä ha-
kea kirkon toimiin.

PONOMARIT JA KELLONSOITTAJAT 21.–23.4.
Kurssilla perehdytään kirkonkellojen soittotekniikkaan 
ja -käytäntöön sekä tutustutaan alttariapulaisen eli 
ponomarin tehtäviin eri jumalanpalveluksissa. Kurssi 
on tarkoitettu seurakuntien palkatuille ja vapaaehtoisil-
le työntekijöille, jotka avustavat jumalanpalveluksissa, 
sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opettajina kurssilla toimivat muusikko Vladimir Belov, 
Kuopion katedraalin vahtimestari Eero Hyvärinen ja 
munkki Nasari.

170 €/OH1 ja 148 €/OH2
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

LITURGIIKKAA DIAKONEILLE JA PAPEILLE I: 
VIGILIA JA LITURGIA 27.-29.10.
Kurssi on tarkoitettu oman työnsä ohella pappeina ja 
diakoneille toimiville. Kurssilla käydään läpi vigilia- ja li-
turgiapalvelukset tehden käytännön harjoituksia. Kurs-
si saa avustusta Suomen ortodoksiselta kirkolta, jonka 
vuoksi hinnat ovat normaalihintoja alhaisemmat.

170 €/OH1, 148 €/ OH2
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
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Musiikki
LAULUKURSSI LAULUTAIDOTTOMILLE 16.-18.6.
LAULUKURSSI LAULUTAIDOTTOMILLE, 
JATKOKURSSI 18.-20.6.
Ahdistaako yhteislaulu? Jännittääkö joululaulu? Harmil-
lisen moni suomalainen pelkää tai välttelee laulamista, 
koska on jostain joskus saanut käsityksen, ettei osaa 
laulaa. Tosiasiassa laulutaito ei ole muita taitoja kum-
mempi: hyvällä ohjauksella ja harjoituksella jokainen 
oppii. Kurssilla tutustutaan laulamisen perusasioihin 
nollasta alkaen ääniharjoitusten, äänellä leikittelyn ja 
helppojen laulujen avulla. Kurssilla lauletaan ryhmässä, 
mutta kurssilaisilla on mahdollisuus erillisestä maksus-
ta saada myös tuokio yksityisohjausta – ketään ei kui-
tenkaan pakoteta laulamaan yksin muiden edessä. Mu-
kaan voivat tulla kaikki laulusta kiinnostuneet, vaikka ei 
osaisi laulaa Ukko Nooaakaan!

Opettajana toimii musiikin lehtori Reijo Aittakumpu, 
jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kehit-
tyvien laulajien kanssa työskentelystä.

259 €/OH1, 233 €/OH2
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MENNEISYYS VOIMAVARANA 7.-9.4.
”Ei se mitä meille tapahtuu, vaan se miten suhtaudum-
me siihen mitä meille tapahtuu, on tärkeää.”
Kurssin aikana teemme matkoja menneisyyteen, koh-
taamme elämämme kipupisteitä ja opettelemme an-
teeksiantoa. Samalla jätämme menneisyyden taakat 
taaksemme ja tuomme kokemamme hyvät asiat voima-
varaksemme elämämme matkalle. Kurssi toteutetaan 
toiminnallisesti ja asioita käydään läpi oman kokemuk-
sen kautta. Kurssin tavoitteena on toivon herättäminen, 
anteeksianto ja voimaannuttaminen.

Ohjaajana psykoterapeutti Sirpa Nurminen.
199 € /OH1, 173 € /OH2

HERKKÄ IHMINEN 12.-14.5.
Arviolta 15-20 prosenttia ihmisistä on herkkiä tai melko 
herkkiä, mikä merkitsee erilaisuutta suhteessa valta-
enemmistöön. Kurssin tavoitteena on lisätä tieto herk-
kyydestä ja herkälle ihmiselle ominaisista reagointi- ja 
kokemistavoista. Keskeisinä teemoina ovat stressin 
hallinta ja kuormittumisen säätely. Herkkyyteen sisäl-
tyy kyky havaita ja aistia kaikkea ympärillä tapahtuvaa 
tavallista voimakkaammin. Tämän vuoksi herkkä ihmi-
nen kuormittuu helposti. Herkän ihmisen on tärkeää 
löytää keinot oman kuormittumisensa tunnistamiseen 
ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen.
Kurssi sopii kaikille herkkyydestä kiinnostuneille sekä 
täydentävänä kokemuksena aikaisemmilla kursseilla 
mukana olleille.

Kouluttajana vaativan erityistason psykoterapeutti, 
työ- ja organisaatiopsykologi PsL Erja Kemilä.

265 €/ OH1, 240 € /KO2

HILJAISUUDEN RETRIITTI 17.-21.5.
HILJAISUUDEN RETRIITTI 1.-5.11.
Retriitin osallistujat laskeutuvat täydelliseen vaikene-
miseen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan ja näin an-
netaan tilaa sydämessä tapahtuvalle Jumalan äänen 
kuulemiselle. Retriitin johdantoluennon yhteydessä 
käydään läpi ohjelma, selvitetään tapahtumapaikat ja 
kerrotaan käytännön järjestelyistä. Tässä vaiheessa on 
myös tilaa kysymyksille ja keskustelulle.
Retriitin papin kanssa on mahdollisuus vapaaehtoiseen 
luottamukselliseen hengelliseen keskusteluun. Orto-
doksit voivat myös sopia katumuksen sakramentin toi-
mittamisesta.
Retriittien hengellinen anti toteutuu ortodoksisen kir-
kon rukous- ja jumalanpalveluselämän puitteissa.

389 € /OH1sisältäen ateriat

IKÄÄNTYVÄN IHMISEN KOHTAAMINEN 19.-21.5. 
JA 10.-12.11.
Työkaluja ikääntyvän ihmisen lähestymiseen ja tarpei-
den kohtaamiseen, muuttuvat tarpeet ja niihin vas-
taaminen. Kurssi toteutetaan kolmessa jaksossa, jotka 
rakentuvat luennoista, ryhmätyöskentelystä, keskus-
teluista ja käytännön harjoituksista. Päämääränä on 
löytää itselle luonteva ja käytännönläheinen tapa toimia 
oman tehtävän puitteissa. Kurssi on tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille omaan tarpeeseen tai tukemaan omais-
ta, omaishoitajille ja hoitoalan ammattilaisille.

Kouluttaja Ulla-Maija Grace,LLSA,IscB.
Majoituksen mukaan 211-349 € sis. aamiaisen, 
muut ruokailut maksetaan erikseen.

ALKOHOLISMI HENGELLISENÄ SAIRAUTENA 19.-21.5.
Kurssilla käsitellään alkoholismia hengellisenä sairaute-
na ja etsitään vastausta siihen, voiko hengellisyys aut-
taa toipumaan alkoholismista.
Kurssi on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, päih-
detyöntekijöille ja muutoin asiasta kiinnostuneille.

Luennoitsijoina isät George Aquaro ja Meletios 
Webber, professori Anja Koski-Jännes ja Johannes 
Lahtela.

170 € /OH1, 148 €/OH2
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

TUNNE TUNTEESI, ELÄ ENEMMÄN 29.6.-2.7.
Tunteet sävyttävät elämäämme. Ne ovat mukana niin 
arjessa kuin elämän suurissa ratkaisuissa.
Kurssilla tutkimme omakohtaisesti, kuinka tunteet vai-
kuttavat ajatteluumme ja toimintaamme, kehoomme 
ja kommunikointiimme. Opettelemme tunnistamaan ja 
ymmärtämään tunteita sekä tunteiden johtamista.
Tutustumme kiitollisuuden ja myötätunnon sekä an-
teeksiantamisen voimaan omassa elämässämme. Tar-
kastelemme miten syyllisyys ja häpeä voivat kaventaa 
elämäämme. Kurssi koostuu luennoista, keskusteluista 
ja erilaisista harjoituksista. Käytetyt menetelmät poh-
jautuvat ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen psy-
kologiaan. Lisäksi kurssilla tutustutaan mindfullness- 
menetelmään ja arjessa helposti käyttöön otettaviin 
rentoutumistekniikoihin.
Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää itsetun-
temustaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppia elä-
mään stressittömämmin, enemmän itsensä näköistä 
elämää.

Ohjaajana FM, LCA Life Coach® Heli Väisänen.
249 € /OH1, 215 € /OH2
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HILJAISUUDEN KUVIA 21.-23.7.
Hiljaisuuden kuvia maalauskurssi tarjoaa vaihtoehtoi-
sen, innostavan ja kannustavan tavan lähestyä luovuut-
ta ja maalaamista. Tekeminen on kokeilevaa ja henkilö-
kohtaista kädenjälkeä tukevaa ja keskeinen teema on 
– jokainen osaa. Jokainen työskentelee omilla tarvik-
keilla ja välineillä.

Opettajana Kirsi Ryynänen.
199 €/ OH1 ja 173 €/OH2

IHAN UUS PERHE -IHANUUSPERHE? 28.-30.7.
Tämä parisuhdekurssi on tarkoitettu uusperheellisil-
le. Kurssilla keskustellaan parisuhteesta uusperheessä 
iloineen ja suruineen. Elämää ja yhdessäoloa myös har-
joitellaan vertaistyöskentelyn avulla.

Kouluttajina valmentaja uusperheneuvoja Kari 
Karvonen ja valmentaja, vertaisohjaaja Anne Teittinen.

Majoituksen mukaan 162-199 €/henkilö sis. aa-
miaisen, muut ruokailut maksetaan erikseen.

ENTÄ JOS ELÄMÄ OLISI MENNYT TOISIN? 11.-13.8.
Kurssin osallistujiksi odotetaan lähetyskentällä lap-
suutensa/nuoruutensa eläneitä vielä työelämässä ole-
via ja eläköityneitä aikuisia. Ekumeenisen tapaamisen 
tarkoituksena on rohkaista osallistujia tarkastelemaan 
vieraassa kulttuurissa vietetyn lapsuus-/nuoruusajan 
vaikutusta oman elämänsä kulkuun. Kurssin aikana kä-
sitellään vertaisryhmässä omaa elämänkaarta ja pei-
lataan lähetyslapsena/-nuorena olemisen vaikutusta 
elämässä tehtyihin valintoihin. Kurssin aikana etsitään 
vastauksia kysymyksiin, millaisia voimavaroja, haas-
teita ja kuormitustekijöitä lähetyslapsuus on elämään 
tuottanut, mitä tekisin toisin, mistä olen iloinnut!

Kouluttajana toimivat KM, ev.lut. kirkon työnohjaaja 
Kirsti Alén ja FM, lähetystyöntekijä emerita Maija Mäkelä.

199 € /OH1, 173 € /OH2

ASKELIA HILJAISUUTEEN 25.-27.8.
Nykyinen elämäntapa, joka tähtää kaikessa yhä parem-
pien tuloksien tekemiseen, johtaa kilpailutilanteisiin ja 
päivittäiseen kiiruhtamiseen. Ei jää aikaa pelkkään ole-
miseen, jota pidetään ajan hukkaamisena. Oleminen ei 
kuitenkaan ole toimettomuutta. Hiljaisuudessa ihminen 
kohtaa vapaasti omat ajatuksensa ja tunteensa, ja ta-
juamalla omat sidonnaisuutensa kykenee vapautumaan 
kuluttavista ja ahdistavista toimintatavoista ja ajatus-
ympyröistä. Valamon opiston ”Askelia hiljaisuuteen” 
- retriitti pyrkiikin kolme päivää kestävällä ohjatulla 
jaksolla tarjoamaan mahdollisuuden ja edellytykset pa-
rantavan ja vahvistavan hiljaisuuden etsimiseen.
Omatoimisesti tai yhdessä voi herkistää aistejaan ja si-
sintään käymällä luostarin hautausmaalla tai kulkemal-
la luostarin rukouspolun metsän hiljaisuudessa. Kuun-
telemalla ja tarkkailemalla lintuja ja kasveja voi kokea 
metsän elämää, ja mietiskellen ammentaa uusia voimia. 
Polun voi kulkea yksinään tai yhdessä.

250 €/OH1, sisältäen ohjelmaan merkityt ateriat

KAUNIS MINÄ 8.-10.9.
Minäkuvamme koostuu monista eri osa-alueista, jotka 
muuttuvat elämän eri aikoina. Minäkäsitys on minäku-
vien summa summarum! Kurssin tarkoitus on kehittää 
omaa identiteettiä vahvemmaksi, kypsemmäksi sekä 
positiivisemmaksi. Kielteinen minäkuva aiheuttaa va-
rauksellisuutta, pelkoja sekä negatiivisia tuntemuksia 
itsestä sekä ympäristöstä ja voi vaikuttaa päätöksen-
tekoon epäedullisesti. Kurssilla tutkitaan omaa minä-
kuvaa erilaisin keinoin. Keräämme itsestämme materi-
aalia kirjoittamalla ajatuksia ylös omaan työkalupakkiin 
elämää varten. Harjoittelemme itsereflektiota sekä ke-
hitämme itsemyötätuntoa erilaisilla tehtävillä. Kurssin 
tavoitteena on uskoa itseensä, hyväksyä itsensä sekä 
tulla vahvemmaksi.

Opettajana elämän- ja kädentaitojen opettaja Sari 
Malinen.

199 €/OH1, 173 €/OH2

ELÄMÄN MITTAINEN MATKA 29.9.-1.10.
”Täytyy nauttia taipaleesta, matkalla olosta, eikä aina 
vain varrota perille pääsyä.” Kurssin aikana teemme nä-
kyväksi meissä jokaisessa olevia hyveitä ja elämänhis-
toriastamme nousevia tähtihetkiä sekä herättelemme 
meissä uinuvia unelmia. Esitämme itsellemme kysy-
myksen: Elänkö sellaista elämää, jota haluankin elää? 
Kurssi toteutetaan toiminnallisesti ja asioita käydään 
läpi oman kokemuksne kautta. Kurssin sisältö tukee it-
sehoitoa ja kasvamista sekä ihmisen sisäisen viisauden 
esille nousemista.

Ohjaajana psykoterapeutti Sirpa Nurminen.
199 € /OH1, 173 € /OH2

ELÄMÄNI OIVALLUKSET 20.-22.10.
Kurssin tarkoituksena on kertätä omat kokemukset 
sekä elämänopit yhdeksi kokonaisuudeksi. Ihmisillä 
on valtava määrä materiaalia opituista ja kokemuksen 
kautta karttuneista ratkaisuista. Oli kyse sitten käytän-
nön opeista tai itsehankitusta kokemuksesta, ovat ne 
tehneet elämästä omannäköistä.

Opettajana elämän- ja kädentaitojen opettaja Sari 
Malinen.

199 €/OH1, 173 €/OH2
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LEO TOLSTOI – KERETTILÄINEN USKON 
JÄTTILÄINEN 21.-23.4.
”Hänessä pauhasi valtava uskonnollisuus, joka kuitenkin 
pysyi vaiti. Tolstoin pyrkimyksestä kiteyttää oma uskon-
nollisuutensa sanoiksi tuli banaalia ja väritöntä”, luon-
nehtii suurta maanmiestään Nikolai Berdjajev, tunnettu 
venäläinen 1900-luvun ajattelija. Kurssilla perehdytään 
Tolstoin tuotannossa esille nouseviin uskonnollisiin tee-
moihin ja etsitään vastausta kysymykseen, mikä johti 
maailmankuulun kirjailijan erottamiseen ortodoksisesta 
kirkosta. Minkälainen oli Tolstoin käsitys Jumalasta, ih-
misestä ja luomakunnasta?

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti Lehtinen.
199 €/OH1 ja 173 €/OH2

LUOVA KIRJOITTAMINEN 26.6.-2.7.
Kurssin aihepiiriin sisältyvät sekä runous että kaik-
ki 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 mieliku-
vituksen 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?
Kurssi on tarkoitettu sekä uusille tulokkaille että aiem-
mille kursseille osallistuneille. Siksi ohjelmassa edetään 
tekstilähtöisesti kurssilaisten mukanaan tuomien tai 
kurssin aikana kirjoittamien tekstien pohjalta. Ilmaisun 
keinoihin ja ongelmiin kiinnitetään huomiota sitä mu-
kaa kuin tarvetta tekstien käsittelyn yhteydessä ilme-
nee. Ohjelman työskentelyrupeamat koostuvat tekstien 
lukemisesta, tiiviistä luennoista sekä yksin ja ryhmissä 
tehtävistä harjoituksista.

Opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.
412 €/OH1, 356 €/OH2

SUOMI 2017: ELÄMÄN KAUNEUS 7.-11.7.
Kun itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, on kysymys 
kansakuntamme identiteetistä entistä ajankohtaisem-
pi. Ketä me olemme, ja kenellä on oikeus määritellä 
suomalaisuus? Kurssilla kysymyksiä suomalaisuudes-
ta lähestytään filosofian, suomalaisen taiteen ja nyky-
yhteiskunnan näkökulmasta. Keskusteluja maamme 
henkisestä tilasta avarretaan käsittelemällä kansain-
välisiä ajattelijoita (mm. Emerson ja Nietzsche), joilla on 
erityistä annettavaa suomalaisille. Voisiko kulttuuriam-
me hallita kunnollisuuden ja kohtuullisuuden sijaan visio 
elämän kauneudesta?

Kurssin opettaa filosofi ja kirjailija FT Heikki A. Kovalainen, 
ja kurssilla on ainutlaatuinen mahdollisuus käsitellä 
yhdessä Kovalaisen työn alla olevaa romaania SUOMI 
2017!

298 €/OH1 ja 257 €/OH2

VIISAUS – KAUNEUS SANOJEN KAUTTA 17.-20.7.
Oletko aina ihaillut viisaita ihmisiä? Ihmetellyt mistä 
kauneus koostuu? Sanotaan, että viisaat ihmiset ovat 
kauniita. Mitä tämä tarkoittaa? Jokaisessa meissä on 
viisautta ja kauneutta. Nämä eivät ole erityisihmisten 
ominaisuuksia. Viisautta voi kehittää vaalimalla ajatte-
lua, haastamalla itseään kysymään ja pohtimaan. Kau-
neus tavoittaa meitä joka päivä. Voimme havainnoida 
asioita uusilla ja luovilla tavoilla. Tällä kurssilla harjoi-
tellaan viisautta ja vaalitaan kauneutta. Työtapoina ovat 
dialoginen keskustelu, oivaltavien kysymysten harjoit-
teleminen, itsetutkiskelun aakkosien laatiminen kirjoit-
tamalla ja havaintoharjoitukset.
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat laittaa ajattelunsa 
liikkeelle, ravistella paikallaan olevia näkemyksiään ja 
oppia ilmaisemaan itseään ja ajatuksiaan rikkaalla ta-
valla. Kurssin työvälineet tarjoavat mahdollisuuksia op-
pia filosofiasta, taiteesta, ihmistyöstä ja itsetuntemuk-
sesta. Varoituksen sana: saatat lähteä tältä kurssilta 
kotiin viisaampana kuin tullessasi!

249 €/OH1 ja 215 €/OH2
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SOKRATES JA PEGASOS – FILOSOFIA LUOVAN 
KIRJOITTAMISEN INSPIROIJANA 31.7.-6.8.
Kurssi koostuu lyhyistä antiikin mytologian, filosofian 
ja kirjallisuuden luennoista ja niiden pohjalta tehtävistä 
ryhmätöistä ja kirjoitusharjoituksista. Kurssilaiset voi-
vat tuoda mukanaan omia runojaan tai kirjoituksiaan 
yhdessä arvioitaviksi ja hiottaviksi; se ei kuitenkaan ole 
välttämätöntä, koska kurssin aikanakin syntyy tekstejä 
yhteisen pohdiskelun lähtökohdiksi.
Kurssilla esitellään antiikin Kreikan keskeiset kirjailijat ja 
filosofit sekä tutustutaan suomalaiseen ja ulkomaiseen 
runouteen, joka on syntynyt antiikin mytologian, filo-
sofian ja kirjallisuuden inspiroimana. Samalla tutkitaan, 
kuinka antiikista voi ammentaa aineksia omaan luovaan 
kirjoittamiseen.

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti Lehtinen.
397 €/OH1, 341 €/OH2

SAARIKOSKI-SEMINAARI 1.-3.9.
Runoilija, kirjailija ja kääntäjä Pentti Saarikosken syn-
tymästä tulee syksyllä kuluneeksi 80 vuotta. Lyhyen ja 
kiihkeän elämänsä aikana runoilija vieraili usein Vala-
mossa.
Valamon opisto järjestää juhlavuoden kunniaksi semi-
naarin, jossa Saarikosken runouden tuntijat ja ystävät 
esittelevät hänen tuotantoaan ja henkilöhistoriaansa. 
Seminaarissa pohditaan, minkälainen elämänfilosofia 
oli runoilijalla, jonka Hämärän tansseissa ”filosofiat ja 
politiikat taittuvat kuin kuivat oksat”.

Luenntoisijoina mm. kirjailija Torsti Lehtinen, rovasti 
Antti Köykkä, toimittaja Seppo Puttonen ja kirjalija 
Tuula-Liina Varis.

219 €/OH1, 193 €/OH2

SUURET NAISFILOSOFIT 8.-10.9.
Miesfilosofeista opitaan yhtä ja toista jo peruskoulus-
sa, mutta merkittävätkin naisfilosofit tunnetaan huo-
nommin. Kurssilla esitellään mm. seuraavat filosofit: 
1) Hypatia (k. 415) aleksandrialainen uusplatonisti, 
filosofi, matemaatikko ja astronomi, joka oli kuuluisa 
kauneudestaan ja herätti fundamentalistien raivon; 
2) Hildegard Bingeniläinen (1098–1179), saksalai-
nen benediktiinisisar ja mystikko, joka julisti ihmisen ja 
muun luomakunnan erottamatonta ykseyttä;3) Hannah 
Arendt (1906–75), saksanjuutalainen filosofi, joka tutki 
ihmisenä olemisen ehtoja ja totalitarismin syntymisen 
syitä; 4) Simone de Beauvoir (1908–86), ranskalainen 
modernin feminismin äiti; 5) Edith Stein (1891-1942), 
6) Simone Weil (1909–43), ranskalainen ”punainen 
neitsyt”, joka eli niin kuin opetti; 7) Luce Irigaray (s. 
1930), belgialaissyntyinen kielitieteilijä, kulttuuriteo-
reetikko, psykoanalyytikko ja filosofi, joka lisäsi mielen-
kiintoisen naisnäkökulman mannermaiseen filosofiaan.

Opettajana FM, kirjailija Torsti Lehtinen.
199 €/OH1, 173 €/OH2

EROS JA THANATOS – RAKKAUDEN JA 
KUOLEMAN FILOSOFIA 27.-29.10.
Rakkaus ja kuolema, runoilijan ja taiteilijan suuret muu-
sat, ovat aina kannustaneet ankaralla läsnäolollaan ih-
mistä luovaan ajatteluun. Antiikista asti ne ovat Erok-
sen ja Thanatoksen hahmossa innoittaneet ajattelijoita 
pohtimaan kaiken tarkoitusta tai tarkoituksettomuutta. 
Kurssilla esitellään filosofian ja teologian klassikoiden 
ajatuksia rakkaudesta ja kuolemasta sekä kehitellään 
niiden inspiroimana omaa elämänkatsomusta ja keinoja 
sen ilmaisemiseen. Inspiraatiota ammennetaan myös 
kaunokirjallisuuden ja kuvataiteen ehtymättömistä läh-
teistä.

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti Lehtinen.
199 €/OH1, 173 €/OH2
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UNDERSTANDING ISLAM TODAY - FAITH, 
TRADITION AND CULTURE 9.-11.4.

Father Michael O’Sullivan. Lessons are held in English.
199 €/OH1, 173 €/OH2

LÄÄKETIEDESEMINAARI TARINASTA TUNTEISIIN 
5.-7.5.
Filosofi Bertrand Russelin mukaan tiedämme liikaa ja 
tunnemme liian vähän. Etenkin niitä luovia tunteita, 
joista hyvä elämä kumpuaa. Mutta onko näin?

Ilmoittautumiset www.duodecim.fi/

VALON PORTEILLA -JUUTALAISEN MYSTIIKAN 
TEEMOJA 2.-4.6.
Juutalaisuus ei ole vain kristinuskon juuria, vaan elin-
voimainen hengellinen traditio, josta keskiajalla kasvoi 
syvällinen ja monipuolinen kulttuuri. Millaista oli Ju-
malan kohtaaminen perinteisessä juutalaisuudessa ja 
sitä syventäneessä mystiikassa, kabbalassa? Kurssilla 
perehdytään juutalaisten rabbien ja keskiajan kabba-
listien hengellisiin opetuksiin kysymyksin, jotka ovat 
relevantteja myös kristityille: Mitä on maailman pinnan 
alla? Mistä me tulemme? Minne me menemme kuole-
man jälkeen? Mistä miehen ja naisen rakkaudessa on 
syvimmiltään kyse?

Opettajana professori, pappismunkki Serafim Seppälä. 
199 €/OH1, 173 €/OH2

LUONNONYRTIT HYÖTYKÄYTTÖÖN 13.-16.6.
Tule ottamaan selvää, mitä hyvää Suomen luonnon kas-
vimaailmassa on tarjolla. Kurssin aikana opettelemme 
tuntemaan lähiympäristön parhaimmat villivihannekset 
ja luonnonyrtit kuin myös tärkeimmät myrkkykasvit. 
Tutustumme luonnonyrttien poimintaan käytännössä, 
yrttien käsittelyyn ja säilöntään eri menetelmin. Pereh-
dymme luonnonkasvien monipuoliseen hyödyntämi-
seen ruuanlaitossa, leivonnassa, juomien aineksena ja 
mausteena. Luomme katsauksen myös luonnonkasvien 
käyttöön terveyden vahvistamisessa, ihon- ja hiusten-
hoidossa, rohdoksena, lääketeollisuudessa, kansanpa-
rannuksessa ja kosmetiikassa jne. Sana horta on kreik-
kaa ja tarkoittaa villin luonnon kasviperäistä syötävää. 
Tervetuloa hortoilemaan!

Opettaja: Pirjo Rinne.
255 €/OH1 ja 221 €/OH2

KARJALAISEN KULTTUURIN PITKÄ LINJA 
2.10.-24.11.2017
Löydä karjalainen identiteettisi - tule löytöretkelle maa-
ilman rikkaimpiin kuuluvaan kieleen ja kulttuuriin.
Linjalla perehdytään karjalaiseen kulttuuriin laajasti 
tutustuen karjalaiseen kansanrunouteen, kansantai-
teeseen, ruokakulttuuriin, kieleen, tapoihin, nykyajan 
karjalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen sekä karjalaiseen 
identiteettiin.

Karjalaisen kulttuurin linjan kesto oikeuttaa Kelan 
opintotukeen.

KIVIAITAKURSSI 3.-7.7.
Osallistu mielenkiintoiselle kiviaitakurssille, opit perus-
taidot ja saat käytännön kokemusta aidan rakennuk-
sesta! Tällä kurssilla työskentelypaikkana on Valamon 
luostarin hautausmaa, jonka kiviaitaa on tarkoitus kor-
jata ja jatkaa.

Kurssin opettajana on käsityöläinen, kiviaidantekijä 
Arto Karttunen.

298 €/OH1 ja 257 €/OH2
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Ilmoittautuminen
Kurssille tulee ilmoittautua viimeistään kuukausi en-
nen kurssin alkua joko henkilökohtaisesti, sähköpos-
titse, puhelimitse tai netin kautta. Ilmoittautuminen 
on sitova. Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella vielä 
ilmoittautumisajan jälkeenkin. Kursseille voivat osallis-
tua kaikki kurssin aiheesta kiinnostuneet, ja osallistujat 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ikonimaalauksen 
peruskursseille otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka 
eivät vielä ole käyneet Valamon opiston ikonimaalauk-
sen peruskurssia. Peruskurssin jo käyneet opiskelijat 
otetaan jonoon ja he voivat päästä kurssille, mikäli va-
paita paikkoja jää. Joillekin kursseille opiskelijat valitaan 
hakemuksen perusteella. Mikäli sinulla on erityistoiveita 
oppimisjärjestelyihin liittyen, neuvottele niistä ennak-
koon opiston kanssa.

Kurssihinta
Kurssihinta sisältää kurssin ohjelmaan merkityn ope-
tuksen ja työskentelyn, majoituksen opistohotellissa 
ja aamiaisen. Muut ateriat maksetaan erikseen. Mikäli 
opistohotellissa ei ole tilaa tai osallistuja itse niin toivoo, 
kurssilaisia voidaan majoittaa myös luostarin vierasma-
jaan ja hotelliin. Kurssihinta määräytyy majoitusvaih-
toehdon mukaan. Kädentaitojen kursseilla henkilökoh-
taiset työvälineet ja materiaalit eivät yleensä sisälly 
kurssihintaan. Kurssimaksut laskutetaan jatkossa säh-
köpostitse.

Ateriat
Majoittuvilla kurssilaisilla aamiainen sisältyy kurssihin-
taan. Kurssin alkaessa osallistujat voivat ostaa kahvila-
ravintola Trapesasta normaalihintoja edullisemman 
ateriapaketin, joka täyttä kurssipäivää kohden sisältää 
lounaan, päiväkahvin ja iltapalan. Yksittäisistä aterioista 
kurssilaiset maksavat Trapesaan normaalihinnan.

Majoittuminen
Kurssilaiset majoitetaan pääsääntöisesti opistohotellin 
yhden (OH1) tai kahden hengen (OH2) huoneisiin. Huo-
neissa on oma WC ja suihku. Tässä esitteessä mainitut 
kurssihinnat sisältävät pääsääntöisesti majoituksen 
opistohotellissa. Mikäli opistohotellissa on täyttä tai 
opiskelija itse toivoo, majoitusta on myös luostarin vie-
rasmajassa, jossa WC ja suihku ovat yhteisissä tiloissa, 
sekä luostarin hotellissa. Liinavaatteet ja pyyhkeet si-
sältyvät majoitukseen. Jokaiselle kurssille ei ole tarjolla 
kaikkia majoitusvaihtoehtoja. Yhden hengen huoneita 
on rajoitetusti; mikäli majoitut yksin kahden hengen 
huoneessa, siitä veloitetaan yhden hengen huoneen 
maksu. Opistohotellissa on yhteiskäytössä keittiö, jossa 
on jääkaappi, mikro ja liesi.

Alennukset
Kurssihinnasta (opetus + majoitus) myönnetään 10 %:n 
alennus eläkeläisille, työttömille, päätoimisesti opiske-
leville sekä vuorottelu- tai hoitovapaalla oleville hen-
kilöille. Alennusperuste tulee mainita ilmoittautumisen 
yhteydessä, jälkikäteen alennusta ei myönnetä. Kurssi-
päivien käyttämättä jättäminen ei oikeuta alennukseen. 
Alennusta ei myönnetä niistä kursseista, joilla on jo 
alennettu kurssihinta.

Kerää leimoja – saat kurssialennuksen
Opiston kansliasta voit pyytää kanta-asiakaskortin. Ke-
räämällä korttiin kolme kurssiosallistumisleimaa vuo-
den aikana saat 50 euron arvoisen kurssilahjakortin, 
jonka voit käyttää seuraavan kurssin kurssimaksuun. 
Kurssilahjakortti on voimassa vuoden ajan. Kanta-asia-
kaskortti ja kurssilahjakortti ovat henkilökohtaisia.

Peruutusehdot
Kurssille ilmoittautuminen on sitova. Mahdollinen pe-
ruminen on tehtävä kaksi viikkoa ennen kurssin alkua, 
muutoin veloitetaan 30 % kurssihinnasta. Mikäli peruu-
tus jätetään kokonaan tekemättä, peritään koko kurssi-
maksu. Valamon opistolla on oikeus perua kurssi, mikäli 
ilmoittautuneita ei tule riittävästi tai kurssin järjestämi-
selle ilmaantuu jokin ylivoimainen este. Tässä tapauk-
sessa kurssimaksu palautetaan opiskelijalle. Opistolla 
on myös oikeus muuttaa kurssiohjelmaa tai kurssin 
opettajaa, mikäli siihen on jokin välttämätön peruste, 
kuten opettajan sairastuminen. 
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Tulossa loppuvuonna 2017
Marraskuu

1.-5.11. Hiljaisuuden retriitti

3.-5.11. Viskikurssi

3.-5.11. Taiteilija kilvoittelijana

5.-12.11. Ikoniretriitti

8.-17.11. Fortsättningskurs i ikonmålning: Påskäggikoner

10.-12.11. Taivaallisen Jerusalemin esikartano

10.-12.11. Ikääntyvän ihmisen kohtaaminen

16.-19.11. Hiilipiirustus

17.-19.11. Herkkä ihminen

17.-19.11. Elävät kuvat

17.-19.11. Ortodoksisuus tutuksi peruskurssi

19.-23.11. Ikonimaalauksen jatkokurssi: Kasvovaalennus

19.-26.11. Hopeatyön peruskurssi

24.-26.11. Uusia polkuja etsimässä

24.-26.11. Ohjaajavanhukset

Joulukuu
1.-3.12. Fjodor Dostojevski -aidon ihmisyyden puolustaja

1.-3.12. Hyvä paha stressi

1.-3.12. Joulukoristeita mezen -tekniikalla

7.-14.12. Ikonimaalauksen jatkokurssi: Aihe vapaa

8.-10.12. Mistä minä tulen?

8.-17.12. Ikonimaalauksen jatkokurssi: 
Konevitsan Jumalanäiti

8.-10.12. Kirkkomusiikin helmiä

15.-18.12. Himmelikurssi 1

18.-20.12. Himmelikurssi 2

Diakoniatyö on yksi tärkeä osa-alue Valamon opiston 
toimintasuunnitelmassa. Diakoniaa toteutetaan tarjo-
amalla kuluvan vuoden aikana 10 maksutonta vapaa-
opiskelijapaikkaa henkilöille, joilla ei ole muutoin ta-
loudellisesti mahdollista osallistua opiston kursseille. 
Vapaaopiskelijapaikkaa haetaan vapaamuotoisella ha-
kemuksella, josta tulee käydä esille hakijan nimi ja yhte-
ystiedot, onko hakija työelämässä, opiskelija, työtön vai 

eläkeläinen sekä mille kurssille vapaaopiskelijapaikkaa 
haetaan. Lisäksi hakemukseen tulee laittaa perustelut 
sille, miksi haluaa tulla toivomalleen kurssille opiskele-
maan ja miksi hakee vapaaopiskelijapaikkaa. Hakemuk-
set osoitetaan rehtorille ja ne käsitellään luottamuk-
sellisesti. Hakemuksen hyväksymisen tai hylkäämisen 
päättää opiston henkilökunta yhdessä luostarin johto-
kunnan kanssa.

Vapaaopiskelijapaikat
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