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Essee syntyy minkä tahansa elämän ilmiön
pohdiskelusta. Essee ei pelkästään tiedota vaan

tarjoaa lukijalleen uuden oivalluksen hetkiä. Essee
suosii kokeellista, karnevalistista ajattelua; se ei pyri

ilmaisemaan kaikille yhteistä totuutta vaan
kirjoittajansa oman totuuden. 

Essee on matkakertomus kirjoittajansa omaksi
itsekseen tulemisesta. Tämä yksinäinen matka sujuu
iloisemmin, kun sitä tekee yhdessä toisten kanssa.

Tervetuloa mukaan yhteiselle matkalle! 

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti Lehtinen. 

Vapaaehtoinen ennakkotehtävä: 

Kirjoita suppea, enintään viiden liuskan essee
jostakin sinua koskettaneesta runosta, novellista,
romaanista, näytelmästä tai kuvataideteoksesta.



Sunnuntai 11.2.2018

Klo

8.00           Aamiainen

9.00           III hetki ja liturgia

10.00         Syylä Kleopatran nenässä: faktat ja mielikuvitus esseessä

11.30         Huoneiden luovutus ja päätöslounas

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

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja 
nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-
ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola Trapesan
noutopöydässä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta majoitusvaihtoehdon mukaan/hlö  (sis. opetuksen ja majoituksen 
aamiaisineen):

 •                 220€ (1 hh opistohotelli)

•                  195€/ hlö (2 hh opistohotelli)

•                  210 € (1 hh vierasmaja)

•                  185 €/ hlö (2 hh vierasmaja)

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta normaalihintoja 
edullisemman ruokapaketin 48€ , johon kuuluvat ohjelmaan merkityt ateriat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 19.1.2018 mennessä netissä www.valamo.fi/opisto, 
puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla opisto@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Perjantai 9.2.2018

Klo

15.00         Päivällinen

16.00         Kurssin avaus,

                   ohjelman esittely, kurssilaisten toivomukset

16.15         Mikä on essee?

18.00         IX paastohetki ja ehtoopalvelus

19.30         Iltapala

20.00         Suuret esseistiset esikuvat

Lauantai 10.2.2018

Klo

6.00           Puoliyö- ja aamupalvelus. Paastohetket

7.30 ->       Aamiainen

9.00           Essee: älyn ja intohimon liitto

10.30         Paradoksi esseen keinona 

12.00         Lounas /Moleben

13.00         Esseen lähisukulaiset: aforismi, fragmentti, kolumni, pakina

14.30         Esseen filosofisuus ja katu-uskottavuus

15.30         Päiväkahvi

16.00         Huumori kriittisyyden välineenä: satiiri, ironia, travestia,

                  parodia

18.00         Vigilia

20.00         Iltapala
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