
  
 
 
 
 

 
 

 
AVOIN YLIOPISTO 

Ortodoksisen teologian aineopinnot 
1. tuutorointijakso Valamon opistossa 

 
19.-21.1.2018 

 
Kutkutteleeko teologian opiskelu enemmän kuin perusopinnot pystyivät 

tarjoamaan? Tule opiskelemaan Valamon opistoon ortodoksisen teologian 
aineopinnot. 

Opinnot toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston 
Aducaten kanssa. Opinnot vastaavat tutkinto-opintojen rakennetta. Opintojaksot 
opiskelija suorittaa itsenäisesti, Valamon opiston jaksoilla tuutoroidaan opintoja 

ja syvennytään keskeisiin asioihin ja ryhmässä nousseisiin kysymyksiin. 
Valamon viikonloppujen aikana on mahdollista hakea varmistusta oppimaansa, 
keskustella luetusta ja tulevasta sekä yhdistää kaikki jumalanpalveluselämään.  

Tutorointien tavoite on opiskelun tukeminen sekä opiskeluteknisesti että 
sisällöllisesti. 

Opinnot suoritettuaan voi opettaa ortodoksista uskontoa, mikäli opettajan 
kelpoisuus on muutoin kunnossa. 

 
1. tuutorointijaksossa keskitytään käytännöllisen teologian opintoihin. 
Hinta yhteensä 490 € (320 € avoimelle yliopistolle ja 170 € Valamon 
opistolle). Hintaan sisältyy opinnot keväällä (toinen tuutorointijakso 21.-
22.4.2018) ja kaksi tuutorointijaksoa syksyllä. 

 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 3.1.2018 mennessä: 

Valamon opisto kurssit@valamo.fi tai 017 -570 1401 
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AVOIN YLIOPISTO 
- ORTODOKSISEN TEOLOGIAN AINEOPINNOT 
1. TUUTOROINTIJAKSO VALAMON OPISTOSSA 

19.-21.1.2018 
 
OHJELMA 
 
Perjantai 19.1. 
 Saapuminen Valamoon ja omatoiminen ruokailu 
18.00 Ehtoopalvelus 
19.30 Keskustelua ortodoksisen teologien aineopinto-kokonaisuudesta ja
 tuutoroinnin tavoitteiden esittely, omia kysymyksiä, henkilökohtainen 
 HOPS, Soili Penttonen 
 
Lauantai 20.1. 
6.00 Aamupalvelus ja liturgia 
7.30- Aamupala 
9.00 Johdattelua pastoraaliteologiaan, keskustelua, Alex Rusanen 
10.30 Saarna vai opetuspuhe – homiletiikan keskeisiin kysymyksiin 

perehtymistä, Alex Rusanen 
12.00 Moleben 
12.30 Lounastauko 
13.30 Ortodoksinen uskonnonpedagogiikka – mitä se on, Soili Penttonen 
15.30 Omakustanteinen päiväkahvi 
16.00 Koti, kirkko ja koulu kasvattajina, Soili Penttonen 
18.00 Vigilia 
20.00 Mahdollisuus omakustanteiseen Iltapalaan 
20.30 Keskustelua päivän aikana nousseista kysymyksistä, Soili Penttonen 
 

Sunnuntai 21.1. 
7.30- Aamupala 
9.00 Liturgia 
11.00 Lounas 
 Palautekeskustelu ja toiveet seuraavalle tuutorointijaksolle, Soili 

Penttonen 
 
 
 
 
 
 
Tervetuloa kurssille! 
 
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja 
nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-
ravintola Trapesassa asioidessaan. 

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. Avain palautetaan 
luostarin vastaanottoon. 

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin 
jumalanpalveluksiin. 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 3.1.2018 mennessä 

puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla opisto@valamo.fi. 

 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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