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HYVÄN ELÄMÄN FILOSOFIA
31.5.-2.6.2019

Hyvän elämän filosofia
Pythagoras, Diogenes, Sokrates, Platon, Aristoteles ja lukuisat

muut antiikin filosofit etsivät hyvään elämään johtavaa viisautta.
Mitä heiltä voi oppia?

Keskiajan ensimmäiseksi filosofiksi mainittu Boethius kertoo,
kuinka naiseksi henkilöitynyt filosofia lohduttaa häntä, kun hän

viruu vankityrmässä kuolemaan tuomittuna. Voiko filosofia
auttaa kuolemaansa kohti kulkevaa ihmistä?

Muinaisen Bysantin pääkaupungin Konstantinopolin
kauneudestaan kuulu kirkko Hagia Sofia oli pyhitetty ikuiselle

viisaudelle. Joissakin ikoneissa Sofia istuu taivaallisella
valtaistuimella. Onko viisautta etsittävä tuonpuoleisesta?

Utilitaristisen etiikan mukaan oikeita ovat teot, jotka tuottavat
mahdollisimman suuren onnen mahdollisimman monelle. Voiko

onnen määrän arvioida jollakin pätevällä tavalla? Saadaanko
ihmiset tekemään onnellisuutta lisääviä tekoja kepin vai

porkkanan avulla?
Marxismi-leninismi pyrki toteuttamaan ihanneyhteiskunnan

väkivaltaisen vallankumouksen keinoin. Voiko tarkoitus pyhittää
keinot?

Onko ihminen pohjimmaltaan hyvä vai paha? Vai onko hän
ruumiillistunut ristiriita, kuten Kierkegaard uskoi, tai taivaan ja

helvetin avioliitto, kuten runoilija William Blake väitti?
Tervetuloa pohtimaan hyvän elämän ehtoja.

Opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.



Perjantai     31.5.      Kannen kuva: Thor / Wikimedia Commons  
15.00       Päivällinen
16.00        Kurssin avaus ja orientaatio
16.15      Platonin ja Aristoteleen käsitys hyvästä elämästä 
17.15 Stoalaisuus ja epikurolaisuus 
18.00       IX paastohetki ja ehtoopalvelus
19.00      Iltapala 
19.30 Hedonismi ja altruismi 
20.15-21.00 Boethius ja filosofian lohdutus 

Lauantai 1.6.

06.00        Puoliyö- ja aamupalvelus. 
07.30–      Aamiainen 
9.00 Ajattelu ja intohimo 
9.45 Arvoteoriaa: Mikä elämässä on tärkeintä? 
10.30 Spinozan ilon filosofia 
11.15 Schopenhauerin luopumisen filosofia
12.00        Lounas/Moleben
13.30 Ihanneyhteiskuntaan väkivallan tietä? 
14.30 Pyhittääkö tarkoitus keinot? 
15.30 Päiväkahvi  
16.00 Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha? 
17.00 Vapauden filosofia 
18.00      Vigilia
19.00      Iltapala 
20.00-21.00 Filosofinen iltapuhdepohdiskelu 

Sunnuntai 2.6.

 7.30–        Aamiainen Trapesassa
 9.00       III hetki ja liturgia 
11.30   Päätöslounas

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. 

             

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä
erityisesti Trapesassa 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.

• 267 €/OH1  

• 241 €/hlö/OH2 

• 257 €/ Vierasmaja 1hh

• 230 €/ hlö/Vierasmaja 2hh

Hintaan sisältyy opetus, majoitus sekä ohjelmaan merkityt ruokailut.

Opetusta 16h.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  17.5.2019 mennessä

ma-pe klo 9-15
puh. 017 570 1401
kurssit@valamo.fi

www.valamo.fi/  valamon-  opisto  

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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