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Koti on jokaisen ihmisen perusoikeus ja koko elämän-
katsomuksemme perusta. Mutta mitä kotikäsitteelle on 
tapahtunut historian aikana? Mistä me tunnistimme kotimme 
eilen? Mistä huomenna? Entä tänään, jolloin uuskodittomuus 
kiihtyy miljoonien ihmisten jouduttua jättämään kotinsa ja 
pakenemaan maihin, joissa heitä kohtaa kuulumattomuus omaan
kotiinsa? Seminaarissa avataan kodin eri teemoja ja 
salaisuuksia ja todellisuuksia myös maailman kauneimpia 
yksityiskoteja esittelevien elokuvien kautta. Seminaarin 
keskustelijoina ovat professori Laura Kolbe ja elokuvaohjaaja, 
kirjailija Rax Rinnekangas.

Seminaarin hinta on 257 € / 1hh ja 231 € / hlö / 2hh. Hintaan 
sisältyvät majoitus, opetus sekä ohjelmaan merkityt ateriat.

Ilmoittautumiset 31.7.2020 mennessä
www.valamo.fi/opisto, 

kurssit@  valamo.fi   tai puh. 017 5701 810.
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Oma Koti Kullan Kallis
Seminaari Valamon opistolla 14.-16.8.2020

Perjantai 14.8.
Huom! Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 lähtien.

15.00 Tulolounas, kahvila-ravintola Trapesa
16.00 Seminaarin avaus, Kulttuurikeskuksen sali
16.15 Mitä on Oma Koti? Mikä on kodin ja asunnon ero? Laura Kolbe ja 

Rax Rinnekangas, keskustelua.
16.45 Villa Mairea (50 min): Arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli 

maailman kauneimmaksi kodiksi kutsutun talon ystäviensä Maire 
ja Harry Gullichsenin perheen kodiksi Noormarkun mäntymetsään
v. 1939. Keskustelua.

18.00 Vigilia

Lauantai 15.8.

7.30  Aamiainen
9.00 III hetki ja liturgia
11.00 Lounas 
12.00 Moleben rukouspalvelus
13.00 Mitkä tekijät ovat muuttuneet kodissa vuosikymmenten 

saatossa? Laura Kolben alustus eri kulttuurien ja ajallisen 
kehityksen vaikutuksesta jokaisen meidän yksityisimpään 
maailmaan nimeltä oma koti. Keskustelua.

14.30 Tauko
15.00 Le Cabanon par Le Corbusier (60 min): Suurten asumismuotojen 

luoja, sveitsiläinen arkkitehti Le Corbusier koki vanhoilla 
päivillään herätyksen ja suunnitteli itselleen ja vaimolleen 
paratiisikodin - 16 neliömetrin mökin Ranskan Rivieralle - jossa 
toteutui hänen käsityksensä kodin ihanne-neliömäärästä. 
Keskustelua.

16.30 Kodin terapia. Miksi koti on yhtä aikaa sosiaalinen, psykologinen 
ja psykoanalyyttinen kokemus asukkaalleen? Miksi koti tekee 
ihmisen todellisemmaksi itselleen kuin mikään muu ympäristö? 
Mistä elementeistä rakentuu kodin vapaus? Entä vankilamaisuus? 
Rax Rinnekankaan alustus, keskustelua.

18.00 Vigilia

Sunnuntai  16.8.

7.30 Aamiainen
9.00 III hetki ja liturgia
11.00 Lounas
12.00- Kodin tulevaisuus. Mitä arkkitehtuuri on tehnyt kodeille? Mikä
14.00 kodista on tullut kiihtyvän kulutusjuhlan seurauksena? Mitä koko 

kotikäsitteeelle on tapahtumassa, kun miljoonat ihmiset joutuvat 
jättämään kotinsa ja muuttamaan maihin, joissa heillä ei ole enää 
suhdetta alkuperäiseen kotiinsa? Laura Kolbe ja Rax Rinnekangas.
Loppukeskustelu.

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja kurssikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään kortti esillä 
erityisesti Trapesassa ja matkamuistomyymälässä asioitaessa.

Kurssin hintaan sisältyvät majoitus, opetus sekä ateriat, jotka ovat tarjolla
ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola Trapesan nouto-
pöydässä. Trapesasta voi lisäksi ostaa aterioita, pientä purtavaa, virvok-
keita ja kahvia päivän hinnoin. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset. 

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

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin! 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


