
    Äiti ja kauneus-elämän viisautta

9.-12.7.2018  

      ÄITI JA KAUNEUS – ELÄMÄN VIISAUTTA 

Monet meistä liittävät elämän viisauden äidiltä opittuihin
asioihin. Äiti voi olla kuka tahansa henkilö tai hahmo, joka
on osannut opastaa meitä elämän polulla. Mistä elämän

viisaus oikeastaan koostuu? Mistä tiedän mitkä ovat
viisaita valintoja? Äidin huolenpito on elämän symboli ja
myös yksi filosofian tärkeistä kysymyksistä. Mitä elämän

vaaliminen tarkoittaa?
Kokemustarinat ja taide ovat vuosisatoja kuljettaneet
meille erilaisia naiskuvia. Neitsyt Maria, Mona Lisa,

Kuningatar Elisabeth, Äiti Teresa, Madonna, Lady Gaga ja
monet muut tuovat mieliimme erilaisia kauneuden

käsityksiä. 
Tällä filosofiakurssilla tutkitaan dialogisella työtavalla
kokemuksiamme äidistä, naiseudesta, kauneudesta ja

viisaudesta. Taide ja filosofia ruokkivat kurssin sisältöä ja
harjoituksia. Yhdessä pohtien etsitään uusia näkökulmia,

tuuletetaan vanhoja mielikuvia ja jaetaan oivalluksia. 
Kurssi ei vaadi aiempaa tietoa aiheesta. Kurssille
toivotetaan myös miehet tervetulleeksi. Kurssin

osallistujille lähetetään ennakkomateriaalia. 
Opettaja: TeT, dos. Pia Houni



Maanantai 9.7  (Moleben rukoushetki ke-su klo 12.00)
15.00- Päivällinen
16.00-18.00 Kurssin avaus. 

Mitä elämän viisaus on? Tutustuminen dialogiseen 
työskentelyyn ja ryhmään. Kauneusuni -tehtävä illaksi.

18.00 Vigilia

Tiistai 10.7
7.00 Aamupalvelus 
7.30- Aamiainen
9.00-12.00 Kauneuden historiaan tutustuminen erityisesti naisen kuvan 

kautta. Mitä on kauneus? Filosofinen lähestymistapa
Yhteinen alustus ja pienryhmätyöskentelyä.

12.00 Lounas 
13.00 Kootaan ryhmätyön satoa ja tuotetaan dialoginen 

kuva/tekstikirja. Tehdään filosofinen matka äiti-kysymyksen 
äärelle.

16.00 Tauko
16.30-18.00 Harjoitellaan ajattelutaitoja dialogisin keinoin. Käytäntöä ja 

teoriaa samassa korissa.
18.00 IX hetki
18.30 Iltaretki Karvion kesäteatteriin (vapaaehtoinen).

Arto Paasilinnan Onnellinen mies 
http://karvionteatteri.fi/onnellinenmies/

 
Keskiviikko 11.7
6.00 Aamupalvelus ja liturgia
7.30- Aamiainen
9.00-12.00 Viisaus kunniaan! Aamupäivä harjoitellaan ratkaisemaan 

visaisia kysymyksiä. Haastetaan omia ennakko-oletuksia.
12.00 Lounas
13.00 Kävelytehtäviä. Tutkitaan luonnon kauneutta. Kirjoitetaan. 

Pohdiskellaan. Keskustellaan. 
16.00 Tauko
16.30-18.00 Puretaan yhteisesti iltapäivän tehtäviä.
18.00 IX hetki
19.30 Mahdollinen dokumenttielokuva tai muu yhteinen ilta-

aktiviteetti.

Torstai 12.7.  Ristisaatto Lintulan luostariin

6.00 Aamupalvelus ja liturgia
7.30- Aamiainen
10.30-11.15 Päivän paras ajatus. Päivän ainutlaatuisin hetki. 

Loppukeskustelu ja viimeisen tehtävän purkaminen.
11.30 Lounas
 

HUONEEN LUOVUTUS KLO 12 MENNESSÄ!
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon 

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat 
huoneesiavaimen ja nimikortin. 
Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-
ravintola Trapesassa asioidessaan.  Ilmoittautumisen yhteydessä on 
hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.

 

Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus, aamiaiset ja yksi lämmin ateria/pvä. 

• Opistohotelli 1hh/295€
• Opistohotelli 2hh/261€

 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 22.6. mennessä netissä www.valamo.fi/
opisto, puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla opisto@valamo.fi.

Vapaita paikkoja kannattaa kysyä myös ilmoittautumisajan jälkeenkin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

http://karvionteatteri.fi/onnellinenmies/
mailto:opisto@valamo.fi

