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Arkistojen aarteet -kurssi on suunnattu fiktion kirjoittajille,
jotka etsivät teksteihinsä syvyyttä ja historiallista perspektiiviä.

Kurssilla tutustumme erityisesti historiallisiin
taustamateriaaleihin, kuten arkistoihin, kirjeisiin ja valokuviin,
ja mietitään, miten lähteet voi sulauttaa osaksi omaa kirjallista

ääntä. Kurssilla tehdään pieniä kirjoitusharjoituksia ja
madalletaan kynnystä oman tekstin tuottamiseen kurssin

ohjaajan, kirjailija Asko Jaakonahon opastuksella. Romaani
Onnemme tiellä on saatavissa kirjastoista etukäteen

luettavaksi. Romaanin tapahtumat sijoittuvat Heinävedelle,
Valamon luostarin lähimaisemiin.

Kursille kannattaa ottaa mukaan oma tietokone tai
kirjoitusvälineet kirjoitusharjoitusten tekemistä varten. 

Kurssin hinta on 305€/KO1 ja 271€/KO2  Kurssimaksu sisältää
majoituksen, opetuksen 29h sekä ohjelmaan merkityt ateriat.

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 17.6.2020 mennessä 
puh. 017 5701 810 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi



Keskiviikko 1.7.

Huom! Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen.

Lounas / Päivällinen
15.30 Kurssin avaus. Ohjaajan ja opiskelijoiden esittäytyminen. Toiveet 

kurssille, osallistujien tavoitteet.
16.15 Erään murhan anatomia: Heinävedelle sijoittuvan Onnemme tiellä -

romaanin syntyprosessi. Prosessissa käytetyt arkistolähteet.
17.30-18.00        Iltapala
18.00                  Ehtoopalvelus ja iltarukoukset
20.00- Kirjoitusharjoitus: valokuva kirjoittamisen innoittajana. Pienen 
21.00 tarinan kirjoittaminen valikoiduista valokuvista. Mitä kuva voi kertoa? 

Mitä kuvalta voi kysyä? Harjoitusten tavoitteena on rohkaista 
spontaaniin lyhyen tekstin tuottamiseen ja tarjota työkaluja omien 
kirjoitusrutiinien monipuolistamiseen.

Torstai 2.7.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia (jatkuu n. klo 8.15 asti)
7.30- Aamiainen
9.00 Kirjoittamisen impulssit: mistä kirjoittaminen lähtee liikkeelle? Kuinka 

käytetään erilaisia lähdemateriaaleja jokapäiväisen kirjoittamisen 
alkupisteenä? Mitkä seikat vaikeuttavat  aloittamista?                      

9.45 Harjoitusten purku pareittain. Rakentavan palautteen antaminen.
10.30 Ajankuvan luominen. Esimerkkiaineistona mm. sanomalehdet. Miten 

syntyy kokemuksellinen, monikerroksellinen, moniaistillinen kuvaus 
menneestä maailmasta tai vieraasta paikasta? 

12.00 Lounas
13.00 Kirjoitusharjoitus: sanomalehden pikku-uutisesta novelliksi tai 

tarinan aihioksi.
13.45 Läpileikkaus erilaisiin arkistoihin. Millaisia arkistoja fiktion 

kirjoittaja voi käyttää, miten arkistoissa voi vierailla. Käydään läpi 
arkistojen sisältöä ja toimintaa konkreettisin esimerkein.

15.15 Tauko
16.00 Tosielämän henkilöistä kirjoittamisen etiikka: kuinka kirjoittaa 

eläneistä henkilöistä ja millaista moraalista vastuuta siihen liittyy?
Kuinka samastua eri aikoina eläneiden ihmisten kokemusmaailmaan? 
Millaista on kirjoittaa muusta henkilöstä kuin itsestäni?

17.30-18.00        Iltapala
18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Perjantai 3.7.

6.00 Aamupalvelus 
7.30- Aamiainen
9.00 Kirjoitusharjoituksen purku, opettajan palaute. 
9.45 Omalta koneelta arkistoihin. Internetistä löytyvät aineistot, esim.

kuva-arkistot, pienpainatteet, Gutenberg-projekti.
10.30 Mitä kirjeet kertovat tai mitä ne salaavat? Kirjeissä oleva 

aikakauden tyyli ja kieli. Esimerkkinä Tulenkantajien kirjeet       
12.00 Lounas 
13.00 Kirjoitusharjoitus: entisajan kirje. Leikitellään historiallisella 

tyylillä, heittäydytään toisten henkilöiden nahkoihin ja toisiin 
aikakausiin. Vastataan autenttiseen, historialliseen kirjeeseen itse 
kirjoitetulla kirjeellä.

13.45 Kaunokirjallisia esimerkkejä ja lukuvinkkejä. Kuinka hankkia 
kaunokirjallisuudesta virikkeitä omaan kirjoittamiseen. 
Tietokirjallisuus kaunokirjallisuuden rakennusaineena.

14.30 Tauko
15.00 Taustamateriaalista fiktioksi. Lähteiden näkyvyys fiktiivisessä 

tekstissä. Kuinka "piilottaa" tehty taustatyö fiktiivisen tekstin 
luontevaksi osaksi? Faktojen tarkistaminen, faktan ja fiktion 
rajankäynti.          

18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset
19.00 Iltapala

Lauantai 4.7.

6.00 Aamupalvelus  ja liturgia (jatkuu n. klo 8.15 asti)  
7.30- Aamiainen           
9.00 Kirjeenkirjoitusharjoituksen purku yhdessä
9.45 Kurssin annin purku sekä kysymykset ja palaute
10.30 Eteenpäin omassa kirjoittamisessa. Syvennytään kurssilla esiin 

nousseisiin teemoihin, jotka kaipaavat vielä käsittelyä.
12.00 Päätöslounas

Lähtöpäivänä huoneet on luovutettava klo 12 mennessä. 

Tervetuloa kurssille!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen 
ja kurssikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään kortti esillä erityisesti kahvila-
ravintola Trapesassa ja muistoesinemyymälässä asioitaessa.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.            


