
IKONIAKATEMIA 

KÄDENTAIDOT

POLULLA HYVÄÄN 
ELÄMÄÄN

KULTTUURI 

ORTODOKSINEN USKO  
JA ELÄMÄNTAPA 

Valamon 
opiston
KURSSI- 
TARJONTA
2020





Valamon valo!

Aloitin opiston rehtorin tehtävässä elo-
kuun alussa seitsemän vuoden tauon 
jälkeen. Vanha tuttu totuus – nähdäk-
seen lähelle on mentävä kauas – piti 
paikkansa myös omalla kohdallani. 
Valamo todellakin on erityinen paikka 
Suomessa. Se on majakka, joka lois-
taa ortodoksisuuden valoa pohjolassa. 
Näin patriarkkamme taisi luostaria jos-
kus kuvata. 

Valamon valo loistaa konkreettisesti 
syksyn pimeydessä. Ympäröivä luonto 
maalaa syksyyn valoa väreillään. Tal-
ven hämärässä loistaa valaistu luostarin 
portti. Kirkkoon astuessa huomaat tuo-
husten lämpimän loisteen. Valamossa 
hohtaa myös se valkeus, mitä ei voi 
mitata lukseilla. Se on hengellisyyden, 
pysähtymisen sekä hiljentymisen iloa ja 
voimaa. 

Olemme valmistelleet Sinulle moni-
puolisen kurssikattauksen vuodelle 
2020. Sieltä löytyvät monet tutut kurssit 
mutta myös jotakin uutta. Ikonimaalaus 
on vahvuutemme. Vaikka tutkintotavoi-
tetta ei ole, voit edetä oppimispolullasi 
suunnitelmallisesti. Tarjontaa riittää kai-
kille osaamisen tasoille, vasta-alkajasta 
mestarimaalariin.

Merkittävin osa kursseista käsittelee 
ortodoksisen kirkon opetusta ja elä-

mäntapaa. Olitpa kirkon jäsen tahi et, 
olet tervetullut tutkimaan, kysymään 
ja ihmettelemään, mitä kirkko voisi Si-
nulle antaa. Jos olet elämäntaipaleellasi 
kirkkoon liittymisen kynnyksellä, löy-
dät ehkä paikkasi Minustako ortodoksi? 
-kurssilla. Hiljaisuuden retriitit ja teolo-
giset erityiskurssit syventävät tietämys-
tä ja tuntemusta ortodoksisuudesta.

Kurssien joukosta voit poimia monia 
kädentaitoihin ja kulttuuriin liittyviä tee-
moja. Myös luontoon liittyvät teemat 
kuuluvat vuoden 2020 kurssiteemoi-
hin. Löydät valikoimastamme kursseja, 
jotka vievät polulle kohti hyvää elämää. 
Opit esimerkiksi näkemään itsesi oman 
elämäsi pääroolissa, tutkit kohtuulli-
suuden ja kohtuuttomuuden välistä 
suhdetta, tutustut oopperaan ja eloku-
viin. Kurssien joukosta löydät myös sen, 
joka ”herättelee kuuntelemaan ja kutit-
telee mielikuvitusta”.  Toivon, että näin 
on useammankin kurssin kohdalla!

Poimi siis sinulle sopiva valonsäde ja 
tule Valamon opistoon!

Sirpa Koriala
Rehtori
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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. 

Ilmoittaudu kursseille

• kurssit@valamo.fi
• puh. 017 570 1810  

(ma–pe klo 9–15.30)
• valamo.fi/valamon-opisto

Valamon opisto 
– SILTA ARJEN JA PYHYYDEN VÄLILLÄ

Valamon opiston henkilöstö

SIRPA KORIALA 
Rehtori 
+358 50 566 0809 
sirpa.koriala@valamo.fi

EIJA WARIS 
Palvelusihteeri 
+358 50 324 6801 
eija.waris@valamo.fi

ALEXANDER WIKSTRÖM 
Ikonografi, ikonimaalauksen opettaja 
+358 44 425 9312  
alexander.wikstrom@valamo.fi

RAIJA KANNINEN 
Ikonimaalauksen opettaja 
+358 50 324 7212 
raija.kanninen@valamo.fi

JUHA RIIKONEN 
TT, Teologisten aineiden opettaja 
+358 50 324 7073  
juha.riikonen@valamo.fi

SARI MALINEN 
Muusikko, muotoilija, erityisopettaja 
Kädentaidot ja hyvä elämä 
+358 50 324 7585 
sari.malinen@valamo.fi

Ota yhteys tai seuraa somessa

Valamon opisto 
Valamontie 42 
79850 UUSI-VALAMO 
opisto@valamo.fi

  valamon.luostari

  valamon_opisto
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Kurssiohjelman lisäksi 
toteutamme kursseja 

tilauksesta. Tule vaikka 
viettämään erilaista TYKY-

päivää Valamon opistoon!

Kurssi voi olla  
myös mieleenpainuva ja 

erilainen lahjaidea.

7Valamon opisto



Ilmoittautumisohjeet
Valamon opiston kursseille voi ilmoittautua 
nettisivuilta, puhelimitse tai sähköpostil-
la. Nettisivuilta lähtevä ilmoittautuminen 
pyytää majoitustoiveen, joka vahvistetaan 
opistolta ottamalla yhteyttä puhelimitse 
tai sähköpostitse. Huomaathan, että emme 
aina pysty takaamaan toivotun majoitus-
vaihtoehdon toteutumista. 

Ilmoittautumisaika päättyy noin kaksi viikkoa 
ennen kurssia, mutta vapaita paikkoja kan-
nattaa kysellä tämän jälkeenkin. Kurssihinta 
laskutetaan noin kuukautta ennen kurssia. 

Lue myös peruutusehdot seuraavalta si-
vulta. Hyväksyt ehdot ilmoittautumalla.

Hinnat
Valamon opiston kurssihinnat sisältävät 
opetuksen, majoituksen ja aamupalan sekä 
kurssiohjelmaan merkityt ateriat. Hinnat 
vaihtelevat majoitusvaihtoehdon mukaan. 

Hintamerkinnässä OH1 on Opistohotellin 
yhden hengen huone ja OH2 Opistoho-
tellin kahden hengen huone. Tarvikkeet ja 
materiaalit, joita kursseilla tarvitaan, eivät 
lähtökohtaisesti sisälly kurssihintaan. Tar-
vikkeita on mahdollista ostaa opistolta tai 
opettajalta.

Majoittuminen
Majoitusta on tarjolla kolmessa eritasoises-
sa majoituksessa. Opiskelijat pyritään ma-
joittamaan ensisijaisesti kaksikerroksiseen 
Opistohotelliin (OH). Molemmista kerrok-
sista löytyy pieni keittiö-oleskelutila, jossa 
voi säilyttää ja laittaa omia eväitä. Opis-
tohotellissa on yhden ja kahden hengen 
huoneita, joissa jokaisessa on oma WC ja 
suihku. Huoneet ovat sisustukseltaan yk-
sinkertaisia. Liinavaatteet ja pyyhkeet sisäl-
tyvät majoitushintaan.

Luostarin vierasmajassa on yhden, kahden 

YLEISET EHDOT
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ja kolmen hengen huoneita. Huoneissa ei 
ole omaa vessaa, vaan vessa ja suihku ovat 
yhteiskäytössä käytävän päässä. Liinavaat-
teet 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.

Tulopäivänä huoneet ovat käytettävissä klo 
15 alkaen, huoneet on luovutettava lähtö-
päivänä kello 12 mennessä. 

Kaikissa majoitusvaihtoehdoissa on tupa-
kointi kielletty.

Ateriat
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä 
aikoina kahvila-ravintola Trapesassa. 

Kurssihintoihin sisältyy opetus, majoitus, 
aamiainen ja yksi noutopöytä kurssipäivää 
kohden. Mahdolliset poikkeukset on mai-
nittu kurssin ohjelmassa.

Trapesasta voi lisäksi ostaa aterioita, pientä 
purtavaa, virvokkeita ja kahvia päivän hin-
noin.

Peruutusehdot
Tehdessään ilmoittautumisen opiskelija si-
toutuu peruutusehtoihin. Ilmoittautumisen 
voi perua kuluttomasti viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen 
kurssimaksusta pidätetään 30 prosenttia. 
Mikäli peruutusta ei tule ollenkaan, peritään 
koko kurssimaksu.

Jos peruutus johtuu sairaudesta ja peruutus 
tulee alle kaksi viikkoa ennen kurssin alkua, 
voidaan kurssimaksu palauttaa lääkärinto-
distusta vastaan.

Maksamattomat kurssimaksut annetaan 
perintätoimiston hoidettavaksi.

Mikäli kurssi peruuntuu opistosta johtu-
vista syistä, palautetaan kurssimaksu tai se 
voidaan siirtää toiselle kurssille. Opistolla 
on oikeus muuttaa ohjelmaa tarvittaessa.

Alennukset
Kurssimaksusta myönnetään 10 prosentin 
alennus päätoimisille opiskelijoille, työttö-
mille, eläkeläisille, kuntoutustuella oleville 
sekä vuorottelu- ja hoitovapaalla oleville. 
Alennukseen oikeuttava tieto on annettava 
ilmoittautumisen yhteydessä.  10 prosen-
tin alennusta ei myönnetä jo alennetuista 
kurssihinnoista eikä linjojen hinnoista.

Kanta-asiakaskortti
Kanta-asiakaskortin saa opistolta. Jokaisesta 
kurssista opiskelija voi pyytää leiman kan-
ta-asiakaskorttiin. Kun kortille on vuoden 
sisällä kertynyt kolme leimaa, on opiskelija 
oikeutettu 50 euron arvoiseen lahjakorttiin. 
Lahjakortin saa palauttamalla leimatun kor-
tin opiston palvelupisteeseen. Lahjakortti 
voidaan hyvittää seuraavasta kurssimak-
susta. Lahjakortti on voimassa vuoden.

Vapaaopiskelijapaikat
Valamon opisto myöntää vuosittain 10 
vapaaopiskelijapaikkaa kursseilleen. Va-
paaopiskelijapaikkaa voi hakea vapaa-
muotoisella hakemuksella, jossa tulee olla 
seuraavat tiedot: kurssi, jolle vapaaopis-
kelijapaikkaa haetaan, kuka paikkaa hakee, 
yhteystiedot hakijalle sekä vapaamuotoiset 
perustelut.

Saapuneet hakemukset osoitetaan reh-
torille. Hakemukset käsitellään yhdessä 
luostarin johdon kanssa. Jokainen hakemus 
harkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksestä 
ilmoitetaan hakijoille.

Vapaaoppilaspaikkaan sisältyy osallistumi-
nen, majoitus, aamiainen ja yksi noutopöy-
tä kurssipäivää kohden.

Muuta
Lapset ovat tervetulleita luostariin ja opis-
toon. Kurssien aikana lapset ovat vanhem-
pien vastuulla.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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Ikoniakatemia
Opiston ikonimaalauskursseilla voit edetä tasolta toiselle tai poimia 
osaamistasi parhaiten palvelevan kurssin. Tarjontaa on alkeista aina 

mestaritasoon saakka! Alansa parhaat ikonimaalarit ohjaavat opiskelijaa. 
Kursseillamme perehdyt aina myös ikoniteologiaan ja -historiaan.  

Opit ymmärtämään ikonin hengellisen merkityksen ja käytön.



Ikonimaalauksen jatkokurssi: Pyhittäjät 
Sergei, Herman ja Johannes Valamolaiset 
ja Arseni Konevitsalainen 20.–29.1.

Hinta 618 €/OH1 ja 544 €/hlö/OH2.

Kurssilla perehdytään luostarikilvoittelijoi-
den perinteiseen kuvaamiseen ikoneissa. 
Valamon ja Konevitsan luostareiden pe-
rustajien, pyhittäjien Sergein, Hermanin ja 
Arsenin lisäksi uutena valittavana ikoni-
aiheena on Suomen ortodoksisen kirkon 
uusi pyhä, rakastettujen opetuskirjeitten 
kirjoittaja Johannes Valamolainen. Kurssilla 
tarvittavat välineet ja materiaalit voi ostaa 
tarvittaessa opistolta. Opettajana Alexan-
der Wikström.

Ikonimaalauksen peruskurssi 24.–30.1.

Hinta 467 €/OH1 ja 411 €/hlö/OH2.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka halua-
vat oppia ikonimaalausta perinteisellä mu-
natempera-tekniikalla. Ikoniaiheeksi valitaan 
yksinkertainen ikonimalli, minkä aiheena voi 
olla Kristus Kaikkivaltias- tai esirukouksen 
Jumalanäidin -ikoni. Opetus sisältää käy-
tännön ikonimaalauksen vaiheet ikonipiir-
roksen teosta valmiin ikonin viimeistelyyn. 
Ikoniteologiassa käsitellään Kristuksen ja 
Jumalanäidin ikoneja.  Kurssille otetaan en-
sisijaisesti opiskelijoita, jotka eivät ole vielä 
käyneet Valamon opiston ikonimaalauk-
sen peruskurssia. Peruskurssin jo käyneet 
opiskelijat pääsevät kurssille, mikäli vapaita 
paikkoja jää. Kurssilla tarvittavat välineet ja 
materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajina 
opiston omat ikonimaalauksen opettajat.

Juhlaikonit I 3.–10.2.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii parhaiten jo pitempään ikoni-
maalausta harrastaneille. Aiheena on va-
paavalintainen juhla- tai tapahtumaikoni.  
Piirtämisen ja maalaamisen ohella pereh-
dymme ikonien taustamaisemien ja raken-

nusten käänteiseen perspektiiviin sekä va-
littujen ikonien teologiseen sisältöön.  Koska 
maalattava aihe ei välttämättä valmistu 
yksityiskohtiensa paljouden vuoksi tällä 
kurssilla, sen maalaamista voi jatkaa Juhlai-
konit II -kurssilla 30.11.–7.12.2020. Kurssilla 
tarvittavat välineet ja materiaalit voi ostaa 
tarvittaessa opistolta. Opettajana Alexander 
Wikström.

Ikonimunamaalaus 6.–10.2.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Perimätiedon mukaan ensimmäisen pää-
siäismunan antoi Magdalan Maria keisari 
Tiberiukselle lausuen samalla pääsiäis-
tervehdyksen: ”Kristus nousi kuolleista!” 
Keisarin oli mahdotonta uskoa ylösnouse-
mukseen ja hän sanoi uskovansa vain, jos 
Magdalan Marian antama muna muuttuisi 
punaiseksi. Samassa muna muuttuikin pu-
naiseksi. Kurssilla maalataan ikoniaiheisia 
pääsiäismunia erikokoisille pohjustetuille 
tai pohjustamattomille puumunille tempe-
ratekniikalla. Kurssilla tarvittavat välineet ja 
materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana 
Raija Kanninen.

Ikonimaalauksen jatkokurssi: Suomen 
uusien pyhien ikonografia 10.–17.2.

524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

”Käykää piiriin ja karkeloikaa, soittakaa kan-
nelta ja laulakaa! Marttyyrimme muistopäi-
vä on tänään koittanut. Se kutsuu kaikkia 
ylistämään Jumalaa, joka antoi Johannek-
selle uskon lujuuden ja vahvisti hänet kulke-
maan marttyyrien tietä. Sen käytyään hän ei 
enää katsele kuin kuvastimesta, vaan näkee 
kasvoista kasvoihin Luojamme kunnian ja 
rukoilee meille suurta armoa.”

(Pyhän marttyyri ja tunnustaja Johannes 
Sonkajanrantalaisen kiitosstikiiroista)

Kurssilla perehdytään viime vuonna ka-
nonisoitujen pyhän marttyyri ja tunnustaja 
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Johannes Sonkajanrantalaisen ja pyhittä-
jä Johannes Valamolaisen ikonografiaan. 
Oppilas maalaa kurssilla ikonin valintansa 
mukaan jommastakummasta pyhästä puo-
livartalokuvana, tai molemmista pyhistä 
kokovartalohahmoina samalle pohjalle 
sommiteltuna. Oppilas valmistaa esipiir-
roksen opettajan ohjauksessa ja valitun 
pyhän ikonografiaa tutkitaan piirrosharjoi-
tuksin. Opettajana ikonimaalari ja konser-
vaattori Antti Narmala.

Ikonimaalauksen jatkolinja 17.2.-15.3. 

Hinta 850 €/OH1.

Ikonimaalauksen linja on tarkoitettu pe-
rustiedot osaaville, joitakin ikoneita maa-
lanneille henkilöille. Linjalla opiskellaan 
perinteistä ikonimaalausta munatempe-
ratekniikalla, eri kultaustekniikoita, ikonien 
suojausta ja ikoniteologiaa. Linja jakaantuu 
kolmeen jaksoon, ja kullakin jaksolla maa-
lataan yksi ikoni valmiiksi. Ensimmäisellä 
jaksolla (17.2.-24.2.) maalataan esirukouk-
sen Jumalanäidin  Paraklesis -ikoni  koko- 
tai puolivartalo tyyppisenä. Toisen jakson 
(25.2.-6.3.) aiheena on  tapahtumaikoni 
Pyhät naiset Kristuksen haudalla ja kol-
mannella jaksolla (7.-15.3.) maalataan Ju-
malanäiti Eksyneiden opastaja -ikoni. Lin-
jalla tarvittavat välineet ja materiaalit eivät 
sisälly hintaan, ja ne ovat ostettavissa opis-
tolta. Opettajina opiston omat ikonimaala-
uksen opettajat.

Ikonimaalauksen jatkokurssi: viidellä 
värillä maalaaminen 23.-30.3.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii ikonimaalauksen peruskurssin 
käyneille ja ikonimaalausta jo pitempään 
harrastaneille. Nykyajan ikonimaalarilla 
on valittavanaan valtava määrä väripig-
menttejä, paljon enemmän kuin mennei-

nä vuosisatoina, ja joskus se voi aiheuttaa 
valmiissa ikonissa liikaakin kirjavuutta. Tällä 
kurssilla rajoitumme käyttämään vain viit-
tä, tai ehkä jopa vain neljää väripigmenttiä. 
Rajattu paletti luo rauhaa ja harmoniaa.  
Saamme uusia oivalluksia värisekoitusten 
rikkaista mahdollisuuksista. Maalattava aihe 
on vapaavalintainen. Kurssilla tarvittavat 
välineet ja materiaalit voi ostaa tarvittaessa 
opistolta. Kurssin opettajana on Alexander 
Wikström.

Ikonimaalauksen peruskurssi 20.-27.4.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ha-
luavat oppia maalaamaan ikonia perintei-
sellä munatempera-tekniikalla. Ikoniai-
heeksi valitaan yksinkertainen ikonimalli, 
jonka aiheena voi olla Kristus Kaikkivaltias- 
tai esirukouksen Jumalanäidin -ikoni. Ope-
tus sisältää käytännön ikonimaalauksen 
vaiheet ikonipiirroksen teosta valmiin iko-
nin viimeistelyyn. Ikoniteologiassa käsi-
tellään Kristuksen ja Jumalanäidin ikoneja.  
Kurssille otetaan ensisijaisesti opiskelijoi-
ta, jotka eivät ole vielä käyneet Valamon 
opiston ikonimaalauksen peruskurssia. Pe-
ruskurssin jo käyneet opiskelijat pääsevät 
kurssille, mikäli vapaita paikkoja jää. Kurs-
silla tarvittavat välineet ja materiaalit voi 
ostaa opistolta. Opettajina opiston omat 
ikonimaalauksen opettajat.

Ikoniteologian perusteet 1.-3.5.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii niin ikonimaalareille kuin muil-
lekin kiinnostuneille. Perehdymme kuvien 
kautta lähinnä Kristuksen ja Jumalanäidin 
ikoneihin sekä ortodoksisen kirkkovuoden 
tärkeimpien juhlien ikoneiden kuvakerron-
nan syvyyksiin.  Kurssilla ei opeteta käy-
tännön ikonimaalausta. Opettajana toimii 
Alexander Wikström.
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Värioppia ikonimaalareille 4.–9.5.

Hinta 426 €/OH1 ja 378 €/hlö/OH2.

Mitä ikonin värit kertovat? Kertovatko iko-
nin kaikki värit jotakin? Miten fysiologinen 
värihavainto syntyy? Miten värien kontras-
tit täydentävät toisiaan ja aiheuttavat har-
monian lisäksi dynaamista jännitettä? Mitä 
on värisommittelu ja valööri? Mitä on ikonin 
sisäinen valo, ja miten sitä ilmaistaan? Tällä 
kurssilla perehdymme käytännön esimerk-
kien ja väriharjoitusten kautta ikonin värin ja 
valon maailmaan. Valmistamme myös pai-
kallista Valamon omaa maaväripigment-
tiä!  Kurssi sopii niin ikonimaalareille kuin 
muuten ikoneista ja väreistä kiinnostuneil-
le. Varsinaista käytännön ikonimaalausta ei 
tällä kurssilla opeteta, mutta kurssilainen 
voi muun teorian ja työn ohessa maalata 
omaa ikoniaan. Kurssilla tarvittavat välineet 
ja materiaalit voi ostaa tarvittaessa opistol-
ta. Kurssilla opettaa Alexander Wikström.

Ikonimaalauksen jatkokurssi:  
aihe vapaa 18.-25.5.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi on tarkoitettu jo jonkin verran ikonei-
ta maalanneille, ikonimaalauksen perusasi-
at osaaville. Ikonia maalataan perinteisellä 
munatempera -tekniikalla ja lisäksi voidaan 
tehdä kultausta sädekehään tai ikonin taus-
taan. Maalattavan ikonin aihe on vapaasti 
valittavissa. Kurssilla tarvittavat välineet ja 
materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajina 
opiston omat ikonimaalauksen opettajat.

Ikonimaalauksen jatkokurssi: 
kasvovaalennustekniikat 25.5.-1.6.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii parhaiten ikonimaalauksen pe-
rusteet hallitseville ja jo pitempään maa-
lanneille. Teorian ja harjoitusten kautta 
tutustumme neljään eri kasvovaalennus-
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tekniikkaan: systemaattiseen, valokohotuk-
seen, 1000–1100-luvun konstantinopolilai-
seen sekä makedonialaiseen menetelmään. 
Vaiheittaisten harjoitussarjojen ohessa 
kurssilla voi maalata varsinaiseen omaan 
ikoniinsa (aihe on vapaa) kasvot ja muut 
iho-osat valitsemallaan tekniikalla. Kurssil-
la tarvittavat välineet ja materiaalit voi os-
taa tarvittaessa opistolta. Opettajana toimii 
Alexander Wikström.

Ikonimaalauksen alkeet 14.-19.6.

Hinta 426 €/OH1 ja 378 €/hlö/OH2.

Ikonimaalauksen alkeissa lähdetään liik-
keelle maalaamisen perusteista. Maa-
lattavana aiheena on Jumalanäidin ikoni 
hartioista ylöspäin kuvattuna. Tärkeitä vai-
heita ovat emulsion tekeminen, värien val-
mistaminen, piirroksen tekeminen ja sen 
siirtäminen ikonilaudalle. Työtä jatketaan 
ikonia maalaamalla, aloittaen pohjavärien 
levittämisestä kohti laskoksien, vaatteiden 
vaalennuksien ja kasvojen maalaamiseen. 
Kurssilla harjoitellaan pohjustuksen tekoa 
harjoituslaudalle. Kurssi soveltuu kaikille, 
jotka haluavat kokeilla ikonimaalausta tai 
vähän jo maalanneillekin. Tarvittavat mate-
riaalit voi ostaa opistolta. Opettajina opis-
ton omat ikonimaalauksen opettajat.

Ikonimaalausta lapsille ja  
aikuisille 15.-19.6.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin.   

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 Sirk-
ku Huttunen.

Ikonimaalauksen jatkokurssi: kultaus ja 
ikonimaalaus I 22.-28.6.

Hinta 467 €/OH1 ja 411 €/hlö/OH2.

Kurssilla tehdään ensin venäläisen kul-
taajamestarin ohjauksessa ikonin tausta-
kultaus käyttäen kiiltokultaustekniikkaa. 
Kultaus voidaan kiillottaa, joko osittain tai 
kokonaankin. Kultaukseen voidaan tehdä 
akaattikynällä erilaisia ornamentteja vaik-
kapa sädekehään ja sen jälkeen maalataan 
hellyyden Jumalanäidin ikoni venäläisen 
ikonimaalarin Anna Golubkovan ohjauk-
sessa. Kurssi on tarkoitettu jo muutaman 
ikonin maalanneille. Opetus tulkataan suo-
meksi. Maalauspohjat ja tarvikkeet voi os-
taa opettajlta ja opistolta. Opettajina Anna 
Golubkova ja Dimitry Kotovsky.

Grundkurs i ikonmålning 22.-29.6.

Kurspriset är 524 €/enkelrum och  
461 €/dubbelrum/person.

Kursen passar alla som har intresse för 
ikonmålning. Kursen förutsätter inga tidi-
gare färdigheter i ikonmåleri!  Den största 
delen av kurstiden ägnas åt det praktis-
ka: teckning samt målning i äggtempera i 
dess olika stadier, från skugga till ljus. Det 
valfria ikonmotivet är antingen en Kristus- 
eller Gudsmodersikon. Vi genomgår den 
allmänna ikonteologin beträffande dessa 
motiv. Allt material finns att köpa på skolan. 
Som lärare medverkar Alexander Wikström.

Ikonimaalauksen jatkokurssi: kultaus ja 
ikonimaalaus II 28.6.-5.7.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssilla tehdään ensin venäläisen kul-
taajamestarin ohjauksessa ikonin tausta-
kultaus kiiltokultaustekniikkaa käyttäen. 
Kultaus voidaan kiillottaa, joko osittain tai 
kokonaankin. Kultaukseen voidaan tehdä 
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akaattikynällä erilaisia ornamentteja vaik-
kapa sädekehään ja sen jälkeen maalataan 
hellyyden Jumalanäidin ikoni venäläisen 
ikonimaalarin Anna Golubkovan ohjauk-
sessa. Kurssi on tarkoitettu jo muutaman 
ikonin maalanneille. Opetus tulkataan suo-
meksi. Maalauspohjat ja tarvikkeet voi os-
taa opettajlta ja opistolta. Opettajina Anna 
Golubkova ja Dimitry Kotovsky.

Ikonmålning med ett valfritt  
motiv 1.-8.7.

Kurspriset är 524 €/enkelrum och 461 €/
dubbelrum/person.

Som bäst passar kursen ikonmålare som 
bemästrar minst ikonmålningens grundläg-
gande teknik, t.ex har studerat på en grun-
dkurs – eller även de längre hunna. Välj ditt 
önskade ikonmotiv och måla det i klostrets 
lugn och ro! Största delen av kursen ägnas 
åt praktiskt målande.  Teorin och ikonteolo-
gin byggs på de utvalda motiven.  Vid be-
hov finns det material att köpa på skolan. 
Som lärare medverkar Alexander Wikström.

Ikonimaalauksen peruskurssi 13.-20.7.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ha-
luavat oppia ikonimaalausta perinteisellä 
munatempera-tekniikalla. Ikoniaiheeksi 
valitaan yksinkertainen malli, jonka ai-
heena voi olla Kristus Kaikkivaltias- tai 
esirukouksen Jumalanäidin-ikoni. Opetus 
sisältää käytännön ikonimaalauksen vai-
heet ikonipiirroksen teosta valmiin ikonin 
viimeistelyyn. Ikoniteologiassa käsitellään 
Kristuksen ja Jumalanäidin ikoneja. Kurssil-
le otetaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka 
eivät ole vielä käyneet Valamon opiston 
ikonimaalauksen peruskurssia. Peruskurs-
sin jo käyneet opiskelijat pääsevät kurssille, 
mikäli vapaita paikkoja jää. Kurssilla tarvit-
tavat välineet ja materiaalit voi ostaa opis-
tolta. Opettajana Mari Zabyshnyi.

Ikonimaalauksen jatkokurssi 21.–28.7.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/OH2.

Kurssi on tarkoitettu jo jonkin verran ikone-
ja maalanneille, ikonimaalauksen perusasi-
at osaaville. Ikonia maalataan perinteisellä 
munatempera-tekniikalla, ja lisäksi voidaan 
tehdä kultausta sädekehään tai ikonin taus-
taan. Maalattavan ikonin aihe on vapaasti 
valittavissa. Kurssilla tarvittavat välineet ja 
materiaalit voi ostaa opistolta. Opettajana 
Mari Zabyshnyi.

”Valamon opiston 
monipuolisille kursseille 
osallistuvilla on loistava 

mahdollisuus löytää 
itsestään piilossa olevia 

osaamisen alueita. Pätevät 
ja kannustavat opettajat, 

opiston hyvä ilmapiiri, 
luostarin kauneus ja rauha, 

auttavat uusien tavoitteiden 
saavuttamisessa.”

ANNA-LIISA AALTO
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Ikonimaalausta mestarin ohjauksessa: 
Natalia Aldoshinan ikonikurssi 1.–10.8.

Hinta 618 €/OH1 ja 545 €/hlö/OH2.

Tämä ikonikurssi on tarkoitettu kokeneille 
ja pidempään harrastaneille ikonimaala-
reille. Ohjelmassa on sekä teoriaa että käy-
tännön työskentelyä. Kurssilaiset valitaan 
hakemusten perusteella. Hakuaika päättyy 
31.5.2020. Kurssin aihe selviää myöhem-
min. Opetus tulkataan suomeksi. Opettaja-
na ikonimestari Natalia Aldoshina.

Ikonimaalauksen jatkokurssi:  
Pyhä Kolminaisuus tai muu  
enkeli-ikoni 17.–25.8.

Hinta 528 €/OH1 ja 512 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii peruskurssin käyneille tai aina-
kin muutamia ikoneita maalanneille. Kurs-
silla maalataan Pyhä Kolminaisuus tai jokin 
muu enkeliaiheinen ikoni. Taustassa ja sä-
dekehissä voidaan käyttää lehtikultausta, ja 
haluttaessa voidaan opiskella yksityiskoh-
tien, kuten siipien, sädevaalennuskultausta. 
Teorialuento käsittelee enkeleitä ikoneissa 
sekä Pyhän Kolminaisuuden ikonia. Opetta-
jina opiston omat ikonimaalauksen opettajat.

Ikoniteologian syventävä kurssi 29.–31.8.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii kaikille ortodoksisesta ikoniteo-
logiasta kiinnostuneille. Perehdymme ikonin 
teologisen kuvailmaisun kautta erityisesti 
ortodoksisen kirkkovuoden suurten juhlien, 
suuren viikon, sekä juhlien juhlan, Herran 
pääsiäisen, ikoneiden sisältöön ja sano-
maan. Opettajana Alexander Wikström.

Ikonimaalauksen jatkokurssi: 
vaatevaalennus 31.8.–7.9.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii parhaiten ikonimaalauksen ja 
temperatekniikan perusteet hallitseville 

sekä jo pidempään maalanneille. Pereh-
dymme teorian ja käytännön harjoitusten 
kautta perinteisille ikoneille ominaiseen, 
tyylittelevään vaatteiden laskosten maalaa-
miseen tutustumalla seuraaviin menetel-
miin: systemaattinen vaalennus, kylmävalo- 
ja negatiivivaalennus sekä sädevaalennus. 
Työskentelyn ohessa kurssilla voi maalata 
omaan, vapaa-aiheiseen ikoniinsa vaatteita 
haluamillaan menetelmillä. Kurssilla tarvit-
tavat välineet ja materiaalit voi ostaa opis-
tolta. Opettajana Alexander Wikström.

Ikoneita eri lasitekniikoilla 9.-18.9.

Hinta 618 €/OH1 ja 545 €/hlö/OH2.

Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että pidem-
pään lasitöitä tehneille. Tutustumme teori-
an, ja erityisesti käytännön työskentelyn ja 
sen ohjauksen kautta kolmeen erilaiseen 
ns. kylmälasitekniikkaan: lyijykisko-, kupa-
rifolio (ns.Tiffany) ja lasimosaiikki -teknii-
koihin ja tarvittaessa niiden yhdistämiseen.  
Sulatuslasia ei opeteta tällä kurssilla. Työn 
aihe on vapaavalintainen; ikoni tai muu aihe.   
Kurssilla tarvittavat välineet ja materiaalit 
voi ostaa tarvittaessa opistolta. Opettajana 
toimii Alexander Wikström.

Ikonimaalauksen peruskurssi 21.-28.9.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ha-
luavat oppia maalaamaan ikonia perintei-
sellä munatempera-tekniikalla. Ikoniai-
heeksi valitaan yksinkertainen ikonimalli, 
minkä aiheena voi olla Kristus Kaikkival-
tias – tai esirukouksen Jumalanäidin ikoni. 
Opetus sisältää käytännön ikonimaalauk-
sen vaiheet ikonipiirroksen teosta valmiin 
ikonin viimeistelyyn. Ikoniteologiassa käsi-
tellään Kristuksen ja Jumalanäidin ikoneja.  
Kurssille otetaan ensisijaisesti opiskelijoi-
ta, jotka eivät ole vielä käyneet Valamon 
opiston ikonimaalauksen peruskurssia. Pe-
ruskurssin jo käyneet opiskelijat pääsevät 
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kurssille, mikäli vapaita paikkoja jää. Kurs-
silla tarvittavat välineet ja materiaalit voi 
ostaa opistolta. Opettajina opiston omat 
ikonimaalauksen opettajat.

Ikoniklinikka 5.-10.10.

Hinta 426 €/OH1 ja 378 €/hlö/OH2.

Jäikö ikoni kesken? Tuliko maalauksessa 
pulma, jota et osaa ratkaista, vai eikö tah-
do löytyä aikaa ja rauhaa työn jatkamiseen? 
Olipa keskeyttämisen syy ja ikonin aihe 
mikä tahansa, tule Valamoon viimeistele-
mään keskeneräinen ikonisi kaikessa rau-
hassa. Kurssille voit ottaa mukaan 2-3 kes-
keneräistä ikonia. Opettajina opiston omat 
ikonimaalauksen opettajat.

Ikonimaalauksen jatkokurssi 12.-19.10.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

”Tänään Anna iloitsee hengessä karkeloiden. 
Hän riemuitsee iloiten, sillä hänen vanha 
lapsirikkauden unelmansa on toteutunut. 
Hänestä on kasvanut lupauksen ja siunauk-
sen jumalallinen hedelmä, nuhteeton Maria, 
joka synnytti meidän Jumalamme, pimey-
dessä oleville loistavan Auringon.” 

(Pyhien Joakimin ja Annan juhlan 
avuksihuutostikiiroista)

Kurssilla maalataan toisinto kreetalaisen 
koulukunnan mestarin, Emmanuel Tzanek-
sen vuonna 1637 maalaamasta Pyhä Anna 
-ikonista. Jumalanäiti istuu pieni valkea 
kukka kädessään äitinsä sylissä, joka on 

VARSINAISEN KURSSITOIMINNAN  
LISÄKSI VALAMO JÄRJESTÄÄ

Ikonimaalauksen jatkokurssin Kreetan 
Ortodoksisessa Akatemiassa 20.9.-4.10.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 

Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen 
tekniikan riittävästi hallitseville. Kurssil-
la opettaa Kreetan Ortodoksisen Aka-
temian (OAC) ikonimaalauksen opettaja 
Konstantina Stefanaki, jonka ohjaukses-
sa maalaamme kukin samaa ikoniaihetta 
(aihe varmistuu myöhemmin), opettajan 
havainnollisesti esittämissä eri vaiheissa.  
Kurssille otetaan 15 opiskelijaa. Opetus-
kieli on englanti, joka tulkataan tarvittaes-
sa suomeksi. Valamon opiston opettaja 
Alexander Wikström toimii matkanjohta-
jana ja tulkkina. Kurssin hintaan sisältyvät 
lennot, lentokenttäkuljetukset, retket, ma-
joitus, ateriat ja opetus. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä on 20.7.2020.
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puettu oranssinpunaiseen maforiin. Ikonia 
säilytetään Benaki-museossa Ateenassa.
Opettajana ikonimaalari ja konservaattori 
Antti Narmala.

Ikonimaalauksen linja 19.10.-15.11.

Hinta 850 €/OH1.

Ikonimaalauksen linja on tarkoitettu kai-
kille ikonimaalauksesta kiinnostuneille, 
vasta-alkajille ja jo aiemminkin ikoneita 
maalanneille. Linjalla opiskellaan ikonimaa-
lauksen kaikkia työvaiheita: ikonilaudan 
pohjustamista, Ikonipiirroksen tekoa, tem-
peratekniikan perusteita, maalausta ja kul-
tausta, ikonin suojausta ja ikoniteologiaa.  
Linja jakaantuu kolmeen jaksoon ja jokai-
sella jaksolla maalataan yksi ikoni valmiiksi.
Ensimmäisellä jaksolla (19.-27.10.) kerrataan 
perusasioita ja maalataan esirukouksen Ju-
malanäidin ikoni. Vasta-alkajat valitsevat 
mallikseen hartioista ylöspäin kuvattavan 
ikonimallin ja aikaisemmin maalanneet voi-
vat valita koko- tai puolivartalo tyyppisen 
mallin. Toisella jaksolla (28.10.-5.11.) maala-
taan Kristus Kaikkivaltias -ikoni ja opetel-
laan kultaustekniikoita.  Kolmannen jakson 
(6.-15.11.) aiheena on enkeli-ikoni. Linjalla 
tarvittavat välineet ja materiaalit eivät si-
sälly hintaan ja ovat ostettavissa opistolta. 
Opettajina opiston omat ikonimaalauksen 
opettajat.

Ikoniretriitti 27.11.-3.12.

Hinta 467 €/OH1.

Ikonin maalaaminen on hiljaista rukous-
ta, mutta käytännössä sen toteuttaminen 
kursseilla voi olla vaikeaa. Tällä kurssilla las-
keudumme retriitinomaiseen hiljaisuuteen, 
johon johdatetaan päivittäisen, lyhyen 

opetuspuheen kautta ja lukemalla kuna-
kin päivänä muisteltavien pyhien ihmisten 
elämänkertoja. Yleinen keskustelu luokassa 
minimoidaan ja jokainen kurssilainen voi 
päättää itse haluaako varjella hiljaisuutta 
myös kurssipäivien ulkopuolella. Luostarin 
jumalanpalvelukset syventävät retriittiko-
kemusta entisestään. Kurssi on tarkoitettu 
jo pitempään ikoneita maalanneille. Opet-
tajana opiston omat opettajat, pappina isä 
Risto Käyhkö.

Ikonimaalauksen jatkokurssi: 
juhlaikonit II 30.11.-7.12.

Hinta 524 €/OH1 ja 461 €/hlö/OH2.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Juhlaiko-
nit I -kurssin (3.-10.2.) käyneille. Keskitym-
me aiemmalla kurssilla aloitettujen, paljon 
yksityiskohtia sisältävien juhla- ja tapah-
tumaikoneiden viimeistelyyn. Opettajana 
Alexander Wikström.

Ikonitaiteen rajapinnoilla 11.-13.12.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Miten kuva kertoo sanomansa? Missä kul-
kevat pyhän kuvan ja muiden kuvien rajat? 
Kurssilla pohditaan ikonien ja muiden iko-
nisten kuvien luonnetta sekä niiden suh-
detta elokuvataiteeseen ja abstraktiin tai-
teeseen. Miten armenialaiset miniatyyrit ja 
kreikkalaiset taide-elokuvat ovat sovelta-
neet ikonisen kerronnan periaatteita? Entä 
abstraktin taiteen suhde bysanttilaiseen 
sakraalitaiteeseen? Kurssi soveltuu kaikil-
le pyhistä kuvista ja niiden merkityksestä 
kiinnostuneille. Ikonimaalareille kurssi tar-
joaa mahdollisuuden näkökulmien laajen-
tamiseen. Luennoista vastaa pappismunk-
ki, professori Serafim Seppälä.
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”Luostariympäristössä toimiva opisto takaa oman aikakäsityksen. 
Aika jotenkin hidastuu, sitä rauhoittuu ja elää luostarin rytmissä 

oppien uusia asioita, loistavien opettajien ohjauksessa”

ANNE PYLVÄNÄINEN
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Kädentaidot
Valamon opiston kädentaitojen kirjo on laaja: kuvataide, jalometallityö, 

kirjansidonta, taidekäsityö ja askartelu, erilaiset pääsiäismunien koristelutekniikat 
sekä tekstiilikäsityöt. Opiston kurssit on tarkoitettu sekä kädentaitojen ja käsityön 

ammattilaisille että harrastajille, niin aloittelijoille kuin pidemmälle ehtineillekin. 
Ammattitaitoiset ja innostavat opettajat ohjaavat ja tukevat oppimistasi.



Luovasti hopeasta:  
käädyt ja punokset 15.-19.1.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Ketjuja avolenkein tai juotettuna? Punok-
sista näyttäviä käätyjä? Näitä opettelemme, 
niin aloittelijat kuin konkarit. Opettajana 
hopeaseppä Jaana Oljakka.

Pääsiäismunien maalaus I 30.3.-2.4.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Kurssilla opitaan hyvin vanhojen perin-
teiden mukaista mehiläisvahatekniikkaa, 
kuten nuppineula-, sulka- ja pisankatek-
niikkaa. Vanhimmat kuviosymbolit ovat 
esikristilliseltä kaudelta. Maalaamme aitoja 
tyhjennettyjä ja puhdistettuja kanan-, an-
kan- tai hanhenmunia. Työvälineinä ovat 
tasaterämustekynä ja nuppineuloja sekä 
sulkaleimasimia, joita voi saada lainaksi 
opettajalta. Henkilökohtaiset työtarvikkeet 
ja -materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan. 
Oppilaille lähetetään ennen kurssia tarvi-
kelista ja munien tyhjennysohje. Tervetu-
loa aloittamaan tai jatkamaan mukavaa ja 
palkitsevaa harrastusta kivassa porukassa! 
Kurssin opettajana on Mari Äyräväinen.

Luovasti hopeasta: jalometallityön 
alkeet 2.-5.4.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Kiinnostaako jalometallityö? Tule kokeile-
maan ja opettelemaan perustaitoja. Kurs-
silla ei tarvita aiempaa kokemusta. Materi-
aalit eivät kuulu kurssin hintaan. Opettajana 
hopeaseppä Jaana Oljakka.

Pääsiäismunien maalaus II 3.-6.4.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Kurssilla opitaan hyvin vanhojen perin-
teiden mukaista mehiläisvahatekniikkaa, 
kuten nuppineula-, sulka- ja pisankatek-
niikkaa. Vanhimmat kuviosymbolit ovat 

esikristilliseltä kaudelta. Maalaamme aitoja 
tyhjennettyjä ja puhdistettuja kanan-, an-
kan- tai hanhenmunia. Työvälineinä ovat 
tasaterämustekynä ja nuppineuloja sekä 
sulkaleimasimia, joita voi saada lainaksi 
opettajalta. Henkilökohtaiset työtarvikkeet 
ja -materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan. 
Oppilaille lähetetään ennen kurssia tarvi-
kelista ja munien tyhjennysohje. Tervetu-
loa aloittamaan tai jatkamaan mukavaa ja 
palkitsevaa harrastusta kivassa porukassa! 
Kurssin opettajana on Mari Äyräväinen.

Käspaikka 23.-26.6.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Kurssilla opetellaan etupistokirjonnan pe-
rusteet pienten kuvioaiheiden kautta ja 
valmistetaan yksi tai useampi pieni työ. Tu-
tustumme myös kuvioiden symboliikkaan 
ja käspaikan käyttötarkoituksiin ortodoksi-
sessa perinteessä. Tarvittavia materiaaleja 
voi ostaa opettajalta. Kurssin opettajana on 
käsityöläinen Kaisa Salo.

Kansanpuku I: feresi tai sarafaani 9.-12.7.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Oletko aina haaveillut itsetehdystä kan-
sanomaisesta juhlavaatteesta feresistä tai 
sarafaanista? Nyt haaveesi voisi toteutua 
kurssilla, jossa valmistetaan nykytekniikal-
la, eli koneella ommellen, kyseinen vaate. 
Kurssin aikana valmistamme pitkän olkain-
hameen. Tarvikkeista ja työvälineistä il-
moitetaan ennen kurssin alkua. Jos omistat 
ompelukoneen, ota se mukaan. Opettajana 
Marjaana Laatikainen.

Luovasti hopeasta 13.-17.7.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Suunnittele oma korusi! Harjoittele tekni-
koita tai tee uusi aluevaltaus. Opettajana 
hopeaseppä Jaana Oljakka.
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Kultakirjonta 27.7.-5.8.

Hinta 618 €/OH1 ja 545 €/hlö/OH2.

Kultakirjonnan kurssilla on mahdollista 
saada kosketus keskiaikaiseen taidemaail-
maan. Kurssilla opetellaan perinteistä kul-
ta- ja silkkikirjontaa, jota käytetään mm. 
tekstiili-ikonien ja kirkkotekstiilien koris-
tamisessa. Harjoitustyönä tehdään esim. 
kirjanmerkki. Teorialuennoilla perehdytään 
esim. pistokirjontaan sekä kasvi- ja risti-
kuvioiden symboliikkaan. Kurssi soveltuu 
sekä aiemmin kirjoneille että vasta-alka-
jille. Opettajina mestariompelijat Nina ja 
Nadazda Osipova Pyhä Kolminaisuuden 
luostarista Moskovasta. Opetus tulkataan 
suomeksi.

Kansanpuku II: esiliina, paita ja  
päähine 15.-18.10.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Oletko aina haaveillut itsetehdystä kansa-
nomaisesta juhlavaatteesta? Nyt haaveesi 
voisi toteutua kurssilla, jossa ommellaan 
nykytekniikalla, eli koneella ommellen. 
Kurssin aikana valmistamme esiliinan, pai-

dan sekä päähineen. Tarvikkeista ja työvä-
lineistä ilmoitetaan ennen kurssin alkua. 
Jos omistat ompelukoneen, ota se mukaan. 
Opettajana Marjaana Laatikainen.

Taide- ja kellonvalu 16.-23.8.

Hinta 630 €/OH1 ja 570 €/hlö/OH2.

Taidevalun peruskurssi, jonka aikana vale-
taan pronssista pienoisveistoksia, reliefejä 
sekä pronssikelloja häviävän vahan mene-
telmällä. Kurssilla perehdytään myös malli-
suunnitteluun, kipsin käsittelyyn, muottien 
ja vahan tekoon, muottien hehkutukseen ja 
metallin sulatukseen, valmiin työn viimeis-
telyyn ja eri patinointitapoihin. Opettajana 
taidevalaja Heikki Pentikäinen.

Kirjansidontaa kaikille! 3.-8.11.

Hinta 426 €/OH1 ja 378 €/hlö/OH2.

Oletko aina halunnut oppia sitomaan ikio-
man kirjan? Vai löytyykö kotoa kirja, jossa 
selkä on repeytynyt, kannet irti tai sivut 
irrallaan? Tuo potilaasi näytille tai luo upo-
uutta, aivan miten halut. Tällä kurssilla saat 
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perustietoa kirjan rakenteesta, kirjansidon-
nan työtavoista ja materiaaleista. Opit sito-
maan kirjan alusta asti ja opit myös, miten 
huonokuntoisen kirjan voi korjata tai sitoa 
uudelleen. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja. 
Huom: KIRSTI-KLUBI: Jos olet harrastanut 
kirjansidontaa jo pidemmän aikaa ja haluat 
luostarin rauhassa jatkaa omia korjaustöitä 
tai omia projekteja, aina mahtuu muuta-
ma klubilainen mukaan. Saat työskennellä 
omassa tahdissa ja saat ohjausta opetta-
jalta tarvittaessa. Kurssin opettajana toimii 
kirjansitojamestari Claudia Wegmann.

Luovasti hopeasta: emalointi 30.11.-4.12.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Joululahja vai jotakin itselle? Tule tekemään 
emalikoruja. Kurssi soveltuu kaikille. Opet-
tajana Jaana Oljakka.

Himmeli 7.-9.12.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Nimi himmeli tulee germaanisten kielten 
sanasta Himmel (taivas). Suomessa on pai-
koin kutsuttu himmeliä myös olkikruunuksi. 
Perinteinen himmeli tehdään valikoiduista 
oljista, pujottamalla lanka korrenpätkän si-
sään ja muotoilemalla näistä kolmiulottei-
nen teos. Osallistujien tulee ottaa mukaan 
omat sakset ja viivoitin sekä pieniä muo-
virasioita erimittaisia olkia varten. Kurssin 
opettajana on Päivi Lemmetyinen.

Taideklubi kehitysvammaisille 13.-16.12.

Hinta 109 €/OH1 ja OH2

Taideleirillä taiteillaan monipuolisesti ja ko-
keillaan rohkeasti uusia tekniikoita. Leirillä 
on tarkoitus myös musisoida ja nautiskella 
luostarin rauhasta sekä miljööstä. Opetta-
jina tekstiilitaiteilija Iraiida Lukka-de Groot 
ja muotoilija, muusikko, erityisopettaja Sari 
Malinen. 
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Polulla hyvään 
elämään

Jätä arki taaksesi ja tule luostarin kiireettömyyteen etsimään eväitä ehyempään 
elämään tai tutustumaan ortodoksisuuteen. Kurssien annin lisäksi saat itsellesi 
aikaa, rauhaa ja lepoa. Ympäröivä luonto ja hiljaisuus syventävät kokemuksiasi. 

Opiston kurssit on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille uskontokunnasta riippumatta.



Kuoleman kohtaaminen 31.1.-2.2.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kurssi on tarkoitettu kaikille kuolevaisille.  
Syvennymme ryhmässä pohtimaan kuo-
leman ja menetyksen kohtaamista. Mitä on 
hyvä kuolema? Mitä on hyvä elämä? Lä-
hestymme teemaa ortodoksisen kirkon pe-
rinteen ja karjalaisen kansanperinteen yh-
teen punoutuvista näkökulmista alustuksin, 
keskusteluin ja kokemuksellisesti. Aikaa on 
myös hoitavalle hiljaisuudelle. Opettajina 
pastori TM Tuomas Kallonen ja äänellä itki-
jä, musiikkipedagogi AMK Emilia Kallonen.

Oma kädenjälki kuvailmaisussa 6.-9.2.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Tule kokemaan itsellesi luontaista kuvail-
maisua ja tuntemaan sen vaikutus. Pereh-
dymme erilaisiin helppoihin ja innostaviin 
tekniikoihin ja tapoihin tehdä kuvia. Työs-
kentelyn luonne on kokeilevaa ja ohjaa löy-
tämään sekä vahvistamaan omaa ilmaisun 
muotoa. Kuvantekemisen prosessi antaa 
samalla mahdollisuuden oman itsen äärellä 
olemiseen ja vahvistaa minätietoisuutta ai-
heiden noustessa sisältä päin. Mukaan voi 
tulla aikaisemmasta kokemuksesta riippu-
matta. Kurssilla voi työskennellä joko omil-
la väreillä ja välineillä tai käyttää opettajan 
tuomia tarvikkeita, joista erillinen maksu. 
Työskentelyyn soveltuvat parhaiten akryy-
livärit. Opettajana taiteilija ja kuvailmaisun 
opettaja Kirsi Ryynänen.

Ihmisten välissä. Filosofian ja 
kirjoittamisen laboratorio 20.-23.2.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

”Yhdessä – yksin – erikseen”; vai kuinka olla 
itsensä kanssa tässä maailmassa, omassa 
elämässä ja miten löytää sopiva tasapaino 
toisten kanssa toimimiseen. Tällä kurssilla 

syvennytään miettimään ihmisenä ole-
misen eksistentiaalisia näkökulmia itseen, 
toisiin ja erityisesti rajoihin. Rajojen aset-
taminen ei ole yksinkertaista. Meille ope-
tetaan niitä lapsuudessa, mutta toisaalta 
teemme koko aikuisuuden töitä sen kanssa, 
millaiset rajat ovat sopivia itselleni. Nämä 
rajalinjat voivat tarkoittaa fyysisiä tai henki-
siä asioita elämässämme. Jotkut asiat ovat 
sallittuja ja joitakin asioita on hyvä kieltää. 
Olemme myös yksilöllisiä, ja siten omat ra-
jamme voivat muuttua tai joustaa erilaisten 
elämäntilanteiden mukaan. Kurssin työs-
kentelytapoina ovat dialogiset keskustelut, 
tekstikatkelmien herättämät pohdiskelut, 
lyhyet kirjoittamisharjoitukset jne. Kurssille 
osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja fi-
losofiasta tai kirjoittamisesta. Osallistujille 
lähetetään etukäteen tekstimateriaalia. 

Tällä kurssilla opettajina toimii kolme koke-
nutta filosofia, jotka myös kirjoittavat aja-
tuksiaan kauno- ja tietokirjallisesti. Jokainen 
opettaja tarjoaa osallistujille oman osionsa 
kurssista. Pia Houni, TeT, dosentti ja filoso-
fian praktikko Jukka Laajarinne, FM, filosofi 
ja kirjailija Mikko Sammalkivi, TM, erityista-
son psykoterapeutti ja filosofi

Musiikki lääkkeenä 20.-22.3.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2

Kurssilla perehdytään musiikin mystisiin 
voimiin sekä musiikin käyttöön hyvinvoin-
nin edistäjänä eri aikakausina, alkaen an-
tiikin kulttuurien ajoista. Musiikin voimiin 
tutustutaan luentomateriaalin lisäksi myös 
pianisti Karvosen itse soittaman musiikin 
kautta. Kurssilaiset oppivat luottamaan 
musiikin luomaan ”mielen matkatoimis-
toon”, joka vie kokijansa itse valittuihin 
kohteisiin. Valamon ympäristössä kurssi-
lainen kohtaa hiljaisuuden ja äänen voi-
man.  Kurssin ohjaajana on muusikko Pami 
Karvonen.
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Oman elämäni pääroolissa 2.-5.4.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Onko sinulla tavoitteita, pieniä tai suuria 
unelmia, jotka hukkuvat arjen kiireiden alle 
tai joita siirrät jatkuvasti tulevaisuuteen? Ha-
luaisitko tutustua itseesi paremmin ja löytää 
elämäntehtäväsi jo nyt? Onpa tavoitteenasi 
voida paremmin, palautua pitkäkestoisesta 
stressistä, vaihtaa ammattia tai etsiä uutta 
suuntaa elämääsi, tämä kurssi sopii sinulle. 
Jos unelmasi on jännittää vähemmän ja nau-
raa enemmän, saada pysyvästi aikaa itsel-
lesi tai lähteä reppureissulle kohti tuntema-
tonta, tämä kurssi on sinulle. Jos sinulla ei ole 
vielä tavoitetta eikä unelmaa, tämä kurssi on 
ehdottomasti sinulle. Kurssilla kartoitetaan 
niitä tekijöitä, jotka ovat sinun elämässäsi 
olleet aiemmin esteenä unelmien toteutta-
miselle, ja opitaan keinoja päästä esteistä 
eroon. Kurssipäivät sisältävät itsetunte-
musta lisääviä harjoituksia, keskustelua, tie-
teellistä viitekehystä ja paljon rentouttavaa 
tekemistä itsesi sekä toisten kanssa.Opetta-
jana FM, LCA Life Coach ®, hyvinvointi- ja 
mentaalivalmentaja Heli Väisänen. Lisätie-
toja opettajasta www.visiosi.fi

Läsnäoleva puhuminen ja  
vuorovaikutus 8.-10.5.

Hinta 277 €/OH1, 251 €/hlö/OH2.

Puhuminen on vuorovaikuttamista ja vuo-
rovaikuttaminen usein puhumista,  niin 
äänellä kuin keholla.  Aina, kun avaamme 
suumme, lähetämme ympärillemme vies-
tejä. Myös tapamme kuunnella ja keskit-
tyä toiseen ihmiseen kertoo meistä paljon. 
Kurssilla opiskellaan  vuorovaikutustaitoja. 
Miten tuot itsesi esiin henkilökohtaisissa 
keskustelussa, palaverissa ja esiintymisti-
lanteissa, miten kuuntelet ja tulet kuulluksi.
Kurssin opettajana on Juha  Roiha; pitkän 
linjan TV- ja radiotoimittaja ja kulttuurin 
moniottelija, joka on työskennellyt niin TV 
1:ssä, Radio Suomessa kuin Radiomafias-
sakin. Hän on haastatellut satoja ihmisiä eri 

lavoilla ja opiskellut ja opettanut esiinty-
mistä lukuisilla foorumeilla, niin pyydetty-
nä kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän työs-
kentelee kulttuuri- ja luontotoimittajana Yle 
TV 1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Luontoretriitti 29.-31.5.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Nykyinen suorituskeskeinen elämäntapa, 
joka tähtää kaikessa yhä parempien tu-
loksien tekemiseen, johtaa päivittäiseen 
kiiruhtamiseen. Aikaa ei jää pelkkään ole-
miseen, jota pidetään ajan hukkaamisena. 
Oleminen ei kuitenkaan ole toimettomuut-
ta. Hiljaisuudessa ihminen kohtaa vapaasti 
omat ajatuksensa ja tunteensa ja antaa kas-
vualustan omalle sisäiselle luovuudelleen. 
Aistejaan ja sisintään voi herkistää kuun-
telemalla ja tarkkailemalla luonnon ääniä 
luostarin hautausmaalla ja patikkaretkellä 
matkamiehen ristille. Retriitin ohjaajana 
toimii TT Juha Riikonen.

Valamon luonnonyrtit 15.-18.6.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Tule ottamaan selvää, mitä hyvää Valamon 
luonnon kasvimaailma tarjoaa! Keruuret-
killä opimme tuntemaan luostarin ympä-
ristön villivihannekset ja luonnonyrtit sekä 
hankalimmat myrkkykasvit ja haitalliset 
vieraslajit. Kurssin aikana perehdymme 
luonnonkasvien käyttöön ruoanlaitossa, 
leivonnassa, juomien aineksena, maustee-
na ja koristeena. Tutustumme myös luon-
nonkasvien merkitykseen terveyden vah-
vistamisessa, hyvinvoinnin edistämisessä 
sekä ihon- ja hiustenhoidossa. Kurkistam-
me myös rohdoskasveihin ja niiden käyt-
töön perinteisessä kansanparannuksessa. 
Sana horta on kreikan kieltä ja merkitsee 
luonnonkasvien keruuta syötäväksi. Olet 
lämpimästi tervetullut kanssamme hortoi-
lemaan! Kurssin ohjaajana on yrtti- ja sie-
nineuvoja nro 6522 Pirjo Rinne.
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Omakuva N.Y.T – monitaiteinen matka 
itseen 27.-29.7.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Haluaisitko pysähtyä hetkeksi luovuuden 
äärelle? Onko elämäsi käännekohdassa? 
Haluaisitko tutkia taiteen keinoin kuka oi-
keastaan olet nyt, ja mihin suuntaan ha-
luat kulkea? Vai haluaisitko vain hetken 
levähtää? OMAKUVA N.Y.T. -viikonloppu 
on terapeuttinen matka itseen. Kurssilla 
tehdään harjoitteita luovan liikkeen, sana-
taiteen, kuvan ja teatteri-ilmaisun kautta. 
Välillä pysähdytään tutkimaan koettua, ja 
jaetaan yhdessä ajatuksia ja oivalluksia. 
Kurssi syventää itseilmaisun keinoja ja avaa 
näkökulmia omassa elämässä vaikuttaviin 
tunteisiin, ajatuksiin ja vuorovaikutukseen. 
Sinulla ei tarvitse olla aiempaa taidealan 
osaamista. Avoin ja utelias mieli riittää. 
Voit ottaa mukaan oman jooga-alustan 
(tai lainata sen opistolta) ja mukavat vaat-
teet liikkumista varten. Kurssin ohjaajat 
ovat kokeneita taiteen ja hyvinvointityön 
ammattilaisia. Ursula Hallas (TeM), teatte-
ripedagogi, esitystaiteilija, psykoterapeutti 
(Valvira). Sanni Sihvola (TansM), tanssipe-
dagogi ja yhteisötaiteilija.

Tunne tunteesi – elä enemmän 30.7.-2.8.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Tunteet sävyttävät elämäämme. Ne ovat 
mukana niin arjessa kuin elämän suurissa 
ratkaisuissa. Kurssilla tutkimme omakoh-
taisesti, kuinka tunteet vaikuttavat ajatte-
luumme ja toimintaamme, kehoomme ja 
kommunikointiimme. Opimme tunteiden 
säätelytaitoja ja sitä, kuinka saamme tun-
ne-energian parhaiten käyttöömme. Tu-
tustumme kiitollisuuden ja myötätunnon 
sekä anteeksiantamisen voimaan ja tarkas-
telemme myös, miten pitkittyneet kielteiset 
tunteet voivat kaventaa elämäämme. Käy-
tetyt menetelmät pohjautuvat ratkaisukes-
keisyyteen ja positiiviseen psykologiaan. 
Lisäksi kurssilla opitaan läsnäolon taitoja 

Kirjailija Hannela Huovi ja  
musiikkipedagogi Soili Perkiö



sekä arjessa helposti käyttöön otettavia 
erilaisia rentoutumistekniikoita. Kurssi so-
veltuu kaikille, jotka haluavat kehittää it-
setuntemustaan ja vuorovaikutustaitojaan 
sekä oppia elämään stressittömämmin, 
enemmän itsensä näköistä elämää. Kurs-
sin opettajana toimii FM, LCA Life Coach® 
Heli Väisänen. Lisätietoja opettajasta www.
visiosi.fi

Minäkuva maalaten ja  
valokuvaten 6.-9.8.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Tule mukaan löytöretkelle omaan itseen 
kiehtovalla tavalla. Tämän tutkimusmat-
kan välineinä yhdistämme kuvailmaisua ja 
valokuvaa, mikä on enemmän kuin itses-
tä otettu ulkoinen muotokuva. Katsomme 
omaan sisimpäämme ja ilmennämme va-
lokuvilla syvempää olemustamme. Kuinka 
haluan nähdä itseni juuri nyt? Mitä haluan 
kertoa itselleni? Mikä on minulle elämässä 
merkityksellistä? Millä tavalla tuon sen esiin? 
Kuvauksen rinnalle tukemaan prosessia ja 
sisimmän peilausta teemme helppoja ja kai-
kille soveltuvia kuvailmaisun harjoituksia, 
joilla vahvistamme itsetuntemusta. Kurssille 
ilmoittautumisen jälkeen lähetetään valmis-
tautumisohjeet valokuvaukseen. Kurssilla 
voi maalata joko omilla väreillä ja välineil-
lä tai käyttää opettajan tuomia tarvikkeita, 
mistä on erillinen maksu. Työskentelyyn 
soveltuvat parhaiten akryylivärit. Opettajina 
taiteilija, kuvailmaisun opettaja Kirsi Ryynä-
nen sekä omakuvatyöskentelyn ohjaaja, ku-
vaaja Merja Tanskanen.

Herkkä ihminen 14.-16.8.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Arviolta 15–20 prosenttia ihmisistä on 
herkkiä tai melko herkkiä, mikä merkitsee 
erilaisuutta suhteessa valtaenemmistöön. 
Herkkyyttä ei aina huomioida riittävästi ih-
missuhteissa, koulutuksissa ja työelämässä.  

Kurssin tarkoituksena on lisätä tietoa herk-
kyydestä ja herkälle ihmiselle ominaisista 
reagointi- ja kokemistavoista.  Keskeisinä 
teemoina ovat herkkyyden ilmeneminen, 
herkkyyden arvostaminen sekä oman toi-
minnan ja tunteiden säätely. Myös stressiä 
ja kuormittumista käsitellään.  Miten johtaa 
itseä, eheytyä ja lujittua herkkänä ihmise-
nä? Miten käyttää herkkyyttä hyvän elämän 
rakentamisessa? Kurssi sopii kaikille herk-
kyydestä kiinnostuneille sekä täydentävänä 
kokemuksena aikaisemmilla kursseilla mu-
kana olleille. Kouluttajana vaativan erityis-
tason psykoterapeutti, työ- ja organisaa-
tiopsykologi, PsL Erja Kemilä.

Luontoretriitti 28.-30.8.

Hinta 257 € / OH1 ja 231 € / hlö / OH2.

Syksyinen luonto Valamossa tarjoaa erin-
omaiset puitteet hiljentymiselle ja luon-
non äänien kuulemiselle. Haavat havisevat. 
Luonto on asettumassa talvea varten lu-
kemattomin värein. Luontoretriitillä keski-
tymme olemiseemme osana luomakuntaa. 
Emme jää kuitenkaan toimettomiksi, vaan 
hiljaisuudessa kohtaamme toisen ihmisen ja 
Jumalamme. Pyrimme kohti tuota päämää-
rää tekemällä luontovaelluksia mm. matka-
miehen ristille ja luostarin hautausmaalle. 
Luonto auttaa meitä ymmärtämään itseäm-
me ja toisiamme. Luostarin jumalanpalve-
lukset auttavat meitä ymmärtämään suurta 
tehtäväämme ihmisinä. Luostariympäristö 
on erinomainen paikka hiljentymiselle. Ret-
riitin ohjaajana toimii TT Juha Riikonen.

Musiikkia ja satuja 4.-6.9.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kurssin tavoitteena on innostaa ja antaa 
ideoita satujen, lorujen ja musiikin mo-
nipuoliseen käyttöön erilaisissa lapsi- ja 
perheryhmissä. Nykytutkimus tukee mu-
siikkiliikunnan ja satujen merkitystä lasten 
oppimisvalmiuksien vahvistajana. Kurssi 
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herättelee kuuntelemaan ja kutittelee mie-
likuvitusta, keinoina sadut, lorut, laulut, 
motoriikkaharjoitteet, runot, ääni- ja tun-
nemaisemat. Kurssi on tarkoitettu lasten ja/
tai perheryhmien kanssa toimiville opetta-
jille ja ohjaajille, kanttoreille ja myös koti-
väelle. Kouluttajina kuvataiteilija Kristiina 
Louhi, kirjailija, toimittaja Hannele Huovi 
sekä musiikkipedagogi, Sibelius-Akatemi-
an lehtori Soili Perkiö.

Ole eduksesi! Julkisen esiintymisen  
taika 18.-20.9.

Hinta 277 €/OH1 ja 251 €/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, pitkän linjan tv- ja radiotoi-
mittaja ja kulttuurin moniottelija, joka on 
työskennellyt TV1:ssä, RadioSuomessa ja 
Radiomafiassa, haastatellut satoja ihmi-
siä eri lavoilla sekä opiskellut ja opettanut 
esiintymistä lukuisilla foorumeilla, niin pyy-
dettynä kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän 
työskentelee kulttuuri- ja luontotoimittaja-
na Yle1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Sokraattinen dialogi – Mistä tiedän, että 
olen kohtuullinen ihminen? 9.-11.10. 

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.  

Useimmissa elämäntilanteissa tiedämme, 
että kohtuullinen käyttäytyminen on hy-
väksi ja suotavaa. Yksityisissä tai amma-
tillisissa ihmissuhteissa joudumme usein 
tilanteisiin, joissa tiedämme kohtuullisen 

käyttäytymisen olevan järkevä tapa sel-
viytyä ja täyttää tavoitteita. Aina emme 
kuitenkaan onnistu olemaan kohtuullisia 
ja löydämme itsemme tilanteista, joissa 
olemme kadottaneet kyvyn olla kohtuulli-
sia. Törmäämme usein myös ihmisiin, jot-
ka käyttäytyvät ja toimivat kohtuuttomasti. 
Tässä sokraattisessa dialogissa tutkimme 
yhdessä kohtuullisuuden ja kohtuutto-
muuden välistä suhdetta. Tarkastelemme 
mitkä kriteerit määrittävät näiden asioi-
den muotoutumista. Tutkimme omien 
esimerkkitarinoiden kautta mitä voimme 
oppia kohtuullisuudesta ja kohtuutto-
muudesta, sekä miten nämä asiat tukevat 
hyvää elämäämme ja hyvinvointiamme. 
Ryhmän jäseniltä ei vaadita mitään ennak-
kotietoja tai kokemusta työskentelytavas-
ta. Se sopii kaikille.

Sokraattinen dialogi on kansainvälises-
ti tunnustettu keskustelun työtapa, jos-
sa omakohtaisten esimerkkitarinoiden 
kautta lähdetään yhdessä tutkimaan ai-
hetta. Ryhmä pyrkii yhdessä löytämään 
vastauksia ja totuuden valitusta aiheesta. 
Sokraattinen dialogi kehittää näkökulman 
vaihtamisen tekniikkaa, kriittistä ajattelua, 
mielipiteiden muodostamista, dialogisia 
taitoja, argumentaatiota ja itsetuntemusta. 
Ryhmän keskustelua vetää fasilitaattori, 
joka ohjaa keskustelun erilaisia vaiheita. 
Kurssin ohjaajana toimii TeT, dosentti ja fi-
losofian praktikko Pia Houni.

Nelkyt ja risana? - Kirjallisuus-
terapeuttinen kurssi 30.10.-1.11.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Jos vielä jaksat nauraa itsellesi enemmän 
kuin muille, tule kaltaistesi joukkoon. Emme 
valmenna sinua parempaan elämään em-
mekä lupaa, että kasvat ihmisenä, mutta 
varmasti pääset sellaisille poluille, joilla et 
ole vielä käynyt. Tule kirjallisuusterapeutti-
seen ryhmäämme raaputtamaan pintaa ja 
kirkastamaan katsetta: kuka olen ja minne 
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ihmeeseen menossa. Sinun ei tarvitse osata 
kirjoittaa hyvin tai oikein. Riittää että rakastat 
kirjallisuutta ja olet valmis työskentelemään 
tekstin avulla itsesi kanssa. Jokainen kertoo, 
lukee ja kirjoittaa sen verran kuin huvittaa. 
Mukaan tarvitset kyniä ja vihon tai laitteen, 
jolle kirjoittaa. Opettajana Suomalaisen Ero-
seminaarin kehittäjä, kirjailija ja kouluttaja 
Marianna Stolbow.

Äänen voima 6.-8.11.

Hinta 277 €/OH1, 251 €/hlö/OH2,  
ja 267 €/hlö/VM1.

Ääni elää ja voi hyvin - myös pitkälti visu-
aalisuuteen perustuvalla some-kaudella. 
Radion kuolemaa on manattu jo kohta 50 
vuotta. Ensin tappajan piti olla televisio, sit-
ten netti. Kaikesta huolimatta puheradion 
suosio on edelleen kasvussa ja kuunnelmia 
ja erilaisia podcasteja tehdään jatkuvasti – 
kuten myös musiikkia. Mikä äänessä viehät-
tää, miksi se sukeltaa suoraan sieluun, miten 
sitä voi käyttää, muutella, hyödyntää - tähän 
elämyksellinen viikonloppu tarjoaa vastauk-
sen. Opimme mm. kuunnelman ja vaikkapa 
tunnin puhelähetyksen dramaturgiaa ja kur-
kistamme näön ylivallan toiselle puolelle. 

Juha  Roiha  on pitkän linjan tv- ja radiotoi-
mittaja ja kulttuurin moniottelija. Hän on 
työskennellyt sekä TV1:ssä, Radio Suomes-
sa että Radiomafiassa, haastatellut satoja 
ihmisiä eri lavoilla ja opiskellut ja opettanut 
esiintymistä lukuisilla foorumeilla, niin pyy-
dettynä kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän 
työskentelee kulttuuri- ja luontotoimittajana 
Yle TV1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa.
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Kulttuuri
Tule viettämään kulttuurilomaa Valamoon! Haluaisitko oppia 

kirjoittamaan luovammin ja kiinnostavammin? Haluaisitko keskustella 
suurista naisfilosofeista tai ehkäpä perehtyä itkuvirsiperinteeseen? 

 Filosofia, musiikki, elokuva, kirjallisuus, kirjoittaminen  
– valitse itseäsi kiinnostava aihe opiston kulttuurikurssien tarjonnasta.



Karjalainen pitoateria 6.-9.1.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2

Ravintoloitsija emeritus Hannu Lappalai-
nen ja ravintolapäällikkö Tapio Mäkita-
lo opastavat karjalaisen ruokaperinteen 
mahdollisuuksiin nykyaikaisessa ruoka-
taloudessa, jokaisen kurssilaisen omat 
kokemukset huomioiden. Kurssin aikana 
tehdään yhdessä karjalaisen perinteen mu-
kaisia menukokonaisuuksia.

Ortodoksisten sukujen  
tutkimuskurssi 23.-26.1.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Kurssilla käymme läpi menetelmiä orto-
doksisten sukujen tutkimiseksi. Suomen ja 
Karjalan ortodoksiset kirkonkirjat (rippi- ja 
metrikkakirjat) on kirjoitettu venäjän kielellä 
aina 1900-luvun alkuun saakka. Niiden tul-
kitsemisessa on omat haasteensa. Kurssilla 
opetellaan kirkonkirjojen lukemista ja oman 
suvun tutkimusta. Kurssin opettajana toimii 
sukututkimuksen opettaja Tuula Kiiski.

Sukupuusta tarinoiksi 31.1.-2.2.

Hinta 257 €/OH1 ja 231€/hlö/OH2.

Vapaa kirjoittajaryhmä, jossa tehdään harjoi-
tuksia 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. Jos-
kus surua ja suuttumusta. Kyse ei ole perintei-
sestä omaelämäkerrallisesta kirjoittamisesta 
vaan kirjallisuusterapeuttisten menetelmien 
hyödyntämisestä ylisukupolvisten teemojen 
ymmärtämiseksi. Asetut puun alle ja keräät 
sukupuusi hedelmät. Syliisi voi pudota aar-
re, jota et osannut odottaa. Kurssi perustuu 
Marianna Stolbowin teoksen Vanhempieni 
kaltainen teemoihin. Opettajana Suomalaisen 
Eroseminaarin kehittäjä, kirjailija ja kouluttaja 
Marianna Stolbow.

Huuliharppu – pieni suuri soitin 14.-17.2.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/OH2.

Kurssi on matalan aloituskynnyksen johda-
tus huuliharppumusiikin ihmemaailmaan, 
kuitenkin tasosta tinkimättä. Pienestä koos-
taan ja vaatimattomasta olemuksestaan 
huolimatta huuliharppu on merkittävä ja 
monipuolinen instrumentti, jolla on taka-
naan yli 200 vuoden historia. Kurssilla kä-
sitellään huuliharpun erilaisia soittoteknii-
koita, erilaisia virityksiä ja musiikkityylejä, 
huuliharpun oikeaa hoitoa ja huoltoa, sekä 
tietysti myös soitetaan. Työskentelyväli-
neenä käytetään C-duurivireistä ns. blues-
harppua. Opettajana Pentti Pohjalainen.

Hengellisyys Juhani Peltosen 
tuotannossa 6.-8.3.

Hinta 277 €/OH1, 251 €/hlö/OH2.

Suomen Tšehoviksi kutsuttu Juhani Pel-
tonen on muutakin kuin Elmon kirjoittaja. 
Hänen teoksissaan ihminen etsii itseään, 
eikä ole varma, soisiko löytävänsä. Sipuli-
kupolikirkot ja omenapuut tuovat rauhaa ja 
uskonto on läsnä, mutta Peltosen hengelli-
nen pohdinta ei rajoitu ainoastaan uskon-
toon vaan tavoittelee maailmankaikkeuden 
ääriä. Peltonen hallitsee laajan kerronnan 
lisäksi myös nopean ja humoristisen il-
maisun. Sanan ja lauseen rytmiikassa sekä 
tunnelman luomisessa hänen tyylinsä on 
täysin omintakeinen. Peltosen tuotannosta 
käsitellään yksityiskohtaisesti ainakin ro-
maaneja Jumalan kuopus, Kuolemansai-
rauteen rinnastettava syli-ikävä ja Elmo 
sekä novellikokoelmaa The end.

Kurssin opettajana on Juha Roiha;  pitkän 
linjan tv- ja radiotoimittaja ja kulttuurin 
moniottelija, joka on työskennellyt niin TV 
1:ssä, Radio Suomessa kuin Radiomafias-
sakin. Hän on haastatellut satoja ihmisiä eri 
lavoilla sekä opiskellut ja opettanut esiinty-
mistä lukuisilla foorumeilla, niin pyydettynä 
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kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän työs-
kentelee kulttuuri- ja luontotoimittajana Yle 
TV 1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Kirkkomusiikin helmiä 13.-15.3.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kirkkomusiikin helmiä -kurssi vie osallistu-
jansa messuja, kantaatteja, passioita, ora-
torioita ja sielunmessuja kaikuvien Euroo-
pan katedraalien holvistojen alle. Kurssilla 
kuunnellaan runsaasti musiikkia ja antau-
dutaan häpeilemättä niin lännen kuin idän 
kirkon ikiaikaisille mestariteoksille. Kirkko-
musiikin maailmaan johdattelee rakastettu 
radiopersoona, MuM Risto Nordell.

Kirjoittamisen 7 salaisuutta 27.-29.3.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/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 ympäris-
tössä? Kirjoittamisen 7 salaisuutta -kurssilla 
saat käytännön työkaluja, teet harjoituksia 
ja löydät innoitusta. Vahvistat käytännön 
kirjoittajaosaamista ja omaa, ainutlaatuista 
ääntäsi. Syvennät myös itsetuntemustasi 
kirjoittajana ja hyödynnät paremmin omia 
vahvuuksiasi. Kurssilla sekä inspiroidutaan 
että hiljennytään. Sen aikana tutkitaan kir-
joittamisen avulla luovuutta, oman elämän 
merkityksellisyyttä, valintoja ja mielikuvi-
tuksen meille tarjoamaa lahjaa kurottautua 
kohti näkymätöntä. Kurssilla opettaa kou-
luttaja, FM, kirjailija Mertzi Bergman.

Ihmiskäsityksiä antiikista  
nykypäivään 17.-19.4.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.      

Seminaarissa käymme läpi ihmiskäsityk-
sen pitkän historian lyhyessä ajassa lähtien 

liikkeelle esihistoriallisesta, mytologises-
ta maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä, 
josta etenemme kreikkalaiseen filosofiaan, 
jonka jälkeen olemmekin jo kristinuskossa 
ja kristillisessä ihmiskäsityksessä. Kristilli-
sen ihmiskäsityksen äärellä viivymme hiu-
kan pidempään. Uskonnollisesta filosofias-
ta tie vie filosofiseen antropologiaan, siitä 
keskeisiin psykologisiin ihmiskäsityksiin ja 
lopulta niin sanottuun tieteelliseen ihmis-
käsitykseen. Kriittisen katsauksen teemme 
sekä tieteellisiin että totalitaarisiin ihmis-
käsityksiin. Lopuksi pohdimme mitkä teki-
jät haastavat ihmiskäsityksemme juuri nyt.                
Seminaarin luennoitsijana on FT, psykologi 
ja psykoterapeutti Veli Matti Heikkilä.

Luova kirjoittaminen 18.-24.5.

Hinta 467 €/OH1 ja 411 €/hlö/OH2.

Kurssin aihepiiriin sisältyvät sekä runous 
että kaikki proosan lajit pakinasta ja ko-
lumnista romaaniin ja draamaan. Opetus 
rakentuu luennoista, harjoituksista, ryhmä-
töistä ja kurssilaisten omien tekstien lähilu-
vusta. 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 pohdi-
taan kielen ja maailman suhdetta. Ovatko 
ajatukset sanoja vai kuvia, unet runoja vai 
näytelmiä? Mitä tiedämme maailmasta kie-
len tuolla puolen?

Kurssi on tarkoitettu sekä uusille tulokkail-
le että aiemmille kursseille osallistuneille. 
Siksi ohjelmassa edetään tekstilähtöisesti 
kurssilaisten mukanaan tuomien tai kurs-
sin aikana kirjoittamien tekstien pohjalta. 
Ilmaisun keinoihin ja ongelmiin kiinnitetään 
huomiota sitä mukaa kuin tarvetta tekstien 
käsittelyn yhteydessä ilmenee. Ohjelman 
työskentelyrupeamat koostuvat tekstien 
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lukemisesta, tiiviistä luennoista sekä yksin 
ja ryhmissä tehtävistä harjoituksista. Opet-
tajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.

Lintuharrastuksen peruskurssi 29.-31.5.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Tule oppimaan ja kuuntelemaan lintuja ke-
väiseen Valamoon. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille linnuista kiinnostuneille eikä vaadi 
aiempaa harrastustaustaa. Kurssilla käsi-
tellään lintujen tunnistamisen perusteita, 
perehdytään erilaisiin harrastusmuotoihin 
sekä retkeillään kevätkesäisessä luonnossa. 
Retkillä riittää tavanomainen pientä sadet-
ta ja tuulta pitävä ulkoiluvarustus. Mukaan 
kannattaa ottaa omat kiikarit ja lintukirjoja, 
jos sellaisia on. Opettajana aktiivinen lintu-
harrastaja Janne Leppänen.

Hiljaisuuden taiteilijat II 5.-7.6.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kurssin sisältö tarkentuu myöhemmin, 
seuraa nettisivujamme! Opettajana Han-
nu-Pekka Björkman.

Laulukurssi laulutaidottomille, 
peruskurssi 15.-17.6.

Hinta 327 €/OH1 ja 301 €/hlö/OH2.

Ahdistaako yhteislaulu? Jännittääkö jou-
lulaulu? 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 tu-
tustutaan laulamisen perusasioihin nollasta 
alkaen ääniharjoitusten, äänellä leikitte-
lyn ja helppojen laulujen avulla. Kurssilla 

”Valamon opisto ja luostariympäristö 
tarjoavat ihmisen etsinnälle 
vaihtoehtoja löytää itsensä ja 
antaa kokemuksen yhteydestä 
toisiin lähimmäisiin ystävällisessä 
kohtaavassa hengessä.”
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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 Rei-
jo Aittakumpu, jolla on yli kahdenkymme-
nen vuoden kokemus kehittyvien laulajien 
kanssa työskentelystä.

Laulukurssi laulutaidottomille, 
jatkokurssi 17.-19.6.

Hinta 327 €/OH1 ja 301 €/hlö/OH2.

Ahdistaako yhteislaulu? Jännittääkö jou-
lulaulu? 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 tu-
tustutaan laulamisen perusasioihin nollasta 
alkaen ääniharjoitusten, äänellä leikitte-
lyn 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 Rei-
jo Aittakumpu, jolla on yli kahdenkymme-
nen vuoden kokemus kehittyvien laulajien 
kanssa työskentelystä.

Kirjoittamisen 7 uutta  
salaisuutta 24.-28.6.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Haluatko oppia syventämään ja vahvista-
maan omaa luovuuttasi & kirjoittamista-
si? Löytämään oman näkökulmasi, äänesi 
ja vaikuttavuutesi? Tule Kirjoittamisen 7 
UUTTA salaisuutta -kurssille, jossa pää-
set yhdessä ryhmän kanssa perehtymään 
käytännön työkaluihin, harjoituksiin ja yh-
teiseen innoitukseen. Vahvistat käytännön 
kirjoittajaosaamista ja omaa, ainutlaatuista 
ääntäsi. Syvennät myös kirjoittajan itse-
tuntemustasi ja hyödynnät paremmin omia 
vahvuuksiasi.

Kurssilla käymme läpi seuraavat aiheet:
1. Intuition salaisuus
2. Itsetuntemuksen salaisuus
3. Uteliaisuuden salaisuus
4. Vaikuttavuuden salaisuus
5. Tunteiden salaisuus
6. Läsnäolon salaisuus
7. Flown salaisuus

Kurssin sisältö perustuu luovuus- ja aivo-
tutkimuksen löytöihin, taiteentutkimuksen 
ja psykologian havaintoihin, ikiaikaisten 
muusien viisauteen sekä ryhmän yhteiseen 
voimaan. Työskentelemme inspiroivassa, 
kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä, 
jossa jokaisen on hyvä ja rento olla. Koulut-
taja FM, kirjailija Mertzi Bergman.
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Arkistojen aarteet – syvyyttä fiktion 
kirjoittamiseen 1.-4.7.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Arkistojen aarteet -kurssi on suunnattu 
fiktion kirjoittajille, jotka etsivät teksteihin-
sä syvyyttä ja historiallista perspektiiviä. 
Kurssi keskittyy monipuolisesti erilaisiin 
lähteisiin ja tosielämän tapauksiin kirjoitta-
misen inspiroijana. Tutustumme erityisesti 
historiallisiin taustamateriaaleihin, kuten 
arkistoihin, kirjeisiin ja valokuviin. Samal-
la mietitään, kuinka lähteet voi sulauttaa 
osaksi omaa kirjallista ääntä. Pohdittavaksi 
nousevat faktan ja fiktion suhde sekä kir-
joittajan vastuu tosihenkilöitä kuvatessa. 
Kurssilla tehdään pieniä kirjoitusharjoituk-
sia ja madalletaan kynnystä oman tekstin 
tuottamiseen. Kurssin opettajan, kirjailija 
Asko Jaakonahon romaani Onnemme tiellä 
pohjautuu Lapuan liikkeen tositapahtumiin 
ja sijoittuu Valamon lähimaisemiin. Kurssin 
opettajana on kirjailija Asko Jaakonaho. 

Unelma utopiasta 13.-15.7.

Hinta 257 € / OH1 ja 231 € / hlö / OH2.

Utopia tarkoittaa paikkaa, jota ei ole, tai 
tavoitetta, joka ei voi toteutua. Sen mukai-
sesti yksilöitä, joilla on utopistisia eli ihan-
teellisia pyrkimyksiä, on kutsuttu taivaan-
rannan maalareiksi, jotka eivät ymmärrä 
realiteetteja. Tällaisia olivat mm. Leo Trotski 
ja Mahatma Gandhi kohtaloineen. Nyt il-
mastonmuutos pakottaa koko ihmislajin 
uskomaan aivan uuteen yhteiseen utopiaan 
eli pelastumiseemme joukkotuholta. Onko 
tämä usko pelkkää taivaanrannan maalai-
lua? Onko ihmiskunnalla todellista kykyä 
pelastaa maailmansa? Seminaarissa ava-
taan olemassaolomme peruskysymyksiä 
jopa utopistisin tulkinnoin ja elokuvallisin 
esimerkein. Keskustelijoina ovat filosofian 
tohtori, kirjailija Kari Enqvist ja elokuvaoh-
jaaja, kirjailija Rax Rinnekangas.
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Puupiirroskurssi Ina Collianderin 
jalanjäljissä 19.-23.7.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Kurssilla tutustutaan puupiirrosgrafiikan 
perustekniikkaan. Haluttu kuva leikataan  
puulaatalle, jolle telataan öljypohjainen 
painoväri ja joka siitä vedostetaan paperil-
le. Vedostaminen toteutetaan käsin ilman 
prässiä. Puumateriaalina käytämme 7-10 
mm paksua koivuvaneria. Valmis kuva voi 
olla joko mustavalkoinen tai useamman 
sävyinen tai monivärinen työ. Kurssilla tar-
vittavat työvälineet ja materiaalit voi ostaa 
opistolta. Opettajana taidemaalari-graafik-
ko KuM Liisa Louhio.

Irina Zatulovskayan taidekoulu 27.7.-2.8.

Hinta 467 €/OH1 ja 411 €/hlö/OH2.

Heittäydy abstraktin maalaustaiteen maa-
ilmaan inspiroivassa seurassa, kauniissa 
luonnonympäristössä! Kurssi alkaa värin 
perustuntemuksesta: opetellaan ymmär-
tämään värien välisiä suhteita ja komposi-
tion mahdollisuuksia – teoksen aikaa, tilaa 
ja rytmiä. Kurssin aikana käydään läpi sekä 
maisema- ja muotokuvamaalaus että som-
mittelu ja piirtäminenkin. Maalaustekniikka 
on vapaasti valittavissa (HUOM! Ei akryy-
liä!) Kurssi on avoin kaikille harrastajista 
ammattilaisiin. Kurssin opettajana toimii 
yksi aikamme suurimmista venäläistaiteili-
joista Irina Zatulovskaya.

Itkuvirrestä äänellä itkuun 2.-5.8.

Hinta 305 € /OH1 ja 271 € / hlö / OH2.

Kurssi perehdyttää kokemuksellisesti kar-
jalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Henkilö-
kohtaisella itkupolulla puretaan ja jaetaan 
tunnekokemuksia omilla itkusanoilla ja sä-
velmällä luottamuksellisesti pienryhmässä, 
perinteen muotoa jatkaen. Peruskurssi on 
suunnattu kaikille kiinnostuneille, ensiker-
talaisille sekä aiheeseen jonkin veran pe-

Ina Colliander: Lehtien suhina



rehtyneille. Opettajana musiikkipedagogi 
AMK, äänellä itkijä Emilia Kallonen.

Oma koti kullan kallis 14.-16.8.

Hinta 257 € / OH1 ja 231 € / hlö / OH2.

Koti on jokaisen ihmisen perusoikeus ja 
koko elämänkatsomuksemme perusta. 
Mutta mitä kotikäsitteelle on tapahtunut 
historian aikana? Mistä me tunnistimme 
kotimme eilen? Mistä huomenna?  Entä 
tänään, jolloin uuskodittomuus kiihtyy mil-
joonien ihmisten  joutuessa jättämään ko-
tinsa ja pakenemaan maihin, joissa heitä 
kohtaa kuulumattomuus omaan kotiinsa? 
Seminaarissa avataan kodin eri teemoja ja 
salaisuuksia ja todellisuuksia myös maail-
man kauneimpia yksityiskoteja esittelevien 
elokuvien kautta. Seminaarin keskustelijoi-
na ovat professori Laura Kolbe ja elokuva-
ohjaaja, kirjailija Rax Rinnekangas.

Nimilapusta novelliin, tavuista 
tarinoiksi 21.-23.8.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kirjoittajakurssi, jolla aloittaminen tehdään 
niin helpoksi, että tekstin syntyä ei voi es-
tää. Pienin, kepein harjoittein lähdetään 
liikkeelle päämääränä kuitenkin oma, ehyt, 
kokonainen teksti. Opettajana Suomalaisen 
Eroseminaarin kehittäjä, kirjailija ja koulut-
taja Marianna Stolbow.

Akvarellikurssi: Valamon väri ja valo 
maisemassa 24.-30.8.

Hinta 487 €/OH1 ja 431 €/hlö/OH2.

Kurssilla maalaamme akvarellein maise-
maa, havainnoiden sen väriä, valoa ja ole-
musta. Opettelemme näkemään valon ja 
värin hienovaraisia sävyjä luonnossa, muo-
tokielen ollessa vapaa. Tutustumme akva-
rellin mahdollisuuksiin ja sen monipuoli-
suuteen maalaustekniikkana. Ohjaus on 

yksilöllistä, joten kurssi soveltuu sekä ak-
varellimaalausta aloittaville että maalaus-
taitoaan syventäville. Kurssin hinta sisältää 
materiaalimaksun. Opettajana taidemaalari 
Maria Kivistö.

Eros ja Thanatos - Rakkauden ja 
kuoleman filosofia 28.-30.8.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Rakkaus ja kuolema, runoilijan ja taiteilijan 
suuret muusat, ovat aina kannustaneet an-
karalla läsnäolollaan ihmistä luovaan ajat-
teluun. Antiikista asti ne ovat Eroksen ja 
Thanatoksen hahmossa innoittaneet ajat-
telijoita pohtimaan kaiken tarkoitusta tai 
tarkoituksettomuutta. Kurssilla esitellään 
filosofian ja teologian klassikoiden ajatuksia 
rakkaudesta ja kuolemasta sekä kehitellään 
niiden inspiroimana omaa elämänkatso-
musta ja keinoja sen ilmaisemiseen. Inspi-
raatiota ammennetaan myös kaunokirjal-
lisuuden ja kuvataiteen ehtymättömistä 
lähteistä. Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, 
FM Torsti Lehtinen.

Lintuharrastuksen jatkokurssi 10.-12.9.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Tule Valamoon lintukurssille oppimaan li-
sää linnuista. Kurssi on itsenäinen jatko-osa 
kevään lintuharrastuksen peruskurssille 
eikä edellytä aiempaa kurssin käymistä. 
Kurssilla perehdytään syksyisten lintujen 
tunnistamiseen. Keväästä poiketen syksyl-
lä on liikkeellä paljon nuoria lintuja, joiden 
tunnistamisessa on omat haasteensa. Pe-
rehdymme muutoinkin lintujen syksyiseen 
ja talviseen elämään. Retkeilemme ulkona, 
joten kannattaa varautua sateen ja tuulen 
pitävällä ulkoiluvarustuksella. Mukaan kan-
nattaa ottaa omat kiikarit ja lintukirjoja, jos 
sellaisia on. Opettajana aktiivinen lintuhar-
rastaja Janne Leppänen.
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Suuret naisfilosofit 2.-4.10.

Hinta 277 €/OH1 ja 251 €/hlö/OH2.

Monet suuret naisfilosofit tunnetaan huo-
nosti, vaikka he ovat antaneet merkittävän 
lisän länsimaisen filosofian historiaan. Kurs-
silla esitellään mm. seuraavat filosofit: 1) As-
pasia ja Diotima, Sokrateen naisopettajat; 2) 
Hypatia (k. 415) aleksandrialainen uuspla-
tonisti, filosofi, matemaatikko ja astronomi, 
joka oli kuuluisa kauneudestaan ja herätti 
fundamentalistien raivon; 3) Hildegard Bin-
geniläinen (1098–1179), saksalainen bene-
diktiinisisar ja mystikko, joka julisti ihmisen 
ja muun luomakunnan erottamatonta yk-
seyttä; 4) Edith Stein (1891–1942), empatian 
filosofi, Auschwitzin uhreista tunnetuimpia; 
5) Hannah Arendt (1906–75), saksanjuuta-
lainen filosofi, joka tutki ihmisenä olemisen 
ehtoja ja totalitarismin syntymisen syitä; 6) 
Simone de Beauvoir (1908–86), ranskalai-
nen modernin feminismin äiti; 7) Simone 
Weil (1909–43), ranskalainen ”punainen 
neitsyt”, joka eli niin kuin opetti; 8) Luce 
Irigaray (s. 1930), belgialaissyntyinen kieli-
tieteilijä, kulttuuriteoreetikko, psykoanalyy-
tikko ja filosofi, joka lisäsi mielenkiintoisen 
naisnäkökulman mannermaiseen filosofi-
aan. Kurssin ohjaajana kirjailija, FM Torsti 
Lehtinen.

Musiikin avaimet! 9.-11.10.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Matalan kynnyksen musisointia pianoa-
vusteisesti. Opettelemme yhdessä musii-
kinteorian perusteita ja tietenkin pianolla 
soittamista. On jopa suotavaa, ettei kurs-
silaisella ole aiempaa osaamista tai koke-
musta. Opettajana muotoilija, muusikko, 
erityisopettaja Sari Malinen.

Viskikurssi 23.-25.10.

Hinta 277 €/OH1 ja 251 €/hlö/OH2.

Kurssi pyrkii raottamaan viskin historiaa ja 
kehitystä munkkien tuottamasta alkoholis-
ta teollisen alkoholin kuningastuotteeksi ja 
takaisin munkkien haltuun. Käymme läpi 
valmistusvaiheet, kypsytysmenetelmät ja 
eri maiden sekä alueiden viskien erot. Tu-
tustumme mäskäykseen, tislaukseen ja 
kypsytykseen sekä teoriassa että osin myös 
käytännössä. Opimme arvioimaan ja ver-
taamaan viskejä ja niiden aromeja. Kurssi 
järjestetään yhteistyössä Valamo Monaste-
ry Distilleryn kanssa, ja opettajana on tislaa-
mon tuotantopäällikkö Asko Ryynänen.

Ooppera tutuksi! 20.-22.11.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Kurssilla tutustutaan oopperan historiaan 
barokista omaan aikaamme. Aihetta lähes-
tytään perinteisillä luennoilla, mutta myös 
oopperoita kuuntelemalla, videotallenteita 
katselemalla ja kuuntelemalla sekä näke-
mästämme keskustelemalla. Kurssin opet-
tajana on rakastettu radiopersoona MuM 
Risto Nordell, joka on toimittanut ooppera-
ohjelmia Yle Radio 1:ssä yli 30 vuoden ajan.

Elävät kuvat 4.-6.12.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Katsomme yhdessä elokuvia, jotka luo-
taavat syvältä ihmisyyden peruskysymyk-
siä: rakkautta, intohimoa, elämän mieltä, 
kärsimystä ja kuolemaa. Kurssin ohjaaja 
taustoittaa kunkin elokuvan ja alustaa kes-
kustelun sen estetiikasta, arvomaailmasta 
ja elämänfilosofiasta. Katsottaviksi valitaan 
sekä ajankohtaisesti kiinnostavia että klas-
sikon aseman saavuttaneita elokuvia. Yk-
sityiskohtaiset ohjelmatiedot ilmoitetaan 
kurssin alkaessa. Kurssin ohjaajana toimii 
kirjailija, FM Torsti Lehtinen.
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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

Kuva: Valamo Monastery Distillery
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Ortodoksinen 
usko ja 

elämäntapa
Tule luostarin kiireettömyyteen tutustumaan ortodoksisuuteen, 

kehittämään itseäsi ortodoksisen kirkon työtehtävissä tai etsimään eväitä 
ehyempään elämään. Kurssien annin lisäksi saat itsellesi aikaa, rauhaa ja 

lepoa. Ympäröivä luonto ja hiljaisuus syventävät kokemuksiasi. 



Valamon mieskuorokurssi 9.-12.1.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin.

Kurssilla perehdytään erityisesti kirkon sun-
nuntailiturgian sekä osittain myös lauantain 
vigilian veisuihin. Kurssilaiset muodostavat 
mieskuoron, joka laulaa luostarin vigiliassa 
ja liturgiassa mieskuoroasetelmassa. Kurs-
sin opettajina ovat TM, KM Antti Räsänen, 
kanttori Jarmo Huttu sekä TM Markus Hän-
ninen. Kurssille voivat osallistua kaikki lau-
lutaitoiset ortodoksisesta kirkkomusiikista 
kiinnostuneet miehet.

Rukousnauhakurssi 10.-12.1.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Ortodoksisessa perinteessä käytettävä 
rukousnauha on useimmiten villalangasta 
solmittu, usein Jeesuksen rukousta toistet-
taessa käytetty apuväline. Yleisimmät ovat 
kenties 33 ja 100 solmun nauhat. Kurssil-
la perehdymme Valamon pappismunkki 
Aleksanterin opastuksella rukousnauhan 
käyttötarkoitukseen ja sen valmistamisen 
perusteisiin. Kurssin yhteydessä toimite-
taan myös Jeesuksen rukous -palvelus. 
Nauhojen valmistukseen käytettävä mate-
riaali on ostettavissa opistolta.

Valamon talkoolaiset: vapaaehtoistyö 
Valamossa 10.-12.1.

Hinta 109 €/hlö

Vuotuinen Valamon luostarin ja opiston 
järjestämä tapaaminen luostarin talkoo-
laisille. Mukaan voivat tulla yhtä hyvin Va-
lamon konkarikävijät kuin myös ne, jotka 
vasta harkitsevat talkoojaksoa luostarissa. 
Seminaarin tarkoituksena on tarjota tie-
toa ortodoksisuudesta, luostarielämästä ja 
Valamosta yleensä sekä kehittää vapaaeh-
toistoiminnan käytännön järjestelyjä ja to-
teutustapoja, sekä tutustua toinen toisiim-
me. Useita opettajia.

Курс знакомства с Православием: 
Святость и святые 17.-19.1.  

ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.  
Курс получает финансовую поддержку от 
Финляндской православной церкви. 
«Дивен Бог во святых Своих» (Пс. 67:36)
Преподаватели познакомят слушателей 
курсов с тем, что такое святость в святоот-
еческой православной традиции, с опытом 
жизни тех христиан, которых Церковь на-
звала святыми и молится им. Преподавате-
ли: архимандрит Михаил, иеродиакон Иа-
ков. Курс получает финансовую поддержку 
от Финляндской православной церкви. 

Luostariopasseminaari I, uudet 24.-26.1.

Valamon opetustoiminta on vuosikymme-
niä toiminut veljestön sekä vapaaehtois-
ten oppaiden voimin. Oletko kiinnostunut 
luostarioppaan tehtävistä? Ovatko Vala-
mon luostari ja ortodoksisuus sinulle jo 
tuttua? Onko esiintyminen sinulle luonte-
vaa? Tunnetko olevasi mukavuusalueellasi 
suurtenkin ryhmien edessä? Haluatko tul-
la syventämään omia tietojasi ja taitojasi? 
Seminaari antaa valmiuksia mahdolliseen 
luostarioppaan tehtävään. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Maria Matsi, 
puh. 040 555 4702, maria.matsi@valamo.fi

”Koko maailman opettajat” 12.-14.2.

Hinta 257 € / OH1 ja 231 € / hlö OH2

Kirkon suuria kirkkoisiä Basileios Suurta, 
Gregorios Teologia ja Johannes Krysosto-
mosta pidetään koko maailman opettajina. 
Kurssilla käydään läpi Basileioksen, Grego-
rioksen ja Johanneksen keskeisiä opetuk-
sia ihmisen Jumala-suhteesta, käytännön 
kristillisyyden pyhästä tarkoituksesta ja 
kirkon liturgisesta elämästä. Kurssilla opet-
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tavat apulaisprofessori, TT, Pekka Metso 
Itä-Suomen yliopistosta ja opiston opetta-
ja, TT, Juha Riikonen.

Hiljaisuuden retriitti 4.-8.3.

Hinta 399 €/OH1

Hiljaisuuden retriitti merkitsee tietois-
ta pyrkimystä vetäytyä pois arkielämästä 
kohti hiljaisuutta ja mielen lepoa. Tavan-
omaiset arjen ulkoiset ärsykkeet minimoi-
malla, täydelliseen hiljaisuuteen laskeutuen 
sekä luostarin jumalanpalveluksiin osallis-
tumalla pyritään luomaan tila rukoukselle 
ja hengelliselle uudistumiselle. Retriitin ai-
kana on mahdollisuus luottamukselliseen 
keskusteluun papin kanssa. Ortodoksiseen 
kirkkoon kuuluvat voivat osallistua myös 
katumuksen sakramenttiin ja ehtoolliseen. 
Retriitin ohjaajina ovat isä Pertti Ruotsalai-
nen ja TT Juha Riikonen.

Aikamme ohjaajavanhukset Paisios, 
Porfyrios ja Joosef 6.-8.3.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Paisios Athoslainen (k. 1994) on yksi tunne-
tuimpia 1900-luvun ortodoksisia hengelli-

siä ohjaajia. Porfyrios Kausokalivialainen (k. 
1991) oli hengellisesti lahjakas ohjaajavan-
hus, jolla oli selvännäkemisen lahja. Joo-
sef Hesykasti (k. 1958) on meille rukouksen 
opettaja, jonka elämä kertoo uskon lujuu-
desta. Kurssin opettajina ovat Athos-sääti-
ön toiminnanjohtaja TT Hannu Pöyhönen ja 
arkkimandriitta Mikael Valamon veljestöstä.

Minustako ortodoksi? 13.-15.3.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin.

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti ortodoksi-
seen kirkkoon liittymistä harkitseville. Kurs-
sin aikana käydään tiivistetysti läpi kirkon 
oppia ja liturgista elämää sekä myös luos-
tareiden merkitystä kirkon elämälle. Kurssin 
ohjelma sisältää sekä luentoja että keskuste-
luja ortodoksisuuden ja kirkkoon liittymisen 
tiimoilta. Opettajana TT Juha Riikonen.

Kolme luostariperinnettä 20.-22.3.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2

Kaikilla Suomessa toimivilla vanhoilla kir-
koilla on luostaritoimintaa. Näistä erityi-
sesti luterilaisen kirkon luostariperinne on 
jäänyt monilta huomaamatta. Kurssilla pe-
rehdymme ortodoksiseen, roomalaiskato-
liseen ja luterilaiseen luostariperinteeseen 
ja niiden vertailuun. Kurssilla opettavat 
luterilaista Enonkosken yhteisöä johtava 
TT Pauliina Kainulainen, Valamon luostarin 
veljestön jäsen ja veli Gabriel Studium Ca-
tholicumista.

Ortodoksisuus tutuksi, peruskurssi 3.-5.4.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin.  
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Mitä ortodoksisuus on? Kurssilla perehdy-
tään ortodoksisen kirkon uskon ja elämän 
perusteisiin. Kurssi sopii sekä ortodoksi-
suudesta yleisemmin kiinnostuneille että 
niille, jotka haluavat kerrata tietoja omasta 
uskostaan. Opettajana TT Juha Riikonen.
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Puolustusvoimien ortodoksiset 
hengelliset päivät 16.-17.4.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin.

Puolustusvoimien ortodoksiset hengelliset 
päivät järjestetään perinteisesti pääsiäisen 
jälkeisellä kirkkaalla viikolla idyllisessä Va-
lamon luostarissa. Ohjelma koostuu  vuo-
sittain vaihtelevia  teemoja käsittelevistä 
alustuksista, musiikista, yhdessäolosta 
sekä  jumalanpalveluksista. Päivät on tar-
koitettu ensisijaisesti Puolustusvoimien ja 
Rajavartioston palveluksessa oleville sekä 
varusmiespalvelusta suorittaville. Seuraa 
netti-ilmoitteluamme hengellisten päivien 
tarkemmasta ohjelmasta osoitteesta   
valamo.fi/valamon-opisto

Ponomarit ja kellonsoittajat 17.-19.4.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Kurssilla perehdytään kirkonkellojen soit-
totekniikkaan ja -käytäntöön sekä tutus-
tutaan alttariapulaisen eli ponomarin teh-

täviin eri jumalanpalveluksissa. Kurssi on 
tarkoitettu jumalanpalveluksissa avustavil-
le seurakuntien palkatuille ja vapaaehtoisil-
le työntekijöille sekä kaikille aiheesta kiin-
nostuneille. Kurssilla opettavat muusikko 
Vladimir Belov, vahtimestari Eero Hyväri-
nen ja munkkidiakoni Nasari.

Pyhä Gregorios Palamas ja luomaton 
valo 24.-26.4.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Mitä on luomaton valo? Mitä tekemistä sillä 
on nykykristityn hengellisen elämän ja ar-
vojen kanssa? Kurssilla perehdytään ”hesy-
kasmin isän” Gregorios Palamaksen sekä 
maallikkohesykasti Nikolaos Kabasilaksen 
opetuksiin. Hesykasmi on kirkon hiljaises-
ta rukousperinteestä nouseva kilvoittelu-
suuntaus. Voinko minä olla hesykasti, eli 
hiljaisen rukouksen harjoittaja? Kurssilla 
opettavat maallikkohesykasmiin perehty-
nyt apulaisprofessori, TT Pekka Metso ja 
opiston opettaja, TT Juha Riikonen.
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Hiljaisuuden retriitti 13.-17.5.

Hinta 399 €/OH1.

Hiljaisuuden retriitti merkitsee tietois-
ta pyrkimystä vetäytyä pois arkielämästä 
kohti hiljaisuutta ja mielen lepoa. Tavan-
omaiset arjen ulkoiset ärsykkeet minimoi-
malla, täydelliseen hiljaisuuteen laskeutuen 
sekä luostarin jumalanpalveluksiin osallis-
tumalla pyritään luomaan tila rukoukselle 
ja hengelliselle uudistumiselle. Retriitin ai-
kana on mahdollisuus luottamukselliseen 
keskusteluun papin kanssa. Ortodoksiseen 
kirkkoon kuuluvat voivat osallistua myös 
katumuksen sakramenttiin ja ehtoolliseen. 
Retriitin ohjaajina ovat isä Pertti Ruotsalai-
nen ja TT Juha Riikonen.

Курс знакомства с Православием: 
Дети и Церковь 22.-24.5. 

ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.  
Курс получает финансовую поддержку от 
Финляндской православной церкви. 
Преподаватель: Наталия Станиславовна 
Скуратовская, психолог, психотерапевт, уч-
редитель и управляющий партнёр консал-
тинговой компании «Вив-Актив», препо-
даватель курсов практической пастырской 
психологии, г. Москва, Россия. 

Различные аспекты и проблемы воспита-
ния детей в верующих семьях. Большин-
ство родителей хотят вырастить своих детей 
счастливыми и успешными – так почему же 
вокруг столько несчастных людей, которым 
трудно справиться с жизненными сложно-
стями? На этом тренинге преподаватель 
расскажет, как благие намерения родителей 
могут обернуться травмирующими воздей-
ствиями, какие ошибки в воспитании закла-
дывают основу будущих психологических 
проблем, и, конечно же, разберётся с тем, 
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что можно этому противопоставить, чтобы 
развитие ребёнка было более гармоничным. 
На этом семинаре слушатели также получат 
представление, почему «детская религиоз-
ность» не всегда перерастает в осознанную 
веру, с чем связано расцерковление детей из 
церковных семей, каковы типичные ошибки 
приобщения детей к вере, как помочь своим 
детям в духовном поиске.

Valamon kuoroviikko 2.-7.6.

Hintatiedot vahvistuvat myöhemmin.

Jos harrastat kuorolaulua, on tämä viikko 
tarkoitettu juuri sinulle! Viikon aikana muo-
dostetaan kuoro, joka harjoittelee yhdessä 
ja oppii uutta kirkkomusiikin teoriasta sekä 
käytännöstä. Tavoitteena on kahdeksansä-
velmistön osaamisen vahvistaminen sekä 
sävelletyn kirkkomusiikin oppiminen. Vii-
kon aikana on mahdollisuus myös henki-
lökohtaiseen ohjaukseen ja laulutunteihin. 
Kuorolaiset laulavat luostarissa lauantain 
vigilian ja liturgian. Viikko päättyy kirkko-
musiikkihetkeen luostarin kirkossa. Kuoron 
opettajina ja johtajina toimivat TM, muu-
sikko (YAMK), musiikkipedagogi (AMK) dir.
cant. Varvara Merras-Häyrynen sekä TM, 
KM Antti Räsänen.

Naismarttyyrit Elisabet Fjodorovna ja 
Maria Pariisilainen 5.-7.6.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Naiset ja naispyhät ovat aina olleet kirkon 
tukipylväitä. Tunnetuimpia 1900-luvun 
naispyhiämme ovat uusmarttyyri Elisa-
bet Fjodorovna ja pyhittäjämarttyyri Maria 
Pariisilainen. Tällä kurssilla perehdymme 
heidän elämäänsä ja marttyyrikohtaloonsa. 
Luennoitsijana tutkija ja Venäjän kulttuuri-
historian dosentti Elina Kahla.

Ortodoksisen elämäntavan  
viikko 22.-28.6.

Hinta 467 € / OH1 ja 411 € / hlö /OH2.

Ortodoksinen elämä on kristillisen elämän 
tuntemista ja siihen osallistumista. Se on 
käytännössä yksinkertaista, mutta sisällöl-
tään moninaista. Viikon aikana tutustum-
me tärkeimpiin ortodoksisen elämäntavan 
kysymyksiin mm. luennoilla, tutustumalla 
ikonimaalaukseen sekä aiheeseen liittyvi-
en elokuvien ja lukupiirien parissa. Viikon 
aikana on myös mahdollista opetella ru-
kouksessa apuvälineenä käytettävän ruko-
usnauhan tekoa ja osallistua matkamiehen 
ristille tai rukousmetsän polulle suuntau-
tuvalle miniristisaatolle. Viikon opettajina 
toimivat opiston omat opettajat.

Filokaliaa ”taviksille” 5.-7.7.

Hinta 257 € / OH1 ja 231 € / hlö / OH2.

Filokalia on maailmanlaajuisesti tunnettu, 
ortodoksisen perinteen merkittävimpien 
isien ja äitien hengellisistä ohjeista koostuva 
teossarja, joka kuuluu myös ortodoksikris-
tittyjen tärkeimpään hengelliseen lukemis-
toon. Suomenkielisessä Filokaliassa on viisi 
osaa. Osaammeko lukea Filokaliaa oikein? 
Saammeko siitä sopivasti ohjeita oman kris-
tillisen elämämme vahvistamiseksi? Opet-
tajana nunna Ksenia Lintulan luostarista.

Ristisaattoseminaari 7.-9.7.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Ristisaatto on ortodoksisen kirkon vuoden 
2020 teema. Seminaarissa käymme läpi 
kirkon varhaisimpien vaiheiden pyhiinvael-
lusperinnettä. Kirkon liturginen elämä ei 
tarkoita jäämistä kirkon seinien sisälle, vaan 
julistamme hiljalleen kulkevassa ristisaa-
tossa Jumalan valtakunnan voittoa kaikkial-
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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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la maailmassa. Ristisaatto on ”hurskas mie-
lenosoitus” elämän tarkoituksettomuutta, 
yksilöllisyyden korostamista ja kerskakulu-
tusta vastaan. Seminaarin ohjaajana opis-
ton oma opettaja TT Juha Riikonen.

Курс знакомства с Православием:  
Псалмотерапия. 10.-12.7. 

ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI 

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.   
Курс получает финансовую поддержку от 
Финляндской православной церкви. 
Практика осознанного чтения псалмов для 
обретения внутренней целостности и гар-
монизации отношений. Преподаватель: 
протоиерей Алексий Агапов, филолог, на-
стоятель храма архангела Михаила и всех 
Небесных Сил Бесплотных, г. Жуковский 
Московской области, Россия.

Преподаватель курса прот. Алексий Агапов 
впервые познакомит членов Финляндской 
Православной церкви с уникальным автор-
ским курсом, посвящённым главной поэти-
ческой книге Священного Писания — Книге 
псалмов св. царя Давида и покажет слуша-
телям, как важно осознанно обращаться к 
этому источнику вдохновения. Курс полу-
чает финансовую поддержку от Финлянд-
ской православной церкви. 

Maallikkopalvelukset 23.-26.7.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Maallikkopalvelukset-kurssilla perehdy-
tään ehtoo-, aamu- ja hetkipalvelusten ra-
kenteeseen ja sisältöön. Kurssilla käydään 
läpi ortodoksisen kirkon rikasta jumalan-
palvelusaineistoa, joka vuorottelee paas-
to- ja juhlakausien hyvin vaihtelevassa ryt-
missä. Kurssi soveltuu hyvin sekä lukijoille 

heidän tehtävässään tärkeänä osana juma-
lanpalvelusten toimittamista että kaikille 
henkilökohtaisen hartaus- ja rukouselämän 
syventämisestä kiinnostuneille. Opettajana 
munkkidiakoni Nasari.

Valamolaiset kilvoittelijat 3.-5.8.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Valamo oli Laatokan Karjalan merkittävin 
luostari. Valamon rukouksellisesta ilma-
piiristä ja hurskauselämästä nousi monia 
pyhiksikin kanonisoituja kilvoittelijoita jo 
1500-luvulla. Heistä Aleksanteri Syväriläi-
nen on yksi tunnetuimpia. Uusin pyhä on 
Johannes Valamolainen, joka kanonisoitiin 
v. 2019. Kurssilla useita opettajia, mm. isä 
Sergius Colliander ja arkkimandriitta Mikael.
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Bli bekant med ortodoxin:  
”Vad, var, när, varför” 10.-14.8.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Under kursens gång får kursdeltagarna be-
kanta sig med ortodoxins grunder. Föreläs-
ningarna behandlar centrala frågor såsom 
”vad, var, när och varför” i ortodoxin. Un-
der kursen får man bekanta sig med den 
ortodoxa kyrkokonsten, centrala teologis-
ka spörsmål och det andliga livet. Som lä-
rare på kursen medverkar lärare Rikhard 
Dahlström, munkdiakon Nasari och ikono-
graf Alexander Wikström.

Isä Nasarin kirkkolaulukurssi 4.-6.9.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Kiinnostaako kirkkolaulu? Tule munkkidiako-
ni Nasarin laulukurssille aitoon luostariym-
päristöön! Kurssille voivat tulla kirkkolaulua 
jo harrastaneet tai siihen vasta perehtyvät. 
Kurssilla käydään läpi yleisimpiä ortodoksi-
sia kirkkoveisuja eli kahdeksansävelmistön 
tropareja.

Kultaisen iän leiri 7.-9.9.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Kultaisen iän leiri on tarkoitettu seurakun-
tien iäkkäille pyhiinvaeltajille. Ohjelmassa 
on laulua, luento, leppoisaa yhdessäoloa ja 
osallistumista luostarin jumalanpalveluksiin.

Eläväksi tekevä Ristinpuu 11.-14.9.

Hinta 305 €/OH1 ja 271 €/hlö/OH2.

Risti on kristinuskon temaattinen ja konk-
reettinen keskipiste. Kurssilla seurataan ris-
tinpuun vaiheita Eedenin paratiisista nykyai-
koihin saakka varhaiskristillisen kirjallisuuden 
ja kuvataiteen valossa. Miten risti oli läsnä 

Vanhassa testamentissa? Mitä kirkkoisät 
opettavat ristin tapahtumasta ja ristinmerkin 
tekemisestä? Mitä ristin löytämisestä ja ristin 
reliikeistä tiedetään? Entä ristin ilmestymi-
sistä? Miten varhainen islam suhtautui ris-
tiin? Nelipäiväinen kurssi huipentuu Eläväksi 
tekevän ristin ylentämisen juhlavigiliaan ja 
-liturgiaan. Luennoista vastaa pappismunkki, 
professori Serafim Seppälä.

Liturgiikkaa papeille ja diakoneille: 
äänenkäyttö ja liturginen liike 
kirkkotilassa 18.-20.9.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 

”Liturgisen liikkeen ja äänen käytön kirkossa 
tulee olla kaunista”, sanovat monet liturgiset 
opettajat. Kurssilla harjoitellaan sekä äänen 
käyttöä että liturgista liikkumista palvelusten 
aikana. Miten ääni kestää pitkissä palveluk-
sissa, saatoissa ja kliirossilla? Kurssille ovat 
tervetulleita kaikki liturgian toimittamisesta 
ja liturgisen äänen käytöstä kiinnostuneet.

Ortodoksisen elämäntavan  
viikko 21.-27.9.

Hinta 467 €/OH1 ja 411 €/hlö/OH2.

Ortodoksinen elämä on kristillisen elämän 
tuntemista ja siihen osallistumista. Se on 
käytännössä yksinkertaista, mutta sisällöl-
tään moninaista. Viikon aikana tutustum-
me tärkeimpiin ortodoksisen elämäntavan 
kysymyksiin mm. luennoilla, tutustumalla 
ikonimaalaukseen sekä aiheeseen liittyvi-
en elokuvien ja lukupiirien parissa. Viikon 
aikana on myös mahdollista opetella ru-
kouksessa apuvälineenä käytettävän ruko-
usnauhan tekoa ja osallistua matkamiehen 
ristille tai rukousmetsän polulle suuntautu-
valle miniristisaatolle. Viikon opettajina toi-
mivat opiston omat opettajat.
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Lukijakurssi 9.-11.10.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Lukijat ovat liturgisen elämän kantajia. 
Seurakunnissa lukijoiden merkitys kasvaa 
koko ajan, sillä palveluksista monet saat-
tavat muuttua jo piankin maallikkojohtoi-
siksi seurakuntauudistusten myötä. Kirkko 
tarvitsee uusia maallikkolukijoita. Kuka ta-
hansa voi perehtyä lukijan tehtävään tällä 
lyhytkurssilla. Opettelemme resitatiivista 
lukutapaa ja hetkipalveluksen kaavaa. Luki-
jat ovat tärkeä osa kirkkomme julistustyötä! 
Kurssilla opettaa munkkidiakoni Nasari.

Hiljaisuuden retriitti 14.-18.10.

Hinta 399 €/OH1.

Hiljaisuuden retriitti merkitsee tietois-
ta pyrkimystä vetäytyä pois arkielämästä 
kohti hiljaisuutta ja mielen lepoa. Tavan-
omaiset arjen ulkoiset ärsykkeet minimoi-
malla, täydelliseen hiljaisuuteen laskeutuen 
sekä luostarin jumalanpalveluksiin osallis-
tumalla pyritään luomaan tila rukoukselle 
ja hengelliselle uudistumiselle. Retriitin ai-
kana on mahdollisuus luottamukselliseen 
keskusteluun papin kanssa. Ortodoksiseen 
kirkkoon kuuluvat voivat osallistua myös 
katumuksen sakramenttiin ja ehtoolliseen. 
Retriitin ohjaajina ovat isä Pertti Ruotsalai-
nen ja TT Juha Riikonen.

Neuvostoajan ortodoksisuus – kärsimys 
ja vankileirit kirjallisuudessa 16.-18.10.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/OH2.

Uskonnon paluu nykyiselle Venäjälle on 
kiistaton tosiasia. Nykyisin neljä viidesosaa 
venäläisistä pitää itseänsä ortodokseina. 
Tällä kurssilla luodaan taustaa tämän ilmiön 
ymmärtämiseksi paneutumalla Neuvos-
to-elämän synkimpään ja traagisimpaan 
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puoleen. Stalinismi merkitsi venäläisille 
eräänlaista varjojen valtakunnan ylivaltaa 
ja julmuuden teatteria, jossa elämä palautui 
historian primitiivisempiin vaiheisiin. Van-
kileirien ja puhdistusten demoninen todel-
lisuus loi olemiseen aivan erityisen pelon 
ja kauhun värityksen. Holokaustin ohella 
Gulag on meidän aikamme suuri uskonnol-
linen ja filosofinen haaste.

Mitä yhteistä on Feodor Dostojevskilla, 
Jevgenia Ginzburgilla, Hilma Kilkkisellä, 
Unto Parvilahdella, Aleksander Solzhe-
nitsynillä, Varlam Shalamovilla ja Jevgeni 
Vodolazkinilla? Jokainen heistä on kuvail-
lut kokemuksia venäläisellä vankileirillä, 
sen ”vedenalaista maailmaa”, kamppailua 
eloonjäämisestä, valintoja hyvän ja pahan 
keskellä. Selviytyjät ovat kysyneet itsel-
tään, onko absoluuttisen pahan kohdat-
tuaan parempi olla kokemastaan vaiti? Mik-
si kuitenkin eräät vankileirikuvaukset ovat 
maailmankirjallisuuden klassikoita? Mitä 
nykyihmisen tulee tietää vainojen ja puh-
distusten vaietusta ja pimeästä historiasta? 
Miksi totuuden ja sovituksen kysymykset 
ovat yhä ajankohtaisia?

Tällä kurssilla perehdytään venäläisen yh-
teiskunnan ”vankileirien saaristoon”, ilmiön 
taustaan, historiaan ja sitä kuvanneiden 
kirjailijoiden tuotantoon, sen merkitykseen 
ja jälkipuintiin. Kurssi sisältää ennakkoteh-
tävän, alustuksia, keskusteluja, dramati-
sointeja ja pohdintoja. Luennoitsijoina kaksi 
kansainvälisesti tunnettua Venäjän tutkijaa, 
professori, kirjailija Markku Kivinen ja suo-
mentaja, tietokirjailija Elina Kahla.

Ortodoksisuus tutuksi,  
peruskurssi 23.-25.10.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Mitä olet aina halunnut tietää ortodoksi-
suudesta? Kurssilla perehdytään ortodok-
sisen kirkon uskon ja elämän perusteisiin. 
Kurssi sopii sekä ortodoksisuudesta ylei-
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semmin kiinnostuneille että niille, jotka 
haluavat kerrata tietoja omasta uskostaan. 
Opettajana opiston oma opettaja, TT Juha 
Riikonen.

Bysanttilaisen kirkkolaulun  
kurssi 28.10.-1.11.

Hinta 366 €/OH1 ja 325 €/hlö/OH2.

Kurssilla perehdytään yksiäänisen bysant-
tilaiseen laulun käytäntöön ja teoriaan. By-
santtilaisia veisuja kirjoitetaan neumeilla, 
joten tällä kurssilla ohjelmassa on myös 
neumikirjoituksen tulkinnan opettelua. 
Kurssilla harjoitellaan suomenkielisiä by-
santtilaisia veisuja ja syvennytään suullisen 
tradition merkitykseen. Aiempi kuoroko-
kemus on eduksi. Tervetuloa tutustumaan 
bysanttilaisen laulun maailmaan! Opettaja-
na kurssilla on yliopistonlehtori ja bysantti-
laisen laulun erityisasiantuntija, TT, pappis-
munkki Damaskinos Olkinuora.

Minustako ortodoksi? 10.-12.11.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti ortodoksi-
seen kirkkoon liittymistä harkitseville. Kurs-
sin aikana käydään tiivistetysti läpi kirkon 
oppia ja liturgista elämää sekä myös luos-
tareiden merkitystä kirkon elämälle. Kurssin 
ohjelma sisältää sekä luentoja että keskuste-
luja ortodoksisuuden ja kirkkoon liittymisen 
tiimoilta. Opettajana TT Juha Riikonen.

Курс знакомства с  
Православием  13.-15.11.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI VENÄJÄKSI

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 

Преподавание ведется на русском языке. 
Курс получает финансовую поддержку от 
Финляндской православной церкви. 

Jeesuksen rukous 27.-29.11.

Hinta 257 €/OH1 ja 231 €/hlö/OH2.

Jeesuksen rukous, sydämen rukous, lak-
kaamaton rukous. Kurssilla keskitytään 
ortodoksisen kirkon pyhien isien ja äitien 
opetukseen Jeesuksen rukouksesta, sen si-
sällöstä, merkityksestä ja harjoittamisesta. 
Kurssin aikana toimitetaan myös Jeesuk-
sen rukous -palveluksia, ja osallistujilla on 
mahdollisuus valmistaa itselleen tai lahjaksi 
rukousnauha. Nauhan tekemiseen tarvitta-
vat materiaalit voi ostaa opistolta tai tuoda 
ne mukana. Kurssin opettajana toimii nun-
na Elisabet.

Ortodoksisuus tutuksi, peruskurssi 4.-6.12.

Hintatiedot varmistuvat myöhemmin. 
Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. 
Mikä ortodoksisuudessa kiinnostaa? Kurs-
silla perehdytään ortodoksisen kirkon us-
kon ja elämän perusteisiin. Kurssi sopii sekä 
ortodoksisuudesta yleisemmin kiinnostu-
neille että niille, jotka haluavat kerrata tie-
toja omasta uskostaan. Opettajana TT Juha 
Riikonen.

Hiljaisuuden retriitti 9.-13.12.

Hinta 300 €/OH1.

Hiljaisuuden retriitti merkitsee tietois-
ta pyrkimystä vetäytyä pois arkielämästä 
kohti hiljaisuutta ja mielen lepoa. Tavan-
omaiset arjen ulkoiset ärsykkeet minimoi-
malla, täydelliseen hiljaisuuteen laskeutuen 
sekä luostarin jumalanpalveluksiin osallis-
tumalla pyritään luomaan tila rukoukselle 
ja hengelliselle uudistumiselle. Retriitin ai-
kana on mahdollisuus luottamukselliseen 
keskusteluun papin kanssa, ortodoksiseen 
kirkkoon kuuluvat voivat osallistua myös 
katumuksen sakramenttiin ja ehtoolliseen. 
Retriitin ohjaajina ovat isä Pertti Ruotsalai-
nen ja TT Juha Riikonen.
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Tervetuloa Valamoon!

Esimerkiksi Helsingistä pääset  
Valamoon päivittäin kätevästi  
juna (IC1)- bussi reitillä tai suoraan  
bussilla ja takaisin bussilla. 

Katso tarkemmat tiedot nettisivuiltamme 
www.valamo.fi/yhteystiedot/ 
ajo-ohjeet-ja-liikenneyhteydet

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
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Valamon opisto

Valamontie 42 
79850 UUSI-VALAMO 

opisto@valamo.fi

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET 
ma-pe klo 9-15.30 puh. 017 570 1810 

kurssit@valamo.fi

www.valamo.fi/valamon-opisto 
facebook.com/Valamon.luostari

Valamon luostari

VASTAANOTTO 
su-to 9-18, pe-la 9-20  

puh. 017 570 111  
valamo@valamo.fi

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

Valamon opisto tarjoaa monipuolista kurssitoimintaa ympäri vuoden.  
Luostarissa voit myös vierailla vuoden jokaisena päivänä.

Lämpimästi tervetuloa Valamoon!

PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.  •  RÄTTIGHET TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.  •  ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.  •  ULKOASU JA TAITTO: ENTRA OY  •  PAINO: PAINOTALO SEISKA 2019  •  PAINOS 7000 KPL.
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