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Rehtorin kynästä
Valamon opisto jatkaa kuluvana ja tulevinakin vuosina vahvasti omalla linjallaan.
Ortodoksisuutta käsittelevien kurssien
kysyntä on kasvanut, joten vastaamme
siihen tarjonnalla. Retriittien valikoimaa
on laajennettu, kirkkomusiikkia on tarjolla
eri tasoisina kursseina. Myös muut toiveet
on pyritty huomioimaan kurssitarjonnassa parhaamme mukaan. Opiston
ylläpitämisluvassa on määritelty tehtäväksi
hyvä elämä, mikä nousee esiin erityisesti
Elämäntaitojen kurssien tarjonnassa.
Hyvä elämä voi jokaisella olla eri vivahteinen ja sen määritelmä löytyä ja täsmentyä
ilojen tai surujen kautta. Opiston kursseilla
on mahdollisuus istua alas, rauhoittua
ja etsiä vastauksia oman hyvän elämän
löytämiseksi sekä jo olemassa olevien
hyvien asioiden vahvistamiseksi. Mitä
sitten on hyvä elämä? Määritelmiä on
monia erilaisia. Tavallisesti hyvä elämä
alkaa perustarpeiden täyttymisellä. Näiksi
voidaan katsoa niin koti, ruoka, vaatteet
kuin terveyskin. Lisäksi ihmisellä on
olemassa psykologisia perustarpeita, joita
ovat yhteenkuuluvuus, kyvykkyys, vapaaehtoisuus ja hyvän tekeminen. Monia
muitakin määritelmiä on löydettävissä
hyvälle elämälle.

on sielu. Sielun kannalta hyvä elämä on
Jumalan läheisyydessä olemista ja Hänen
läheisyyteensä pyrkimistä. Tämä voi
tapahtua niin jumalanpalveluksiin osallistumalla, rukoilemalla kuin toisia ihmisiä
palvellen. Opiston kurssitarjonnassa hyvä
elämä on koko laajuudessaan tarjolla niin
ortodoksisen elämäntavan kursseilla kuin
taidekursseillakin - onhan luovuus yksi
ihmisen ominaisuuksista, joka ilmenee
esimerkiksi taiteen tekemisenä. Elämäntaitojen kursseilla hyvää elämää pohditaan
syvällisesti eri näkökulmista. Opiston
toimintaperiaatteiden mukaan opetusta ei
anneta jumalanpalvelusten aikana. Näin
jokaiselle opiskelijalle jää mahdollisuus
käyttää vapaata tahtoaan joko menemällä
palvelukseen tai tekemällä jotain muuta.
Loppuvuoden 2018 tarjonnasta löydät
paljon vanhoja tuttuja niin kursseista
kuin opettajistakin, mutta myös uusia
tuttavuuksia on mukana. Näin on myös
opiskelijajoukossamme, saamme kohdata
tuttujen opiskelijoiden kanssa uudestaan ja
tulla tutuksi uusien opiskelijoiden kanssa.
Toivotan jokaisen uuden ja vanhan tervetulleeksi oppimaan, tekemään ja kokemaan
Valamon opistoon!

Yksi asia määritelmistä jää monesti huomioimatta: sielu. Ortodoksisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisessä on kehon ja
mielen lisäksi kolmas ulottuvuus, joka
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– silta arjen ja pyhyyden välillä
Ilmoittautumiset
Kurssihinnoittelussa muutoksia! Kaikki
kurssihinnat sisältävät ruokailuja. 2-3
päivän kursseissa puolihoito ohjelman mukaan, 4 päivää tai pidemmissä kursseissa
hintaan sisältyy aamiainen ja yksi lämmin
ateria päivässä.

viikkoa ennen kurssin alkua, muutoin
veloitetaan 30 % kurssihinnasta.
Mikäli peruutus jätetään kokonaan
tekemättä, peritään koko kurssimaksu. Valamon opistolla on oikeus
perua kurssi painavista syistä.
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TOUKOKUU – KESÄKUU s. 8-13

		
4.-6.5.
Viskikurssi
6.-12.5.
Kivikoru, korukivi		
6.-13.5.
Fortsättningskurs i ikonmålning				
11.-13.5.
Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi			
11.-13.5.
Vigilian veisut				
14.-23.5.
Ikonimaalauksen mestarikurssi: Konstantinos Ksenopoulos
16.-20.5.
Hiljaisuuden retriitti
17.-18.5.
Bli bekant med ortodoxin				
18.-20.5.
Valokuvauksen neulansilmä			
18.-25.5.
Ikonmålning: Grundkurs						
25.-27.5.
Lääketiedeseminaari - Kauneuden parantava voima 			
27.5.-3.6.
Taide- ja kellonvalu				
1.-3.6.
Rakastava valinta - parisuhteen parhaaksi
7.-10.6.
Käspaikka, alkeet				
9.-11.6.
Kirjoittamisen 7 salaisuutta			
12.-15.6.
Luonnonyrtit hyötykäyttöön			
15.-17.6.
Laulukurssi laulutaidottomille, perus		
17.-19.6.
Laulukurssi laulutaidottomille, jatko		
17.-20.6.
Öljyvärimaalaus				
17.-21.6.
Ikonimaalauksen alkeet			
18.-20.6.
Terveys ja kehoäly®			
24.-28.6.
Bolus-kultaus - Helppo ja nopea tapa		
25.6.-1.7.
Ikonimaalauksen jatkokurssi			
28.6.-1.7.
Kasvivärjäys				
Kurssivärit:
28.6.-2.7.
Ikonimaalausta lapsille ja aikuisille		
Ikoniakatemia
Ortodoksinen usko
ja elämäntapa
Kädentaidot
Elämäntaidot

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Rättighet till ändringar förbehålles.

Kulttuuri

Valokuvat: Valamon opisto
Ulkoasu ja taitto: Ideaomena Oy
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HEINÄKUU – ELOKUU s. 14-17
1.-10.7.
2.-8.7.
5.-8.7.
8.-13.7.
8.-15.7.
9.-12.7.
10.-13.7.
15.-20.7.
16.-22.7.
19.-22.7.
22.-26.7.
22.-27.7.
27.-29.7.
27.7.-3.8.
1.-3.8.
3.-5.8.
4.-6.8.
5.-14.8.
7.-15.8.
16.-17.8.
17.-20.8.
17.-24.8.
24.-26.8.
26.8.-2.9.
27.8-2.9.

Ikonimaalauksen mestarikurssi:Aldoshina
Luova kirjoittaminen
Tunne tunteesi - elä enemmän
Hopeatyö: Käädyt ja punokset
Ikonimaalauksen peruskurssi
Äiti ja kauneus - Elämän viisautta
Pitsinnypläys
Taidetta maalaten
Ikonimaalauksen jatkokurssi
Kalligrafia: italicin perusmuotoja ja variaatioita
Väri ja valo maisemassa
Ikonimaalauksen jatko: Valamolainen Jumalanäiti, kultauskurssi
Ohjaajavanhukset
Irina Zatulovskayan taidekoulu
Itkuvirsikurssi I
Stressinhallintaa hiljentymällä
Kirkon koristaminen kukin
Kultakirjonta
Ikonimaalauksen jatko: Valamolainen Jumalanäiti, maalauskurssi
Ikoniteologian perusteet
Hiljaisuuden kuvat
Ikonimaalauksen peruskurssi
Luontoretriitti
Hopeatyön monitoimikurssi
Kullatut käsikirjoitukset

SYYSKUU – LOKAKUU s. 18-22
6.-12.9.
7.-9.9.
12.-14.9.
14.-16.9.
14.-16.9.
14.-16.9.
21.-23.9.
21.-23.9.
23.-28.9.
23.9.-7.10.
26.-30.9.
27.-30.9.
2.-7.10.
5.-6.10.
5.-7.10.
8.10.-30.11.
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Ikonimaalauksen jatko: Aihe vapaa
Musiikkia ja satuja liikkuen ja leikkien
Kultaisen iän leiri
Kipsityöt
Ortodoksisuus tutuksi: kirkkovuosi
Käännetään vielä yksi kivi
Isännöitsijät ja ponomarit
Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät
Kirjansidonta:Aarrelaatikko
Kreetan matka
Dialogisen ihmiskäsityksen äärellä
Elämän puu: Terrence Malick		
Ikonipiirustus: Kristuksen syntymä, 2.osaisen kurssin 1.osa (2.osa 9.-16.12.)
Avoin yliopisto tuutorointi
Musiikin avaimet!		
Ikonimaalauksen linja

10.-14.10.
12.-14.10.
12.-14.10.
18.-21.10.
19.-21.10.
19.-21.10.
21.-26.10.
26.-28.10.
26.-28.10.

Hiljaisuuden retriitti
Liturgiikkaa III Piispalliset jumalanpalvelukset		
Piirustuskurssi kenelle vain		
Rakkaudella itseltä itselle!
Lukijakurssi
Ortodoksisuus tutuksi: Sakramentit		
Metallinpakotus
Hiljaisuuden taiteilijat II
Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi: Valamolaiset ohjaajavanhukset		

MARRASKUU – JOULUKUU s. 23-27
1.-4.11.
2.-4.11.
4.-11.11.
8.-11.11.
9.-11.11.
12.-18.11.
16.-18.11.
23.-25.11.
23.-25.11.
30.11.-2.12.
30.11.-2.12.
3.-10.12.
3.-9.12.
6.-9.12.
7.-9.12.
4.-6.5.
9.-16.12.
10.-12.12.
13.-16.12.

Itkuvirsikurssi II
Kurssivärit:
Erosta armoon ja anteeksiantoon
Hopeatyö: Sädekehä
Ikoniakatemia
Elämänkirjo värein ja kuvin
Ortodoksinen usko
Liturgian veisut
ja elämäntapa
Ikonimaalauksen jatko: Karjalan valistajat
Kädentaidot
Herkkä ihminen
Diakonia ja lähetysseminaari
Elämäntaidot
Klassinen musiikki tutuksi
Kulttuuri
Elävät kuvat
Kehitysvammaisten taideleiri
Jalometallin peruskurssi
Ikoniretriitti
Himmeli, jatko
Ortodoksiset joululaulut
Ortodoksisuus tutuksi peruskurssi
Ikonimaalauksen jatko: Kristuksen syntymä, 2. osaisen kurssin 2.osa (1.osa 2.-7.10.)
Himmelin alkeet
Jeesuksen rukous retriitti

TOUKOKUU
Viskikurssi 4.-6.5.
Asko Ryynänen

TOUKOKUU –
KESÄKUU

Kurssi pyrkii raottamaan viskin historiaa ja
kehitystä munkkien tuottamasta alkoholista teollisen alkoholin kuningastuotteeksi
ja takaisin munkkien haltuun. Käymme läpi
valmistusvaiheet, kypsytysmenetelmät ja
eri maiden sekä alueiden viskien eroavaisuuden. Tutustumme mäskäykseen,
tislaukseen ja kypsytykseen niin teoriassa
kuin osin myös käytännössä. Opimme
arvioimaan ja vertaamaan viskejä ja
niiden aromeita. Kurssi järjestetään
yhteistyössä Valamo Monastery Distilleryn kanssa ja opettajana toimii tislaamon tuotantopäällikkö Asko Ryynänen.
262€/OH1, 236€/hlö/OH2

Kivikoru, korukivi 6.-12.5.
Tuulia Kasonen

Tule opettelemaan kiven pyöröhionnan
alkeita, kaiverrusta, kivenistuttamisen
moninaisia muotoja omien mieltymysten
mukaan sekä gemmologian (jalokivioppi)
alkeita!
Metallina käytämme pääosin hopeaa (925),
jota voi lunastaa opistolta tai tuoda mukana. Opettajalla on myös pieni kokoelma

viistehiottuja kiviä mukana harjoituksia
varten, mutta viistehiotun kiven voi myös
tuoda mukanaan. Kurssille et tarvitse aiempaa kokemusta kivi- tai jalometallitöistä.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

Fortsättningskurs i ikonmålning
6.-13.5.

Alexander Wikström
		
Fortsättningskurs i ikonmålning: Gudmodern från Konevits eller Valamo, ett
alternativt ikonmotiv. Ikonograf Alexander
Wikström medverkar som lärare.
514€/OH1, 451€/hlö/OH2

Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi
– Kristus maailman vapahtaja
11.-13.5.
ЗНАКОМСТВО С ПРАВОСЛАВИЕМ
“Иисус Христос — Спаситель
мира”
Pappismunkki Mikael		

Данный курс посвящён Иисусу Христу
— нашему Богу и Спасителю. Лекторы,
насельники монастыря Новый Валаам
иером. Михаил и иеродиак. Иаков
расскажут о спасительной миссии
Христа и ответят на вопросы, которые
были заданы участниками предыдущих
курсов.
99€/OH1, 99€/hlö/OH2

Vigilian veisut 11.-13.5.
Elia Pietarinen

Ikoniakatemia

Ortodoksinen usko ja elämäntapa

Kädentaidot

Elämäntaidot

Vigilia on juhlan vastaisena iltana toimitettava palvelus, jonka merkityksen ymmärtää
parhaiten arkea vasten peilatessa. Ehtooja aamupalvelukset yhdistyvät ja saavat
juhlan ominaisveisuja. Juhla on tullut ja se
otetaan vastaan sille kuuluvalla arvolla.
Vigilia eli öinen vartiohetki valmistaa meidät vastaanottamaan saapuneen juhlan.
Kurssilla tutustumme vigilian rakenteeseen
ja ominaisuuksiin. Kurssilaiset oppivat

Kulttuuri

valamo.fi/valamon-opisto

Toukokuu
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Valokuvauksen neulansilmä
18.-20.5.
Sari Malinen

Valokuvauksen alkeet kurssin tavoitteena
on tarjota opiskelijalle perustiedot ja -taidot valokuvauksen eri osa-alueista, valokuvauksen historiasta sekä valokuvauksesta
osana ilmaisua. Valokuvauskurssi soveltuu
vasta-alkajille, jotka haluavat kehittää
perustaitojaan. Sinulla olisi hyvä olla oma
digitaalinen kamera.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Ikonmålning: Grundkurs 18.-25.5.

Alexander Wikström

Ikonmålning för nybörjare, som lärare
ikonografen Alexander Wikström.
514€/OH1, 451€/hlö/OH2

Lääketiedeseminaari 25.-27.5.
Duodecim

Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja
Valamon opiston yhteistyössä järjestämä
seminaari, jossa lääketiede ja kulttuuri
kohtaavat, luennoitsijoina kotimaan
parhaimmistoa.
Lisätiedot https://www.duodecim.fi/
tuotteet-ja-palvelut/koulutus/valamo/

Taide- ja kellonvalu 27.5.-3.6.
Heikki Pentikäinen

Taidevalun peruskurssi, jonka aikana
valetaan pronssista pienoisveistoksia, reliefejä sekä pronssikelloja häviävän vahan
menetelmällä. Kurssilla perehdytään myös
mallisuunnitteluun, kipsin käsittelyyn, muottien ja vahan tekoon, muottien hehkutukseen ja metallin sulatukseen, valmiin työn
viimeistelyyn ja eri patinointitapoihin.
620€/OH1, 561€/hlö/OH2

vigilian kaavan ja kiinteät veisut. Kurssilla
tutustumme sunnuntaivigilian ja sunnuntaipäivien oktoehoksen käyttöön.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Ikonimaalauksen mestarikurssi:
Ksenopoulos 14.-23.5.
Konstantinos Ksenopoulos

Suomalaisilla ikonimaalareilla on yhä
enemmän kiinnostusta bysanttilaiseen
kuivan kärkisiveltimen maalaustekniikkaan sekä varjon ja valon käsittelyyn, joka
poikkeaa usein venäläisestä maalausperinteestä. Ilman käytännön tuntemusta
tekniikka saattaa kuitenkin tuntua vaikealta. Kurssi on tarkoitettu kokeneille ja
ikonin temperatekniikan eri vaiheet hyvin
tunteville maalareille. Kurssilaiset valitaan
hakemusten perusteella. Hakuaika päättyy
14.4.2018. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi kurssille, josta käy ilmi ikonimaalaushistoriasi.
608€/OH1, 535€/hlö/OH2
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Hiljaisuuden retriitti 16.-20.5.

Soili Penttonen ja isä Pertti Ruotsalainen
Retriitin osallistujat laskeutuvat täydelliseen vaikenemiseen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan ja näin annetaan tilaa
sydämessä tapahtuvalle Jumalan äänen
kuulemiselle. Retriitin papin kanssa on
mahdollisuus vapaaehtoiseen luottamukselliseen hengelliseen keskusteluun.
Ortodoksit voivat myös sopia katumuksen
sakramentin toimittamisesta.
389€/OH1

Bli bekant med ortodoxin 17.-18.5.
Pappismunkki Mikael

Under kursens gång får kursdeltagarna
bekanta sig med ortodoxins grunder.
Föreläsningarna behandlar centrala frågor
såsom “vad, var, när och varför” i ortodoxin. Under kursen får man bekanta sig
med den ortodoxa kyrkokonsten, centrala
teologiska spörsmål och det andliga livet.
164€/OH1, 147€/hlö/OH2

valamo.fi/valamon-opisto
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Ikoniakatemia

Ortodoksinen usko ja elämäntapa

Kädentaidot

Elämäntaidot

Kulttuuri

ketään pakoteta laulamaan yksin muiden
edessä. Mukaan voivat tulla kaikki laulusta
kiinnostuneet, vaikka ei osaisi laulaa Ukko
Nooaakaan! Hintaan sisältyy yksityinen
laulutunti á15 min.
307€/OH1, 281€/hlö/OH2

Laulukurssi laulutaidottomille,
jatko 17.-19.6.
Reijo Aittakumpu

Jatkoa peruskurssille, lauletaan yhdessä
Suomen suvessa.
307€/OH1, 281€/hlö/OH2

Öljyvärimaalaus 17.-20.6.
Sari Malinen			

KESÄKUU
Rakastava valinta - parisuhteen
parhaaksi 1.-3.6.
Marianna Stolbow

Parempaa parisuhdelukutaitoa ja ihmissuhteiden omavastuuosuuden tunnistamista. Toiminnallinen viikonloppukurssi,
jolla käsitellään parisuhdetta tukevia
valintoja, toimintatapoja, omaa osuutta
ihmissuhteissa, omia esteitä tai taitoja rakkaussuhteissa.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Käspaikka, alkeet 7.-10.6.
Kaisa Salo

Kurssilla tutustutaan yhden karjalaisen
perinnekäsityön, käspaikan, tekoon.
280€/VM1, 248€/hlö/VM2

Kirjoittamisen 7 salaisuutta
9.-11.6.
Mertzi Bergman

Tule oppimaan kirjoittamisen seitsemään
salaisuuteen: ideoihin, keskittymiseen,
kiinnostavuuteen, rohkeuteen, tarinoihin,
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Kesäkuu

näkökulmiin ja palautteeseen. Kurssilla
sekä inspiroidutaan, tehdään harjoituksia
että hiljennytään. Kirjoittamisen avulla
tutkitaan luovuutta, oman elämän merkityksellisyyttä, valintoja ja mielikuvituksen
meille tarjoamaa lahjaa kurottautua kohti
näkymätöntä.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Luonnonyrtit hyötykäyttöön
12.-15.6.
Pirjo Rinne

Kurssin aikana opettelemme tuntemaan
lähiympäristön parhaimmat villivihannekset ja luonnonyrtit kuin myös tärkeimmät
myrkkykasvit. Tutustumme luonnonyrttien
poimintaan käytännössä, yrttien käsittelyyn
ja säilöntään eri menetelmin. Perehdymme
luonnonkasvien monipuoliseen hyödyntämiseen ruuanlaitossa, leivonnassa,
juomien aineksena ja mausteena.
280€/VM1, 248€/hlö/VM2

Laulukurssi laulutaidottomille,
perus 15.-17.6.
Reijo Aittakumpu

Kurssilla tutustutaan laulamisen perusasioihin nollasta alkaen ääniharjoitusten,
äänellä leikittelyn ja helppojen laulujen
avulla. Kurssilla lauletaan ryhmässä eikä

Löydä oma siveltimen jälkesi ja tule mukaan kokemaan öljyvärimaalauksen mahdollisuudet. Kurssilla kokeillaan erilaisia
tekniikoita ja maalauspintoja.
295€/OH1, 280€/VM1

Ikonimaalauksen alkeet
17.-21.6.
Raija Kanninen

Kurssi soveltuu sekä aloitteleville
ikonimaalareille että pitempään harrastaneille. Ikonimaalauksen alkeissa
lähdetään liikkeelle maalaamisen perusteista, ikonilaudan pohjustamisesta
ja emulsion tekemisestä, temperatekniikan opettelemiseen. Kurssilla tehdään
yksinkertainen ikonipiirros, siirretään se
ikonilaudalle ja opetellaan maalausta vaihe
vaiheelta, aiheena Kristuksen tai Jumalanäidin ikoni.
356€/OH1, 315€/hlö/OH2

Terveys ja kehoäly® 18.-20.6.

stressistä vapautuminen.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Bolus-kultaus - Helppo ja nopea
tapa 24.-28.6.
Sirkku Huttunen			

Tällä kurssilla Sirkku Huttunen johdattelee ikonimaalauksen bolus-kultauksen
saloihin.
356€/OH1, 315€/hlö/OH2

Ikonimaalauksen jatkokurssi
25.6.-1.7.
Raija Kanninen

Ikonimaalauksen jatkokurssi soveltuu muutamia ikoneita maalanneille.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

Kasvivärjäys 28.6.-1.7.
Sari Malinen

Kurssilla perehdytään ympäristöystävälliseen kasvivärjäykseen. Kurssilla opit
tietämään, mitä kasveja värjäykseen voi
käyttää ja millaisia värejä ne antavat, sekä
miten väri saadaan pysymään langassa.
Värjäysmateriaalina käytetään villalankaa.
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Ikonimaalausta lapsille ja
aikuisille 28.6.-2.7.
Sirkku Huttunen

Kurssille ovat tervetulleita kaikki 10-16
-vuotiaat ikonimaalauksesta kiinnostuneet
tytöt ja pojat täysi-ikäisen huoltajan kera.
Ideana on, että lapsi ja huoltaja maalaavat
omat ikoninsa itsenäisesti, mutta toinen
toistaan auttaen ja tukien.

Tapio Sippoin

Terveys ja kehoäly on liikuntaelimistön ja
nivelien lempeän terveydenhoidon kurssi,
jolla opit ennaltaehkäisemään ja hoitamaan mm. selän, niskahartian ja nivelten
vaivoja. Lisäteemana on reuman hoito ja

valamo.fi/valamon-opisto
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HEINÄKUU

Ikonimaalauksen peruskurssi
8.-15.7.
Mari Zabyshnyi		

Ikonimaalauksen
mestarikurssi:Aldoshina
1.-10.7.

HEINÄKUU –
ELOKUU

Natalia Aldoshina

Ikonimaalauksen mestarikurssi on
tarkoitettu kokeneille ja pitkään harrastaneille ikonimaalareille. Ohjelmassa on
sekä teoriaa että käytännön työskentelyä.
Kurssilaiset valitaan hakemusten perusteella. Hakuaika päättyy 30.4.
Aiheena Jumalanäiti Tiennäyttäjä.
608€/OH1, 535€/hlö/OH2

Luova kirjoittaminen 2.-8.7.
Torsti Lehtinen

Kurssilla tutkitaan todellisuuden ja mielikuvituksen rajoja, etsitään henkilökohtaista
filosofiaa ja mytologiaa luovan kirjoittamisen lähteeksi, kehitetään omaa, elävää
kieltä sekä pohditaan kielen ja maailman
suhdetta.
472€/OH1, 416€/hlö/OH2

Tunne tunteesi – elä enemmän
5.-8.7.
Heli Väisänen

Kuinka tunteet vaikuttavat ajatteluumme
ja toimintaamme, kehoomme ja kommunikointiimme?
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Kurssivärit:
Ikoniakatemia
Ortodoksinen usko
ja elämäntapa
Kädentaidot
Elämäntaidot
Kulttuuri

Hopeatyö: Käädyt ja punokset
8.-13.7.
Jaana Oljakka

Miten tehdään avoketju tai juotettu ketju?
Mitä ovat käätypunokset? Näihin saat vastauksen hopeatyön kurssillamme, joka on
avoin niin aloittelijoille kuin konkareillekin.
416€/OH1, 368€/hlö/OH2

Kurssilla perehdytään ikonimaalauksen perusteisiin ja maalataan yksi ikoni valmiiksi.
514€/OH1, 451€/hlö/OH2

Äiti ja kauneus - Elämän viisautta
9.-12.7.
Pia Houni

Mitä äiti tarkoittaa? Millaisia kokemuksia
äidistä kulkee sukupolvelta toiselle? Tarinat
ja taide ovat vuosisatoja kuljettaneet meille
käsityksiä naisesta ja äidistä: Neitsyt Mariasta, Mona Lisaan ja Madonnaan tai muihin nykynaisiin asti. Tällä filosofiakurssilla
tutkitaan dialogisella työtavalla kokemuksiamme äidistä, naiseudesta ja merkityksiä,
joita taide ja filosofia ovat vuosisatoja
antaneet näille aiheille.
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Pitsinnypläys 10.-13.7.
Katri Miettinen

Tule opettelemaan pitsinnypläystä kesäiseen Valamoon Katri Miettisen ohjauksessa.
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Taidetta maalaten 15.-20.7.
Jari Laatikainen

Tule akvarellikurssille luostarin kauniisiin kesämaisemiin. Kurssi soveltuu niin
aloittelijoille kuin akvarellimaalausta jo
pidempään harrastaneille.
416€/OH1, 368€/hlö/OH2

Ikonimaalauksen jatkokurssi
16.-22.7.
Mari Zabyshnyi

Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen
peruskurssin käyneille. Maalattavan ikonin
aihe on vapaasti valittavissa.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

valamo.fi/valamon-opisto
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Stressinhallintaa hiljentymällä
3.-5.8.
Larissa Potkonen

Stressinhallintaa hiljentymällä -kurssilla
tutkiskellaan, miten eri tavoin stressi
vaikuttaa meihin. Perehdymme erilaisiin
hiljentymisen ja hyväksyvän läsnäolon
tekniikoihin, joista on tutkitusti näyttöä
stressin hoidossa.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Kirkon koristaminen kukin 4.-6.8.
Ville Paananen

Kalligrafia : italicin perusmuotoja
ja variaatioita 19.-22.7.
Margit Nieminen

Kurssilla tutustutaan kalligrafin perinteisiin
työvälineisiin ja materiaaleihin sekä kirjainanalyysin perusteisiin.
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Väri ja valo maisemassa 22.-26.7.

Maria Kivistö

Kurssilla maalataan maisemaa havainnon pohjalta keskittyen tutkimaan väriä ja
valoa hieman impressionistiseen tapaan.
Opettelemme näkemään värin ja valon
eri sävyjä ja luomaan perspektiiviä värillä,
muotokielen ollessa vapaa.
376€/OH1, 335€/hlö/OH2

Ikonimaalauksen jatko: Valamolainen Jumalanäiti, kultaus
22.-27.7.
Alexander Wikström		

Kurssin aiheena on Valamolaisen Jumalanäidin ikonin kultaus.
416€/OH1, 368€/hlö/OH2

Ohjaajavanhukset 27.-29.7.
Useita luennoitsijoita

satojen ohjaajavanhuksia että uudemman
ajan ohjaajia, jotka ovat vaikuttaneet eri
puolilla Eurooppaa ja Lähi-Itää.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Irina Zatulovskayan taidekoulu
27.7.-3.8.
Irina Zatulovskaya		

Kurssi alkaa värin perustuntemuksesta:
opetellaan ymmärtämään värien välisiä
suhteita ja komposition mahdollisuuksia
– teoksen aikaa, tilaa ja rytmiä. Taidekoulussa opetellaan piirtämistä, sommittelua,
sekä maisema- ja muotokuvamaalausta.
514€/OH1, 451€/hlö/OH2

ELOKUU
Itkuvirsikurssi I 1.-3.8.
Emilia Kallonen

Kurssi perehdyttää karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen ja johdattelee henkilökohtaiseen äänelläitkuprosessiin mielikuva-,
kirjoitus- ja ääniharjoitusten avulla. Harjoittelemme oman itkuvirsirunon kirjoittamista ja ääneen itkemistä luottamuksellisesti pienessä ryhmässä.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Luostarin pääkirkko koristellaan kirkastusjuhlaan.
218€/OH1, 196€/hlö/OH2
		

Kultakirjonta 5.-14.8.

Nina Osipova, Nadezhda Osipova
Kultakirjonnan kurssilla on mahdollista
saada kosketus keskiaikaiseen ortodoksiseen taidemaailmaan! Kurssilla opetellaan
perinteistä kulta- ja silkkikirjontaa, jota
käytetään mm. tekstiili-ikonien ja kirkkotekstiilien koristamisessa. Kurssi tulkataan
suomeksi.
608€/OH1, 535€/hlö/OH2

Ikonimaalauksen jatkokurssi:
Valamolainen Jumalanäiti, maalauskurssi 7.-15.8.
Alexander Wikström

Kurssilla maalataan Valamolaisen Jumalanäidin ikoni.
572€/OH1, 502€/hlö/OH2

Ikoniteologian perusteet 16.-17.8.
Kurssilla käsitellään Kristuksen ja
Jumalanäidin sekä kirkkovuoden suurten
juhlien ikonien teologiaa ja historiaa.
164€/OH1, 147€/hlö/OH2

Hiljaisuuden kuvat 17.-20.8.
Kirsi Ryynänen

Hiljaisuuden kuvia -maalauskurssi tarjoaa
vaihtoehtoisen, innostavan ja kannustavan
tavan lähestyä luovuutta ja maalaamista.
Tekeminen on kokeilevaa ja henkilökohtaista
kädenjälkeä tukevaa ja keskeinen teema on –
jokainen osaa.
317€/OH1, 283€/hlö/OH2

Ikonimaalauksen peruskurssi
17.-24.8.
Raija Kanninen

Kurssilla perehdytään ikonimaalauksen perusteisiin ja maalataan yksi ikoni valmiiksi.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

Luontoretriitti 24.-26.8.
Isä Nasari, Katja Kareinen

Kolme päivää kestävällä ohjatulla jaksolla
tarjotaan mahdollisuus ja edellytykset parantavan ja vahvistavan hiljaisuuden etsimiseen.
Luostarin luontopoluilla kulkien voi herkistää
aistejaan ja ammentaa uusia voimia.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Hopeatyön monitoimikurssi
26.8.-2.9.
Tuulia Kasonen

Kurssilla perehdytään hopean käsittelyyn ja
tuotesuunnitteluun ja valmistetaan pieniä
esineitä uudesta tai vanhasta materiaalista.
514€/OH1, 451€/hlö/OH2

Kullatut käsikirjoitukset 27.8.-2.9.
Hanna-Leena Äärimaa-Ward

Harjoittelemme lehtikullan ja assist-kullan
käyttöä sekä maalaamista luonnon pigmenteillä ja omatekoisilla vesiväreillä paperille
ja pergamentille.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

Kurssilla käsitellään sekä menneiden vuosi-
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SYYSKUU

Käännetään vielä yksi kivi
14.-16.9.
Marianna Stolbow

Ikonimaalauksen jatko:
Aihe vapaa 6.-12.9.
Raija Kanninen			

SYYSKUU –
LOKAKUU

Kurssin aikana on mahdollista maalata vapaasti valittavasta aiheesta ikoni tai jatkaa
keskeneräinen työ loppuun.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

Musiikkia ja satuja liikkuen ja
leikkien 7.-9.9.
Soili Perkiö ja Hannele Huovi

Kurssin tavoitteena on innostaa ja antaa
ideoita satujen, lorujen ja musiikin
monipuoliseen käyttöön erilaisissa lapsi- ja
perheryhmissä.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Kultaisen iän leiri 12.-14.9.
Kultaisen iän leiri on tarkoitettu seurakuntien iäkkäille pyhiinvaeltajille. Ohjelmassa
on laulua, luento, leppoisaa yhdessäoloa
ja luostarin jumalanpalvelukset. Yhtenä
päivänä vieraillaan Lintulan luostarissa.
125€/OH1, 105€/hlö/OH2

Kurssin aikana käydään läpi parisuhteiden
pulmakohtia, omaa tapaa olla suhteessa,
päätöksiä edeltävää eroprosessia tunnetasolla sekä keinoja löytää uusia näkökulmia vanhaan suhteeseen.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Ortodoksisuus tutuksi: Kirkkovuosi 14.-16.9.
Soili Penttonen

Ortodoksisuuden perusteissa perehdytään
kirkkovuoteen, juhliin, paastoihin, teologiaan ja merkityksiin.
218€/OH1, 196€/hlö/OH2

Isännöitsijät ja ponomarit
21.-23.9.
Useita luennoitsijoita

Kurssi on tarkoitettu seurakuntien isännöitsijöille ja ponomareille sekä muille
aiheesta kiinnostuneille.
218€/OH1, 196€/hlö/OH2

Venäjänkielisten seurakuntaaktiivien tietojenvaihtopäivät
21.-23.9.
Useita luennoitsijoita

Kurssiilmoittautuminen:

Kurssivärit:

Puhelimitse:
ma-pe klo 9-15
+358 17 570 1401

Ikoniakatemia

Sähköpostitse:
kurssit(at)valamo.fi

Elämäntaidot

Elokuu

Tietojenvaihtopäivät ovat jatkoa edelliselle
tapaamiselle. Mukaan ovat tervetulleita
venäjänkielisten kanssa työskentelevät
vapaaehtoiset ja seurakuntien työntekijät.
Tapahtuman kieli on venäjä.
99€/hlö

Kirjansidonta: Aarrelaatikko
23.-28.9.

Ortodoksinen usko
ja elämäntapa

Claudia Weggman

Kädentaidot

Kirjansidonnan ohella kurssilla opetellaan
suunnittelemaan ja toteuttamaan aarrelaatikko. Päällysmateriaalina voi käyttää
opiston kirjansidontakangasta, paperia ja

Kulttuuri

valamo.fi/valamon-opisto
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nahkaa, myös omia materiaaleja saa tuoda.

LOKAKUU

Ikoniakatemia

Ortodoksinen usko ja elämäntapa

Kädentaidot

Elämäntaidot

Kulttuuri

416€/OH1, 368€/hlö/OH2

Dialogisen ihmiskäsityksen äärellä
26.-30.9.
Veli Matti Heikkilä

Seminaarissa pohditaan mahdollisuuksia
ja edellytyksiä kohdata toinen ihminen.
Ihmiskäsitys, dialoginen kahdenkeskisyys,
ryhmädynamiikka ja elämän mysteeri
tulevat tarkastelluiksi useista näkökulmista.

Ikonipiirustus: Kristuksen syntymä 2.-7.10.
KS piispa Arseni
1. osa, 2. osa 9.-16.12.

Kaksiosaisen ikonimaalauksen kurssin ensimmäinen osa, jolla piirretään Kristuksen
syntymäikoni. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti PSHV:n ikonipiiriläisille. Toinen osa
9.-16.12. Molemmat osat PSHV:n jäsenille
yhteensä:

356€/OH1, 315€/OH2

Elämän puu: Terrence Malick
27.-30.9.
Heikki A. Kovalainen

Kurssilla perehdytään Terrence Malickin
elokuvien kautta elämän syntyyn, perheeseen, uskontoon ja amerikkalaiseen
yhteiskuntaan.

630€/OH1, muille 721€/OH1

Avoin yliopisto: Tuutorointi
5.-6.10.
Opinnot toteutetaan yhteistyössä ItäSuomen yliopiston avoimen yliopiston
Aducaten kanssa. Opinnot vastaavat tutkinto-opintojen rakennetta. Opintojaksot
opiskelija suorittaa itsenäisesti. Valamon

295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Kreetan matka: Ikonimaalausta 23.9.-7.10.
Konstantina Stefanaki, Alexander Wikström

Kurssilla matkustetaan Kreetalle maalaamaan pyhän Nikolaoksen ikoni. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Hinta sisältää lennot Helsinki-HaniaHelsinki, täysihoidon ja opetuksen. Sitovat ilmoittautumiset 31.7. mennessä.
1710€/1hh, 1580€/2hh

opiston jaksoilla tuutoroidaan opintoja ja
syvennytään keskeisiin asioihin ja ryhmässä nousseisiin kysymyksiin. Valamon
viikonloppujen aikana on mahdollista
hakea varmistusta oppimaansa, keskustella luetusta ja tulevasta sekä yhdistää
opittua jumalanpalveluselämään. Tuutorointien tavoite on opiskelun tukeminen
sekä opiskeluteknisesti että sisällöllisesti.
Hintatiedot tarkentuvat myöhemmin.

Musiikin avaimet! 5.-7.10.
Sari Malinen

Matalan kynnyksen musisointia pianolla.
Opetellaan musiikinteoriaa nuottiavaimesta alkaen.
247€/OH1

Kreetan matka: Kreetan taiteilijat 23.9.-7.10.
Sari Malinen

Kurssilla matkustetaan Kreetalle taiteilemaan eri menetelmin ja materiaalein. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Hinta sisältää lennot Helsinki-HaniaHelsinki, täysihoidon ja opetuksen. Sitovat ilmoittautumiset 31.7. mennessä.
1710€/1hh, 1580€/2hh

Hiljaisuuden retriitti 10.-14.10.

isä Pertti Ruotsalainen, Soili Penttonen
Retriitin osallistujat laskeutuvat täydelliseen vaikenemiseen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan ja näin annetaan tilaa
sydämessä tapahtuvalle Jumalan äänen
kuulemiselle.
389€/OH1		
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Liturgiikkaa III Piispalliset jumalanpalvelukset 12.-14.10.
Kurssi on tarkoitettu oman työnsä ohessa
toimiville papeille, diakoneille ja ipodiakoneille. Viikonlopun aikana käydään läpi piispallisissa jumalanpalveluksissa avustamista
ja niiden toimittamista.
218€/OH1, 196€/hlö/OH2

Piirustuskurssi kenelle vain
12.-14.10.
Sari Malinen

Piirtämään voi oppia kuka vain, tässä on
tilaisuutesi aloittaa ilman tasovaatimuksia!
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Rakkaudella itseltä itselle!
18.-20.10.
Eija Orpana

Tavoitteena on lisätä itsensä ja oman
elämänpolkunsa ymmärtämistä ja siten
vahvistaa ilon, kiitollisuuden ja onnellisuuden tunnetta itsessä. ’Työvälineinä’
mm. unet, mielikuvat, sanat ja sävelet.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Lokakuu
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MARRASKUU –
JOULUKUU

Lukijakurssi 19.-21.10.
Kurssi on suunnattu lukijoina seurakunnissa toimiville henkilöille. Viikonlopun
aikana käydään läpi lukijana toimimista ja
jumalanpalveluksia lukijan näkökulmasta.
218€/OH1, 196€/hlö/OH2

Ortodoksisuus tutuksi: Sakramentit 19.-21.10.
Soili Penttonen

Ortodoksisessa elämäntavassa sakramentit
ovat keskeisessä asemassa. Mitä sakramentit ovat ja mikä on niiden merkitys?
218€/OH1, 196€/hlö/OH2

Hopeatyö: Metallinpakotus
21.-26.10.
Jaana Oljakka

Tällä kurssilla opetellaan metallinpakotusta
materiaalina pääasiassa hopea (925, 830 ja
999). Kurssin aikana päästään aloittamaan
sädekehän, riisan (metallinen suojavaippa)
tai kehyksen valmistaminen ikonille. Vaihtoehtoisesti voit opetella tekemään jonkun
muun pakotustyön.
Ota mukaan alkuperäinen ikoni tai kuva
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ja mitat ikonista, pohjalevy tai piirustus.
Materiaalikustannukset eivät sisälly kurssin
hintaan, hopeaa voi ostaa opistolta.
516€/OH1, 368€/hlö/OH2

ЗНАКОМСТВО С ПРАВОСЛАВИЕМ
Ortodoksisuus tutuksi venäjäksi:
Valamolaiset ohjaajavanhukset
26.-28.10.
Pappismunkki Mikael,
munkkidiakoni Jaakob

Данный курс посвящён Валаамским
старцам. Среди предыдущих
поколений Валаамских подвижников
были старцы, которых почитали
за их святую жизнь и духовный
опыт, и к которым за наставлением
приходили и братия монастыря и
паломники. Были также такие как
схиигумен Иоанн (Алексеев), которые
переписывались со своими духовными
чадами и оставили духовное наследие
будущим поколениям. Лекции читают
насельники монастыря иеромонах
Михаил и иеродиакон Иаков.
Преподавание ведётся на русском
языке. 99e
99€/OH1, 99€/hlö/OH2

Kurssivärit:
Ikoniakatemia
Ortodoksinen usko
ja elämäntapa
Kädentaidot
Elämäntaidot
Kulttuuri

MARRASKUU
Itkuvirsikurssi II 1.-4.11.
Emilia Kallonen

Itkuvirsi on sukeltamista omaan tunnemaailmaan, muistoihin ja kokemuksiin.
Yhteenpunoutuvat sanat ja ääni muodostavat herkän, voimaa antavan ja yhteyttä
luovan ikivanhan ilmaisumuodon. Kurssi
perehdyttää karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen ja johdattelee henkilökohtaiseen
äänelläitkuprosessiin mielikuva-, kirjoitusja ääniharjoitusten avulla. Harjoittelemme
oman itkuvirsirunon kirjoittamista ja
ääneen itkemistä luottamuksellisesti pienessä ryhmässä.
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Erosta armoon ja anteeksiantoon
2.-4.11.
Marianna Stolbow

Eron jälkeisen arjen tukemiseen tarkoitettu
viikonloppu, jossa eroprosessin vaiheisiin
ja sen synnyttämiin kipukohtiin tutustutaan
päämääränä rauha, anteeksianto, armeliaisuus niin itselle kuin toiselle.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Hopeatyö: Sädekehä 4.-11.11.
Jaana Oljakka

Haluatko ikoniisi sädekehän? Tällä kurssilla
se olisi mahdollista. Käytämme eri tekniikoita, pakotuksesta virkkaukseen, mikä
sinulle parhaiten sopii.
514€/OH1, 451€/hlö/OH2

Elämänkirjo värein ja kuvin
8.-11.11.
Kirsi Ryynänen

Kurssilla on kuvailmaisun lisäksi mahdollisuus pysähtyä oman itsen äärelle.
Värien ja kuvien avulla peilaamme ja
käsittelemme erilaisia elämän kysymyksiä
ja tunteita; Kuinka voin? Mistä mielekäs
elämä rakentuu? Kuinka arvostan itseäni?
Tämä auttaa lisäämään itsetuntemusta ja
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syventämään minätietoisuutta. Kurssille
osallistuminen ei edellytä taitovaatimusta.
Teknisen osaamisen sijaan keskitymme
tunneilmaisuun. Tekemisen luonne on
kannustava ja lähtökohta henkilökohtaista
kädenjälkeä tukeva. Jokainen työskentelee omilla väreillä ja välineillä. Kurssilla
käytettäväksi soveltuvat hyvin akryylivärit
sekä kaikki muut värit paitsi öljyvärit.
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Liturgian veisut 9.-11.11.
Elia Pietarinen

Tule opettelemaan kaikkein tutuimpia
sunnuntailiturgian lauluja! Kurssilla perehdytään myös liturgiapalveluksen rakenteeseen, historialliseen muotoutumiseen
ja musiikillisiin tyylikausiin sekä liturgian
laulujen merkitykseen.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Ikonimaalauksen jatko: Karjalan
valistajat 12.-18.11.
Antti Narmala

Kurssilla maalataan Karjalan valistajat
ikoni. Opettajana Valamon johtava konservaattori Antti Narmala.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

Herkkä ihminen 16.-18.11.
Erja Kemilä

Kurssin tavoitteena on lisätä tieto herkkyydestä ja herkälle ihmiselle ominaisista
reagointi- ja kokemistavoista. Keskeisinä
teemoina herkkyyden ilmeneminen, herkkyyden arvostaminen sekä oman toiminnan ja tunteiden säätely. Myös stressiä ja
kuormittumista käsitellään.
327€/OH1, 301€/hlö/OH2

Klassinen musiikki tutuksi
23.-25.11.
Risto Nordell

Tutustumme klassisen musiikin kiehtovaan
maailmaan, eri aikakausiin ja niiden

tärkeimpiin säveltäjiin. Kuuntelemme
yhdessä runsaasti musiikkia ja keskustelemme sen herättämistä tunteista ja
mielikuvista.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

		
Diakonia ja lähetysseminaari
23.-25.11.
Diakonian ja lähetyksen tietojenvaihtopäivät järjestetään yhteistyössä
ortodoksisten järjestöjen kanssa.

Kehitysvammaisten taideleiri
30.11.-2.12.
Sari Malinen

Taideleirillä taiteillaan monipuolisesti ja
kokeillaan rohkeasti uusia tekniikoita.
Leirillä on tarkoitus myös musisoida sekä
nautiskella luostarin rauhasta ja miljööstä.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

JOULUKUU

218€/OH1, 196€/hlö/OH2

Elävät kuvat 30.11.-2.12.
Torsti Lehtinen

Tänä vuonna Elävät kuvat juhlii 10-vuotisjuhlaansa Valamossa! Katsomme yhdessä elokuvia, jotka luotaavat syvältä
ihmisyyden peruskysymyksiä: rakkautta,
intohimoa, elämän mieltä, kärsimystä ja
kuolemaa. Kurssin ohjaaja taustoittaa
kunkin elokuvan ja alustaa keskustelun sen
estetiikasta, arvomaailmasta ja elämänfilosofiasta. Katsottaviksi valitaan sekä
ajankohtaisesti kiinnostavia että klassikon
aseman saavuttaneita elokuvia. Yksityiskohtaiset ohjelmatiedot ilmoitetaan kurssin alkaessa.
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

valamo.fi/valamon-opisto

Ikoniretriitti 3.-9.12.

Raija Kanninen ja isä Sergius Colliander
Ikonin maalaaminen on hiljaista rukousta.
Tällä kurssilla laskeudumme retriitin
omaiseen hiljaisuuteen, johon johdatetaan
päivittäisen, lyhyen opetuspuheen kautta
ja lukemalla kunakin päivänä muisteltavien
pyhien ihmisten elämäkertoja sekä maalaamme ikonin.
457€/OH1, 401€/hlö/OH2

Jalometallin peruskurssi 3.-10.12.
Tuulia Kasonen

Haluaisitko tehdä itse korun tai vaikkapa
kaularistin? Tule lyhytkurssille opettelemaan hopean työstämisen alkeet! Kurssilla

Marraskuu
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Ikoniakatemia

Ortodoksinen usko ja elämäntapa

Kädentaidot

Elämäntaidot

Kulttuuri

Ikonimaalauksen linja 8.10.-30.11.
Ikonimaalauksen linja on tarkoitettu kaikille ikonimaalauksesta kiinnostuneille, se
soveltuu vasta-alkajille ja jo aiemminkin ikoneita maalanneille. Linjalla opiskellaan
ikonimaalauksen kaikkia työvaiheita: laudan pohjustamista, ikonipiirroksen tekoa,
temperatekniikan perusteita, maalausta, eri kultaustekniikoita, ikonin suojausta
ja ikoniteologiaa. Linja jakautuu viiteen jaksoon ja jokaisessa jaksossa maalataan
yksi ikoni valmiiksi. Kolmen ensimmäisen jakson tavoitteena on maalata deisis- (esirukous) ryhmä. Esirukousryhmän ikoneissa voidaan ikonivalinnat tehdä
maalauskokemuksen mukaan yhdessä opettajan kanssa. Neljännessä jaksossa
maalataan Jumalanäiti Kristuslapsen kanssa opiskelijan valinnan mukaan, joko ennusmerkki-, tiennäyttäjä- tai hellyydenjumalanäiti ikoni. Viidennen jakson aiheena
on tapahtumaikoni tai jokin muu monimutkaisempi sommitelma, pyhienryhmä ym.
ei tarvita aiempaa kokemusta jalometallitöistä.
514€/OH1, 451€/hlö/OH2

Himmeli, jatko 6.-9.12.
Eija Koski

Tule tekemään perinteinen olkihimmeli tai
moderni seinähimmeli – tai molemmat!
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti himmelin teon jo osaaville. Oman mallisi voit
valita Eija Kosken kolmesta himmelikirjasta,
joista uusin on ilmestynyt syksyllä 2017.
295€/OH1, 261€/hlö/OH2

Ortodoksiset joululaulut 7.-9.12.
Elia Pietarinen

Tule opettelemaan ja laulamaan yhdessä
ortodoksisia joululauluja!
247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Ortodoksisuus tutuksi
peruskurssi 7.-9.12.
Soili Penttonen

Kurssilla pyritään välittämään yleiskuva
ortodoksisen kirkon uskosta ja elämästä.
Kurssi sopii sekä ortodoksisuudesta kiinnostuneille että ortodokseille, jotka haluavat kerrata tietoja omasta uskostaan.

Ikonimaalauksen jatko: Kristuksen
syntymä 9.-16.12.
KS piispa Arseni

2. osaisen kurssin 2. osa, jolla maalataan
Kristuksen syntymäikoni (1.osa 2.-7.10.).
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu PSHV:n
ikonipiiriläisille. Molemmat osat PSHV:n
jäsenille yhteensä:
630€/OH1, muille 721€/OH1

Himmelin alkeet 10.-12.12.
Eija Koski

Tule tekemään perinteinen olkihimmeli tai
moderni seinähimmeli – tai molemmat!
Oman mallisi voit valita Eija Kosken kolmesta
himmelikirjasta, joista uusin on ilmestynyt
syksyllä 2017.

I Jakso 8.-17.10. (68 t.)
Ikonimaalauksen perusteet ja esirukouksen Jumalanäidin ikoni
II Jakso 22.-28.10. (50 t.)
Esirukousryhmän ikoni (Enkeli, Johannes Kastaja tai nimikkopyhä)
III Jakso 29.10.-7.11. (74 t.)
Kristuksen ikoni, esirukousryhmän keskimmäinen ikoni
IV Jakso 12.-19.11. (58 t.)
Jumalanäidin ikoni (ennusmerkki, tiennäyttäjä tai hellyyden Jumalanäidin ikoni)
V Jakso 20.-30.11.2018 (83 t.)
Tapahtumaikoni tai muu pyhien ikoni
Opiskelua on yhteensä noin 340 tuntia ja se koostuu käytännön työskentelystä,
itsenäisestä työskentelystä, ikoniteologiasta, asiantuntijaluennoista ja kotimaan
opintomatkasta. Linjan päätteeksi on loppuarviointi ja keskustelu, ikoninäyttelyn
rakentaminen ja ikonien siunaaminen päätösrukoushetken yhteydessä. Majoitus
yhden hengen huoneissa, huone on käytettävissä koko linjan ajan. Hinta 1560 €
sisältää opetuksen, majoituksen 1 hh sekä aamiaisen ja 1 lämpimän aterian/kurssipäivä.

247€/OH1, 221€/hlö/OH2

Jeesuksen rukous retriitti 13.-16.12.
Nunna Elisabet

Jeesuksen rukous. Sydämen rukous. Lakkaamaton rukous. Rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Tässä uudessa retriitissä keskitytään Jeesuksen rukoukseen ja annetaan
tilaa sydämessä tapahtuvalle Jumalan äänen
kuulemiselle.
320€/OH1

218€/OH1, 196€/hlö/OH2
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Joulukuu
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Tervetuloa Valamoon
Helsingista on päivittäin
suora bussiyhteys Valamoon:
Helsinki–Lahti–Mikkeli–Juva–
Varkaus–Valamo.
Hae oma reittisi
www.matka.fi
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