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Siunaamme opetuksenkin.
”Herra, viisauteen ohjaaja, ymmärryksen an-
taja, taitamattomain opettaja ja köyhien turva, 
vahvista sydämeni ja tee se ymmärtäväiseksi. 
Sinä Isän Sana, anna minulle opin sanoja! Kat-
so minä hartaasti rukoilen sinua: ”Armollinen, 
armahda minua, langennutta”.

Tämä kurssivihkonen sisältää kurssitarjon-
tamme vuoden 2017 lokakuusta vuoden 2018 
huhtikuuhun. Seitsemän kuukauden jakso 
tarjoaa mielekästä koulutusta sadoille henki-
löille, jotka haluavat kokea Valamon luostarin 
rauhan ja opiston intensiivisen hengen. Iloit-
semme siitä, että saamme tarjota koulutusta 
ainutlaatuisessa oppimisympäristössä. Luos-
tarin levollisuus auttaa osallistujia keskitty-
mään olennaiseen.

Haluan muistuttaa siitä, että uusien taitojen 
oppiminen tuottaa aina opiskelijalle suurta 
iloa. Myönteiset kokemukset kantavat mei-
tä kaikkia arkisessa elämässämme. Valamon 
opisto antaa otollisen tilaisuuden siirtyä jo-
kapäiväisestä rutiinista uusien asioiden pariin. 
Täällä voi kokea pyhyyden maalaamalla ikonin, 
joka avaa ikkunan taivaaseen.

Valamon opisto palvelee kaiken ikäisiä ihmisiä. 
Opistomme monipuolinen opetustarjonta on 
suunniteltu ja rakennettu siten, että jokainen 
löytää jonkin itselleen sopivan kurssin. Monet 
opiskelijat saapuvat kerta toisensa jälkeen uu-
delleen kokemaan opistomme hengen. Toivo-
tamme myös kaikki uudet opiskelijat tervetul-
leiksi Valamoon.

”Me kiitämme sinua, Luoja, että armostasi 
olemme saaneet kuulla opetusta. Siunaa van-
hempiamme, opettajiamme ja ohjaajiamme, 
jotka johdattavat meitä hyvän tuntemiseen, ja 
anna meille oppimiseen kestävyyttä ja intoa”.

Uuden oppiminen on 
Jumalan lahjaa

Jo yli kolme vuosikymmentä toiminut Valamon opisto on lunastanut paikkansa suo-
malaisessa koulutustarjonnassa. Ortodoksisen luostarin yhteydessä toimiva opinahjo 
tarjoaa uutta tietoa janoaville ihmisille valistusta niin uskosta, kulttuurista kuin kirk-
kotaiteesta ja erilaisista kädentaidoista sekä ajattelun että itsensä kehittämisestä. 
Ainutlaatuisessa oppimisympäristössä jokainen opiskelija kokee uuden oppimisen 
synnyttämää riemua. Saamme olla uusista taidoistamme kiitollisia Jumalalle, jonka 

lahjaa oppiminenkin on.

Arkkimandriitta Sergei

Luostarin johtaja
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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 ym-
päröivän luonnon kauneus ja levollisuus. Täällä voit kiireettömästi keskittyä itsesi ke-

hittämiseen, uuden oppimiseen ja yksinkertaisista asioista nauttimiseen.

Hallinto
Katja Kareinen 
rehtori 
050 324 7072

Riina Tolvanen 
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

Raija Kanninen  
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 PERUSKURSSI 
4.-10.2.2018
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka halu-
avat oppia ikonimaalauksen alkeet tai jotka 
ovat aloittelijoita ikonimaalauksessa. Kurssilla 
keskitytään yksinkertaisen ikonin, Kristuksen 
tai Jumalanäidin, maalaamiseen. Opetus si-
sältää käytännön ikonimaalauksen vaiheita 
ikonipiirroksen teosta valmiin ikonin viimeis-
telyyn. Ikoniteologian luennoilla käsitellään 
Kristuksen ja Jumalanäidin ikoneita. Kurssille 
otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät 
vielä ole käyneet Valamon opiston ikonimaa-
lauksen peruskurssia. Peruskurssin jo käyneet 
opiskelijat otetaan jonoon ja he voivat päästä 
kurssille, mikäli vapaita paikkoja jää.

Opettajana ikonimaalauksen opettaja Raija 
Kanninen.

397 €/OH1 ja 341 €/OH2
Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaa-
lit on ostettavissa opistolta.

IKONITEOLOGIAN PERUSTEET 
10.-11.2.2018
Kurssilla käsitellään Kristuksen ja Jumalanäi-
din sekä Kirkkovuoden suurten juhlien ikonien 
teologiaa ja historiaa.

Opettajana ikonografi Alexander Wikström.
132 €/OH1 ja 115 €/OH2

IKONIPIIRUSTUS 6.-10.4.2018
Ikonin piirustuksellinen luonne suhteessa 
naturalistiseen maalaustaiteeseen; ikonin 
tilankäyttö, viivojen rajaamat tilat, jännite ja 
tasapaino. Kasvojen ja vartalon mittasuhteet. 
Peruspuvut ja vaatteiden graafinen laskostus. 
Vuorten, veden, rakennusten, kasvien ja eläin-
ten kuvaaminen ja ikonille tyypillinen kään-
teinen perspektiivi. Kurssi on suunnattu niin 
ikonimaalauksen aloittelijoille kuin pitempään 
harrastaneille. Suurin osa kurssiajasta on käy-
tännön harjoituksia ja maalausta. Ikoniaihe on 
vapaa.

Opettajana ikonografi Alexander Wikström.
298 €/OH1 ja 257 €/OH2

IKONIMAALAUKSEN ALKEET 17.-21.6.2018
Ikonimaalauksen alkeissa lähdetään liikkeelle 
maalaamisen perusteista. Tärkeitä vaiheita 
ovat emulsion tekeminen, värien valmistami-
nen ja sekoittaminen emulsion kanssa, piir-
roksen siirtäminen laudalle ja työtä jatketaan 
ikonia maalaamalla. Kurssilla harjoitellaan 
pohjustuksen tekoa harjoituslaudalle. Kurssi 
soveltuu ikonimaalauksesta kiinnostuneil-
le henkilöille, jotka eivät ole maalanneet ai-
kaisemmin. Tarvittavat materiaalit voi ostaa 
opistolta.

Opettajana ikonimaalauksen opettaja Raija 
Kanninen.

298 €/OH1 ja 257 €/OH2
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Jatkokurssit

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: 
KULTAUS 11.-15.10.2017
Kurssilla perehdytään pohjustetun ikonilaudan 
lehtikultaukseen eri pohjustusmenetelmillä; 
bolus- eli kiiltokultauksella, öljy- eli mixtion-
kultauksella, sekä yksityiskohta- eli assistkul-
tauksella. Myös koho- ja kaiverrusornament-
tien valmistaminen on mahdollista. Kurssilla 
kertaamme kultauksen pintakäsittely-mene-
telmät.Kultaukset tehdään harjoituslaudal-
le, mutta kurssin ohessa voi kullata valmiiksi 
piirretyn ja kurssin aikana laudalle siirrettävän, 
vapaavalintaisen ikoniaiheen. Kurssi sopii niin 
ikonimaalareille, jotka haluavat syventää tie-
tojaan ja taitojaan kultauksessa, kuin muille 
kultaamisesta kiinnostuneille.

Opettajana ikonografi Alexander Wikström.
298 €/OH1 ja 257 €/OH2

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: 
500-LUVUN SIINAILAINEN KRISTUS 
17.-26.10.2017
Yksi maailman vanhimmista puulle maala-
tuista ikoneista on poikkeuksellisen ilmeikäs, 
alkuaan Konstantinopolissa vahatekniikalla 
(enkaustiikka) maalattu Kristus Kaikkivaltias 
-ikoni. Kurssilla on mahdollista maalata kysei-
nen ikoni suurempaan kokoon (n.60 cm) va-
hamaalauksella tai totutumpaan tapaan mu-
natemperalla, kuitenkin ikonin perusluonne 
säilyttäen. Kurssi soveltuu parhaiten jo ainakin 
muutamia ikoneita maalanneille. Teoriaosuus 
käsittelee ikonin tekniikkaa ja erityispiirteitä. 
Suurin osa kurssiajasta on käytännön maa-
lauksen ohjausta. Huom! Sulatettu mehiläis-
vahaväri voi aiheuttaa jonkin verran tuoksua 
huoneilmaan.

Kurssin opettajana ikonografi Alexander 
Wikström.

523€/OH1 ja 450€/OH2

IKONIRETRIITTI 5.-12.11.2017 
JA 25.2.- 4.3.2018
Ikonin maalaaminen on hiljaista rukousta. 
Käytännössä sen toteuttaminen kursseilla on 
usein vaikeaa käytännön työn ohessa. Tällä 
kurssilla laskeudumme retriitinomaiseen hil-
jaisuuteen, johon johdatetaan päivittäisen, 
lyhyen opetuspuheen kautta ja lukemalla ku-
nakin päivänä muisteltavien pyhien ihmisten 
elämäkertoja. Lukuun ottamatta ikoniteologi-
sia ja käytännön maalaamiseen liittyviä luen-
toja sekä henkilökohtaista opetusta, yleinen 
keskustelu luokassa minimoidaan. Jokainen 
kurssilainen voi päättää itse, haluaako varjella 
hiljaisuuttaan myös kurssipäivien ulkopuolel-
la. Luostarin jumalanpalveluksiin osallistumi-
nen syventää retriittikokemusta entisestään. 
Kurssi on tarkoitettu jo pitempään ikonimaa-
lausta harrastaneille.

Kurssin opettajina ovat Raija Kanninen ja isä 
Sergius Colliander.

530 € sisältää ohjelmaan merkityt 
ateriat.

FORTSÄTTNINGSKURS I IKONMÅLNING: 
PÅSKÄGGSIKONER 8.-17.11.2017
Som en symbol för Kristi uppståndelse har 
ett ägg, vars kalla hårda skal liknar en sluten 
gravgrotta där inuti finns ett nyt liv, varit en 
predikande hänvisning till vår frälsning. Un-
der århundraden har påskägg med varierande 
ikonmotiv målats på preparedare ägg av trä. 
Urvalet strolekar av färdigt grunderade ägg 
varierar mellan 8 och 12 cm. Ikonmotivet är 
valfritt. Kursen närmast är avsedd för ikonmå-
lare som tillräckligt bra bemästrar detaljerat 
målningsarbete. På kursen hinner du måla, 
beroende på motiven, två eller tre ägg.

Som kurslärare ikonografen Alexander 
Wikström.

523 € (enkelrum)
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Jatkokurssit

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: 
KASVOVAALENNUS 19.-23.11.2017
Ikonin aiheesta riippumatta sen olennaisin 
osa ovat kasvot - ja kasvoissa silmät. Kurssilla 
perehdytään ikonin tyyliteltyjen, erityyppis-
ten kasvojen piirustukselliseen rakenteeseen 
mittasuhteineen niin suoraan edestäpäin ku-
vattuna kuin osaprofiiliin kääntyneenä kas-
vonpiirteiden vääristymisen välttämiseksi. 
Kurssilla maalataan kasvovaalennusharjoi-
tussarja (harjoituslaudalle) sekä ikonikasvot 
kurssilaisen ikoniin. Tutustumme tällä kurs-
silla neljään eri vaalennusmenetelmään vaihe 
vaiheelta. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille 
että pitemmälle ehtineille maalareille, jotka 
haluavat oppia jotain uutta ja harvinaisempaa 
tekniikkaa. Perehdymme myös hiusten ja par-
tojen maalaamiseen.

Kurssin opettajana ikonografi Alexander 
Wikström.

298 €/OH1 ja 257 €/OH2

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: 
AIHE VAPAA
opettajana Mari Zabysnyi 7.-14.12.2017
opettajana Alexander Wikström 8.-15.1. ja 
11.-18.2.2018
Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen perus-
kurssin käyneille. Maalattavan ikonin aihe on 
vapaasti valittavissa. Opiskelijat otetaan kurs-
sille ilmoittautumisjärjestyksessä.

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

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI 
KONEVITSAN JUMALANÄITI 8.-17.12.2017
Kurssi sopii peruskurssin käyneille tai aina-
kin muutamia ikoneita maalanneille. Kurssilla 
maalataan Konevitsalainen Jumalanäidin iko-
ni. Yli puolet kurssiajasta on käytännön maa-
lausta. Teorialuento käsittelee Jumalanäidin 
Kyyhkysikonin historiaa ja teologiaa. Myös 
öljykultausta (Mixtion) ja yksityiskohtien kul-
tausta voidaan opiskella haluttaessa. Opiske-
lijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyk-
sessä.

Kurssin opettajana ikonografi  Alexander 
Wikström.

523 €/OH1 ja 450 €/OH2

IKONIKLINIKKA 15.-21.1.2018 
JA 11.-17.4.2018
Jäikö ikoni kesken? Tuliko maalauksessa pul-
ma, jota et osaa ratkaista vai eikö tahdo löytyä 
aikaa ja rauhaa työn jatkamiseen? Olipa kes-
keyttämisen syy ja ikonin aihe mikä tahansa, 
tule Valamoon viimeistelemään työsi kaikessa 
rauhassa ikonimaalari Raija Kannisen asian-
tuntijaohjauksessa.

397 €/OH1 ja 341€/OH2

IKONIOPETTAJAKURSSI 26.-28.1.2018
Ikonimaalauksen opettajien tapaamisessa 
keskustellaan ikoniopetuksen nykytilanteesta, 
opetusmenetelmistä ja keskeisistä ongelmis-
ta. Yleisiä huolenaiheita ovat mm. eritasois-
ten maalareiden ohjaus samassa ryhmässä, 
ei-motivoituneittein oppilaitten kohtaaminen, 
ikonin sisällön ymmärtämisen korostaminen,  
työn laatuun panostaminen, ikonin hengelli-
syyden ja ortodoksisen kulttuuripohjan arvos-
tus ja kunnioitus.

199 €/OH1
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DEN HELIGA TREENIGHETEN ELLER EN 
ANNAN ÄNGLAIKON 22.2.-1.3.
Ikonmnotivet på kursen är Andrej Rublevs 
värdlsberömda Treenighetsikon från det ti-
diga 1400-talet, vars komposition och färg-
sättning är unik, eller någon annan variant av 
samma motiv. Teoriföreläsningarna handlar 
om den här ikonens mångfacetterade teologi. 
På kursen har du även möjlighet att måla nå-
got annat änglamotiv, t.ex Mikael, Gabriel eller 
skyddsängeln. I ikonografin förekommande 
typiska klädedräkter hos änglar genomgås 
med de olika uppljusningsmetoderna. Blad-
guld kan användas vid önskan. Treenigheten 
som ett ikonmotiv är närmast avsett för läng-
re hunna målare, en enklare änglaikon lämpar 
sig för icke så länge hunna.

Som lärare ikonografen Alexander Wikström
446 € (enkelrum)

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: 
RISTIINNAULITTU KRISTUS 5.-12.3.
Kurssilla maalataan Ristiinnaulittu Kristus 
-ikoni pohjustetulle ristin muotoiselle ikoni-
laudalle. Ikonipohjana voi käyttää eri kokoisia 
ristin muotoisia lautoja (max. korkeus 40 cm) 
esim. latinalaisia ristejä, venäläisiä kahdek-
sanpäisiä, apilapäätteisiä ristejä. Eläväksite-
kevä risti on pelastuksen ja uudelleen avatun 
paratiisin avain ja uusi elämän puu. Risti-ikoni 
on kodin ikoniseinän tai -nurkan huipulla kuin 
pelastuksen kruunu. Kurssi soveltuu parhaiten 
jo ainakin muutamia ikoneita maalanneille. 
Käytännön maalaustyön ohella perehdymme 
ikonin vartalon tyylittelevään piirtämiseen, 
anatomiaan ja ristin symboliikkaan sekä ris-
tiinnaulittua Kristusta ympäröiviin muihin 
mahdollisiin symboleihin ja teksteihin.

Kurssin opettajana ikonografi Alexander 
Wikström.

446 €/OH1 ja 383 €/OH2

IKONIMAALAUKSEN JATKOKURSSI: PYHÄ 
KOLMINAISUUS TAI MUU ENKELI-IKONI 
18.-27.4.
Kurssin aiheena on Andrei Rublevin maailman-
kuulu, 1400-luvun alun Kolminaisuusikoni, 
jonka sommittelu ja väritys on ainutlaatuinen, 
tai saman aiheen muu versio. Teorialuennot 
käsittelevät tämän ikonin monisyistä teolo-
giaa. Kurssilla on mahdollisuus maalata myös 
muu enkeli-ikoniaihe, esimerkiksi Mikael, 
Gabriel tai suojelusenkeli. Käymme läpi enkeli-
ikoneiden vaihtelevia vaatetyyppejä niiden 
mahdollisine vaalennusmenetelmineen. Leh-
tikultaa voidaan käyttää haluttaessa. Kolmi-
naisuusaihe on tarkoitettu lähinnä pitemmälle 
ehtineille maalareille, yksinkertaisempi enkeli-
ikoni soveltuu myös vähemmän maalanneille.

Kurssin opettajana ikonografi Alexander 
Wikström.

523 €/OH1 ja 450 €/OH2

Jatkokurssit
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PRAYING WITH ICONS: MASTERCLASS 
WITH FATHER VLADIMIR 18.-26.3.2018
This course is meant to be a retreat of sorts. 
The course will be a meditation on prayer, 
turning our minds to the intention of what an 
icon is: a window to heaven. Instruction will 
not be only on icons in prayer, but icons being 
a result of prayer. As many previous students 
from Fr. Vladimir’s classes know, his motto 
is “If you don’t pray, you don’t paint”. Part of 
the requirement for the course is attendance 
at all the services in the church. There will be 
instruction on painting, with the intention of 
painting an icon of either the Face Made with-
out Hands or Christ Pantocrator. As well, there 
will be instruction with regards to prayer, to 
the hesychastic tradition and its effect on ico-
nography.

Fees of the course begin from 495 € 
(single room)

IKONIMAALAUKSEN MESTARIKURSSI: 
VJATSESLAV MIKHAILENKO 23.-30.4.2018
Suurin osa kurssista omistetaan käytännön 
maalaamiselle. Ikoniaihe selviää myöhemmin. 
Kurssin opettajana toimii pietarilainen mes-
tari, Vjatseslav Mihailenko. Opetus tulkataan 
suomeksi. Opiskelijat valitaan hakemusten 
perusteella, hakuaika päättyy 23.2.

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

IKONIMAALAUKSEN MESTARIKURSSI: 
NATALIA ALDOSHINA 1.-10.7.2018
Moskovan hengellisen akatemian maineik-
kaan ikonimaalauskoulun johtava opettaja Na-
talia Aldoshina opettaa mestarikurssilla, joka 
on tarkoitettu kokeneille ja pitkään harras-
taneille ikonimaalareille. Kurssin teemaikoni 
maalataan opettajan ehdottoman mallin mu-
kaan. Aihe selviää myöhemmin. Ohjelmassa 
on sekä teoriaa että käytännön työskentelyä. 
Venäjänkielinen opetus tulkataan suomeksi. 
Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, 
hakuaika päättyy 2.5.

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

Mestarikurssit



Kädentaidot
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VUOLUKIVEN MONET MUODOT 
28.9-1.10.2017
Vuolukiven historia juontaa juurensa esihis-
torialliseen aikaan, se on pehmeistä mineraa-
leista muodostunut kivilaji, jota voidaan hel-
posti muotoilla. Vuolukivi on materiaali, jota 
on helppo käsitellä monin eri työkaluin sekä 
keinoin. Kurssilla tavoitteena on kaivertaa yk-
sikertainen reliefi, muotoilla koruja sekä tuot-
taa muotoilun eri keinoin patsas.

Opettajana muotoilija, erityisopettaja Sari 
Malinen.

249 €/OH1, 215€/OH2

MUOTOKUVAPIIRUSTUS 12.-15.10.2017
Muotokuvakurssilla tarkoituksena on visuaa-
lisen ilmaisun löytäminen sekä kehittäminen. 
Kurssilla myös katsaus muotokuvien histori-
aan. Käymme läpi värioppia sekä sommitte-
lua. Kurssiin sisältyy croquis-harjoittelu sekä 
elävän mallin piirtäminen. Mukaan kannattaa 
ottaa valokuva, josta teemme muotokuvan. 
Työskentelyssä käytämme kuivapastelliliituja 
ja lyijykyniä.

Opettajana muotoilija, erityisopettaja Sari 
Malinen.

249 €/OH1, 215€/OH2

HOPEATYÖ: LUKOT JA KIINNITYKSET 
15.-20.10.2017
Hopeapajan lukot ja kiinnitykset -kurssilla 
katsotaan korua kokonaisuutena. Lukon tai 
neulan tulisi olla luonnollinen jatke käsin teh-
tyyn koruun tuoden lisäarvoa ja käytettävyyt-
tä korulle. Kurssilla tehdään yksi tai useampi 
lukkomekanismi, perehdytään erilaisiin meka-
nismeihin ja lukkojen ja kiinnitysten historiaan. 

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

347 €/OH1, 299 €/OH2

LUOVASTI HOPEASTA! 22.-27.10.2017
Päästä luovuutesi vapaaksi ja tule tekemään 
koru lahjaksi rakkaallesi tai iloksi itsellesi. 
Kurssi sopii niin aloittelijalle kuin jo pidemmäl-
le ehtineelle. Materiaalina käytämme pääasi-
assa hopeaa (925), materiaalit voi ostaa opis-
tolta.

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

HIILIPIIRUSTUS: LUOVASTI HIILELLÄ 
16.-19.11. 2017
Piirustushiili on todennäköisesti vanhimpia 
piirustusvälineitä, tekniikkana hiili on salliva 
ja mahdollistaa monipuolisen työskentelyn 
piirtämisen alkeista taideteoksiksi. Hiilikurssi 
on erinomainen tapa opetella piirtämisen pe-
rusteita.

Opettajana muotoilija, erityisopettaja Sari 
Malinen.

249 €/OH1, 215€/OH2.

HOPEATYÖN PERUSKURSSI 19.-26.11.2017
Tule lyhytkurssille opettelemaan hopean 
työstämisen alkeet! Kurssilla ei tarvita aiem-
paa kokemusta jalometallitöistä.

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

446€/OH1, 383€/OH2

KORISTEMAALAUS ”MEZEN”! 1.-3.12.217
Jäämeren alkuperäiskansojen koristemaalaus 
viehättää nykyaikanakin eloisilla ja hienosti 
tyylitellyillä eläinhahmoilla. Viikonlopun ai-
kana tutustumme maalaustekniikkaan teke-
mällä joulupalloja ja muita esineitä itselle ja 
lahjaksi. Pohjoinen ”metsästäjätyyli” näyttää 
hauskalta, modernilta ja se on helppo omak-
sua. Kurssi sopii myös aloittelijoille.

Ohjaajana on taideopettaja, taideterapeutti 
Venla Natalia Rahkonen.

199 €/OH1, 173 €/OH2.

2017
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HIMMELIN JATKO 15.-18.12.2017
Kurssi edellyttää himmelin teon perustaitoja.

Opettajana toimii Eija Koski. Ks. www.ekoart.fi.
249 €/OH1 ja 215 €/OH2

OLKIHIMMELI, ALKEET 18.-20.12.2017
Tule opettelemaan perinteisen olkihimmelin 
tekoa! Oman mallisi voit valita Eija Kosken v. 
2012 ilmestyneen Himmeli -kirjan 24 ohjees-
ta. Materiaalina on rukiin olki, joka on suoraan 
Kosken luomutilan pelloilta poimittu ja ostet-
tavissa opettajalta.

Opettajana toimii Eija Koski. Ks. www.ekoart.fi.
199 €/OH1, 173 €/OH2

MUSTAVALKOINEN GRAFIIKANPAJA 
26.-28.1.2018
Grafiikanpajassa tehdään vedoksia 800-luvul-
ta asti tunnetulla grafiikan menetelmällä. Kul-
jemme Gallen-Kallelan jäljillä käyttäen puu-
piirrosta sekä teemme vedoksia linoleumilla 
Matissen ja Picasson hengessä.

Opettajana erityisopettaja, muotoilija Sari 
Malinen.

199€/OH1, 173€/OH2

HOPEATYÖN ALKEET 1.-4.2.2018
Haluaisitko tehdä itse korun tai vaikkapa kau-
laristin? Tule lyhytkurssille opettelemaan ho-
pean työstämisen alkeet! Kurssilla ei tarvita 
aiempaa kokemusta jalometallitöistä. Työ-
materiaalina on hopea (925), jota voi ostaa 
opistolta. Materiaalikustannus 30-50 euroa 
hopean määrästä riippuen.

Kurssin opettajana on koru- ja kivialan ar-
tenomi (AMK) Tuulia Kasonen.

249€/OH1, 215€/OH2

KIRJANSIDONNAN PERUSKURSSI 
4.-9.3.2018
Tällä kurssilla saadaan perustietoa kirjan ra-
kenteesta, kirjansidonnan työtavoista ja ma-
teriaaleista. Kurssilla valmistetaan muutamia 
helppoja ja yksinkertaisia kirjoja kuten brosyy-
ri, vihko ja leporello.

Kurssin opettajana toimii kirjansitoja Claudia 
Wegmann.

347€/OH1, 299€/OH2

PÄÄSIÄISMUNIEN MAALAUS I 
18.-21.3.2018
Kurssilla opitaan hyvin vanhojen perinteiden 
mukaista mehiläisvahatekniikkaa (batik), ku-
ten ukrainalaista pisanka-kuviointia, nuppi-
neulatekniikkaa ja sorbialaista sulkatekniik-
kaa.

Opettajana Mari Äyräväinen
249€/OH1, 215€/OH2

2018



19 Kurssitarjonta lokakuu 2017 - Huhtikuu 2018

PÄÄSIÄISMUNIEN MAALAUS II 
22.-25.3.2018
Kurssilla opitaan hyvin vanhojen perinteiden 
mukaista mehiläisvahatekniikkaa (batik), ku-
ten ukrainalaista pisanka-kuviointia, nuppi-
neulatekniikkaa ja sorbialaista sulkatekniik-
kaa.

Opettajana Mari Äyräväinen
298€/OH1, 257€/OH2

LUOVASTI HIILELLÄ JA LIIDUILLA 
20.4-22.4.2018
Kurssilla on tavoitteena visuaalisen ilmai-
sun löytäminen sekä kehittäminen. Kurssilla 
teemme pikaisen matkan myös taidehisto-
riaan. Käymme yhteisesti läpi värioppia sekä 
sommittelua. Kurssiin sisältyy myös croquis-
harjoittelua elävästä mallista. Tekniikkana 
käytämme hiiltä ja kuivapastelliliituja.

Opettajana muotoilija, erityisopettaja Sari 
Malinen.

199€/OH1, 173€/OH2

HOPEATYÖ: EMALOINTI 22.-27.4.2018
Kurssilla perehdytään emalointitekniikoihin 
(pintaemalointi, soluemalointi, filigraaniemalit, 
ikkunaemalit) sekä kulta- ja hopeasepänalan 
perustietoihin. Harjoitustyönä valmistetaan 
risti, koru tai rasia.

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



Elämäntaidot
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ELÄMÄN MITTAINEN MATKA 
29.9.-1.10.2017
”Täytyy nauttia taipaleesta, matkalla olosta, 
eikä aina vain varrota perille pääsyä.” Kurssin 
aikana teemme näkyväksi meissä jokaisessa 
olevia hyveitä ja elämänhistoriastamme nou-
sevia tähtihetkiä sekä herättelemme meissä 
uinuvia unelmia. Esitämme itsellemme kysy-
myksen: Elänkö sellaista elämää, jota haluan-
kin elää? Kurssi toteutetaan toiminnallisesti ja 
asioita käydään läpi oman kokemuksen kaut-
ta. Kurssin sisältö tukee itsehoitoa ja kasva-
mista sekä ihmisen sisäisen viisauden esille 
nousemista.

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

HILJAISUUDEN RETRIITTI 1.-5.11.2017
HILJAISUUDEN RETRIITTI 7.-11.2.2018
Retriitissä laskeudutaan täydelliseen hiljai-
suuteen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan ja 
tilaa pyritään luomaan Jumalan äänen kuu-
lemiselle sydämessä. Retriitissä on mahdol-
lisuus keskustella luottamuksellisesti papin 
kanssa ja ripittäytyä. Retriitin hengellinen anti 
on ortodoksisen kirkon rukous- ja jumalanpal-
veluselämän hengen mukaista. Ortodoksista 
perinnettä valaistaan johdantoluennolla.

Retriitin ohjaajana isä Pertti Ruotsalainen.
389 € opistohotellin yhden hengen 
huoneessa, sisältää myös retriittiajan 
ruokailut.

IKÄÄNTYVÄN IHMISEN KOHTAAMINEN 
10.-12.11.2017
Kurssin tavoitteena on löytää itselle luonteva 
ja käytännönläheinen tapa toimia oman tehtä-
vän puitteissa. Kurssi on tarkoitettu yksityisil-
le henkilöille ja omaishoitajille sekä hoitoalan 
ammattilaisille.

Kouluttaja Ulla-Maija Grace, LLSA, IscB.
259 €/OH1, 225 €/OH2

HERKKÄ IHMINEN 17.-19.11.2017
Herkkyyteen sisältyy kyky havaita ja aistia 
kaikkea ympärillä tapahtuvaa tavallista voi-
makkaammin. Tämän vuoksi herkkä ihminen 
kuormittuu helposti. Herkän ihmisen on tär-
keää löytää keinot oman kuormittumisensa 
tunnistamiseen ja omasta hyvinvoinnistaan 
huolehtimiseen.
Kurssi sopii kaikille herkkyydestä kiinnostu-
neille sekä täydentävänä kokemuksena aikai-
semmilla kursseilla mukana olleille.

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

274€/OH1, 248€/OH2

UUSIA POLKUJA ETSIMÄSSÄ 24.-26.11.2017
”On kuitenkin, onneksi, vielä paljon unelmia 
jäljellä.” Kurssin aikana etsimme yhdessä tie-
toisuutta siitä mikä on elämämme tehtävä, 
mitä tulevaisuudeltamme toivomme, mitä 
elämältämme haluamme. Työskentelymene-
telminä käytetään taideterapian, valokuvate-
rapian ja musiikkiterapian elementtejä. Unel-
matyöskentelyn aarrekarttaosio toteutetaan 
retriitinomaisissa olosuhteissa, hiljaisuudes-
sa. Kurssin tavoitteena on omien mahdolli-
suuksien näkyväksi tekeminen ja oman sisäi-
sen rauhan löytäminen.

Ohjaajana psykoterapeutti Sirpa Nurminen.
199€/OH1, 173€/OH2
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SURUN SYLISSÄ 5.-7.1.2018
Läheisen menettäminen on ihmiselämän 
merkittävimpiä kokemuksia. Kurssilla jäljite-
tään niin omakohtaista surua kuin muita su-
revia koskevaa ymmärrystä tuoreista tarkas-
telukulmista käsin.

Kurssin vetäjänä toimii FM, uskontotieteen 
tohtoriopiskelija Mari Pulkkinen.

199 €/OH1, 173 €/OH2

KONFLIKTIEN HALLINTA ELÄMÄNTAITONA 
10.–12.2.2018
Nostetaan kissa pöydälle. Olemme eri miel-
tä. Olemme olleet pitkään riidoissa. Olemme 
olleet niin kauan, että ristiriitamme haittaa jo 
työntekoja ja heijastuu negatiivisella tavalla 
ympärillä oleviin ihmisiin. Tulokset kärsivät. 
Mikä neuvoksi tässä umpikujatilanteessa? 
Tuntuuko tutulta? Olenko itse vastaavassa 
tilanteessa tai näenkö työtovereissa konflik-
tin aineksia. Mitä tehdä? Voinko tehdä asialle 
jotakin? Jokainen meistä voi tehdä paljon asian 
hyväksi. Voimme tehdä paljonkin. Voimme ot-
taa askeleita asian selvittämiseksi - ”pöydän 
puhdistamiseksi”.

Kurssin ohjaajana on Taisto Riimukallio, 
joka on sertifioitu ohjaamaan ja koulut-
tamaan henkilöitä työpaikan konfliktien 
hallitsemiseen.

MUISTA MINUT! 23.-25.3.2018
Viikonloppukurssi muistisairaille sekä omaisil-
le. Kurssilla myös musiikki- ja taitopajoja sekä 
omaisille mahdollisuus hengähtämiseen.

Kurssilla luennoimassa neurologian erikois-
lääkäri, apulaisylilääkäri Sanna Kotisaari.

199 €/OH1, 173 €/OH2

HILJENNY HIIHTÄEN 25.-27.2.2018
Kurssin aikana hiljennytään yhdessä hiihtäen. 
Kun liikumme Valamoa ympäröivän luonnon 
hiljaisuudes sa, teemme samalla sisimmäs-
sämme omaa hengellis tä matkaamme

Kurssin ohjaajana toimii TM, KK Katja 
Kareinen.

199 €/OH1, 173 €/OH2

ALKOHOLISMI KOKO PERHEEN 
SAIRAUTENA 2.-4.3.2018
Millainen sairaus on alkoholismi? Kurssilla al-
koholismia käsitellään fyysisenä, henkisenä 
sekä ennen kaikkea hengellisenä, koko per-
heen sairautena. Miten alkoholismista voivat 
toipua  niin läheiset kuin alkoholistitkin? Isoi-
hin kysymyksiin haetaan vastauksia perehty-
mällä AA-liikkeen 12 askeleeseen sekä orto-
doksiseen hengellisyyteen.

Ohjaajana pappi Johannes Lahtela.
199 €/OH1, 173 €/OH2

ITSETUNTEMUKSEN OPPITUOLISSA 
9.-11.3.2018
Omaa itsetuntemusta voi kehittää läpi elämän. 
Hyvä itsetuntemus on voimavara ja keskeinen 
osa tietoisuustaitoja. Hyvästä itsetuntemuk-
sesta on hyötyä ihmissuhteissa, työelämässä 
ja terveyden ylläpitämisessä.

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

279€/OH1, 253€/OH2
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KEHOÄLY BODY IQ 9.-11.3.2018
Body IQ™ eli Kehoälyn hermoston vahvistami-
sen ja syvävenyttelyn peruskurssi
Kehoälyn harjoittelulla on hyvin laajat ter-
veysvaikutukset. Löydät ja opit tiedostamaan 
hermostoasi ja elinvoimaasi konkreettisella ja 
käytännöllisellä tavalla. Harjoitukset vahvista-
vat hermostoa, poistavat jännityksiä kehosta, 
avaavat lihaksia, vahvistavat sisäelinten toi-
mintaa ja lisäävät elämäniloa. Kurssin aikana 
myös luento-osuus Kehoälyn ja ortodoksisen 
maailmankuvan ja hyveiden selkeästä yhte-
ydestä. Samalla käydään läpi tunnetuimmat 
Kehoäly® terveysmenetelmän toimintatavat.

Opettajana Kehoälyn harjoittelun kehittäjä 
kehoeetikko Tapio Sippoin.

199 €/OH1, 173 €/OH2

KASVATA LUJA MIELI: 
MENTAALIVALMENNUS 13.-15.4.2018
Mentaalisen vahvuuden lyhyt oppimäärä.
Mentaalisesti vahva ihminen voi paremmin 
ja osaa nauttia enemmän elämästään. Hän 
asettaa terveet rajat omalle jaksamiselleen, 
haastaa itsensä positiivisesti ja hän saa it-
sestään enemmän irti, silloin kun siihen on 
tarvetta. Mentaalinen vahvuus parantaa myös 
mielen ja kehon yhteispeliä. Viikonlopun aika-
na käytetään mm. NLP-tekniikoita sekä erilai-
sia stressinsäätely- ja rentoutusmenetelmiä.

Kurssin opettajana toimii FM, LCA Life 
Coach® Heli Väisänen. Lisätietoja opettajasta 
www.visiosi.fi.

199 €/OH1, 173 €/OH2



Kulttuuri
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EROS JA THANATOS -RAKKAUDEN JA 
KUOLEMAN FILOSOFIA 27.-29.10.2017
Rakkaus ja kuolema, runoilijan ja taiteilijan 
suuret muusat, ovat aina kannustaneet an-
karalla läsnäolollaan ihmistä luovaan ajat-
teluun. Antiikista asti ne ovat Eroksen ja 
Thanatoksen hahmossa innoittaneet ajatteli-
joita pohtimaan kaiken tarkoitusta tai tarkoi-
tuksettomuutta. Kurssilla esitellään filosofian 
ja teologian klassikoiden ajatuksia rakkaudes-
ta ja kuolemasta sekä kehitellään niiden inspi-
roimana omaa elämänkatsomusta ja keinoja 
sen ilmaisemiseen. Inspiraatiota ammenne-
taan myös kaunokirjallisuuden ja kuvataiteen 
ehtymättömistä lähteistä.

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti 
Lehtinen.

199 €/OH1, 173 €/OH2

TAITEILIJA KILVOITTELIJANA 3.-5.11.2017
Tämän syksyn Taiteilija kilvoittelijana -semi-
naarin teemana on juuret. Pohdimme semi-
naarissa kuvataiteen, kirjallisuuden, teatte-
ritaiteen ja musiikin ammattilaisten voimin 
mistä omat juuret löytyvät ja mikä merkitys 
juurilla on ollut uralle. Alustajina teatteriohjaa-
ja Kimmo Kahra, oopperalaulaja Marko Putko-
nen, näyttelijä Timo Torikka, kirjailija Heikki 
Turunen ja taidemaalari Risto Vilhunen. Kurssi 
on tarkoitettu kaikille luovan taiteen eri aloista 
kiinnostuneille sekä alan ammattilaisille.

Kurssin isäntänä toimii Joensuun piispa 
Arseni.

219€/OH1, 191€/OH2

VISKIKURSSI 3.-5.11.2017
VISKIKURSSI 4.-6.5.2018
Kurssi pyrkii raottamaan viskin historiaa ja 
kehitystä munkkien tuottamasta alkoholista 
teollisen alkoholin kuningastuotteeksi ja ta-
kaisin munkkien haltuun. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Valamo Monastery Distilleryn 
kanssa ja opettajana toimii tislaamon tuotan-
topäällikkö Asko Ryynänen.

214€/OH1, 188€/OH2

ELÄVÄT KUVAT 17.-19.11.2017
Katsomme yhdessä elokuvia, jotka luotaavat 
syvältä ihmisyyden peruskysymyksiä: rak-
kautta, intohimoa, elämän mieltä, kärsimystä 
ja kuolemaa. Kurssin ohjaaja taustoittaa kun-
kin elokuvan ja alustaa keskustelun sen este-
tiikasta, arvomaailmasta ja elämänfilosofias-
ta. Katsottaviksi valitaan sekä ajankohtaisesti 
kiinnostavia että klassikon aseman saavutta-
neita elokuvia. Yksityiskohtaiset ohjelmatie-
dot ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti 
Lehtinen.

199€/OH1, 173€/OH2

FJODOR DOSTOJEVSKI -AIDON IHMISYYDEN 
PUOLUSTAJA 1.-3.12.2017
”Dostojevski on maailman paras draamakir-
jailija, joka ei kirjoittanut yhtään näytelmää.” 
Syksyllä 2016 edesmenneen ohjaaja Kalle 
Holmbergin määritelmä avaa keskustelun, 
jota laajentavat Holmbergin tytär, kirjailija ja 
käsikirjoittaja Annina Holmberg, ohjaaja Kris-
tian Smeds, kääntäjä Martti Anhava ja metro-
poliitta Panteleimon. Annina Holmberg kertoo 
vanhempiensa Ritvan ja Kallen Dostojevski-
töistä, joissa näyttelivät mm. Esko Salminen, 
Rea Mauranen ja Vesa-Matti Loiri, Kristian 
Smeds valottaa omia valintojaan, kuten Tal-
linnan Von Krahl-teatterissa ensi-iltaansa 
saanutta 12 Karamazovia ja Münchenissä 
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pyörinyttä Rikosta ja rangaistusta, Martti An-
hava kertoo Dostojevskin kielestä, elämästä ja 
venäläisyydestä ja metropoliitta Panteleimon 
vastaa uskontoa koskeviin kysymyksiin. Se-
minaarin aikana katsotaan myös Holmbergien 
televisionäytelmä ”Kepissä on kaksi päätä”, 
joka sisältää kohtauksia Karamazovin veljek-
sistä, Rikoksesta ja rangaistuksesta sekä Idi-
ootista. Sen jälkeen pohditaan Karamazovien 
avainlausetta: ”Ihminen on liian laaja, minä 
olisin kaventanut.”

219€/OH1, 191€/OH2

KIRKKOMUSIIKIN HELMIÄ 8.-10.12.2017
KIRKKOMUSIIKIN HELMIÄ 13.-15.4.2018
Kirkkomusiikin helmiä -kurssi vie osallistu-
jansa Euroopan katedraalien holvistojen alle. 
Ne kaikuvat messuja, kantaatteja, passioita, 
oratorioita ja sielunmessuja. Kurssilla kuun-
nellaan runsaasti musiikkia ja antaudutaan 
häpeilemättä niin lännen kuin idän kirkon iki-
aikaisille mestariteoksille.

Kirkkomusiikin maailmaan johdattelee 
Riston Valinnan isäntä, MuM Risto Nordell.

199 €/OH1, 173€/OH2

2018
KÄRSIMYKSEN KIRJAILIJAT - KERTÉSZ, 
PESSOA, SEBALD - 26.-28.1.2018
Kärsimys on kokemus, joka kohtaa säännöl-
lisesti niin yksilöitä, kansoja kuin kansakun-
tiakin. Unkarin juutalainen Nobel-palkittu kir-
jailija Imre Kertész (1929-2016), saksalainen 
kirjailija W.G.Sebald (1944-2001) ja portugali-
lainen kirjailija Fernando Pessoa (1888-1935) 
ovat kuvanneet tuotannossaan kärsimystä eri 
tavoin sen syvimmillä tasoilla. Mikä on kärsi-
myksen – rakkauden kääntöpuolen – identi-
teetti heidän teostensa kautta tarkasteltuna? 
Kurssilla avataan näkökulmia inhimillisen ja 
epäinhimillisen kärsimyksen ymmärtämiseen 
myös elokuvien ja keskustelujen avulla.

Johdattajina aiheeseen toimivat näyttelijä, 
kirjailija Hannu-Pekka Björkman ja elokuva-
ohjaaja, kirjailija Rax Rinnekangas.

199 €/OH1, 173€/OH2

AJATTELU JA INTOHIMO 9.-11.2.2018
Esseekurssi
Essee syntyy minkä tahansa elämän ilmiön 
pohdiskelusta. Essee ei pelkästään tiedo-
ta vaan tarjoaa lukijalleen uuden oivalluksen 
hetkiä. Essee suosii kokeellista, karnevalis-
tista ajattelua; se ei pyri ilmaisemaan kaikille 
yhteistä totuutta vaan kirjoittajansa oman 
totuuden. Essee on matkakertomus kirjoit-

tajansa omaksi itsekseen tulemisesta. Tämä 
yksinäinen matka sujuu iloisemmin, kun sitä 
tekee yhdessä toisten kanssa. Tervetuloa mu-
kaan yhteiselle matkalle!

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti 
Lehtinen.

Vapaaehtoinen ennakkotehtävä: Kirjoita 
suppea, enintään viiden liuskan essee 
jostakin sinua koskettaneesta runosta, 
novellista, romaanista, näytelmästä tai 
kuvataideteoksesta.
220€/OH1, 195€/OH2

HUULIHARPPU - PIENI SUURI SOITIN 
15.-18.2.2018
Kurssille tarvitset mukaan vain huuliharpun. 
Jos se puuttuu, saat ostettua sen opistolta. 
Matalan kynnyksen musisointia perusteineen 
hyvässä seurassa.

Opettajana Pentti Pohjalainen.
199 €/OH1, 173€/OH2

SUOMI 2018: KANSAN KUVAT
Täällä Pohjantähden alla 22.-25.2.2018
Suomen kansallisen muistin kannalta vuo-
si 2018 on vähintään yhtä tärkeä kuin 2017. 
Tulee kuluneeksi 100 vuotta kansalaissodas-
ta, joka on viime vuosikymmeninä noussut 
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uudelleen julkiseen keskusteluun. Kurssil-
la katsotaan uudet elokuvaversiot (2009 & 
2010) Väinö Linnan romaanitrilogiasta Täällä 
Pohjantähden alla, ja elokuvista keskustellaan 
yhdessä. Lisäksi tutustutaan Kansallisteatte-
rissa vuonna 2008 tehtyyn produktioon Tun-
temattomasta sotilasta, joka herätti esitysai-
kanaan monipuolista keskustelua.

Kurssin opettaa FT, kirjailija ja filosofi Heikki 
A. Kovalainen.

249 €/OH1, 215€/OH2

ELÄMÄN HYVEET - SOKRAATTINEN DIALOGI 
2.-4.3.2018
Mitä on hyvä ja mielekäs elämä? Onko ny-
kyihmisen tarpeellista pohtia hyveitä, kuten 
rohkeutta, viisautta, oikeamielisyyttä ja koh-
tuutta? Millaisia ajatuksia kristilliset hyveet 
usko, toivo ja rakkaus synnyttävät kiireisen 
arjen keskellä? Tule pohtimaan näitä teemoja 
yhdessä toisten kanssa.
Sokraattinen dialogi on ihmettelyä ja näke-
mysten vaihtoa. Sokraattisessa työtavassa 
etsitään dialogin taitoja, muokataan yhdes-
sä tietoa, etsitään uusia näkökulmia ja muu-
tetaan ennakko-oletuksia. Työtapoina ovat 
ohjattu ryhmäkeskustelu, pienimuotoiset pa-
rikeskustelut, kävelykeskustelu ja lyhyet kir-
jalliset tehtävät. Kurssille otetaan mukaan 
niin ensikertalaisia kuin myös aiemmin osal-
listuneita. Kurssiohjelmassa huomioidaan ai-
emmin sokraattiseen dialogiin osallistuneet. 
Kurssi sopii kaikille itsetuntemuksen kehittä-
misestä kiinnostuneille. Kurssi soveltuu erit-
täin hyvin ihmistyötä tai asiakastyötä teke-
ville, jotka etsivät vaihtelua keskusteluihin. 
Kurssi voi olla myös pieni levähdyspaikka kes-
kusteluun rauhoittumiselle kiireisen arjen kes-
kellä. Se voi myös syventää omaa filosofian 
harrastuneisuutta.

Opettaja: TeT, dos. Pia Houni
199 €/OH1,173 €/OH2

HILJAISUUDEN TAITEILIJAT I 16.-18.3.2018
Aloittaa luentosarjan maalaustaiteesta ja tai-
teilijoista.
Hiljaisuuden taiteilijat I keskittyy 1800-1900 
-luvun vaihteen symbolisteihin, johon liittyi 
voimallinen henkisyyden etsintä. Erityisenä 
tarkastelun kohteena Hugo Simbergin ja Ak-
seli Gallen-Kallelan taide. Miten heidän kuva-
aiheensa syntyivät ja millaista symboliikkaa 
ne pitävät sisällään.

Luennoitsijana näyttelijätaiteen professori 
Hannu-Pekka Björkman.

Björkman on kirjoittanut maalaustai-
teesta muun muassa Sinebrychoffin 
taidemuseon ja Espoon Gallen-Kallela 
museon julkaisuihin.
199 €/OH1, 173 €/OH2

VAPAUDEN FILOSOFIA 27.-29.4.2018
Kurssilla pohditaan tahdonvapautta: onko ih-
minen oman onnensa seppä vai kohtalonsa 
orja? Luentojen ja keskustelujen keinoin tut-
kitaan vapauden käsitettä: tarkoitetaanko va-
paudella vapautta kielloista ja rajoituksista vai 
yksilön tosiasiallista mahdollisuutta toteuttaa 
omaa elämänsuunnitelmaansa. Kurssilla pe-
rehdytään mm. Søren Kierkegaardin vapauden 
ja valinnan filosofiaan ja Nikolai Berdjajevin 
näkemykseen vapaudesta elämän perimmäi-
senä olemuksena. Mitä Albert Camus tarkoitti, 
kun hän piti kuolemaa vapauden viimeisenä 
takeena? Johtaako uskonnollinen usko hengen 
vapauteen vai kirjaimen orjuuteen?

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti 
Lehtinen.

199 €/OH1, 173 €/OH2



Ortodoksinen usko 
ja elämäntapa
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”MISSÄ ON AARTEESI, SIELLÄ ON MYÖS 
SYDÄMESI” 29.9. - 1.10.2017
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 samal-
la menettänyt oman elämänsä kontekstin. 
Menetettyjen yhteyksien palauttaminen ja 
uusien yhteyksien luominen tapahtuu aina 
kohtaamisen kautta. Voiko Jumalan kohdata? 
Minkälaisia muutoksia tämä kohtaaminen saa 
aikaiseksi.

199 €/ OH1, 173 €/ OH2

ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI 
6.-8.10.2017
Курс знакомит с основами православного 
вероучения (догматики), православного 
богослужения и молитвы. В течение всей 
истории православного христианства 
вера была неотделима от молитвы и 
богослужения, а богослужение выражало 
веру Церкви. «И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 
2:42).

Лекции читает иеромонах Михаил. 
Преподавание ведется на русском языке. 
Лекции проводятся в зале Культурного 
центра. 

Стоимость курса 99 € включает 
программу, проживание и питание.

PSHV:N VUOSIJUHLA 13.-15.10.
PSHV:n vuosijuhlan teemana on Juuret ja mo-
nikulttuurisuus. Aihetta lähestytään alustus-
ten kautta.

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

ORTODOKSISUUS TUTUKSI PERUSKURSSI 
20.-22.10.2017
Ortodoksiset jumalanpalvelukset. Miten ne 
ovat syntyneet ja mihin ne perustuvat? Juma-
lanpalvelukset rytmittävät päivää, viikkoa ja 
kirkkovuotta. Kuinka tämä kalenterillinen kello 
näkyy jumalanpalveluksissa? Suuren paaston 
aikana palvelukset muuttuvat erilaisiksi. Miksi 
näin, mitä tämä muutos opettaa kirkossakä-
vijälle?

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

LITURGIIKKAA DIAKONEILLE JA PAPEILLE I 
27.-29.10.2017
Valamon opisto järjestää täydennyskoulutus-
ta oman työnsä ohella toimiville diakoneille 
ja papeille. Kokonaisuus soveltuu henkilöille, 
joilla on jo ollut keskustelua oman hiippakun-
tansa piispan kanssa mahdollisesta vihkimyk-
sestä, vastavihityille diakoneille ja papeille tai 
osaamisensa täydentäjille. Kokonaisuus on 
piispainkokouksen siunaama. Kurssi sisältää 
paljon käytännön harjoituksia.

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

NAISSEMINAARI 27.-29.10.
Naisen sielunelämää tarkastellaan eri luen-
noitsijoiden alustusten kautta. Seminaarin ai-
kana tutuksi tulevat pyhistä ihmisistä Neitsyt 
Maria, Ksenia Pietarilainen ja Matroona Mos-
kovalainen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
NNKY:n ja Lintulan luostarin kanssa. 

Luennoitsijoina nunna Ksenia, MuM, laulu-
pedagogi Pia Skipdahl, koulutusvastuujoh-
taja Kaija Sääski, akatemiaprofessori Elina 
Vuola sekä Leena-Maria Kyyhkynen ja Riitta 
Räntilä.

199 €/OH1, 173 €/OH2

2017



30valamo.fi

OHJAAJAVANHUKSET 24.-26.11.2017
Ortodoksisissa luostareissa syntyi perinne 
ohjaajavanhuksista, joiden ohjeita on seu-
rattu, jopa lähes sokeasti. Keitä nämä ohjaa-
javanhukset olivat? Mihin perustuu heidän 
auktoriteettinsa? Elääkö ohjaajavanhuksia 
keskuudessamme nykypäivänä?

199€/OH1, 173€/OH2

ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI 
12.-14.1.2018
Курс знакомит с основами православного 
вероучения (догматики), православного 
богослужения и молитвы. В течение всей 
истории православного христианства 
вера была неотделима от молитвы и 
богослужения, а богослужение выражало 
веру Церкви. «И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 
2:42).

Лекции читает иеромонах Михаил. 
Преподавание ведется на русском языке. 
Лекции проводятся в зале Культурного 
центра. 

Стоимость курса 99 € включает 
программу, проживание и питание.

AVOIN YLIOPISTO: 
ORTODOKSISEN TEOLOGIAN AINEOPINNOT 
19.-21.1.2018
AVOIN YLIOPISTO: 
AINEOPINNOT 21.-22.4.2018

MITÄ, MISSÄ, MILLOIN ORTODOKSISUUS 
28.-30.1.2018
Kaikki mitä olet ikinä halunnut kysyä orto-
doksisesta uskosta tai kirkosta. Kysy Sinä, 
me vastaamme! Kysyä saa ihan perusasioita, 
kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille sekä niil-

le, jotka ovat epävarmoja tiedoistaan. Kurssi 
muotoutuu osallistujien mukaan.

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

OPASSEMINAARI 26.-28.1.2018
Valamossa työskentelee kesäisin kymmeniä 
vapaaehtoisia oppaita esittelemässä luostarin 
historiaa ja nykypäivää matkailijoille ja vieras-
ryhmille. Tähän seminaariin ovat tervetulleita 
yhtä hyvin kokeneet Valamon oppaat kuin op-
paiksi aikovat uudet vapaaehtoiset. Seminaa-
rin tarkoituksena on johdattaa oppaita syvem-
mälle ortodoksisuuteen, luostarielämään sekä 
tietysti Valamoon ja sen toimintoihin.

alk. 155 € sisältäen ohjelman, ruokailut 
ja majoituksen.

TALKOOSEMINAARI 4.-6.2.2018
Valamon luostari ja opisto järjestävät tapaa-
misen luostarin talkootyöntekijöille. Mukaan 
voivat tulla yhtä hyvin Valamon konkarikävi-
jät kuin myös he, jotka vasta harkitsevat tal-
kootyötä luostarissa. Tarkoituksena on pohtia 
talkootyön luonnetta niin talkoolaisen itsensä 
kuin luostarinkin kannalta. Lisäksi tapaamisen 
aikana syvennetään tietoja Valamosta ja siel-
lä vietettävästä kilvoituselämästä, kehitetään 
vapaaehtoistyön käytännön järjestelyjä ja to-
teutustapoja sekä tutustutaan entistä parem-
min toinen toisiimme.

199 €/OH1,173 €/OH2

2018
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ARKIPÄIVIEN JUMALANPALVELUKSET SEKÄ 
MAALLIKKOPALVELUKSET 23.-25.2.2018
Arkipäivien jumalanpalvelukset muodostavat 
kirkollisen vuorokauden rungon. Ne ovat osa 
kirkollista arkea loistaen monimuotoisuu-
dellaan Jumalan pyhien ja heidän elämänvai-
heidensa sanomaa. Aamusta aina yöhön asti 
ulottuvat palvelukset muodostavat kirkollisen 
arjen, jota vasten juhlapäivät loistavat kirk-
kaampina. Kurssilla keskitymme aamu- ja eh-
toopalveluksien rakentamiseen ja toteuttami-
seen työpajan muodossa. Kurssilaiset oppivat 
resitoimaan ja laulamaan palvelusten kiinteitä 
veisuja. Tutustumme myös oktoehoksen, mi-
nean ja orologionin käyttöön. Kurssin tavoit-
teena on, että jokainen osaa rakentaa ja toi-
mittaa arkipäivien ehtoo- ja aamupalvelukset 
itsenäisesti ilman pappia.

199 €/ OH1, 173 €/ OH2

ORTODOKSISUUS TUTUKSI: SUURI VIIKKO 
JA PÄÄSIÄINEN 16.-18.3.2018
Tällä syventävällä kurssilla tutustutaan orto-
doksisen kirkkovuoden rikkaimpaan jaksoon. 
Katsotaan historiaa ja nykypäivää. Keskitytään 
suomalaiseen käytäntöön, mutta kurkataan 
muihinkin maihin. Suuren viikon ja pääsiäisen 
tapahtumien merkitys tulee tutuksi samoin 
kuin tuon jakson ikonit.

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

KELLONSOITTAJAT 6.-8.4.2018
Kurssilla perehdytään kirkonkellojen soitto-
tekniikkaan ja -käytäntöön eri jumalanpalve-
luksissa.
Kurssi on tarkoitettu seurakuntien palkatuille 
ja vapaaehtoisille työntekijöille, jotka avusta-
vat jumalanpalveluksissa sekä kaikille aihees-
ta kiinnostuneille.

Opettajana kurssilla toimii muusikko 
Vladimir Belov.

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

KANSLISTIT 16.-18.4.2018
Seurakuntien kanslianhoitoa määrittelevät 
lukuisat lait, muut säädökset ja ohjeistukset. 
Tällä kurssilla käsitellään seurakuntien ja kes-
kusrekisterin yhteistoimintaa, Papinkirja-jä-
senrekisteriohjelman käyttöä,sekä  hallinto- ja 
julkisuuslakia seurakuntien näkökulmasta. Li-
säksi perehdytään seurakunnan tiedotukseen 
ja arkistotoimeen liittyviin kysymyksiin.

199 €/OH1,173 €/OH2

VIGILIAN VEISUT 27.-29.4.2018
Vigilia on juhlan vastaisena iltana toimitettava 
palvelus, jossa ehtoo- ja aamupalvelukset yh-
distyvät ja johon kuuluvat juhlan ominaisvei-
sut. Juhla on tullut ja se otetaan vastaan sille 
kuuluvalla arvokkuudella. Ehtoo- ja aamupal-
velukset yhdistyvät ja saavat juhlan ominais-
veisuja. Juhla on tullut ja se otetaan vastaan 
sille kuuluvalla arvolla. Vigilia eli öinen vartio-
hetki valmistaa meidät vastaanottamaan saa-
puneen juhlan. Kurssilla tutustumme vigilian 
rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Kurssilaiset 
oppivat vigilian kaavan ja kiinteät veisut. Kurs-
silla tutustumme sunnuntaivigilian ja sun-
nuntaipäivien oktoehoksen käyttöön. Kurssin 
tavoitteena on, että jokainen tuntee vigilian 
kaavan, osaa pysyvät veisut ja tunnistaa vaih-
tuvat osat.

199 €/ OH1, 173 €/ OH2
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Ilmoittautuminen
Kurssille tulee ilmoittautua viimeistään kuu-
kausi ennen kurssin alkua joko henkilökoh-
taisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai netin 
kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Vapaita 
paikkoja kannattaa tiedustella vielä ilmoittau-
tumisajan jälkeenkin. Kursseille voivat osal-
listua kaikki kurssin aiheesta kiinnostuneet, 
ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ikonimaalauksen peruskursseille 
otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät 
vielä ole käyneet Valamon opiston ikonimaa-
lauksen peruskurssia. Peruskurssin jo käyneet 
opiskelijat otetaan jonoon ja he voivat päästä 
kurssille, mikäli vapaita paikkoja jää. Joillekin 
kursseille opiskelijat valitaan hakemuksen 
perusteella. Mikäli sinulla on erityistoiveita 
oppimisjärjestelyihin liittyen, neuvottele niistä 
ennakkoon opiston kanssa.

Kurssihinta
Kurssihinta sisältää kurssin ohjelmaan mer-
kityn opetuksen ja työskentelyn, majoituksen 
opistohotellissa ja aamiaisen. Muut ateriat 
maksetaan erikseen. Mikäli opistohotellissa 
ei ole tilaa tai osallistuja itse niin toivoo, kurs-
silaisia voidaan majoittaa myös luostarin vie-
rasmajaan ja hotelliin. Kurssihinta määräytyy 
majoitusvaihtoehdon mukaan. Kädentaito-
jen kursseilla henkilökohtaiset työvälineet ja 
materiaalit eivät sisälly kurssihintaan. Kurs-
simaksut laskutetaan pääasiassa sähköpos-
titse.

Ateriat
Majoittuvilla kurssilaisilla aamiainen sisältyy 
kurssihintaan. Kurssin alkaessa osallistujat 
voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta nor-
maalihintoja edullisemman ateriapaketin, joka 

Hyvä tietää opiskelusta 
Valamon opistossa
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täyttä kurssipäivää kohden sisältää lounaan, 
päiväkahvin ja iltapalan. Yksittäisistä ateriois-
ta kurssilaiset maksavat Trapesaan normaali-
hinnan.

Majoittuminen
Kurssilaiset majoitetaan pääsääntöisesti 
opistohotellin yhden (OH1) tai kahden hen-
gen (OH2) huoneisiin. Huoneissa on oma WC 
ja suihku. Tässä esitteessä mainitut kurssi-
hinnat sisältävät pääsääntöisesti majoituk-
sen opistohotellissa. Mikäli opistohotellissa 
on täyttä tai opiskelija itse toivoo, majoitusta 
on myös luostarin vierasmajassa, jossa WC ja 
suihku ovat yhteisissä tiloissa, sekä luostarin 
hotellissa. Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät 
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. Opistohotel-
lissa on yhteiskäytössä keittiö, jossa on jää-
kaappi, mikro ja liesi.

Alennukset
Kurssihinnasta (opetus + majoitus) myönne-
tään 10 %:n alennus eläkeläisille, työttömille, 
päätoimisesti opiskeleville sekä vuorotte-
lu- tai hoitovapaalla oleville henkilöille. Alen-
nusperuste tulee mainita ilmoittautumisen 

yhteydessä, jälkikäteen alennusta ei myön-
netä. Kurssipäivien käyttämättä jättäminen ei 
oikeuta alennukseen. Alennusta ei myönnetä 
niistä kursseista, joilla on jo alennettu kurssi-
hinta.

Kerää leimoja – saat kurssialennuksen
Opiston kansliasta voit pyytää kanta-asiakas-
kortin. Keräämällä korttiin kolme kurssiosal-
listumisleimaa vuoden aikana saat 50 euron 
arvoisen kurssilahjakortin, jonka voit käyttää 
seuraavan kurssin kurssimaksuun. Kurssi-
lahjakortti on voimassa vuoden ajan. Kanta-
asiakaskortti ja kurssilahjakortti ovat henkilö-
kohtaisia.

Peruutusehdot
Kurssille ilmoittautuminen on sitova. Mah-
dollinen peruminen on tehtävä kaksi viikkoa 
ennen kurssin alkua, muutoin veloitetaan 30 
% kurssihinnasta. Mikäli peruutus jätetään ko-
konaan tekemättä, peritään koko kurssimak-
su. Valamon opistolla on oikeus perua kurssi, 
mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi tai 
kurssin järjestämiselle ilmaantuu jokin ylivoi-
mainen este. Tässä tapauksessa kurssimaksu 
palautetaan opiskelijalle. Opistolla on myös 
oikeus muuttaa kurssiohjelmaa tai kurssin 
opettajaa, mikäli siihen on jokin välttämätön 
peruste, kuten opettajan sairastuminen. 

Diakoniatyö on yksi tärkeä osa-alue Valamon 
opiston toimintasuunnitelmassa. Diakoniaa 
toteutetaan tarjoamalla kuluvan vuoden ai-
kana 10 maksutonta vapaaopiskelijapaikkaa 
henkilöille, joilla ei ole muutoin taloudellisesti 
mahdollista osallistua opiston kursseille. Va-
paaopiskelijapaikkaa haetaan vapaamuotoi-
sella hakemuksella, josta tulee käydä esille 
hakijan nimi ja yhteystiedot, onko hakija työ-
elämässä, opiskelija, työtön vai eläkeläinen 

sekä mille kurssille vapaaopiskelijapaikkaa 
haetaan. Lisäksi hakemukseen tulee laittaa 
perustelut sille, miksi haluaa tulla toivomal-
leen kurssille opiskelemaan ja miksi hakee va-
paaopiskelijapaikkaa. Hakemukset osoitetaan 
rehtorille ja ne käsitellään luottamuksellisesti. 
Hakemuksen hyväksymisen tai hylkäämisen 
päättää opiston henkilökunta yhdessä luosta-
rin johtokunnan kanssa.

Vapaaopiskelijapaikat
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Toukokuu
Lääketieteen seminaari ajankohta avoin
Jeesuksen rukous -seminaari ajankohta avoin

4.-6.5. Viskikurssi
4.-6.5. Ortodoksisuus tutuksi peruskurssi
6.-12.5. Korukivi, kivikoru
6.-13.5. Ikonimaalauksen jatkokurssi
12.-13.5. Valamon ikonipiiri
16.-20.5. Hiljaisuuden retriitti
14.-23.5. Ikonimaalaus: Konstantinos Ksenopouloksen mestarikurssi
18.-20.5. Valokuvauksen neulansilmä
18.-25.5. Ikonmålning: Grundkurs
25.-27.5. Bli bekant med ortodoxin
25.-27.5. Kipsityöt
25.-27.5. Liturgiikkaa diakoneille ja papeille II
27.5-3.6. Taide- ja kellonvalu

Kesäkuu
7.-10.6. Käspaikkojen koristelu etupistokirjonnalla, alkeet
12.-15.6. Luonnonyrtit hyötykäyttöön
17.-20.6. Öljyvärimaalaus
17.-21.6. Ikonimaalauksen alkeet
18.-20.6. Kehoäly ja FreeFlow
25.6.-1.7. Ikonimaalauksen jatkokurssi
24.-28.6. Bolus-kultaus – helppo ja nopea tapa!
28.6.-2.7. Ikonimaalausta lapsille ja aikuisille
28.6.-1.7. Kasvivärjäys
29.6.-1.7. Monologi itsetutkiskelun välineenä

Tulossa kesäkaudella 2018
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Heinäkuu
1.-10.7. Ikonimaalaus: Natalia Aldoshinan mestarikurssi
2.-8.7. Luova kirjoittaminen
5.-8.7. Tunne tunteesi-elä enemmän
8.-13.7. Hopeatyö: Käädyt ja punokset
8.-15.7. Ikonimaalauksen peruskurssi
9.-12.7. Äiti ja kauneus – Elämän viisautta
15.-20.7. Taidetta maalaten
16.-22.7. Ikonimaalauksen jatkokurssi
22.-27.7. Ikonimaalauksen jatkokurssi: Valamolainen Jumalanäiti I (kultaus)

Elokuu
4.-6.8. Kirkon koristaminen kukin
5.-14.8. Kultakirjonta
7.-15.8. Ikonimaalauksen jatkokurssi: Valamolainen Jumalanäiti II (maalaus)
20.-26.8. Ikoniklinikka
27.8.-2.9. Kullatut käsikirjoitukset
26.8.-2.9. Hopeatyön monitoimikurssi

Syksyllä
8.10.-30.11.2018 Ikonimaalauksen linja

Muutokset mahdollisia!

Tervetuloa Valamoon
Valamoon on helppo tulla
Helsinki 400 km
Kuopio 100 km
Savonlinna 120 km
Joensuu 65 km
Varkaus 65 km
Heinävesi 40 km
Tuusniemi 60 km
Outokumpu 45 km

Voit tulla myös mukavasti ja ekologisesti bussilla!
Helsingistä Valamoon on suora yhteys päivittäin.
(Helsinki-Lahti-Mikkeli-Juva-Varkaus-Valamo)
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