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Hengellisyys Juhani Peltosen tuotannossa
Suomen Tšehoviksi sanottu Juhani Peltonen on muutakin kuin Elmon 
kirjoittaja. Hänen teoksissaan ihminen etsii itseään, eikä ole varma, 
soisiko löytävänsä. Sipulikupoli-kirkot ja omenapuut tuovat rauhaa ja 
uskonto on läsnä, mutta Peltosen hengellinen pohdinta ei rajoitu 
ainoastaan uskontoon vaan tavoittelee maailmankaikkeuden ääriä. 
Peltonen hallitsee laajan kerronnan lisäksi myös nopean ja 
humoristisen ilmaisun. Sanan ja lauseen rytmiikassa sekä tunnelman 
luomisessa hänen tyylinsä on täysin omin-takeinen. Peltosen 
tuotannosta käsitellään yksityis-kohtaisesti ainakin romaaneja Jumalan 
kuopus, Kuoleman-sairauteen rinnastettava syli-ikävä ja Elmo sekä 
novelli-kokoelmaa The end. 

Kurssin opettajana on Juha Roiha, pitkän linjan tv- ja radiotoimittaja ja 
kulttuurin moniottelija, joka on työsken-nellyt niin TV 1:ssä, Radio 
Suomessa kuin Radiomafiassakin, haastatellut satoja ihmisiä eri lavoilla 
sekä opiskellut ja opettanut esiintymistä lukuisilla foorumeilla, niin 
pyydettynä kuin pyytämättä. Tällä hetkellä hän on kulttuuri- ja luonto-
toimittaja Yle TV 1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Kurssin hinta on 277 € / OH1, 251 € / hlö / OH2 sisä'ltäen majoituksen, 
opetuksen ja ohjelmaan merkityt ateriat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.2. mennessä  puhelimitse (017) 
5701 810 tai sähköpostilla kurssit (at) valamo.fi.



Hengellisyys Juhani Peltosen tuotannossa 6.-8.3.2020
Kurssiohjelma

Perjantai 6.3. Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen.
15.00 Päivällinen
16.00 Kohti maailman sydäntä - kurssin avaus ja orientaatio

16.15 Iloisin suru - Juhani Peltonen vs Arvid Klevö, mies kirjallisen 
kaikkeuden takana

18.00 IX paastohetki, hetkipalvelus sekä Ennenpyhitettyjen Lahjain
liturgia

20.00 Iltapala

20.30 Valaan merkkejä – iltatuokio

Lauantai 7.3.
6.00 Parastasis-aamupalvelus ja p. Johannes Krysostomoksen liturgia

7.30 Aamiainen

9.00 Elmo ja sipulikupolikirkot

12.00 Lounas / Rukouspalvelus

13.00 Pitkää omalaatuista rykimistä - runo ja proosa

14.30 Tauko

15.00 Jumalan kuopus - haahuilu venäläiseen tapaan

18.00 Vigilia

20.00 Iltapala

20.30 Oudot minät – iltatuokio

Sunnuntai 8.3.    Gregorios Palamaksen sunnuntai
7.30  Aamiainen
9.00 III hetki ja p.Basileios Suuren liturgia
10.00 T.H.E End - matka ja epäilys, yhteenveto
12.00 Päätöslounas

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja kurssikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään kortti esillä 
erityisesti kahvila-ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa asioitaessa.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-
ravintola Trapesan noutopöydässä. Trapesasta voi lisäksi ostaa aterioita,
pientä purtavaa, virvokkeita ja kahvia päivän hinnoin.

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset.

Lähtöpäivänä huoneet on luovutettava klo 12 mennessä. Huoneen 
avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Kurssilla on opetusta 18 h.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi       
jumalanpalveluksiin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


