VALAMON OPISTON
KURSSITARJONTA • 2019

Tule ~koe ~opi!
Ikoniakatemia
Kädentaidot
Elämäntaidot
Kulttuuri
Ortodoksinen usko
ja elämäntapa

WWW.VALAMO.FI

2

Valamon opisto

Pyhyys ja arki
Valamon opistossa
Valamon opiston yksi erityispiirre, ainoalaatuisuus ja vahvuus on se, että se sijaitsee
Valamon luostarissa. Valamon opiston kurssilaiset ja henkilökunta ovat etuoikeutettuja
sen suhteen, että jokaisella on päivittäisen
aherruksen ja opiskelun lomassa mahdollisuus osallistua myös luostarin jumalanpalveluksiin niin arkena kuin juhlapäivinäkin
kautta vuoden. Missään muussa suomalaisessa kansanopistossa ei tällaista mahdollisuutta ole. Luostarin pyhyyden ja rauhan
ilmapiiri sekä puhdas ja kaunis luonnon
ympäristö tukee opiskeluun keskittymistä.
Ravintola Trapesa taas maittavilla aterioillaan pitää huolta opiskelijoiden fyysisestä
jaksamisesta.

Tässä kurssiesitteessä esitellään koko ensi
vuoden tulevia kursseja. Niistä löytyy varmasti jokaiselle ainakin yksi kurssi, jolle voisi
osallistua, monille useampikin. Erityisesti
haluan mainita vuonna 2019 järjestettävät
kaksi pitkää ikonimaalauksen linjaa, toinen
heti talvella ja toinen syksyllä. Ikonimaalauksen kurssit ovatkin Valamon opiston suosituimpia kursseja. Ikonimaalauksessa on
tarjolla myös peruskursseja vasta-alkajille ja
jatko- sekä mestarikursseja jo pidemmälle
ehtineille. Ikonimaalaus vaatii keskittymistä
ja ikonin valmistamisen eri vaiheet vievät
pitkän ajan, siksi on jälleen avattu mahdollisuus osallistua pitkälle, kahdeksan tai jopa
kymmenen viikon ikonimaalauslinjalle.

Valamon opistosta onkin sanottu, että se on
”Silta arjen ja pyhyyden välillä”. Ortodoksinen kirkkovuoden kierto noudattaa vuosisatoja vanhaa muuttumatonta traditiota ja
pysyvyyttä samoin kuin luostarielämän perusperiaatteet.

Suosittelen hakeutumaan näille linjoille hyvissä ajoin, että ehtii saamaan opiskelupaikan näillä nyt jo hyvin kysytyillä linjoilla.

Viimeiset vuodet Valamon opisto on elänyt
monien muutosten keskellä ja henkilökuntakin on osittain vaihtunut. Valamon luostarin johtokunta on valinnut opistolle uuden
rehtorin TeT, FM, KM Pia Hounin, jonka luotsaamana opisto jatkaa jo yli kolmikymmenvuotista toimintaansa.

Tervetuloa kokemaan Valamon opiston
erityislaatuinen oppimisympäristö ja oppimaan uusia asioita, ortodoksista uskoa ja
kulttuuria tai kädentaitoja asiantuntevien
opettajien johdolla!
Arkkimandriitta Sergei
Luostarin johtaja
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Valamon opisto
– SILTA ARJEN JA PYHYYDEN VÄLILLÄ
Valamon opisto on kaikille avoin koulutuksen,
kulttuurin ja kasvun kohtauspaikka. Olemme
toimineet luostarimäellä jo yli kolme
vuosikymmentä. Luostarin suojissa opiskelulle
tarjoutuu ainutlaatuinen työrauha, jota täydentää
ympäröivän luonnon kauneus ja levollisuus.

Ilmoittautuminen kursseille

• kurssit@valamo.fi
• puh. 017 570 1401 (ma–pe klo 9–15)
• www.valamo.fi/valamon-opisto

Valamon opisto
Valamontie 42
79850 UUSI-VALAMO
Valamon opisto

Valamon opiston henkilöstö

PIA HOUNI
TeT, FM, KM, rehtori
(aloittaa 1.1.2019)
PÄIVI SISSONEN
Toimistosihteeri
+358 44 425 9229
paivi.sissonen@valamo.fi
EIJA WARIS
Palvelusihteeri
+358 50 324 6801
eija.waris@valamo.fi
ALEXANDER WIKSTRÖM
Ikonografi, ikonimaalauksen opettaja
alexander.wikstrom@valamo.fi
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RAIJA KANNINEN
Ikonimaalauksen opettaja
+358 50 324 7212
raija.kanninen@valamo.fi
JUHA RIIKONEN
TT, Teologisten aineiden opettaja
juha.riikonen@valamo.fi
SARI MALINEN
Muusikko, muotoilija, er.op. lehtori,
Käden- ja elämäntaitojen opettaja
+358 50 324 7585
sari.malinen@valamo.fi

Kurssiohjelman lisäksi
toteutamme kursseja
tilauksesta. Tule vaikka
viettämään erilaista TYKYpäivää Valamon opistoon!
Kurssi voi olla
myös mieleenpainuva ja
erilainen lahjaidea.
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YLEISET EHDOT
Ilmoittautumisohjeet
Valamon opiston kursseille voi ilmoittautua nettisivuilta, puhelimitse tai sähköpostilla. Nettisivuilta lähtevä ilmoittautuminen
pyytää majoitustoiveen, joka vahvistetaan
opistolta ottamalla yhteyttä puhelimitse tai
sähköpostitse. Huomaathan, että emme aina
pysty takaamaan toivotun majoitusvaihtoehdon toteutumista.

Ilmoittautumisaika päättyy noin kaksi viikkoa
ennen kurssia, mutta vapaita paikkoja kannattaa kysellä tämän jälkeenkin. Kurssihinta
laskutetaan noin kuukautta ennen kurssia.
Lue myös peruutusehdot seuraavalta sivulta. Hyväksyt ehdot ilmoittautumalla.
Hinnat
Valamon opiston kurssihinnat sisältävät
opetuksen, majoituksen ja aamupalan sekä
kurssiohjelmaan merkityt ruokailut. Hinnat
vaihtelevat majoitusvaihtoehdon mukaan.
Maahanmuuttajakursseille ja ortodoksisuus
tutuksi -peruskursseille opisto saa tukea
Suomen ortodoksiselta kirkolta, jonka vuoksi
hinnat ovat normaalihintoja edullisemmat.

Tarvikkeet ja materiaalit, joita kursseilla tarvitaan, eivät lähtökohtaisesti sisälly kurssihintaan. Tarvikkeita on mahdollista ostaa
opistolta tai opettajalta.
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Majoittuminen
Majoitusta on tarjolla kolmessa eritasoisessa majoituksessa. Opiskelijat pyritään majoittamaan ensisijaisesti kaksikerroksiseen
Opistohotelliin. Molemmista kerroksista
löytyy pieni keittiö-oleskelutila, jossa voi
säilyttää ja laittaa omia eväitä. Opistohotellissa on yhden ja kahden hengen huoneita,
joissa jokaisessa on oma vessa ja suihku.
Huoneet ovat sisustukseltaan yksinkertaisia.
Petivaatteet ja pyyhkeet sisältyvät majoitushintaan.

Luostarin vierasmajassa on yhden, kahden
ja kolmen hengen huoneita. Huoneissa ei
ole omaa vessaa, vaan vessa ja suihku ovat
yhteiskäytössä käytävän päässä. Petivaatteet ja pyyhkeet sisältyvät majoitushintaan.
Luostarihotelli on hotellitasoinen majoitus.
Huoneita on 1-3 hengelle. Huoneet ovat
viihtyisästi sisustetut ja tilavat. Huoneissa
on suihku, wc ja vedenkeitin.
Majoittumaan pääsee kurssin alkupäivänä
kello 16 alkaen, huoneet on luovutettava
lähtöpäivänä kello 12 mennessä.
Kaikissa majoitusvaihtoehdoissa on tupakointi kielletty.

Ruokailut
Ruokailut tapahtuvat pääsääntöisesti kahvila-ravintola Trapesassa. Ateriat ovat tarjolla
ohjelmaan merkittyinä aikoina.

Kurssihintoihin sisältyy aterioita seuraavasti:
• 3 päivän kursseilla puolihoito (aamiainen,
lounas, päiväkahvi ja iltapala)
• 4 päivää tai pidemmät kurssit: aamupala
ja yksi lämmin ateria per täysi kurssipäivä
Näillä kursseilla voi ostaa Trapesasta päiväkahvit ja iltapalan. Iltapala on tarjolla Trapesassa talviaikana arkena (su-to) klo 17:3018:00. Kurssilainen voi syödä iltapalan
Trapesassa tai ottaa eväspussin mukaan (voi
säilyttää opistohotellin keittiössä tai opiston
aulan jääkaapissa).
Perjantai- ja lauantai-iltoina iltapala on tarjolla normaalisti Trapesassa klo 21 asti. Kesäkuusta elokuun loppuun iltapala on tarjolla kaikkina iltoina Trapesassa klo 21 asti.
Ruoka-aineallergiat tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli ohjelmaan merkityt ateriat tuntuvat
vähäisiltä, voi Trapesasta ostaa erillisiä aterioita tai kahvia päivän hinnoin.
Peruutusehdot
Tehdessään ilmoittautumisen opiskelija sitoutuu peruutusehtoihin. Ilmoittautumisen
voi perua kuluttomasti viimeistään kaksi
viikkoa ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen
kurssimaksusta pidätetään 30%. Mikäli peruutusta ei tule ollenkaan, peritään koko
kurssimaksu.

Jos peruutus johtuu sairaudesta ja peruutus
tulee alle kaksi viikkoa ennen kurssin alkua,
voidaan kurssimaksu palauttaa lääkärintodistusta vastaan.
Maksamattomat kurssimaksut
perintätoimiston hoidettavaksi.

annetaan

Mikäli kurssi peruuntuu opistosta johtuvista
syistä, palautetaan kurssimaksu tai se voi-

daan siirtää toiselle kurssille. Opistolla on
oikeus muuttaa ohjelmaa tarvittaessa.
Alennukset
Kurssimaksusta myönnetään 10% alennus
opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille sekä
vuorottelu- ja hoitovapaalla oleville. Alennukseen oikeuttava tieto on annettava ilmoittautumisen yhteydessä. 10% alennusta
ei myönnetä jo alennetuista kurssihinnoista.
Kanta-asiakaskortti
Jokaisesta kurssista opiskelija saa leiman
kanta-asiakaskorttiin. Leimoja kerätään vuoden ajan ensimmäisestä kurssista. Kolmatta
leimaa vastaan kanta-asiakaskortti on 50 €
arvoinen ja se voidaan hyvittää seuraavasta
kurssimaksusta. Alennus on käytettävä vuoden kuluessa viimeisestä leimasta.
Vapaaopiskelijapaikat
Valamon opisto myöntää vuosittain 10
vapaaopiskelijapaikkaa kursseilleen. Vapaaopiskelijapaikkaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla
seuraavat tiedot: kurssi, jolle vapaaopiskelijapaikkaa haetaan, kuka paikkaa hakee,
yhteystiedot hakijalle sekä vapaamuotoiset
perustelut.

Saapuneet hakemukset osoitetaan rehtorille. Hakemukset käsitellään yhdessä
luostarin johdon kanssa. Jokainen hakemus
harkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksestä
ilmoitetaan hakijoille.
Vapaaopiskelijapaikan saaneelle henkilölle
kurssille osallistuminen, majoittuminen ja
aamupala on ilmainen.
Muuta
Lapset ovat tervetulleita luostariin ja opistoon. Kurssien aikana lapset ovat vanhempien vastuulla.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Kurssit aikajärjestyksessä 2019
Tammikuu

Ilon inventaari 4.-6.1. ...................................33
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Enkeli-ikonit 6.-13.1.......................................15
Ortodoksisuus tutuksi
venäjäksi 11.-13.1............................................49
Luovasti hopeasta:
käädyt ja punokset 14.-18.1..........................25
Kokoöinen jumalanpalvelus 18.-20.1.........49
Neuvostoajan ortodoksisuus – kärsimys ja
vankileirit kirjallisuudessa 18.-20.1............41
Valamon talkoolaiset: vapaaehtoistyö
Valamossa 20.-22.1......................................49
Ikonimaalauksen peruskurssi 20.-26.1.....15
Karjalainen kansanpuku:
sarafaani tai feresi 21.-28.1..........................25

Polku oman tietoisuuden
kynnykselle 15.-17.2......................................33
Sofian tyttäret
– suuret naisfilosofit 15.-17.2.......................41
Kirkkolaulu tutuksi:
paastonajan veisuja 22.-24.2......................51
Talviretriitti 22.-24.2.....................................33
Elämän puu:
Terrence Malickin elokuvat 28.2.-3.3.......42
Kohtaamisen mahdollisuus ja edellytykset
dialogisen filosofian valossa 28.2.-3.3......41
Maaliskuu

Konfliktien hallinta
elämäntaitona 1.-3.3....................................34
Hiljaisuuden retriitti 6.-10.3........................51
Hiljaisuuden kuvia 7.-10.3...........................25

Bysanttilaisen ikonimaalauksen
jatkokurssi 21.-30.1.......................................16

Kirjansidonta 11.-16.3....................................25

Mitä, missä, milloin
ortodoksisuus 22.-24.1.................................50

Liturgiikkaa diakoneille ja papeille 2:
Suuren paaston ja pääsiäisen
palvelukset 15.-17.3.......................................51

Ikonimaalauksen jatkokurssi:
käsittätehty Kristus-ikoni 27.1.-3.2. ...........16
Helmikuu

Ortodoksisuus tutuksi: matka kohti
ylösnousemuksen juhlaa 15.-17.3...............52
Ikonimunamaalauskurssi 21.-25.3.............16

Klassinen musiikki tutuksi 1.-3.2................41

Parasta minussa – omaan pienoisesitykseen tähtäävä kurssi 22.-24.3..........34

Ikonimaalauksen linja 4.2.-31.3..................15

Sitoutuminen 22.-24.3.................................42

Ikonitekstaus 5.-8.2......................................16
Church for Everyone 8.-10.2......................50

Hengellisyys Juhani Peltosen
tuotannossa 29.-31.3....................................42

Luostariopasseminaari 8.-10.2...................50

Kirjoittamisen 7 salaisuutta 29.-31.3..........42

Kehitysvammaisten taideleiri 11.-13.2.......25
Ortodoksisen teologian opinnot,
3. tuutorointijakso Valamon opistossa:
Systemaattinen teologia 15.-16.2...............49

Huhtikuu

Ortodoksisuus tutuksi: Jumalanpalvelukset
ja niiden toimittajat 15.-17.2.........................51

Ikonimaalauksen jatkokurssi:
viidellä värillä maalaaminen 1.-8.4............16
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Luovasti hopeasta:
jalometallityön alkeet 1.-4.4........................25

Itkuvirrestä äänellä itkuun,
peruskurssi 4.-7.4..........................................43

Kerubiveisukurssi 17.-19.5............................53

Oman elämäni pääroolissa 4.-7.4..............34

Lääketiedeseminaari
Duodecim 17.-19.5.........................................43

Pääsiäismunien
maalauskurssi I 8.-11.4.................................26
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Kultaus ja ikonimaalaus 8.-14.4..................17
Pääsiäismunien
maalauskurssi II 12.-15.4..............................26
Eroseminaari
-menetelmäkoulutus 20.-21.5....................33
Puolustusvoimien hengelliset
päivät 25.-26.4..............................................52
Karjalainen kansanpuku:
paita eli rätsinä 26.-28.4..............................26
Kellonsoittajat 26.-28.4...............................52
Ortodoksinen pääsiäinen 26.-28.4............52
Toukokuu

Aarteen etsintää tarinan avulla 2.-5.5......35
Ortodoksisuus tutuksi
venäjäksi 3.-5.5.............................................53
Seurakuntien ja hiippakuntien
kansliatyöntekijät 6.-8.5..............................53
Hiljaisuuden retriitti 6.-10.5........................53
Hiljaisuuden taiteilijat II 10.-11.5.................43

Kevätretriitti 17.-19.5.....................................35

Ortodoksisuus tutuksi: ortodoksiset
luostarit meillä ja muualla 17.-19.5.............55
Sukupuusta tarinoiksi 17.-19.5.....................35
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Pyhä Kolminaisuus tai muu
enkeli-ikoni 20.-27.5....................................17
Ikoneita eri lasityötekniikoilla 25.5.-3.6....18
Taide- ja kellonvalu 27.5.-2.6.....................26
Hyvän elämän filosofia 31.5.-2.6................44
Lintuharrastuksen
peruskurssi 31.5.-2.6....................................35
Kesäkuu

Tahto ja hohto; mestarin viimeinen
toivomus – Ritva ja Kalle Holmbergin
juhlaseminaari 14.-16.6.................................44
Laulukurssi
laulutaidottomille 16.-18.6...........................45
Ikonimaalauksen alkeet 16.-21.6.................18
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Luonto ikoneissa 16.-21.6............................18

Ortodoksisen teologian opinnot,
4. tuutorointijakso Valamon opistossa:
Eksegetiikka 10.-11.5.....................................49

Valamon luonnonyrtit 17.-20.6...................26

Grundkurs i ikonmålning 12.-21.5...............17

Ikonipiirustus 24.-29.6.................................18

Laulukurssi laulutaidottomille,
jatkokurssi 18.-20.6. ....................................45
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Ikonimaalausta lapsille ja
aikuisille 24.-29.6..........................................19
Kirjoittamisen 7 salaisuutta,
jatkokurssi 27.-30.6......................................45
Ortodoksisuus tutuksi:
Pyhiinvaeltajan taival 28.-30.6..................55
Heinäkuu

Kirjansidonta 1.-6.7.......................................25
Ikoniklinikka 1.-7.7..........................................19
Tunne tunteesi – elä enemmän 3.-7.7.......35
Ortodoksisuus tutuksi
venäjäksi 5.-7.7..............................................55
Kullatut käsikirjoitukset 8.-14.7...................27
Ikonimaalauksen peruskurssi 9.-16.7........19
Luovasti hopeasta 15.-19.7...........................27
Värin olemus ja maiseman
luonne 15.-21.7...............................................27
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Aihe vapaa 17.-24.7.......................................20
Itkuvirrestä äänellä itkuun,
peruskurssi 18.-21.7.......................................46
Kultakirjonta 22.-31.7....................................28
Luova kirjoittaminen 25.-31.7......................46
Ikonimaalauksen jatkokurssi: Konevitsan
Jumalanäiti 25.7.-1.8......................................20
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Elokuu

Pyhiinvaellus Venäjän Karjalan
luostareihin....................................................50
Kalligrafia:
Italic-käsialan kehittäminen 1.-4.8.............28
Ikoniopettajakurssi 2.-4.8............................20
Ikonimaalauskurssi mestarin ohjauksessa:
Natalia Aldoshina 2.-11.8..............................20
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Vaatevaalennustekniikat 5.-12.8................21
Läsnäoleva puhuminen ja vuorovaikutus
– kuuntele ja tule kuulluksi 9.-11.8.............36
Fortsättningskurs i ikonmålning:
Gudsmodern från Valamo,
förgyllning och målning 14.-27.8................21
Herkkä ihminen 16.-18.8..............................36
Karjalainen kansanpuku:
päähine eli säpsä 16.-18.8...........................28
Ikonimaalauskurssi mestarin ohjauksessa:
Konstantinos Ksenopoulos 19.-24.8..........21
Praying with icons
with father Vladimir 25.-31.8......................21
Eroseminaari
-menetelmäkoulutus 29.-30.8..................33
Ikontextning 29.-31.8...................................22
Käännetään vielä yksi kivi 30.8.-1.9..........37
Ruskaretriitti 30.8.-1.9..................................36

Syyskuu

Marraskuu

Ikonimaalauksen jatkokurssi:
kasvovaalennustekniikat 1.-8.9..................22

Rakastava valinta
– parisuhteen parhaaksi 1.-3.11...................37

Käspaikka, alkeet 2.-5.9...............................28

Viskikurssi 1.-3.11...........................................46

Käspaikka, jatko 6.-10.9...............................28

Itkuvirrestä äänellä itkuun,
jatko 1.-4.11......................................................47

Ikonitaiteen linja 9.9.-17.11............................15
Kuoleman kohtaaminen 13.-15.9................55

Kasvata luja, joustava mieli – mentaalisen
vahvuuden lyhyt oppimäärä 8.-10.11........39

Alkoholismi koko perheen
sairautena 20.-22.9 .....................................37

Fortsättningskurs i ikonmålning:
Förgyllning 11.-17.11........................................22

Ortodoksisuus tutuksi:
Ihminen - Jumalan kuva 20.-22.9.............55

Bysanttilaisen kirkkolaulun
kurssi 15.-17.11.................................................57

Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien
tietojenvaihtopäivät 20.-22.9.....................56
Luovasti hopeasta:
jalometallityön alkeet 23.-26.9..................30

Herkkä ihminen 15.-17.11...............................39
Karjalainen kansanpuku: esiliina eli
peretniekka 15.-17.11......................................30

Elämänkirjo värein ja kuvin 26.-29.9.........37

Ortodoksisuus tutuksi
venäjäksi 15.-17.11..........................................57

Sienivärjäys 26.-29.9...................................30

Ikonimaalauksen peruskurssi 17.-22.11......23

Eroseminaari
-menetelmäkoulutus 28.-29.9...................33

Fortsättningskurs i ikonmålning:
Ikonteckning 19.-24.11...................................23

Kultaisen iän leiri 30.9.-2.10.......................56
Lokakuu

Ihmiskäsityksiä antiikista
nykypäivään 3.-6.10.....................................46
Hiljaisuuden retriitti 9.-13.10.......................56
Huuliharppu
– pieni suuri soitin 14.-17.10. ......................30

Ole eduksesi!
Julkisen esiintymisen taika 22.-24.11..........39
Ooppera tutuksi! 22.-24.11...........................47
Vapaaehtoistoiminta kirkossa 22.-24.11....57
Jeesuksen rukous-retriitti 28.11.-1.12..........57
Elävät kuvat 29.11.-1.12..................................47
Ortodoksisuus tutuksi: kirkkorakennus ja
liturginen esineistö 29.11.-1.12.....................57

Kirjansidonta 17.-22.10.................................25

Joulukuu

PSHV:n vuosijuhlat 18.-20.10......................57

Luovasti hopeasta: emalointi 2.-6.12........30

Kiitollisuus ja kiireettömyys voimana
kaamoksessa 24.-27.10................................37

Ikoniretriitti 2.-8.12........................................23

Liturgiikkaa diakoneille ja papeille 4:
Sakramentit ja pyhät
toimitukset 25.-27.10. .................................57
Eroseminaari
-menetelmäkoulutus 31.10-1.11...................33

Ikonimaalauksen jatkokurssi:
kultaustekniikat 2.-8.12................................23
Ikoniteologian syventävä
kurssi 9.-10.12................................................23
Himmelit, jatko 9.-12.12................................31
Maalausretriitti:
hiljaisuuden kuuntelijat 12.-15.12................31
Himmelit, alkeet 13.-15.12............................31
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Ikoniakatemia

PITKÄT LINJAT
Ikonimaalauksen linja 4.2.-31.3.

Ikonitaiteen linja 9.9.-17.11.

Hinta 1560 €/OH1

Hinta 2150 €/OH1

Ikonimaalauksen linja on tarkoitettu kaikille
ikonimaalauksesta kiinnostuneille, vasta-alkajille ja jo aiemminkin ikoneita maalanneille. Linjalla opiskellaan ikonimaalauksen
kaikkia työvaiheita: Laudan pohjustamista,
ikonipiirroksen tekoa, temperatekniikan
perusteita, maalausta, eri kultaustekniikoita, ikonin suojausta ja ikoniteologiaa. Linja
jakaantuu viiteen jaksoon ja jokaisessa jaksossa maalataan yksi ikoni valmiiksi.

Ikonitaiteen linja on tarkoitettu ikonimaalauksen perustaidot omaaville henkilöille.
Linjalla opiskellaan perinteisen ikonimaalauksen lisäksi myös ikonipronssivalutekniikkaa sekä valmistuneen ikonin sädekehän
työstämistä hopeasta. Yksi maalattavista
ikoneista on Valamolainen Jumalanäidin
ikoni kaiverruksineen ja kultauksineen. Mallina voimme käyttää alkuperäistä ihmeitätekevää Valamon Jumalanäidin ikonia ja sen
toisintoa. Linjan aikana maalataan neljä–viisi ikonia temperatekniikalla ja niiden aiheet
ovat vapaasti valittavissa.

Ensimmäisessä jaksossa opetellaan ikonimaalauksen perusasioita ja temperatekniikan perusteita käytännön maalauksen kautta. Kolmen ensimmäisen jakson tavoitteena
on maalata esirukousryhmä. Neljännessä ja
viidennessä jaksossa voidaan aiheeksi valita monimutkaisempia sommitelmia tai jokin
tapahtumaikoni opiskelijan oman kokemuksen ja valinnan mukaan.

Linjalla tarvittavat välineet ja materiaalit eivät sisälly hintaan ja ovat ostettavissa opistolta. Opettajina Raija Kanninen, Alexander
Wikström, Heikki Pentikäinen ja Jaana Oljakka.

Linjalla tarvittavat välineet ja materiaalit eivät sisälly hintaan ja ovat ostettavissa opistolta. Opettajina Alexander Wikström ja
Raija Kanninen.

LYHYTKURSSIT
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Enkeli-ikonit 6.-13.1.

Ikonimaalauksen peruskurssi 20.-26.1.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia maalaamaan ikonia perinteisellä
munatempera-tekniikalla.
Ikoniaiheeksi
valitaan yksinkertainen ikonimalli, minkä
aiheena voi olla Kristus Kaikkivaltias- tai
esirukouksen Jumalanäidin -ikoni. Opetus
sisältää käytännön ikonimaalauksen vaiheet ikonipiirroksen teosta valmiin ikonin
viimeistelyyn. Ikoniteologiassa käsitellään
Kristuksen ja Jumalanäidin ikoneja. Kurssille otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät ole vielä käyneet Valamon opiston

Kurssi sopii ikonimaalauksen peruskurssin
käyneille ja jo aikaisemmin ikoneita maalanneille. Suurin osa kurssiajasta on käytännön
maalauksen ohjausta. Ikoniteologian luennoilla perehdymme ortodoksiseen oppiin
enkeleistä, ja eri enkeleiden ja enkeliryhmien kuvaamiseen: vaatetukseen, siipiin,
attribuutteihin. Enkeli-ikonin aihe on maalarin vapaasti valittavissa. Kurssilla tarvittavat
välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta.
Opettajana Alexander Wikström.

Hinta 457 €/OH1 ja 401 €/hlö/OH2
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ikonimaalauksen peruskurssia. Peruskurssin
jo käyneet opiskelijat pääsevät kurssille, mikäli vapaita paikkoja jää. Kurssilla tarvittavat
välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta.
Opettajana Raija Kanninen.

jainsidoksiin. Käytännön työskentely sisältää sommitteluharjoituksia, siveltimellä ja
värillä sekä lehtikullalla tekstaamista. Opettajana Alexander Wikström.
Ikonimunamaalauskurssi 21.-25.3.

Bysanttilaisen ikonimaalauksen
jatkokurssi 21.-30.1.

Hinta 356 €/OH1 ja 315 €/hlö/OH2

Hinta 608 €/OH1 ja 535 €/hlö/OH2
Kurssi sopii parhaiten jo pitempään ikonimaalausta harrastaneille. Ikoniaihe varmistuu myöhemmin. Kaikki kurssilaiset maalaavat samaa aihetta sen eri vaiheissa, jotka
opettaja esittää havainnollisesti omalla ikonilaudallaan. Englanninkielinen opetus tulkataan tarvittaessa suomeksi. Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta.
Opettajana ikonografi Konstantina Stefanaki,
Kreetan Ortodoksinen Akatemia (OAC).
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Käsittätehty Kristus-ikoni 27.1.-3.2.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Kurssi sopii ikonimaalauksen peruskurssin
käyneille tai muuten munatemperatekniikan
riittävästi hallitseville. Suurin osa kurssiajasta on käytännön maalauksen ohjausta. Ikoniteologian luennoilla perehdymme Käsittätehdyn ikonin eri taustahistorioihin ja ikonin
erityispiirteisiin muunnelmineen. Kurssilla
tarvittavat välineet ja materiaalit voi ostaa
opistolta. Opettajana Alexander Wikström.

Perimätiedon mukaan ensimmäisen pääsiäismunan antoi Magdalan Maria keisari Tiberiukselle sanoen samalla pääsiäistervehdyksen ”Kristus nousi kuolleista!” Keisarin
oli mahdotonta uskoa ylösnousemukseen
ja hän sanoi uskovansa vain, jos Magdalan
Marian antama muna muuttuisi punaiseksi.
Samassa muna muuttui punaiseksi. Kurssilla
maalataan ikoniaiheisia pääsiäismunia erikokoisille pohjustetuille tai pohjustamattomille puumunille temperatekniikalla. Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit voi
ostaa opistolta. Opettajana Raija Kanninen.
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Viidellä värillä maalaaminen 1.-8.4.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Ikonitekstaus 5.-8.2.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kurssi sopii niin aloitteleville, kuin jo pitempään harrastaneille ikonimaalareille. Teoriaosuuksissa perehdymme ikoneissa esiintyviin eri otsikkokirjoituksiin, niiden sisältöön
ja niissä joskus ilmeneviin ongelmakohtiin,
ikoniin sopiviin eri aikakausien kirjainmalleihin, sekä tekstin sommitteluun ja joskus
tarvittaviin lyhennyksiin, sisennyksiin ja kir-
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Kurssi sopii ikonimaalauksen peruskurssin
käyneille ja jo pitempään harrastaneille ikonimaalareille. Nykyajan maalarilla on valittavanaan valtava määrä väripigmenttejä, paljon enemmän kuin menneinä vuosisatoina,
ja joskus se voi aiheuttaa ikonissa liikaakin
kirjavuutta. Tällä kurssilla rajoitumme maalaamaan vapaavalintaisen aiheen käyttäen
vain viittä, tai ehkä vain neljää pigmenttiä.
Rajattu paletti luo rauhaa ja harmoniaa, ja

saamme uusia oivalluksia värisekoitusten
mahdollisuuksista. Kokeilemme myös maavärin valmistamista itse. Kurssilla tarvittavat
välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta.
Opettajana Alexander Wikström.
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Kultaus ja ikonimaalaus 8.-14.4.

Hinta 457 €/OH1 ja 401 €/hlö/OH2
Kurssilla tehdään ensin venäläisen kultaajamestarin ohjauksessa ikonin taustakultaus
käyttäen kiiltokultaustekniikka. Kultaus voidaan kiillottaa, joko osittain tai kokonaankin.
Kultaukseen voidaan tehdä akaattikynällä
erilaisia ornamentteja vaikkapa sädekehään
ja sen jälkeen maalataan hellyyden Jumalanäidin ikoni venäläisen ikonimaalarin Anna
Golubkovan ohjauksessa.Kurssi on tarkoitettu jo muutaman ikonin maalanneille.
Opetus tulkataan suomeksi. Maalauspohjat
ja tarvikkeet voi ostaa opettajilta ja opistolta.
Opettajina Anna Golubkova ja Dimitry Kotovsky.

Grundkurs i ikonmålning 12.-21.5.

Kurspriset är 608 €/enkelrum
och 535 €/dubbelrum
Kursen passar alla som har intresse för ikonernas värld och praktisk målande, och den
förutsätter inga tidigare färdigheter. Den
största delen av kurstiden ägnas åt praktiskt
arbete under ledning av läraren. Föreläsningarna i ikonteologi handlar om de viktigaste
ikontyperna, såsom Kristus, Gudsmodern
Jungfru Maria, änglar och helgon. Den praktiska teorin omfattar teckning, komposition
och målande i äggtemperateknik i dess olika
stadier från skugga till ljus. Målningsutensilier kan köpas på folkhögskolan. Som lärare
medverkar Alexander Wikström.
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Pyhä Kolminaisuus tai muu
enkeli-ikoni 20.-27.5.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Kurssi sopii peruskurssin käyneille tai ainakin muutamia ikoneita maalanneille. Kurs-
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silla maalataan Pyhä Kolminaisuus – tai jokin
muu enkeliaiheinen ikoni. Taustassa ja sädekehissä voidaan käyttää lehtikultausta sekä
halutessa voidaan opiskella yksityiskohtien,
kuten siipien sädevaalennuskultausta. Teorialuento käsittelee enkeleitä ikoneissa sekä
Pyhän Kolminaisuuden ikonia. Opettajana
Raija Kanninen.
Ikoneita eri lasityötekniikoilla 25.5.-3.6.

Hinta 608 €/OH1 ja 535 €/hlö/OH2
Kurssi sopii niin vasta-alkajille, kuin pidempään lasityötä tehneille: aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Tutustumme teorian ja
käytännön työskentelyn kautta eri lasitekniikoihin: lyijykisko, kuparifolio (Tiffany) ja
lasimosaiikki. Työn aiheena on kunkin valitsema ikoni, tai muu aihe. Kurssilla tarvittavat
materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana
Alexander Wikström.
Ikonimaalauksen alkeet 16.-21.6.

Hinta 416 €/OH1 ja 368 €/hlö/OH2
Ikonimaalauksen alkeissa lähdetään liikkeelle maalaamisen perusteista. Tärkeitä
vaiheita ovat emulsion tekeminen, värien
valmistaminen, piirroksen tekeminen ja sen
siirtäminen ikonilaudalle. Työtä jatketaan
ikonia maalaamalla, aloittaen pohjavärien
levittämisestä kohti laskoksien, vaatteiden
vaalennuksien ja kasvojen maalaamiseen.
Kurssilla harjoitellaan pohjustuksen tekoa
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harjoituslaudalle. Kurssi soveltuu kaikille,
jotka haluavat kokeilla ikonimaalausta tai
vähän jo maalanneillekin. Tarvittavat materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana Raija
Kanninen.
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Luonto ikoneissa 16.-21.6.

Hinta 416 €/OH1 ja 368 €/hlö/OH2
Kurssi sopii ikonimaalauksen peruskurssin käyneille tai jo kauemmin harrastaneille. Suurin osa kurssiajasta on käytännön
maalauksen ohjausta. Teoriaosuus käsittelee luonnon ja ikoneiden muiden taustaelementtien, kuten vuorten, veden, puiden,
eläinten ja rakennusten kuvaamista perinteisellä tyylittelevällä tavalla, joissa ei ole
syvyyden ja kolmiulotteisuuden illuusiota.
Näiden tutkimisen, piirustus- ja maalausharjoitusten ohessa kukin kurssilainen voi
maalata haluamaansa ikoniaihetta, jossa luontoa ja/tai rakennuksia on taustalla.
Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit
voi ostaa opistolta. Opettajana Alexander
Wikström.
Ikonipiirustus 24.-29.6.

Kurssin hinta 416 €/OH1 ja 368 €/hlö/OH2
Kurssi sopii niin aloitteleville, kuin pitempään harrastaneille ikonimaalareille ja muille kiinnostuneille. Valmis, maalattukin ikoni
on värien käytöstä huolimatta enemmän

piirros kuin maalaus, koska kaikki pohjautuu viivojen antamaan rakenteeseen ja esipiirroksen viivat näkyvät myös valmiissa
ikonissa tummemmalla värillä maalattuina
viivoina. Tutustumme teorian ja käytännön
kautta ikonin kuvapinnan tilankäyttöön,
viivojen keskinäiseen jännitteeseen ja tasapainoon, kehon ja kasvojen mittasuhteisiin, vaatteiden piirustuksellisiin laskoksiin
ja ikoneille tyypilliseen käänteiseen perspektiiviin. Kurssilla on mahdollisuus tehdä
samalla esipiirros jotain tulevaisuudessa maalattavaa ikonia varten. Opettajana
Alexander Wikström.

”Lienevät tehdasasetukset, jotka
palautuvat aisteihini jo Valamon
hautuumaata lähestyessäni. Tunne
siitä, että olen ohuen paikan
äärellä. Ikoniluokan tunnelma,
opettajan tuki ja maalariystävien
tuhina työtä tehdessämme. Tuohus
palaa ja Kyrie eleison valtaa
lempeänä äänimaailman. Syy ja
seuraus Valamoon palaamiselleni
vuosi toisensa jälkeen!”
SOILE HAUKKALUOMA

Ikonimaalausta lapsille ja aikuisille
24.-29.6.

Hinta 368 €/hlö/OH2.
Lapset puoleen hintaan
Kurssille ovat tervetulleita kaikki 10-16
-vuotiaat ikonimaalauksesta kiinnostuneet
tytöt ja pojat täysi-ikäisen huoltajan kera.
Ideana on, että lapsi ja huoltaja maalaavat
omat ikoninsa itsenäisesti, mutta toinen
toistaan auttaen ja tukien. Opettajana Sirkku
Huttunen.

seen? Olipa keskeyttämisen syy ja ikonin
aihe mikä tahansa, tule Valamoon viimeistelemään keskeneräinen ikonisi kaikessa
rauhassa. Kurssille voit ottaa mukaan 2-3
keskeneräistä ikonia. Opettajana Raija Kanninen.
Ikonimaalauksen peruskurssi 9.-16.7.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Ikoniklinikka 1.-7.7.

Hinta 457 €/OH1 ja 401 €/hlö/OH2
Jäikö ikoni kesken? Tuliko maalauksessa
pulma, jota et osaa ratkaista vai eikö tahdo löytyä aikaa ja rauhaa työn jatkami-

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia maalaamaan ikonia perinteisellä munatempera-tekniikalla. Ikoniaiheeksi
valitaan yksinkertainen ikonimalli, jonka
aiheena voi olla Kristus Kaikkivaltias- tai
esirukouksen Jumalanäidin -ikoni. Opetus
Valamon opisto
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sisältää käytännön ikonimaalauksen vaiheet ikonipiirroksen teosta valmiin ikonin
viimeistelyyn. Ikoniteologiassa käsitellään
Kristuksen ja Jumalanäidin ikoneja. Kurssille
otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät ole vielä käyneet Valamon opiston ikonimaalauksen peruskurssia. Peruskurssin jo
käyneet opiskelijat pääsevät kurssille, mikäli
vapaita paikkoja jää. Kurssilla tarvittavat
välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta.
Opettajana Mari Zabyshnyi.
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Aihe vapaa 17.-24.7.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Kurssi on tarkoitettu jo jonkin verran ikoneita maalanneille, ikonimaalauksen perusasiat osaaville. Ikonia maalataan perinteisellä
munatempera -tekniikalla ja lisäksi voidaan
tehdä kultausta sädekehään tai ikonin taustaan. Maalattavan ikonin aihe on vapaasti
valittavissa. Kurssilla tarvittavat välineet ja
materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana
Mari Zabyshnyi.

Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Konevitsan Jumalanäiti 25.7.-1.8.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Kurssi sopii peruskurssin käyneille tai ainakin muutamia ikoneita maalanneille. Kurssilla maalataan Konevitsalainen Jumalanäidin
ikoni. Ikoni maalataan perinteisellä munatempera-tekniikalla. Lisäksi voidaan tehdä
kultausta sädekehään tai ikonin taustaan ja
yksityiskohtien kultausta voidaan myös tehdä haluttaessa. Teoriaosuudessa käsitellään
Jumalanäidin ikonityyppejä ja Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonia. Kurssilla tarvittavat
välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta.
Opettajana Raija Kanninen.
Ikoniopettajakurssi 2.-4.8.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Ikonimaalauksen opettajien tapaamisessa
keskustellaan ikoniopetuksen nykytilanteesta ja opetusmenetelmistä sekä keskeisistä
ongelmista ikonimaalauksen opettamisessa,
mm. eritasoisten maalareiden ohjauksesta
samassa ryhmässä, ikonin sisällön ymmärtämisen tärkeydestä, ikonin hengellisyyden
ja ortodoksisen kulttuuripohjan arvostuksesta ja kunnioituksesta sekä tämän siirtämisestä eteenpäin. Keskustelussa ovat alustajina ikonimaalauksen opettajat Alexander
Wikström ja Raija Kanninen.
Ikonimaalauskurssi mestarin
ohjauksessa: Natalia Aldoshina 2.-11.8.

Hinta 608 €/OH1 ja 535 €/hlö/OH2
Tämä ikonimaalauskurssi on tarkoitettu kokeneille ja pidempään harrastaneille ikonimaalareille. Ohjelmassa on sekä teoriaa
että käytännön työskentelyä. Kurssilaiset
valitaan hakemuksen perusteella. Hakuaika
päättyy 31.5.2019. Kurssin aihe selviää myöhemmin. Opetus tulkataan suomeksi. Opettajana ikonimestari Natalia Aldoshina.
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Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Vaatevaalennustekniikat 5.-12.8.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Kurssi sopii parhaiten ikonimaalauksen ja
temperatekniikan perusteet hallitseville
sekä jo pitempään maalanneille. Perehdymme teorian ja käytännön harjoitusten
kautta perinteisille ikoneille ominaiseen,
tyylittelevään vaatteiden laskosten maalaamiseen tutustumalla seuraaviin menetelmiin: systemaattinen vaalennus, kylmävaloja negatiivivaalennus, sekä sädevaalennus.
Työskentelyn ohessa kurssilla voi maalata
omaan, vapaa-aiheiseen ikoniinsa vaatteita
haluamillaan menetelmillä. Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana Alexander Wikström.
Fortsättningskurs i ikonmålning:
Gudsmodern från Valamo,
förgyllning och målning 14.-27.8.

Kurspriset är 721 €/enkelrum
och 638 €/dubbelrum
Kursen passar bäst längre hunna ikonmålare. De första dagarna på kursen ägnas åt
inristningen av bakgrundsornamentet på
ikonpannån, samt dess förgyllning. I teori
och praktiskt målande studerar vi de karaktäriska särdrag av Valamo klostrets Gudsmodersikon (1878) vars naturalistiska stil vid
önskan kan formuleras till mer traditionell
framställning. Målningsutensilier kan man
köpa på folkhögskolan. Som lärare medverkar Alexander Wikström.
Ikonimaalauskurssi mestarin
ohjauksessa: Konstantinos Ksenopoulos
19.-24.8.

Hinta 416 €/OH1 ja 368 €/hlö/OH2
Kurssi soveltuu jo pitempään ikonimaalausta harrastaneille. Maalattava aihe, tai
valinnaiset aiheet, varmistuu myöhemmin.
Opettaja näyttää havainnollisesti kunkin

maalausvaiheen omalle ikonilaudalleen.
Kreikankielinen opetus tulkataan suomeksi.
Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit
voi ostaa opistolta. Opettajana kreikkalainen
mestari-ikonimaalari Konstantinos Ksenopoulos.
Praying with icons
with father Vladimir 25.-31.8.

Price 457 €/OH1 and 401 €/person/OH2
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. Fr Vladimir`s
motto is: ”if you don´t pray, you don´t paint
icon”. Teacher Father Vladimir.

Valamon opisto

21

Ikontextning 29.-31.8.

Kurspriset är 247 €/enkelrum
och 221 €/dubbelrum
Kursen är avsedd för ikonmålare som vill
fördjupa sina kunskaper i traditionella ikoner passande textning, såsom bokstävernas
typografi, proportioner och textkomposition både i teori och praktik. Ikonteologiska
föreläsningarna handlar om påskrifternas
innehåll samt de ibland förekommande problem ovh skiftningar med överättning från
språk till annat. Övningar görs med pensel
och färg, och även textning med bladguld
utövas. Alexander Wikström medverkar
som lärare.
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Kasvovaalennustekniikat 1.-8.9.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2
Kurssi sopii parhaiten niin ikonimaalauksen
perusteet hallitseville, kuin pitempään maa-

22

Valamon opisto

lanneille. Teorian ja käytännön harjoitusten
kautta tutustumme neljään eri kasvovaalennustekniikkaan: systemaattiseen, valokohotukseen, 1100-luvun konstantinopolilaiseen, sekä makedonialaiseen menetelmään.
Työskentelyn ohessa kurssilla voi maalata
omaan, vapaa-aiheiseen ikoniinsa kasvot
valitsemallaan tekniikalla. Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana Alexander Wikström.
Fortsättningskurs i ikonmålning:
Förgyllning 11.-17.11.

Kurspriset är 457 €/enkelrum
och 401 €/dubbelrum
Målsättningen på kursen är att ge och fördjupa kunskaper i tre olika förgyllningsmetoder med bladguld: oljeförgyllning med
mixtion, bolus- el. polimentförgyllning samt
assist (detalj-) förgyllning. Ornamentering
av guld även instuderas. Övningar görs på

provskivor, men det är lika möjligt att lägga guld med olika utvalda metoder på sin
egen, riktiga ikon. Material finns att köpa på
folkhögskolan. Som lärare medverkar Alexander Wikström.
Ikonimaalauksen peruskurssi 17.-22.11.

Hinta 416€ /OH1 ja 368€ /hlö/OH2
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia maalaamaan ikonia perinteisellä
munatempera-tekniikalla.
Ikoniaiheeksi valitaan yksinkertainen ikonimalli, jonka
aiheena voi olla Kristus Kaikkivaltias- tai
esirukouksen Jumalanäidin -ikoni. Opetus
sisältää käytännön ikonimaalauksen vaiheet ikonipiirroksen teosta valmiin ikonin
viimeistelyyn. Ikoniteologiassa käsitellään
Kristuksen ja Jumalanäidin ikoneja. Kurssille otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät ole vielä käyneet Valamon opiston
ikonimaalauksen peruskurssia. Peruskurssin
jo käyneet opiskelijat pääsevät kurssille, mikäli vapaita paikkoja jää. Kurssilla tarvittavat
välineet ja materiaalit voi ostaa opistolta.
Opettajana Raija Kanninen.
Fortsättningskurs i ikonmålning:
Ikonteckning 19.-24.11.

Kurpriset är 416 €/enkelrum
och 368 €/dubbelrum
Kursen passar både nybörjare och längre hunna ikonmålare som vill fördjupa sina
kunskaper i teckning. En traditionell ikon
med sin tydligt synliga linjedynamik är mer
en grafisk än en målerisk bild. Linjer, komposition och proportioner av huvudet, ansiktet, hela figuren, vecken på kläderna
samt andra element såsom det ikontypiska
sk. omvända perspektivet på bergen och
byggnader instuderas på kursen. Som lärare
medverkar Alexander Wikström.

Ikoniretriitti 2.-8.12.

Hinta 457 €/OH1
Ikonin maalaaminen on hiljaista rukousta, mutta käytännössä sen toteuttaminen
kursseilla voi olla vaikeaa. Tällä kurssilla
laskeudumme retriitinomaiseen hiljaisuuteen, johon johdatetaan päivittäisen, lyhyen
opetuspuheen kautta, ja lukemalla kunakin päivänä muisteltavien pyhien ihmisten
elämänkertoja. Yleinen keskustelu luokassa
minimoidaan ja jokainen kurssilainen voi
päättää itse, haluaako varjella hiljaisuutta
myös kurssipäivien ulkopuolella. Luostarin
jumalanpalvelukset syventävät retriittikokemusta entisestään. Kurssi on tarkoitettu jo
pitempään ikoneita maalanneille. Opettajina
Raija Kanninen ja isä Risto Käyhkö.
Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Kultaustekniikat 2.-8.12.

Hinta 457 €/OH1 ja 401 €/hlö/OH2
Kurssi sopii niin aloitteleville, kuin pitempään harrastaneille ikonimaalareille ja muille kiinnostuneille, jotka haluavat syventää
taitojaan teoriassa ja käytännössä seuraavissa kultaustekniikoissa: mixtion- eli öljykultaus, bolus- eli kiiltokultaus, sekä assisteli yksityiskohtakultaus. Teemme kultauksia
harjoituspohjille, mutta työn ohessa voi tehdä kultaukset omaan ikoniinsa haluamillaan
menetelmillä. Kurssilla tarvittavat materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana Alexander
Wikström.
Ikoniteologian syventävä kurssi 9.-10.12.

Hinta 164 €/OH1 ja 147 €/hlö/OH2
Kurssi sopii kaikille ortodoksisesta ikoniteologiasta kiinnostuneille. Tällä kurssilla
perehdymme kuvien ja ikonin teologian
kautta ortodoksisen kirkkovuoden suurten
juhlien, sekä juhlien juhlan, pääsiäisen sisältöön ja sanomaan. Opettajana Alexander
Wikström.
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Kädentaidot

Kirjansidontaa Valamon opistossa
kirjansitoja Claudia Wegmannin
opastuksella 11.-16.3., 1.-6.7., 17.-22.10

Hinta 416 €/OH1 ja 368 €/hlö/OH2
Ohjelmat tarkentuvat myöhemmin.
Seuraa opiston nettisivuja
www.valamo.fi/valamon-opisto
Luovasti hopeasta:
käädyt ja punokset 14.-18.1.

Hinta 356 €/OH1 ja 315 €/hlö/OH2
Tule opiston pajaan tekemään ketjuja avolenkein tai juotettuna – vai tekisitkö
mieluummin punoksista näyttäviä käätyjä? Näitä opettelemme, niin aloittelijat kuin
konkaritkin. Materiaalit eivät kuulu kurssin
hintaan. Opettajana hopeaseppä Jaana Oljakka.
Karjalainen kansanpuku:
sarafaani tai feresi 21.-28.1.

Hinta 514 €/OH1 ja 451 €/hlö/OH2

Hiljaisuuden kuvia 7.-10.3.

Hinta 317 €/OH1 ja 283 €/hlö/OH2
Hiljaisuuden kuvia -kurssi tarjoaa vaihtoehtoisen, innostavan ja kannustavan tavan
lähestyä luovuutta ja maalaamista. Tekeminen on kokeilevaa ja henkilökohtaista
kädenjälkeä tukevaa. Keskeinen teema on
- jokainen osaa. Kurssilla maalataan omista
lähtökohdista käsin eri tekniikoilla. Maalaaminen on luova prosessi, jota opettaja ohjaa
läpi eri harjoitusten. Kurssille osallistuminen
ei edellytä maalaustaitoja. Kokeneemmat
maalauksen harrastajat voivat puolestaan
saada uusia näkökulmia. Tavoitteena on välittää osallistujille onnistumisen kokemus ja
ilmaisun tuottama ilo. Teemme harjoituksia myös ulkona Valamon hiljaisuudessa.
Annamme sen johdattaa omaan sisäiseen
hiljaisuuteen, mistä nousee aiheita kuviin.
Jokainen työskentelee omilla väreillä ja välineillä. Kurssilla käytettäväksi soveltuvat hyvin akryylivärit sekä kaikki muut värit paitsi
öljyvärit. Opettajana taiteilija ja kuvailmaisun opettaja Kirsi Ryynänen.

Tule valmistamaan juhlallinen kansanpuku, feresi tai sarafaani, itselle tai lapselle!
Kurssilla opetellaan perinteinen karjalainen
ompelutekniikka, jota tavalliset kansannaiset ovat käyttäneet. Kurssi on neliosainen.
Ensimmäisellä kurssilla valmistamme pitkän
olkainhameen. Tarvittavista materiaaleista
ja työvälineistä ilmoitetaan ennen kurssin
alkua. Opettajana FM taiteentutkija Leena
Jääskeläinen.
Kehitysvammaisten taideleiri 11.-13.2.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Taideleirillä taiteillaan monipuolisesti ja kokeillaan rohkeasti uusia tekniikoita. Leirillä
on tarkoitus myös musisoida sekä nautiskella luostarin rauhasta ja miljööstä. Opettajana muotoilija, muusikko, er.op. lehtori
Sari Malinen.

Luovasti hopeasta:
jalometallityön alkeet 1.-4.4.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kiinnostaako jalometallityö - tule kokeilemaan ja opettelemaan perustaitoja. Kurssilla ei tarvita aiempaa kokemusta. Materiaalit
eivät kuulu kurssin hintaan. Opettajana hopeaseppä Jaana Oljakka.
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Pääsiäismunien maalauskurssi
I 8.-11.4. II 12.-15.4.

Valamon luonnonyrtit 17.-20.6.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2

Tule ottamaan selvää, mitä hyvää Valamon
luonnon kasvimaailma tarjoaa! Keruuretkillä opimme tuntemaan luostarin ympäristön
villivihannekset ja luonnonyrtit sekä hankalimmat myrkkykasvit ja haitalliset vieraslajit.
Kurssin aikana perehdymme luonnonkasvien käyttöön ruoanlaitossa, leivonnassa,
juomien aineksena, mausteena ja koristeena. Tutustumme myös luonnonkasvien
merkitykseen terveyden vahvistamisessa,
hyvinvoinnin edistämisessä sekä ihon- ja
hiustenhoidossa. Kurkistamme myös rohdoskasveihin ja niiden käyttöön perinteisessä kansanparannuksessa. Sana horta on
Kreikan kieltä ja merkitsee luonnon kasvien
keruuta syötäväksi. Olet lämpimästi tervetullut kanssamme hortoilemaan! Opettajana
yrtti- ja sienineuvoja nro 6522 Pirjo Rinne.

Kurssilla opitaan hyvin vanhojen perinteiden mukaista mehiläisvahatekniikkaa, kuten
nuppineula-, sulka- ja pisankatekniikkaa.
Vanhimmat kuviosymbolit ovat esikristilliseltä kaudelta. Maalaamme aitoja tyhjennettyjä ja puhdistettuja kanan-, ankan- tai
hanhenmunia. Työvälineinä tasaterämustekynä ja nuppineuloja sekä sulkaleimasimia,
opettajalta voi lainata näitä välineitä. Henkilökohtaiset työtarvikkeet ja -materiaalit
eivät sisälly kurssin hintaan. Oppilaille lähetetään ennen kurssia tarvikelista ja munien
tyhjennysohje. Tervetuloa aloittamaan tai
jatkamaan mukavaa ja palkitsevaa harrastusta kivassa porukassa! Opettajana Mari
Äyräväinen.
Karjalainen kansanpuku:
paita eli rätsinä 26.-28.4.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Valmistamme kurssilla perinteiseen feresiin
ja sarafaaniin kuuluvan paidan eli rätsinän
perinteisellä ompelutekniikalla. Kurssilla
kerrotaan myös rätsinän historiasta. Tarvittavista materiaaleista ja työvälineistä ilmoitetaan ennen kurssin alkua. Opettajana FM
taiteentutkija Leena Jääskeläinen.
Taide- ja kellonvalu 27.5.-2.6.

Hinta 563 €/OH1 ja 507 €/hlö/OH2
Kyseessä on taidevalun peruskurssi, jonka
aikana valetaan pronssista pienoisveistoksia, reliefejä sekä pronssikelloja häviävän
vahan menetelmällä. Kurssilla perehdytään
myös mallisuunnitteluun, kipsin käsittelyyn,
muottien ja vahan tekoon, muottien hehkutukseen ja metallin sulatukseen, valmiin
työn viimeistelyyn ja eri patinointitapoihin. Materiaalit eivät kuulu kurssin hintaan.
Opettajana taidevalaja Heikki Pentikäinen.
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Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2

Kullatut käsikirjoitukset 8.-14.7.

Hinta 457 €/OH1 ja 401 €/hlö/OH2
Oletko koskaan ihastellut vanhoja ja keskiaikaisia Raamatun kullattuja käsikirjoituksia ja ihmetellyt miten ne on tehty? Oletko
koskaan maalannut pergamentille? Entä
korkokullannut lehtikullalla ja kirjoittanut
vanhanaikaisella täytekynällä tai sulkakynällä kaunokirjoitusta? Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki tämä ja maalata oma
kaunis koristeellinen kirjain, psalmi tai keskiaikainen Isä meidän -rukous pergamentille
tai silopaperille.
Kurssilla opimme ymmärtämään perinteisten materiaalien käyttöä: tutustumme eri
pergamentti- ja paperimateriaaleihin, kuten silopaperiin ja veliiniin. Harjoittelemme
lehtikullan ja assist-kullan käyttöä paperille
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 huolellisesti pergamentille.

Tämä kurssi vaatii huolellista käden taitoa ja
tarkkaa silmää ja sopii kokeneemmille taiteilijoille ja ikonimaalareille. Kurssin opettajana
toimii perinteisen taiteen maisteri ikonografi
Hanna-Leena Äärimaa-Ward Englannista.
Luovasti hopeasta 15.-19.7.

Hinta 356 €/OH1 ja 315 €/hlö/OH2
Tule suunnittelemaan oma korusi harjoitellen uusia tekniikoita! Materiaalit eivät kuulu kurssin hintaan. Opettajana hopeaseppä
Jaana Oljakka.
Värin olemus ja maiseman luonne 15.-21.7.

Hinta 477 €/OH1 ja 421 €/hlö/OH2
Tutustumme väriin monipuolisesti, värien
voimaan ja vuorovaikutukseen. Teemme
väriharjoituksia maalaamalla sekä maalaamme maisemaa havainnoiden sen luonnetta sekä värien vuorovaikutusta luonnossa. Opettajana taidemaalari Maria Kivistö.

Valamon opisto

27

Kultakirjonta 22.-31.7.

Hinta 608 €/OH1 ja 535 €/hlö/OH2
Kultakirjonnan kurssilla on mahdollista saada kosketus keskiaikaiseen ortodoksiseen
taidemaailmaan. Kurssilla opetellaan perinteistä kulta- ja silkkikirjontaa, jota käytetään
mm. tekstiili-ikonien ja kirkkotekstiilien koristamisessa. Harjoitustyönä tehdään esim.
kirjanmerkki. Teorialuennoilla perehdytään
pistokirjontaan sekä kasvi- ja ristikuvioiden
symboliikkaan. Kurssi soveltuu sekä aiemmin kirjoneille että vasta-alkajillekin. Opettajina mestariompelijat Nina ja Nadezda
Osipova Pyhä Kolminaisuuden luostarista
Moskovasta. Opetus tulkataan suomeksi.
Kalligrafia:
italic-käsialan kehittäminen 1.-4.8.

häisemmin variaatioin, sekä italic-kirjoitusta
hallitsevalle, joka voi keskittyä variaatioihin
ja koristeellisiin kirjainmuotoihin. Opettajana kuvataiteilija ja kalligrafi Margit Nieminen.
Karjalainen kansanpuku:
päähine eli säpsä 16.-18.8.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Karjalaisen kansanpuvun feresin ja sarafaanin kruunaa perinnepäähine säpsä.
Juhlavampi naisen päähine on korkeampi sorokka. Kurssilla valmistamme säpsän
perinteisellä karjalaisella tekniikalla. Lisäksi
kerrotaan säpsän historiasta ja käyttötavasta. Tarvittavista materiaaleista ja työvälineistä ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
Opettajana FM taiteentutkija Leena Jääskeläinen.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kurssilla tutustut kalligrafin perinteisiin
työvälineisiin ja materiaaleihin sekä kirjainanalyysin perusteisiin. Opit kirjainten rakenteen, muodon ja mittasuhteiden merkityksen kirjoituksen visuaaliseen harmoniaan
sekä välistyksen ja käsialan rytmin vaikutuksen tekstin kauneuteen. Voit kokeilla kalligrafista ilmaisua kirjainmuotoja ja päätteitä
muuntamalla ja erityispiirteitä luomalla sekä
tekstin ja värien sommittelulla.
Kurssiharjoitteiden avulla käsi pyritään saamaan yhä varmemmaksi ja vapaammaksi.
Mallina käytetään kalligrafisia Italic-kirjainmallistoja (perusitalic ja variaatioita), joita
kukin soveltaa oman käsialansa mukaan.
Tekstiä elävöitetään koristeellisilla alkukirjaimilla. Kurssin harjoitustehtävät sidotaan
pienimuotoiseksi kirjaksi (japanilainen kirjansidonta).
Kurssi soveltuu aloittelijalle, joka voi keskittyä italicin perusmuodon oppimiseen vä-

28

Valamon opisto

Käspaikka, alkeet 2.-5.9.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kurssilla opetellaan etupistokirjonnan perusteet pienten kuvioaiheiden kautta, valmistetaan yksi tai useampi pieni työ. Tutustutaan
kuvioiden symboliikkaan ja käspaikan käyttötarkoituksiin ortodoksisessa perinteessä.
Tarvittavia materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Opettajana käsityöläinen Kaisa Salo.
Käspaikka, jatko 6.-10.9.

Hinta 356 €/OH1 ja 315 €/hlö/OH2
Kurssi soveltuu etupistokirjonnan perusteet
hallitseville. Valmistetaan suurempi työ joko
valmista mallia käyttäen tai suunnitellaan
oma malli. Käspaikaksi soveltuvaa pellavakangasta voi ostaa opettajalta, ennakkotilaukset ilmoittautumisen yhteydessä. Opettajana käsityöläinen Kaisa Salo.

Täällä on
Lintusillakin koti
Valamo on niin ihana paikka
käydä kursseilla saa parhainta
opetusta tietoa ja taitoa. Ihana
ja osaava henkilökunta aina
valmiita joustamaan ja huomioimaan toiveet ym. Täällä mieli
lepää ja luonnon ihanuus laittaa luovuudenkin kukkimaan.
SATU OJALA
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Luovasti hopeasta: jalometallityön
alkeet 23.-26.9.

Huuliharppu
– pieni suuri soitin 14.-17.10.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2

Haluaisitko oppia tekemään jalometallitöitä?
Tule kokeilemaan ja opettelemaan perustaitoja Valamon opiston pajassa. Kurssilla ei
tarvita aiempaa kokemusta. Materiaalit eivät
kuulu kurssin hintaan. Opettajana hopeaseppä Jaana Oljakka.

Kurssi on matalan aloituskynnyksen johdatus huuliharppumusiikin ihmemaailmaan,
kuitenkin tasosta tinkimättä. Pienestä koostaan ja vaatimattomasta olemuksestaan
huolimatta huuliharppu on merkittävä ja
monipuolinen instrumentti, jolla on takanaan yli 200-vuotinen historia. Kurssilla
käsitellään huuliharpun erilaisia soittotekniikoita, erilaisia virityksiä ja musiikkityylejä,
sekä huuliharpun oikeaa hoitoa ja huoltoa.
Ja tietysti myös soitetaan. Työskentelyn välineenä käytetään C-duurivireistä ns. bluesharppua. Opettajana Pentti Pohjalainen.

Sienivärjäys 26.-29.9.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kurssilla tutustutaan ympäristöystävällisen värjäyksen periaatteisiin. Ympäröivästä
luonnosta kerätään värisieniä ja värjätään
niillä villalankoihin syksyn sienien värit.
Henkilökohtaiset työtarvikkeet ja materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan. Opettajana
tekstiilimuotoilija (AMK) Leila Frisk.

Karjalainen kansanpuku: esiliina eli
peretniekka 15.-17.11.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Kurssilla valmistetaan karjalaiseen kansanpukuun feresiin kuuluva esiliina eli peretniekka. Lisäksi kerrotaan esiliinan historiasta ja käytöstä. Tarvittavista materiaaleista
ja työvälineistä ilmoitetaan ennen kurssin
alkua. Opettajana FM taiteentutkija Leena
Jääskeläinen.

30

Valamon opisto

Luovasti hopeasta: emalointi 2.-6.12.

Hinta 356 €/OH1 ja 315 €/hlö/OH2
Tule tekemään emalikoruja joululahjaksi ystävälle tai ilahduttamaan itseäsi. Kurssi sopii
kaikille. Materiaalit eivät kuulu kurssin hintaan. Opettajana Jaana Oljakka.
Himmelit, jatko 9.-12.12.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Tule tekemään perinteinen olkihimmeli tai
moderni seinähimmeli – tai molemmat!
Oman mallisi voit valita Eija Kosken kolmesta himmelikirjasta, joista uusin on ilmestynyt
syksyllä 2017. Opettajana toimii Eija Koski.

Maalausretriitti: hiljaisuuden
kuuntelijat 12.-15.12.

Hinta 315 €/OH1 ja 281 €/hlö/OH2
Maalaamme sisäisestä hiljaisuudesta tuoden näkymätöntä näkyväksi. Tekniikkana
akvarellit, märkää märälle ja kuultomaalaus,
joihin opastetaan kurssilla. Materiaalit kuuluvat kurssin hintaan. Opettajana taidemaalari Maria Kivistö.
Himmelit, alkeet 13.-15.12.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Tule tekemään perinteinen olkihimmeli tai
moderni seinähimmeli – tai molemmat!
Oman mallisi voit valita Eija Kosken kolmesta himmelikirjasta, joista uusin on ilmestynyt
syksyllä 2017. Opettajana toimii Eija Koski.
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Elämäntaidot

Ilon inventaari 4.-6.1.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Elämä on lahja ja iloksi meidät on toisillemme luotu! Mutta miksi ilo katoaa niin helposti, mistä sitä löytäisin ja onko olemassa
pysyvää iloa? Tule yhdessä etsimään, jakamaan ja löytämään myös uusia ilonaiheita
pyhäpäivän rauhassa. Opettajana LTO, yrittäjä, kirjailija Eija Orpana.

sa, tiedostaen tai tiedostamattamme, aina
omalla ainutkertaisella tavallamme. Olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa
tajunnallisuuden, kehollisuuden sekä situationaalisuuden ulottuvuuksilla. Meillä on
oikeus ja vapaus olla vastuullisia valitsijoita
ja tuntijoita omassa elämässämme. Opettajana Jaana Huovinen.
Talviretriitti 22.-24.2.		

Polku oman tietoisuuden
kynnykselle 15.-17.2.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Tule tietoisemmaksi omasta itsestäsi. Käytämme kaikkia aistejamme, reagoimme, toimimme, opimme, ajattelemme, muistamme, hahmotamme, luulemme ja annamme
merkityksiä oman kokemushistoriamme
kautta, tietyllä vireydellä, tietyssä tilantees-

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Tule hiljentymään puhtaiden hankien keskelle Valamoon! Retriitin ohjelmassa ohjattu käynti talvisella luostarin hautausmaalla,
jäälyhtyjen valmistusta ja lumikenkäkävelyä,
sään niin salliessa. Mahdollisuus omatoimiseen hiihtoon, joten ota sukset mukaan!
Lisäksi hiljennymme musiikkia kuunnellen
ja tutustumme luostarin kirkkoon ja sen ikoneihin. Retriitin ohjaajana Juha Riikonen.

EROSEMINAARI -menetelmäkoulutus

Kouluttajana Suomalaisen eroseminaarin kehittäjä,
kirjailija ja kouluttaja Marianna Stolbow
Suomalainen eroseminaari® -menetelmäkoulutus on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille, teologeille sekä kasvatusalalla työskenteleville. Koulutus auttaa konkreettisten
harjoitteiden avulla kohtaamaan eropohdinnoissa kamppailevan aikuisen, tukee
tätä eroprosessissa ja valmistaa mahdollisen eropäätöksen tuomiin vanhemmuuden
haasteisiin.
Menetelmä on toiminnallinen, ennaltaehkäisevä ja alalla arvostettu. Marianna
Stolbowin kouluttamat asiantuntijat voivat

hyödyntää kurssia joko perustamalla oman
eroseminaariryhmän (mahdollista jo koulutuksen aikana) tai hyödyntämällä mallia niin
terapiatyössä kuin kaikilla niillä aloilla, joilla
kohtaa eroa harkitsevia tai eroa läpikäyviä
perheitä.
Koulutuspäivät Valamon opistolla:
20.-21.5.2019
29.-30.8.2019
28.-29.9.2019
31.10-1.11.2019

Hintatiedot tarkentuvat myöhemmin: valamo.fi/valamon-opisto
Lisätietoja: mariannastolbow.fi/2017/07/04/eroseminaarien-ohjaajakoulutus/
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”Opisto on ihana ja turvallinen
Koti, jossa on ihana oppia
parhaan opetuksen ja ihanien
ihmisten kanssa. Kiitos :)”
TIINA

Konfliktien hallinta
elämäntaitona 1.-3.3.

Parasta minussa – omaan pienoisesitykseen tähtäävä kurssi 22.-24.3.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2

Nostetaan kissa pöydälle. Olemme erimieltä. Olemme olleet pitkään riidoissa. Olemme
olleet niin kauan, että ristiriitamme haittaa jo
työntekoja ja heijastaa negatiivisella tavalla
ympärillä oleviin ihmisiin. Tulokset kärsivät.
Mikä neuvoksi tästä umpikuja tilanteessa?
Tuntuuko tutulta? Olenko itse vastaavassa
tilanteessa tai näenkö työtovereissa konfliktin aineksia. Mitä tehdä? Voinko tehdä asialle
jotakin? Jokainen meistä voimme tehdä paljon asian hyväksi. Voimme tehdä paljonkin.
Voimme ottaa askeleita asian selvittämiseksi – ”pöydän puhdistamiseksi”.

Olisiko elämästäni esitykseksi? Mikä erottaa minut muista? Kurssi auttaa jalostamaan
omista erityispiirteistä ja elämän käännekohdista kiinnostavaa katsottavaa. Kurssin
pohjana on opettajan tekemä, ikänaisen
hiusongelmista kertova Karvan verran -lyhytelokuva. Opettajana YTM, kulttuuritoimittaja ja ohjaaja Anne Välinoro.

Kurssin ohjaajana on Taisto Riimukallio, joka
on sertifioitu ohjaamaan ja kouluttamaan
henkilöitä työpaikan konfliktien hallitsemiseen.

Oman elämäni pääroolissa 4.-7.4.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Onko sinulla tavoitteita, pieniä tai suuria
unelmia, jotka hukkuvat arjen kiireiden alle
tai joita siirrät jatkuvasti tulevaisuuteen? Haluaisitko voida paremmin ja elää enemmän
itsesi näköistä elämää juuri nyt?
Opettajana FM, LCA Life Coach®, hyvinvointi- ja mentaalivalmentaja Heli Väisänen.
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Aarteen etsintää tarinan avulla 2.-5.5.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Nouse Voimalinnun selkään, löydä oma Luovuuden lähteesi ja Hiljaisuuden metsäsi…
Kurssilla unohdetaan kaikki suorittaminen
ja stressi, avataan seikkailun ovi ja lähdetään tunteiden ja unelmien maisemiin. Jokainen luo tarinan avulla oman polkunsa ja
tekee kirjoitusmatkan, jonka päästä löytyvä
aarre kertoo ikiomasta, sisäisestä voimasta
ja aidosta luovuuden ilosta. Tarinan muoto
ei ole säilynyt nuotioajoilta asti suotta: se
koskettaa ihmismielessä niitä alueita, joilla
koemme syvintä vastavuoroisuutta ja empatiaa. Tule siis mukaan: tartutaan sulkakyniimme ja luodaan oma, luottamuksellinen
nuotiopiirimme!
Oppaana toimii kirjailija, sanataideohjaaja &
Lapin yliopiston kurssin taivaltanut tarinamestari Annika Eräpuro.
Sukupuusta tarinoiksi 17.-19.5.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Vapaa kirjoittajaryhmä, jossa tehdään harjoituksia kunkin illan teemaan liittyen. Kirjoitetaan välillä totta ja välillä valehdellaan
armotta – niin kuin oikeat kirjailijat tekevät.
Rakennetaan kirjoittaen oma sukupuu, etsitään synnyinsyli, löydetään lapsuuden leikkejä, rakkautta. Joskus surua ja suuttumusta.
Kyse ei ole perinteisestä omaelämänkerrallisesta kirjoittamisesta vaan kirjallisuusterapeuttisten menetelmien hyödyntämisestä
ylisukupolvisten teemojen ymmärtämiseksi.
Asetut puun alle ja keräät sukupuusi hedelmät. Syliisi voi pudota aarre, jota et osannut
odottaa.
Perustuu Marianna Stolbowin teoksen Vanhempieni kaltainen teemoihin. Opettajana
Suomalaisen eroseminaarin kehittäjä, kirjailija ja kouluttaja Marianna Stolbow.

Kevätretriitti 17.-19.5.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Keväinen luonto herää ja kutsuu Valamoon!
Retriitin ohjelmassa mm. käynti luostarin
hautausmaalla ja matkamiehen ristillä. Keitämme nokipannukahvit laavulla. Asiantuntijan opastuksella opimme tunnistamaan eri
muuttolintujen laulua keväisessä metsässä. Mahdollisuus myös hiljentyä musiikkia
kuunnellen. Tutustumme luostarin kirkkoon
ja sen ikoneihin. Retriitin ohjaajana Juha Riikonen.
Lintuharrastuksen peruskurssi 31.5.-2.6.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Tule oppimaan ja kuuntelemaan lintuja keväiseen Valamoon. Opettajana aktiivinen
lintuharrastaja Janne Leppänen.
Tunne tunteesi – elä enemmän 3.-7.7.

Hinta 356 €/OH1 ja 315 €/hlö/OH2
Tunteet sävyttävät elämäämme. Ne ovat
mukana niin arjessa kuin elämän suurissa
ratkaisuissa. Kurssilla tutkimme omakohtaisesti, kuinka tunteet vaikuttavat ajatteluumme ja toimintaamme, kehoomme ja
kommunikointiimme. Opimme tunteiden
säätelytaitoja ja sitä, kuinka saamme tunne-energian parhaiten käyttöömme.
Opettajana FM, LCA Life Coach®, hyvinvointi- ja mentaalivalmentaja Heli Väisänen.
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haastatellut satoja ihmisiä eri lavoilla sekä
opiskellut ja opettanut esiintymistä lukuisilla foorumeilla, niin pyydettynä kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän on kulttuuri- ja
luonto-toimittaja Yle TV 1:n Puoli seitsemän
-ohjelmassa.
Herkkä ihminen 16.-18.8.

Hinta 297 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2
Arviolta 15–20 % ihmisistä on herkkiä tai
melko herkkiä, mikä merkitsee erilaisuutta
suhteessa valtaenemmistöön. Herkkyyttä
ei aina huomioida riittävästi ihmissuhteissa,
koulutuksissa ja työelämässä.
Kurssin tarkoituksena on lisätä tietoa herkkyydestä ja herkälle ihmiselle ominaisista
reagointi- ja kokemistavoista. Keskeisinä
teemoina ovat herkkyyden ilmeneminen,
herkkyyden arvostaminen sekä oman toiminnan ja tunteiden säätely. Myös stressiä
ja kuormittumista käsitellään. Miten johtaa
itseä, eheytyä ja lujittua herkkänä ihmisenä?
Miten käyttää herkkyyttä hyvän elämän rakentamisessa?
Läsnäoleva puhuminen ja vuorovaikutus
– kuuntele ja tule kuulluksi 9.-11.8.

Hinta 267 €/OH1 ja 241 €/hlö/OH2
Puhuminen on vuorovaikutusta, jossa kommunikoimme niin sanoin kuin kehollamme
ja läsnäolollammekin. Mutta myös tapamme kuunnella ja keskittyä toiseen ihmiseen
kertovat meistä paljon ja parhaimmillaan
toimivat vuorovaikutusta rakentaen. Kurssilla opiskellaan monipuolisesti vuorovaikutustaitoja: miten saat välitettyä viestisi
onnistuneesti, miten tuot itsesi esiin niin
henkilökohtaisissa keskustelussa, palavereissa kuin esiintymistilanteissakin ja kuinka
olet kommunikaatiossa läsnä juuri omana
itsenäsi – miten kuuntelet ja tulet kuulluksi.
Opettajana Juha Roiha, joka on pitkän linjan
tv- ja radiotoimittaja ja kulttuurin moniottelija, joka on työskennellyt niin TV 1:ssä,
Radio Suomessa kuin Radiomafiassakin,
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Kurssi sopii kaikille herkkyydestä kiinnostuneille sekä täydentävänä kokemuksena
aikaisemmilla kursseilla mukana olleille.
Kouluttajana vaativan erityistason psykoterapeutti, työ- ja organisaatiopsykologi, PsL
Erja Kemilä.
Ruskaretriitti 30.8.-1.9.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Nykyinen suorituskeskeinen elämäntapa,
joka tähtää kaikessa yhä parempien tuloksien tekemiseen, johtaa päivittäiseen kiiruhtamiseen. Aikaa ei jää pelkkään olemiseen,
jota pidetään ajan hukkaamisena. Oleminen
ei kuitenkaan ole toimettomuutta. Hiljaisuudessa ihminen kohtaa vapaasti omat ajatuksensa ja tunteensa ja antaa kasvualustan
omalle sisäiselle luovuudelleen. Aistejaan ja
sisintään voi herkistää kuuntelemalla ja tark-

kailemalla luonnon ääniä luostarin hautausmaalla, Rukousmetsäpolulla sekä Vaeltajan
ristillä. Retriitin ohjaajana Juha Riikonen.
Käännetään vielä yksi kivi 30.8.-1.9.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Kurssin aikana käydään läpi parisuhteiden
pulmakohtia, omaa tapaa olla suhteessa,
päätöksiä edeltävää eroprosessia tunnetasolla sekä keinoja löytää uusia näkökulmia
vanhaan suhteeseen. Tarkoitus on tutkia,
mitä itse voisi vielä tehdä toisin, löytyykö mielikuvitusta, voimaa, taitoa ja tahtoa
toimia toisella tavalla ja mitä tästä seuraisi
omassa parisuhteessa.
Kurssia suositellaan eroa harkitseville aikuisille myös mahdollisen eropäätöksen
ehkäisemiseksi tai eron jälkeisen arjen ja
vanhemmuuden tukemiseksi. Kurssille
voi osallistua yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Kaikki harjoitukset keskittyvät
kuitenkin omiin parisuhdemaneereihin ja
–keinovalikoimaan, jota tutkitaan yksilötasolla. Tavoitteena oman toimintakulttuurin
tarkastelu uusista, odottamattomista näkökulmista. Kurssi koostuu mutkattomista
toiminnallisista harjoitteista, luennoista ja
pienryhmäkeskusteluista.
Opettajana Suomalaisen eroseminaarin kehittäjä, kirjailija ja kouluttaja Marianna Stolbow.
Alkoholismi koko perheen sairautena
20.-22.9

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Millainen sairaus on alkoholismi? Kurssilla
alkoholismia käsitellään fyysisenä, henkisenä sekä ennen kaikkea hengellisenä, koko
perheen sairautena. Miten alkoholismista
voivat toipua niin läheiset kuin alkoholistitkin? Isoihin kysymyksiin haetaan vastauksia
perehtymällä AA-liikkeen 12 askeleeseen
sekä ortodoksiseen hengellisyyteen. Opettajana isä Johannes Lahtela.

Elämänkirjo värein ja kuvin 26.-29.9.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kurssilla on kuvailmaisun lisäksi mahdollisuus pysähtyä oman itsen äärelle. Värien
ja kuvien avulla peilaamme ja käsittelemme erilaisia elämän kysymyksiä ja tunteita;
Kuinka voin? Mistä mielekäs elämä rakentuu? Kuinka arvostan itseäni? Tämä auttaa
lisäämään itsetuntemusta ja syventämään
minätietoisuutta.
Kurssille osallistuminen ei edellytä maalaustaitoja. Teknisen osaamisen sijaan keskitymme tunneilmaisuun. Tekemisen luonne
on kannustava ja lähtökohta henkilökohtaista kädenjälkeä tukeva. Jokainen työskentelee omilla väreillä ja välineillä. Kurssilla käytettäväksi soveltuvat hyvin akryylivärit sekä
kaikki muut värit paitsi öljyvärit.
Opettajana taiteilija ja kuvailmaisun opettaja
Kirsi Ryynänen.
Kiitollisuus ja kiireettömyys voimana
kaamoksessa 24.-27.10.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kuinka löytää ja luoda kiireetön ja kiitollinen
mieli voimaksi arjessa? Jätä huolet ja hälinä
hetkeksi. Pysähdytään ja voimaannutaan yhdessä kiireettömästi - keskustelemaan ja
kiittämään kuluneesta kesästä, vuodesta ….
elämästä. Opettajana LTO, yrittäjä, kirjailija
Eija Orpana.
Rakastava valinta - parisuhteen
parhaaksi 1.-3.11.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Kurssilla tutustutaan parisuhteen käsikirjoituksen käsitteeseen sekä omaan rooliini
ihmissuhteissa. Perehdymme tunteidenilmaisutaitoihimme, tapoihimme osoittaa
rakkautta ja purkaa suuttumustamme arjen
keskellä. Mistä riemastun, mitä arastelen,
mitä suren. Mistä identiteettikriisit kertovat?
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”Valamon opiston
kursseissa on mielestäni kaksi
keskeistä tekijää: ensinnäkin
luostarin alueen rauha ja
toisena intensiivinen opiskelu
erinomaisen opettajan
johdolla, ehkä kolmantena
vielä kurssilaisten keskeinen
yhteenkuuluvuus.”
SEPPO SEPPÄLÄ
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Harjoittelemme sisäistä keskustelua ja sitä,
kuinka saman kumppanin kanssa löytyy tarvittaessa uusi tapa toimia, kohdata, kertoa ja
kuulla. Parisuhteen käsikirjoitus muuttuu ja
tarinamme jatkuu parisuhteen perustaidot
omaksuttuamme entistä parempana.
Opettajana Suomalaisen eroseminaarin kehittäjä, kirjailija ja kouluttaja Marianna Stolbow.
Kasvata luja, joustava mieli –
mentaalisen vahvuuden lyhyt
oppimäärä 8.-10.11.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Mentaalisesti vahva ihminen voi paremmin
ja osaa nauttia enemmän elämästään. Hän
uskaltaa asettaa terveet rajat omalle jaksamiselleen, haastaa itsensä positiivisesti ja
saa itsestään enemmän irti, silloin kun siihen
on tarvetta. Mentaalinen vahvuus parantaa
myös mielen ja kehon yhteispeliä.
Opettajana FM, LCA Life Coach®, hyvinvointi- ja mentaalivalmentaja Heli Väisänen.
Herkkä ihminen 15.-17.11.

Hinta 297 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2
Arviolta 15–20 % ihmisistä on herkkiä tai
melko herkkiä, mikä merkitsee erilaisuutta
suhteessa valtaenemmistöön. Herkkyyttä
ei aina huomioida riittävästi ihmissuhteissa,
koulutuksissa ja työelämässä.
Kurssin tarkoituksena on lisätä tietoa herkkyydestä ja herkälle ihmiselle ominaisista
reagointi- ja kokemistavoista. Keskeisinä
teemoina ovat herkkyyden ilmeneminen,
herkkyyden arvostaminen sekä oman toiminnan ja tunteiden säätely. Myös stressiä

ja kuormittumista käsitellään. Miten johtaa
itseä, eheytyä ja lujittua herkkänä ihmisenä?
Miten käyttää herkkyyttä hyvän elämän rakentamisessa?
Kurssi sopii kaikille herkkyydestä kiinnostuneille sekä täydentävänä kokemuksena
aikaisemmilla kursseilla mukana olleille.
Kouluttajana vaativan erityistason psykoterapeutti, työ- ja organisaatiopsykologi, PsL
Erja Kemilä.
Ole eduksesi!
Julkisen esiintymisen taika 22.-24.11.

Hinta 267 €/OH1 ja 241 €/hlö/OH2
Esiintyminen on tiivistämisen ja läsnäolon
taidetta, jossa sisältö, persoona ja tunne
kohtaavat. Kurssilla harjoitellaan julkista
esiintymistä, äänen käyttöä ja jännityksen
hallintaa sekä vahvistetaan omia parhaita
puolia esiintyjänä. Tule oppimaan, miten
saat oman itsesi kautta sanomasi perille,
miten vakuutat toisen ja hurmaat yleisön.
Teemme runsaasti erilaisia harjoituksia. Jokainen kurssilainen saa henkilökohtaisen
palautteen sekä ohjeistuksen, miten omaa
esiintymistään voi parantaa.
Opettajana Juha Roiha, joka on pitkän linjan
tv- ja radiotoimittaja ja kulttuurin moniottelija, joka on työskennellyt niin TV 1:ssä,
Radio Suomessa kuin Radiomafiassakin,
haastatellut satoja ihmisiä eri lavoilla sekä
opiskellut ja opettanut esiintymistä lukuisilla foorumeilla, niin pyydettynä kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän on kulttuuri- ja
luonto-toimittaja Yle TV 1:n Puoli seitsemän
-ohjelmassa.
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Kulttuuri

Neuvostoajan ortodoksisuus- kärsimys
ja vankileirit kirjallisuudessa 18.-20.1.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Mitä yhteistä on Feodor Dostojevskilla, Jevgenia Ginzburgilla, Hilma Kilkkisellä, Unto
Parvilahdella, Aleksander Solzhenitsynillä,
Varlam Shalamovilla ja Jevgeni Vodolazkinilla? Jokainen heistä on kuvaillut kokemuksia
venäläisellä vankileirillä, sen ”vedenalaista
maailmaa”, kamppailua eloonjäämisestä,
valintoja hyvän ja pahan keskellä. Selviytyjät
ovat kysyneet itseltään, onko kohdattuaan
absoluuttisen pahan parempi olla kokemastaan vaiti? Miksi kuitenkin eräät vankileirikuvaukset ovat maailmankirjallisuuden
klassikoita? Mitä nykyihmisen tulee tietää
vainojen ja puhdistusten vaietusta ja pimeästä historiasta? Miksi totuuden ja sovituksen kysymykset ovat yhä ajankohtaisia?
Tällä kurssilla perehdytään venäläisen yhteiskunnan ”vankileirien saaristoon”, ilmiön taustaan, historiaan ja sitä kuvanneiden
kirjailijoiden tuotantoon, sen merkitykseen
ja jälkipuintiin. Kurssi sisältää ennakkotehtävän, alustuksia, keskusteluja, dramatisointeja ja pohdintoja.
Vetäjät ovat kaksi monipuolista venäläisen
kulttuurin asiantuntijaa, Valamon taiteilijoihin kuuluva professori, kirjailija Markku Kivinen ja suomentaja, tietokirjailija Elina Kahla.

maannuttavan kumppanin niin elämän
iloissa kuin suruissakin. Kurssin vetäjänä on
rakastettu radiopersoona MuM Risto Nordell, joka on toimittanut oopperaohjelmia
Yle Radio 1:ssä yli 30 vuoden ajan.
Sofian tyttäret
– suuret naisfilosofit 15.-17.2.

Hinta 267 €/OH1 ja 241 €/hlö/OH2
Kurssilla esitellään joukko naisfilosofeja,
jotka ovat tuoneet merkittävän lisän länsimaiseen ajatteluun. Miesfilosofeista opitaan
yhtä ja toista jo peruskoulussa, mutta monet
tärkeimmistäkin naisfilosofeista tunnetaan
huonosti. Kurssilla tutustutaan seuraaviin filosofeihin sekä heidän elämänkohtaloihinsa
ja keskeisiin oivalluksiinsa: Aspasia (400luku eKr.); Hypatia (k. 415); Hildegard Bingeniläinen (1098–1179); Mary Wollstonecraft
(1759–1797); Edith Stein (1891–1942); Hannah Arendt (1906–75); Simone de Beauvoir
(1908–86); Simone Weil (1909–43); Jean
Iris Murdoch (1919–1999); Luce Irigaray (s.
1930); Martha Nussbaum (s. 1947).
Opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.
Kohtaamisen mahdollisuus ja
edellytykset dialogisen filosofian
valossa 28.2.-3.3.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Klassinen musiikki tutuksi 1.-3.2.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Kuuntelemme yhdessä runsaasti musiikkia
ja keskustelemme sen herättämistä tunteista ja mielikuvista. Tutustumme klassisen
musiikin kiehtovaan maailmaan, eri aikakausiin ja niiden tärkeimpiin säveltäjiin.
Kurssin jälkeen tiedämme myös, kenen
kanssa Bach joutui käsirysyyn ja miksi
Beethoven erotti alituiseen palvelijoitaan.
Poistamme ennakkoluuloja klassisesta musiikista ja teemme siitä elinikäisen ja voi-

Seminaarissa tutustumme dialogiseen filosofiaan ja pohdiskelemme ihmisen kohtaamisen haasteita ja mahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa. Dialogisen
filosofian myötä pohdittavaksi tulee myös
erilaiset ihmiskäsitykset, ja niihin liittyvät
mahdollisuudet ja rajoitteet toisen ihmisen
kohtaamisen kannalta. Dialogisen filosofian
lähtökohtia avataan Martin Buberin ja Emmanuel Levinas’n kautta unohtamatta suomalaisiakaan asiantuntijoita.
Dialogisesta kahdenkeskisyydestä laajennamme näkökulmaamme tarvittaessa myös
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kolmanteen, eli ryhmäilmiöihin. Ja osallistujilla on aina mahdollisuus nostaa ryhmän
pohdittavaksi juuri heitä kiinnostavia aspekteja tai omia kokemuksia liittyen toisen
ihmisen kohtaamiseen. Opettajana FT, psykologi ja psykoterapeutti Veli Matti Heikkilä.
Elämän puu:
Terrence Malickin elokuvat 28.2.-3.3.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Terrence Malickin elokuvat ovat perusasioiden äärellä: niissä käsitellään elämän
syntyä, uskontoa, perhesuhteita ja amerikkalaista yhteiskuntaa. Ensimmäisen kerran
laajempaa huomiota ohjaaja sai elokuvallaan Onnellisten aika (1978), joka voitti Oscarin parhaasta kuvauksesta. Hän on myös
tehnyt elokuvan Uusi maailma (2005) Yhdysvaltain synnystä, kun ensimmäinen siirtokunta perustettiin itärannikolle. Näiden
elokuvien lisäksi kurssilla katsotaan ylistetty
elokuva Elämän puu (2011), joka punoo yhteen Malickin elokuvien teemoja. Kaikissa
elokuvissa on suomenkieliset tekstitykset.
Opettajana FT, kirjailija Heikki A. Kovalainen.
Sitoutuminen 22.-24.3.		

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Ihmisen suurimpia haasteita on sitoutuminen luonteensa näköiseen elämäntehtävään
ja maailmankatsomukseen. Mutta miten
me tunnistamme oman sitoutumisemme
suunnan? Ja mitä sitoutuminen vaatii toteuttajaltaan? Elokuvaohjaaja, kirjailija Rax
Rinnekangas lähestyy aihetta kahden sitoutumisen mestarin elämänfilosofioiden ja
tuotantojen kautta: sveitsiläisranskalainen
kuvanveistäjä, taidemaalari Alberto Giacometti (1901-66) oli riisutun muodon ja
askeettisen elämänasenteensa tinkimätön
toteuttaja ja suomenruotsalainen runoilija,
filosofi Gösta Ågren (s. 1936) on teoksissaan sitoutunut Vapahtajan ja vapahdetun
– kuolevaisen ihmisen – välisen mysteerion
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tutkimiseen. Seminaarissa aihepiiriä avataan myös Rax Rinnekankaan elokuvien ja
yhteisten keskustelujen kautta. Opettajana
Rax Rinnekangas.
Hengellisyys Juhani Peltosen
tuotannossa 29.-31.3.

Hinta 267 €/OH1 ja 241 €/hlö/OH2
Suomen Tšehoviksi sanottu Juhani Peltonen
on muutakin kuin Elmon kirjoittaja. Hänen
teoksissaan ihminen etsii itseään, eikä ole
varma, soisiko löytävänsä. Sipulikupolikirkot ja omenapuut tuovat rauhaa ja uskonto on läsnä, mutta Peltosen hengellinen
pohdinta ei rajoitu ainoastaan uskontoon
vaan tavoittelee maailmankaikkeuden ääriä.
Peltonen hallitsee laajan kerronnan lisäksi
myös nopean ja humoristisen ilmaisun. Sanan ja lauseen rytmiikassa sekä tunnelman
luomisessa hänen tyylinsä on täysin omintakeinen. Peltosen tuotannosta käsitellään
yksityiskohtaisesti ainakin romaaneja Jumalan kuopus, Kuolemansairauteen rinnastettava syli-ikävä ja Elmo sekä novellikokoelmaa The end.
Kurssin opettaja Juha Roiha on pitkän linjan
tv- ja radiotoimittaja ja kulttuurin moniottelija, joka on työskennellyt niin TV 1:ssä,
Radio Suomessa kuin Radiomafiassakin,
haastatellut satoja ihmisiä eri lavoilla sekä
opiskellut ja opettanut esiintymistä lukuisilla foorumeilla, niin pyydettynä kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän on kulttuuri- ja
luonto-toimittaja Yle TV 1:n Puoli seitsemän
-ohjelmassa.
Kirjoittamisen 7 salaisuutta 29.-31.3.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Haluatko oppia kirjoittamaan luovemmin,
kiinnostavammin ja merkityksellisemmin?
Kuuluuko kirjoittaminen työhösi tai onko se
sinulle tärkeä harrastus? Oletko valmis oppimaan & oivaltamaan sanojen voiman inspiroivassa ja rauhoittavassa ympäristössä?

”Valamon opisto ja
luostariympäristö tarjoavat ihmisen
etsinnälle vaihtoehtoja löytää itsensä
ja antaa kokemuksen yhteydestä
toisiin lähimmäisiin ystävällisessä
kohtaavassa hengessä.”

Kirjoittamisen 7 salaisuutta -kurssilla saat
käytännön työkaluja, teet harjoituksia ja
löydät innoitusta. Vahvistat käytännön kirjoittajaosaamista ja omaa, ainutlaatuista
ääntäsi. Syvennät myös kirjoittajan itsetuntemustasi ja hyödynnät paremmin omia
vahvuuksiasi. Kurssilla sekä inspiroidutaan,
että hiljennytään. Sen aikana tutkitaan kirjoittamisen avulla luovuutta, oman elämän
merkityksellisyyttä, valintoja ja mielikuvituksen meille tarjoamaa lahjaa kurottautua
kohti näkymätöntä. Opettajana kouluttaja,
FM, kirjailija Mertzi Bergman.

suunnattu kaikille kiinnostuneille, ensikertalaisille sekä aiheeseen jonkin verran perehtyneille. Opettajana Musiikkipedagogi AMK,
äänellä itkijä Emilia Kallonen.

Itkuvirrestä äänellä itkuun,
peruskurssi 4.-7.4.		

Lääketiedeseminaari Duodecim 17.-19.5.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kurssi perehdyttää kokemuksellisesti karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Henkilökohtaisella itkupolulla puretaan ja jaetaan
tunnekokemuksia omilla itkusanoilla ja sävelmällä luottamuksellisesti pienryhmässä
perinteen muotoa jatkaen. Peruskurssi on

Hiljaisuuden taiteilijat II 10.-11.5.

Hinta 164 €/OH1 ja 147 €/hlö/OH2
Toinen osa kolmiosaisesta maalaustaidetta
ja taiteilijoita käsittelevästä luentosarjasta.
Ohjelma päivitetään myöhemmin opiston
nettisivuille. Luennoitsijana näyttelijätaiteen
professori Hannu-Pekka Björkman.

Ohjelma ja hintatiedot tarkentuvat myöhemmin. Seuraa nettisivuja duodecim.fi ja
valamo.fi/valamon-opisto.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja
Valamon opiston yhteistyössä järjestämä
seminaari, jossa lääketiede ja kulttuuri kohtaavat, luennoitsijoina kotimaan parhaimmistoa.
Valamon opisto
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TAHTO JA HOHTO; MESTARIN VIIMEINEN TOIVOMUS
- Ritva ja Kalle Holmbergin juhlaseminaari 14.-16.6.2019
Hinta 297 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2
Teatteriohjaajat Ritva ja Kalle Holmberg
olivat olennainen osa Valamon kulttuuria
yli 30 vuoden ajan.
Kirjailija Annina Holmbergin teos ”Tahto ja Hohto” on kuvaus äitinsä pitkästä
urasta ja maailmankuvasta. Elokuvaohjaaja, kirjailija Rax Rinnekankaan teos
”Mestarin viimeinen toivomus” on kuvaus keskusteluista Kalle Holmbergin
kanssa ja harvinaisesta luku-urakasta,
johon Kalle komensi ystävänsä ennen
poismenoaan Terhokodissa: ”Veli hyvä,
tule Valamoon ja lue siellä tuhat sivuinen Dostojevskin Karamazovin veljekset
kolmeen kertaan ja tule joka ilta Valamon hautausmaalle kertomaan Ritvalle
ja minulle, miten lukeminen edistyy.”

Juhlaseminaarissa Holmbergit tunteneet
henkilöt; teatteriohjaaja Kristian Smeds,
näyttelijä, pappi Johannes Lahtela, toimittaja Taina West, näyttelijä, kirjailija
Hannu-Pekka Björkman ja Annina Holmberg sekä Rax Rinnekangas keskustelevat teosten teemoista.
Ohjelmaan sisältyy panihida, muistopalvelus, Holmbergien haudoilla.

Kuva: Laura Malmivaara

Hyvän elämän filosofia 31.5.-2.6.

Hinta 267 €/OH1 ja 241 €/hlö/OH2
Pythagoras, Diogenes, Sokrates, Platon,
Aristoteles ja lukuisat muut antiikin filosofit
etsivät hyvään elämään johtavaa viisautta.
Mitä heiltä voi oppia?
Keskiajan ensimmäiseksi filosofiksi mainittu
Boethius kertoo, kuinka naiseksi henkilöitynyt filosofia lohduttaa häntä, kun hän viruu
vankityrmässä kuolemaan tuomittuna. Voiko filosofia auttaa kuolemaansa kohti kulkevaa ihmistä?
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Muinaisen Bysantin pääkaupungin Konstantinopolin kauneudestaan kuulu kirkko Hagia
Sofia oli pyhitetty ikuiselle viisaudelle. Joissakin ikoneissa Sofia istuu taivaallisella valtaistuimella. Onko viisautta etsittävä tuonpuoleisesta?
Utilitaristisen etiikan mukaan oikeita ovat
teot, jotka tuottavat mahdollisimman suuren onnen mahdollisimman monelle. Voiko
onnen määrän arvioida jollakin pätevällä tavalla? Saadaanko ihmiset tekemään onnellisuutta lisääviä tekoja kepin vai porkkanan
avulla?

Marxismi-leninismi pyrki toteuttamaan
ihanneyhteiskunnan väkivaltaisen vallankumouksen keinoin. Voiko tarkoitus pyhittää
keinot? Onko ihminen pohjimmaltaan hyvä
vai paha? Vai onko hän ruumiillistunut ristiriita, kuten Kierkegaard uskoi, tai taivaan
ja helvetin avioliitto, kuten runoilija William
Blake väitti?
Tervetuloa pohtimaan hyvän elämän ehtoja.
Opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.
Laulukurssi laulutaidottomille 16.-18.6.

Hinta 307 €/OH1 ja 281 €/hlö/OH2
Ahdistaako yhteislaulu? Jännittääkö joululaulu? Harmillisen moni suomalainen pelkää
tai välttelee laulamista, koska on jostain joskus saanut käsityksen, ettei osaa laulaa. Tosiasiassa laulutaito ei ole muita taitoja kummempi: hyvällä ohjauksella ja harjoituksella
jokainen oppii. Hintaan sisältyy yksityinen
laulutunti á 15 min. Opettajana toimii musiikin lehtori Reijo Aittakumpu, jolla on yli
kahdenkymmenen vuoden kokemus kehittyvien laulajien kanssa työskentelystä.
Laulukurssi laulutaidottomille,
jatkokurssi 18.-20.6.

Hinta 307 €/OH1 ja 281 €/hlö/OH2
Ahdistaako yhteislaulu? Jännittääkö joululaulu? Harmillisen moni suomalainen pelkää

tai välttelee laulamista, koska on jostain joskus saanut käsityksen, ettei osaa laulaa. Tosiasiassa laulutaito ei ole muita taitoja kummempi: hyvällä ohjauksella ja harjoituksella
jokainen oppii.
Kurssilla tutustutaan laulamisen perusasioihin nollasta alkaen ääniharjoitusten, äänellä
leikittelyn ja helppojen laulujen avulla. Kurssilla lauletaan ryhmässä eikä ketään pakoteta laulamaan yksin muiden edessä. Mukaan
voivat tulla kaikki laulusta kiinnostuneet,
vaikka ei osaisi laulaa Ukko Nooaakaan! Hintaan sisältyy yksityinen laulutunti á 15 min.
Opettajana toimii musiikin lehtori Reijo Aittakumpu, jolla on yli kahdenkymmenen
vuoden kokemus kehittyvien laulajien kanssa työskentelystä.
Kirjoittamisen 7 salaisuutta,
jatkokurssi 27.-30.6.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Haluatko oppia kirjoittamaan luovemmin,
kiinnostavammin ja merkityksellisemmin?
Kuuluuko kirjoittaminen työhösi tai onko
se sinulle tärkeä harrastus? Oletko valmis
oppimaan & oivaltamaan sanojen voiman
inspiroivassa ja rauhoittavassa ympäristössä? Opettajana kouluttaja, FM, kirjailija Mertzi Bergman.
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Itkuvirrestä äänellä itkuun,
peruskurssi 18.-21.7.		

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Kurssi perehdyttää kokemuksellisesti karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Henkilökohtaisella itkupolulla puretaan ja jaetaan
tunnekokemuksia omilla itkusanoilla ja sävelmällä luottamuksellisesti pienryhmässä
perinteen muotoa jatkaen. Peruskurssi on
suunnattu kaikille kiinnostuneille, ensikertalaisille sekä aiheeseen jonkin verran perehtyneille. Opettajana musiikkipedagogi AMK,
äänellä itkijä Emilia Kallonen.

ja kristillisessä ihmiskäsityksessä. Kristillisen
ihmiskäsityksen äärellä viivymme hiukan
pidempään. Uskonnollisesta filosofiasta tie
vie filosofiseen antropologiaan, siitä keskeisiin psykologisiin ihmiskäsityksiin ja lopulta
niin sanottuun tieteelliseen ihmiskäsitykseen.
Kriittisen katsauksen teemme sekä tieteellisiin että totalitaarisiin ihmiskäsityksiin. Lopuksi
pohdimme mitkä tekijät haastavat ihmiskäsityksemme juuri nyt. Opettajana FT, psykologi
ja psykoterapeutti Veli Matti Heikkilä.
Viskikurssi 1.-3.11.

Hinta 267 €/OH1 ja 241 €/hlö/OH2
Luova kirjoittaminen 25.-31.7.

Hinta 477 €/OH1 ja 421 €/hlö/OH2
Kurssin aihepiiriin sisältyvät sekä runous
että kaikki proosan lajit pakinasta ja kolumnista romaaniin ja draamaan. Opetus rakentuu luennoista, harjoituksista, ryhmätöistä
ja kurssilaisten omien tekstien lähiluvusta.
Tekstit osallistujat voivat halutessaan tuoda mukanaan tai kirjoittaa kurssin aikana
annettavien harjoitusten pohjalta. Kurssilla
tutkitaan todellisuuden ja mielikuvituksen
rajoja, etsitään henkilökohtaista filosofiaa ja
mytologiaa luovan kirjoittamisen lähteeksi,
kehitetään omaa, elävää kieltä sekä pohditaan kielen ja maailman suhdetta. Ovatko
ajatukset sanoja vai kuvia, unet runoja vai
näytelmiä? Mitä tiedämme maailmasta kielen tuolla puolen? Opettajana kirjailija, FM
Torsti Lehtinen.
Ihmiskäsityksiä antiikista
nykypäivään 3.-6.10.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2
Seminaarissa käymme läpi ihmiskäsityksen pitkän historian lyhyessä ajassa lähtien
liikkeelle esihistoriallisesta, mytologisesta maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä,
josta etenemme kreikkalaiseen filosofiaan,
jonka jälkeen olemmekin jo kristinuskossa
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Kurssi pyrkii raottamaan viskin historiaa ja
kehitystä munkkien tuottamasta alkoholista
teollisen alkoholin kuningastuotteeksi ja takaisin munkkien haltuun. Käymme läpi valmistusvaiheet, kypsytysmenetelmät ja eri
maiden sekä alueiden viskien eroavaisuuden. Tutustumme mäskäykseen, tislaukseen
ja kypsytykseen niin teoriassa kuin osin
myös käytännössä. Opimme arvioimaan ja
vertaamaan viskejä ja niiden aromeita.
Kurssi järjestetään yhteistyössä Valamo Monastery Distilleryn kanssa. Opettajana toimii
tislaamon tuotantopäällikkö Asko Ryynänen.

Itkuvirrestä äänellä itkuun, jatko 1.-4.11.

Elävät kuvat 29.11.-1.12.

Hinta 295 €/OH1 ja 261 €/hlö/OH2

Hinta 267 €/OH1 ja 241 €/hlö/OH2

Kurssi perehdyttää kokemuksellisesti karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Henkilökohtaisella itkupolulla puretaan ja jaetaan
tunnekokemuksia omilla itkusanoilla ja sävelmällä luottamuksellisesti pienryhmässä
perinteen muotoa jatkaen. Jatkokurssilla
syvennetään aikaisempaa kokemusta ja
työstetään yhtä tai useampaa itkuaihetta ryhmän toiveita huomioiden. Opettaja
musiikkipedagogi AMK, äänellä itkijä Emilia
Kallonen.

Katsomme yhdessä elokuvia, jotka luotaavat syvältä ihmisyyden peruskysymyksiä:
rakkautta, intohimoa, elämän mieltä, kärsimystä ja kuolemaa. Kurssin ohjaaja taustoittaa kunkin elokuvan ja alustaa keskustelun
sen estetiikasta, arvomaailmasta ja elämänfilosofiasta. Katsottaviksi valitaan sekä
ajankohtaisesti kiinnostavia että klassikon
aseman saavuttaneita elokuvia. Yksityiskohtaiset ohjelmatiedot ilmoitetaan kurssin
alkaessa. Opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.

Ooppera tutuksi! 22.-24.11.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2
Kurssilla tutustutaan oopperan historiaan
barokista omaan aikaamme. Aihetta lähestytään perinteisillä luennoilla, mutta myös
oopperoita kuuntelemalla ja videotallenteita katselemalla, sekä kuulemastamme ja
näkemästämme keskustelemalla. Kurssin
vetäjänä on rakastettu radiopersoona MuM
Risto Nordell, joka on toimittanut oopperaohjelmia Yle Radio 1:ssä yli 30 vuoden ajan.

Kuva: Valamo Monastery Distillery
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Ortodoksinen usko
ja elämäntapa

AVOIN YLIOPISTO: ORTODOKSISEN TEOLOGIAN OPINNOT
3. tuutorointijakso Valamon opistossa:
Systemaattinen teologia 15.-16.2.2019

Tuutorointien tavoitteena on opiskelun tukeminen sekä opiskeluteknisesti että sisällöllisesti.

4. tuutorointijakso Valamon opistossa:
Eksegetiikka 10.-11.5.2019

Opiskelija suorittaa opintojaksot itsenäisesti.
Valamon opiston tuutoroinneissa syvennytään opintojaksojen keskeisiin asioihin ja ryhmässä nousseisiin kysymyksiin. Opiskelijan
on mahdollista hakea vahvistusta oppimaansa myös tutustumalla ja osallistumalla luostarin monipuoliseen jumalanpalveluselämään.

Opintojen hinta:
perusopinnot 220 €
aineopinnot 320 €
yksittäiset opintojaksot 10 € /opintopiste
Lisäksi Opiston tuutorointimaksu 50 € /kerta
Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.
Opinnot toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen
yliopiston avoimen yliopiston Aducaten kanssa.

Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi 11.-13.1.

Hinta 99 €/hlö. Kurssi saa tukea
Suomen ortodoksiselta kirkolta.
“Ortodoksinen jumalanpalvelus: jumalanpalvelusta koskevat säännöt ja nykyinen
luostarikäytäntö”
“Православное богослужение: Устав и
современная монастырская практика”
Задача курса - подробно познакомить слушателей со строем монастырского богослужения на примере монастыря Новый
Валаам и помочь глубже понимать происходящее во время церковных служб. Преподаватели: иером. Михаил, иеродиак.
Иаков.
Kokoöinen jumalanpalvelus 18.-20.1.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Kokoöinen jumalanpalvelus on kirkkomme
helmi, jota harvemmin Suomessa toimitetaan. Tällä kurssilla tutustumme palve-

Ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot
vastaavat tutkinto-opintojen rakennetta.
Tuutoreina TT Juha Riikonen ja
TM, pappismunkki Mikael.

lukseen sekä teoriassa että käytännössä.
Käymme läpi pala palalta palveluksen kaavan. Kurssilaiset vastaavat palveluksen aikana lukemisesta ja laulamisesta. Kokoöinen
jumalanpalvelus on hengellinen maraton.
Se vaatii paljon, mutta ripottelee hengellisiä
helmiä sydämiimme. Kurssille ovat kaikki
tervetulleita taitotasosta riippumatta. Opettajana Elia Pietarinen.
Valamon talkoolaiset:
vapaaehtoistyö Valamossa 20.-22.1.

Hinta 99 €/hlö
Valamon luostari ja opisto järjestävät tapaamisen luostarin talkoolaisille. Mukaan voivat
tulla yhtä hyvin Valamon konkarikävijät kuin
myös he, jotka vasta harkitsevat talkoolaisuutta luostarissa. Seminaarin tarkoituksena
on tarjota tietoa ortodoksisuudesta, luostarielämästä ja Valamosta yleensä sekä kehittää vapaaehtoistoiminnan käytännön järjestelyjä ja toteutustapoja sekä tutustua toinen
toisiimme. Useita opettajia.
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TULOSSA
Elokuun alussa 2019 pyhiinvaellus
Venäjän Karjalan luostareihin!

Teemme pyhiinvaelluksen lähiseuduillemme Venäjän Karjalaan. Kohteinamme
tällä kertaa ovat Äänisen ja Syvärin alueen
pyhät luostarit. Matka kestää 5 päivää.
Matkalle lähtijöiden ohjelmaan kuuluu lähijaksona opiston kurssi ”Ortodoksisuus
tutuksi: Pyhiinvaeltajan taival 28.-30.6”.
Tarkemmasta matkaohjelmasta ja
käyntikohteistamme sekä matkan
hinnasta kerromme nettisivuillamme
valamo.fi/valamon-opisto.
Seuraa siis ilmoitteluamme!
Pihkovan Kreml. KUVA: PIXABAY

Mitä, missä, milloin
ortodoksisuus 22.-24.1.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Mitä olet halunnut aina tietää ortodoksisuudesta ja ortodoksisesta kirkosta? Voit kysyä
kaikesta, mikä liittyy ortodoksiseen uskonelämään, tapoihin ja idän kirkon teologiaan.
Kurssi on tarkoitettu ihan vasta-alkajille
sekä niille, jotka ovat epävarmoja tiedoistaan. Kurssi muotoutuu osallistujien kysymyksiä ja vastauksia pohtien, mutta tarpeen
mukaan syvennämme näkemystä: mitä ortodoksinen kristillisyys on? Miten se näkyy
arjessa? Opettajana Juha Riikonen.
Church for Everyone 8.-10.2.

Participation fee is 99€ including tuition,
accommodation and meals written in the
program.
Orthodox Church in Finland welcomes
everyone to participate in church activi50
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ties, but how is it possible to find one’s way
to church on parish level without knowing Finnish language or parish people. This
course is a multicultural meeting point for
everyone interested. Discussion, workshops, ideas, multicultural food bazaar and
worship - come and see!
Luostariopasseminaari 8.-10.2.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Maria Matsi,
puh. 040 555 4702, maria.matsi@valamo.fi
Valamon opastustoiminta on vuosikymmeniä toiminut veljestön sekä vapaaehtoisten
oppaiden voimin. Oletko kiinnostunut luostarioppaan tehtävistä? Onko Valamon luostari ja ortodoksisuus sinulle jo tuttua? Onko
esiintyminen sinulle luontevaa? Tunnetko
olevasi mukavuusalueellasi suurtenkin ryhmien edessä? Haluatko tulla syventämään
omia tietojasi ja taitojasi? Seminaari antaa
valmiuksia mahdolliseen luostarioppaan
tehtävään.

Ortodoksisuus tutuksi: Jumalanpalvelukset ja niiden toimittajat 15.-17.2.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Ortodoksinen jumalanpalvelus tarkoittaa
yhteen kokoontumista ja toimimista yhteistä
päämäärää kohti. Jokaisella kirkon jäsenellä
on oma tehtävänsä. Maallikot ja papisto eivät ole erillisiä toimijoita, vaan kirkossa kaikki toimivat yhdessä. Pappeuteen vihityt on
valittu erityiseen palvelustehtävään, mutta
jumalanpalvelukseen osallistuvat kaikki. Jokaiselle voidaan löytää tehtävä Jumalan tahdon toteuttamiseksi. Kurssi on tarkoitettu
kaikille ortodoksisuudesta, ortodoksisesta
liturgisesta elämästä ja diakoniasta kiinnostuneille. Opettajana Juha Riikonen.
Kirkkolaulu tutuksi:
paastonajan veisuja 22.-24.2.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

mukaista. Ortodoksista rukousperinnettä ja
elämäntapaa valaistaan johdantoluennolla.
Retriitin ohjaajina isä Pertti Ruotsalainen ja
Juha Riikonen.
Liturgiikkaa diakoneille ja papeille 2:
Suuren paaston ja pääsiäisen
palvelukset 15.-17.3.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Kurssi on tarkoitettu niille, joita kiinnostaa
toimia seurakunnassaan diakonina tai pappina, tai jotka on jo vihitty noihin tehtäviin.
Kurssilla käydään läpi Suuren paaston ja
pääsiäisen jumalanpalvelusten rakenteet.
Pyhiin palveluksiin perehdytään käytännön
harjoitusten kautta. Suomen ortodoksisen
kirkon piispainkokous suosittelee Valamon
opistossa järjestettävää koulutusta niin diakoneiksi ja papeiksi aikoville kuin näitä tehtäviä jo hoitaville. Opettajana Juha Riikonen.

Kirkkovuodessa juhla ja paasto vuorottelevat. Paaston aika valmistaa meitä suureen
juhlaan. Kurssilla perehdytään monipuolisesti paaston ajan merkittävimpiin veisuihin,
jotka toistuvat erityisesti ennen pyhitettyjen
lahjain liturgiassa. Kurssi hyödyttää erityisesti kirkkokuorossa laulajaa, joka haluaa
oppia keskeisimmät suuren paaston veisut.
Tervetuloa intensiiviselle paastolaulukurssille Valamon rukoukselliseen ilmapiiriin!
Hiljaisuuden retriitti 6.-10.3.

Retriitin hinta 389 €/hlö OH1. Ohjelman mukaiset ruokailut sisältyvät kurssimaksuun.
Retriitissä laskeudutaan täydelliseen hiljaisuuteen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan
ja tilaa pyritään luomaan Jumalan äänen
kuulemiselle sydämessä. Retriitissä on
mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti papin kanssa, sekä ripittäytyä. Retriitin hengellinen anti on ortodoksisen kirkon
rukous- ja jumalanpalveluselämän hengen
Valamon opisto
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Ortodoksisuus tutuksi: Matka kohti
ylösnousemuksen juhlaa 15.-17.3.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Tällä syventävällä kurssilla tutustutaan ortodoksisen kirkkovuoden rikkaimpaan
jaksoon. Herran Pääsiäinen on kirkkovuoden suurin juhla, ”Juhlien Juhla ja Riemujen
Riemu”. Kirkko elää ylösnousemuksen joka
vuosi yhä uudelleen, sillä ylösnousemus
johtaa ihmistä kohti iankaikkisuutta. Kurssilla kuljetaan kohti ylösnousemusta jumalanpalvelusten, pyhien tekstien, ja niitä selittävien ikonituokioiden kautta. Opettajana Juha
Riikonen.
Puolustusvoimien hengelliset päivät
25.-26.4.

Jo perinteiseksi muodostuneita Puolustusvoimien Hengellisiä päiviä vietetään Valamossa kirkkaalla viikolla pääsiäisen jälkeen.
Luennoitsijoita hengellisillä päivillä on useita. Seuraa netti-ilmoitteluamme hengellisten päivien tarkemmasta ohjelmasta osoitteessa valamo.fi/valamon-opisto!

52

Valamon opisto

Kellonsoittajat 26.-28.4.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Ortodoksisen kirkon kellon soiton tarkoituksena on kuulostaa miellyttävältä: ”Hyvä
kello kauas kuuluu”. Kurssilla perehdytään
kirkonkellojen soittotekniikkaan ja -käytäntöön eri jumalanpalveluksissa.
Kurssi on tarkoitettu seurakuntien palkatuille ja vapaaehtoisille työntekijöille, jotka
avustavat jumalanpalveluksissa, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opettajina muusikko Vladimir Belov ja vahtimestari Eero
Hyvärinen.
Ortodoksinen pääsiäinen 26.-28.4.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Ortodoksinen pääsiäinen jatkuu pääsiäispäivien jälkeen vielä 40 vuorokautta. Tällä
”kirkkaan viikon” kurssilla syvennytään ortodoksisen kirkon suurimman juhlan Herran
Pääsiäisen sanomaan jumalanpalveluksiin
osallistumalla, sekä juhlasta kertovia teks-

tejä tulkitsemalla. Lisäksi käymme slaavimassa, eli viemässä pääsiäisen juhlaviestiä
naapuriperheisiin ja Lintulan luostariin. Valmistamme myös pääsiäiseen liittyvän käsityön. Opettajana Juha Riikonen.
Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi 3.-5.5.

Hinta 99 €/hlö. Kurssi saa tukea
Suomen ortodoksiselta kirkolta.
”Psykologiset ongelmat ortodoksisessa
perheessä”
“Психологические проблемы
современной православной семьи”
Данный курс познакомит слушателей с тем,
как можно преодолевать затруднения и
кризисы семейной жизни и воспитания детей в православных семьях в современном
мире. Преподаватель: Наталия Скуратовская, Психолог, психотерапевт, учредитель
и управляющий партнер консалтинговой
компании “Вив Актив”, преподаватель курса практической пастырской психологии,
куратор психологических секций на Международных образовательных Рождественских чтениях.
Seurakuntien ja hiippakuntien
kansliatyöntekijät 6.-8.5.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Kurssilla perehdytään kansliatyöntekijöiden tehtäväalaan ja sen kehittämiseen uutta
seurakuntajakoa odottaessa. Kurssi valmentaa valmisteilla olevaan ortodoksisen
kirkon suureen hallintouudistukseen.
Hiljaisuuden retriitti 6.-10.5.

Retriitin hinta 389 €/hlö OH1. Ohjelman mukaiset ruokailut sisältyvät kurssimaksuun.
Retriitissä laskeudutaan täydelliseen hiljaisuuteen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan
ja tilaa pyritään luomaan Jumalan äänen
kuulemiselle sydämessä. Retriitissä on

mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti papin kanssa, sekä ripittäytyä. Retriitin hengellinen anti on ortodoksisen kirkon
rukous- ja jumalanpalveluselämän hengen
mukaista. Ortodoksista rukousperinnettä ja
elämäntapaa valaistaan johdantoluennolla.
Lisäksi retriitin aikana vaelletaan luontopolku (4,5 km) sekä käydään luostarin hautausmaalla. Retriitin ohjaajina isä Pertti Ruotsalainen ja Juha Riikonen.
Kerubiveisukurssi 17.-19.5.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Pyhä Liturgia on koko luomakunnan yhteinen uhripalvelus. Kerubiveisussa samaistumme enkeleihin, joiden kanssa yhdessä
valmistaudumme toimittamaan liturgian
pyhintä hetkeä, eli pyhien lahjojen siunaamista Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Kurssilla harjoitellaan yleisimpiä kerubiveisuja kaikille sopivalla tavalla. Tervetuloa
kaikki kuorolaiset, sekä kuoroharrastusta
vasta aloittavat!
Valamon opisto
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KUVA: TRASPRD, CC BY-SA 4.0,
WIKIMEDIA COMMONS

Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi 5.-7.7.

Hinta 99 €/hlö. Kurssi saa tukea
Suomen ortodoksiselta kirkolta.
”Laatokan Valamon ja Uuden Valamon
välillä - Valamon historiaa 1918-1944”
“Между Ладожским и Новым Валаамом”

Ortodoksisuus tutuksi: Ortodoksiset
luostarit meillä ja muualla 17.-19.5.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Venäjän Karjala on täynnä vanhoja luostareita. Tunnetko niitä? Kurssilla käymme läpi
tunnetuimpia vanhoja karjalaisia luostareita ja niiden perinteitä. Monet luostarit on
rakennettu uudelleen neuvostohallinnon
kaatumisen jälkeen. Tutustumme vanhoihin
luostareihin kuten Valamoon, Konevitsaan,
Petsamoon, Syväriin ja Solovetskiin, jotka
kaikki on jälleen elvytetty jumalanpalvelusyhteisöiksi. Opettajana Juha Riikonen.
Ortodoksisuus tutuksi:
Pyhiinvaeltajan taival 28.-30.6.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Kurssi on ilmainen niille, jotka lähtevät
opiston järjestämälle pyhiinvaellukselle
Karjalan luostareihin.
Kurssilla perehdytään kristillisiin pyhiinvaelluskohteisiin. Ensimmäisinä vuosisatoina kristityt matkustivat pyhiin kohteisiin
Pyhälle Maalle, erityisesti Jerusalemiin,
Betlehemiin ja Nasaretiin. Meidän aikanamme pyhiinvaelluskohteiksi ovat tulleet
mm. ihmeitä tekevät ikonit. Mikä innoittaa
lähtemään pyhiinvaellukselle? Mitä pyhän
kokeminen tarkoittaa? Näihin kysymyksiin
etsimme vastauksia pyhiinvaellus-kurssilla.
Opettajana Juha Riikonen.

Курс представляет собой цикл лекций, посвященный истории Спасо-Преображенского монастыря на острове Валаам в 19181944 годах. Преподаватель: Александр
Клементьев, сотрудник сектора историко-архивной и выставочной работы Библиотеки Российской Академии наук, исследователь истории Валаамского монастыря
(Санкт-Петербург).
Kuoleman kohtaaminen 13.-15.9.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/OH2
Kurssi on tarkoitettu kaikille kuolevaisille.
Syvennymme ryhmässä pohtimaan kuoleman ja menetyksen kohtaamista. Mitä
on hyvä kuolema? Mitä on hyvä elämä?
Lähestymme teemaa ortodoksisen kirkon
perinteen ja karjalaisen kansanperinteen
yhteen punoutuvista näkökulmista alustuksin, keskusteluin ja kokemuksellisesti. Aikaa
on myös hoitavalle hiljaisuudelle. Opettajina
pastori, TM Tuomas Kallonen ja äänellä itkijä, musiikkipedagogi AMK Emilia Kallonen.
Ortodoksisuus tutuksi:
Ihminen - Jumalan kuva 20.-22.9.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Tervetuloa ortodoksisuuden peruskurssille Valamoon! Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ihmisen tehtävä on toteuttaa Jumalan tahtoa maailmassa. Viikonlopun aikana
käymme läpi tärkeimmät tuohon ihmisen
jumalasuhteeseen liittyvät käsitteet helposti ymmärrettävällä tavalla. Aikaa varataan
myös hautausmaalla ja luonnossa liikkumiselle. Opettajana Juha Riikonen.
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Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien
tietojenvaihtopäivät 20.-22.9.

Hinta 99 €/hlö. Kurssi saa tukea Suomen
ortodoksiselta kirkolta.
Venäjänkieliset uudet seurakuntalaiset ovat
aktivoituneet hyvin viime vuosina. Mukana
on paljon maahanmuuttajia. On perustettu
kuoroja, kerhoja ja keskustelupiirejä. Tarve
yhteisille tapahtumille on suuri, sillä monesti yhteisiä, venäläisiä kokoavia tapahtumia ja
vertaistukea, on hankala saada toteutettua.
Tietojenvaihtopäivien tarkoitus on tuoda
esille kokemuksia, jotka ovat osoittautuneet
toimiviksi. Lisäksi haluamme tuoda esille
työmuotoja, jotka eivät ole toimineet odotusten mukaisesti. Pääosassa ovat henkilöt,
jotka ovat jo toteuttaneet sisälähetystä.
Toivomme, että seurakunnat lähettäisivät
osallistujia kurssille!
Tapahtuman pääkieli on venäjä.
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Kultaisen iän leiri 30.9.-2.10.

Hinta 125 €/hlö. Kurssi saa tukea Suomen
ortodoksiselta kirkolta.
Kultaisen iän leiri on tarkoitettu seurakuntien iäkkäille pyhiinvaeltajille. Ohjelmassa
on laulua, luento, leppoisaa yhdessäoloa ja
luostarin jumalanpalvelukset. Leiri päättyy
vierailuun Lintulan luostarissa.
Hiljaisuuden retriitti 9.-13.10.

Retriitin hinta 389 €/hlö OH1. Ohjelman mukaiset ruokailut sisältyvät kurssimaksuun.
Retriitissä laskeudutaan täydelliseen hiljaisuuteen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan ja tilaa pyritään luomaan Jumalan
äänen kuulemiselle sydämessä. Retriitissä
on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti papin kanssa ja ripittäytyä. Retriitin hengellinen anti on ortodoksisen kirkon
rukous- ja jumalanpalveluselämän hengen
mukaista. Ortodoksista perinnettä valaistaan johdantoluennolla. Retriitin ohjaajina
ovat isä Pertti Ruotsalainen ja Juha Riikonen.

PSHV:n vuosijuhlat 18.-20.10.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunnan
vuosijuhlaviikonloppu on kaikille avoin.
Ohjelmassa on alustuksia, keskustelua ja
osallistumista luostarin jumalanpalveluksiin. Viikonlopun aikana pidetään myös veljeskunnan vuosikokous, joka on tarkoitettu
vain liiton jäsenille.
Liturgiikkaa diakoneille ja papeille 4:
Sakramentit ja pyhät
toimitukset 25.-27.10.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Kurssilla perehdytään ortodoksisen kirkon
sakramentteihin ja muihin pyhiin toimituksiin sekä teologisesta näkökulmasta että
käytännön harjoituksia kirkossa tehden.
Opiskelijoiden toivotaan tuovan mukanaan
kyseisten palvelusten käsikirjat, mikäli niitä
on saatavilla. Opettajana Juha Riikonen.
Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi 15.-17.11.

Hinta 99 €/hlö. Kurssi saa tukea
Suomen ortodoksiselta kirkolta.
”Hengellinen elämä maailmassa ja luostarissa”
“Духовная жизнь в монастыре и в миру”
Курс посвящён молитве и соблюдению заповедей Христовых в повседневной жизни
монахов и мирян. В рамках курса слушатели
смогут задать наиболее важные для них вопросы о духовной жизни и получить на них
ответы в режиме реального времени. Преподаватели: иером. Михаил, иеродиак. Иаков.
Bysanttilaisen kirkkolaulun kurssi 15.-17.11.

Hinta 247 €/OH1 ja 221 €/hlö/OH2.
Kurssilla perehdytään vanhaan ortodoksiseen kirkkolauluperinteeseen, joka juontaa
juurensa varhaisilta kristillisiltä vuosisadoil-

ta. Yksiäänisen laulun lisäksi harjoittelemme
moniäänistä bysanttilaista laulua. Kurssiin
kuuluu bysanttilaisen kirkkolaulun kuuntelua ja käytännön harjoittelua.
Vapaaehtoistoiminta kirkossa 22.-24.11.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Tule kuulemaan kirkon vapaaehtoistyön ajankohtaisia kuulumisia. Ohjelmassa alustuksia,
keskustelua, ideointia ja työpajoja sekä mahdollisuus osallistua luostarin jumalanpalveluksiin. Seminaari järjestetään yhdessä Suomen ortodoksisen kirkon yhteistyöjärjestöjen
(PSHV, Filantropia, ONL) kanssa.
Jeesuksen rukous-retriitti 28.11.-1.12.

Hinta 320 €/hlö OH1. Ohjelman mukaiset
ruokailut sisältyvät kurssimaksuun.
Jeesuksen rukous. Sydämen rukous. Lakkaamaton rukous. Rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Tässä retriitissä keskitytään
Jeesuksen rukoukseen ja annetaan tilaa sydämessä tapahtuvalle Jumalan äänen kuulemiselle. Kurssin aikana on mahdollista
valmistaa itselleen rukousnauha. Retriitin
ohjaajana nunna Elisabet.
Ortodoksisuus tutuksi: Kirkkorakennus ja
liturginen esineistö 29.11.-1.12.

Hinta 218 €/OH1 ja 196 €/hlö/OH2. Kurssi
saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.
Ortodoksinen kirkkorakennus ilmentää Jumalan valtakunnan läsnäoloa maailmassa. Mutta mitä muuta kirkkorakennukset
ja liturginen esineistö viestivät tavalliselle
kristitylle? Näihin kysymyksiin paneudumme viikonlopun aikana. Ohjelmaan kuuluu
tutustuminen erilaisiin kirkollisiin ja pyhiin
tiloihin, sekä liturgisiin esineisiin. Opettajana
Juha Riikonen.
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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

Helsingistä on päivittäin suora bussiyhteys
Valamoon: Helsinki-Lahti-Mikkeli-JuvaVarkaus-Valamo.
Hae oma reittisi www.matka.fi.
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Valamon opisto tarjoaa monipuolista kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Luostarissa voit myös vierailla vuoden jokaisena päivänä.
Lämpimästi tervetuloa Valamoon!
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Valamontie 42
79850 UUSI-VALAMO

VASTAANOTTO
su-to 9-18, pe-la 9-20
puh. 017 570 111
valamo@valamo.fi

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
ma-pe klo 9-15 puh. 017 570 1401
kurssit@valamo.fi
www.valamo.fi/valamon-opisto
facebook.com/ValamonOpisto

www.valamo.fi
facebook.com/Valamon.luostari

PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN. • RÄTTIGHET TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES. • ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО
НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ. • ULKOASU JA TAITTO: ENTRA OY • PAINO: PUNAMUSTA 2018 • PAINOS 7000 KPL.
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