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Utopia tarkoittaa paikkaa, jota ei ole, tai tavoitetta, joka ei 
voi toteutua. Sen mukaisesti yksilöitä, joilla on utopistisia eli 
ihanteellisia pyrkimyksiä, on kutsuttu taivaanrannan maala-
reiksi, jotka eivät ymmärrä realiteetteja. Tällaisia olivat mm. 
Leo Trotski ja Mahatma Gandhi, kohtaloineen. Nyt ilmaston-
muutos pakottaa koko ihmislajin uskomaan aivan uuteen 
yhteiseen utopiaan eli pelastumiseemme joukkotuholta. Onko 
tämä usko pelkkää taivaanrannan maalailua? Onko ihmis-
kunnalla todellista kykyä pelastaa maailmansa? Seminaarissa 
avataan olemassaolomme ja tulevaisuutemme kysymyksiä jopa 
utopistisin tulkinnoin ja elokuvallisin esimerkein. Keskus-
telijoina ovat kosmologian emeritusprofessori, kirjailija Kari 
Enqvist ja elokuvaohjaaja, kirjailija Rax Rinnekangas.

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

Ilmoittautumiset 29.6.2020 mennessä
www.valamo.fi/opisto, 

kurssit@  valamo.fi   tai puh. 017 5701 810.
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Unelma Utopiasta
Seminaari Valamon opistolla 13.-15.7.2020

Maanantai 13.7.
Huom! Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 lähtien.

15.00 Tulolounas, kahvila-ravintola Trapesa
16.00 Seminaarin avaus, opiston sali
16.15- Mitä ja mikä Utopia on? Kuka käsitteen on luonut ja miten se on
17.15 kehittynyt vuosisatojen aikana? Kari Enqvist ja Rax Rinnekangas. 

Keskustelua.
18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset
19.00-      Ikaros (60 min): Säveltäjä Pekka Jalkanen säveltää 
21.00     konserttoteostaan ikivanhassa pirtissä Rautalammilla ja pohtii 

    ihmisyyttä ja yhtä antiikin mytologian utopiamyyttiä; Ikaroksen 
    ja isänsä Daidaloksen pakoa vankeudesta kohti pelastavaa    
    aurinkoa. Keskustelua.

      

Tiistai 14.7.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia
7.30  Aamiainen
9.15 Ihmiskunnan tähtimatkailu, tähtienvälisen avaruuden 

valloittaminen ja kuolemattomuuden tavoitteleminen; ovatko ne 
vain teknoutopiaa? Onko esimerkiksi Tähtien sodan miljoonien 
sivilisaatioiden maailma milloinkaan saavutettavissa? Kari 
Enqvistin alustus, keskustelua.

11.45 Lounas 
12.00 Moleben rukouspalvelus
13.15 Melnikovin talo (60 min): Venäläinen arkkitehti Konstantin 

Melnikov suunnitteli 1920-luvulla perheelleen utopiatalona 
tunnetun talon omalle tontilleen keskelle Moskovaa. Talon 
valmistuttua Josef Stalin julisti modernin arkkitehtuurin 
pannaan Neuvostoliitossa ja eristi Melnikovin yli kymmeneksi 
vuodeksi taloonsa eli utopiaansa. Keskustelua.

15.15 Tauko
15.30 Leo Trotskin utopia. Rax Rinnekankaan alustus 1900-luvun kenties

väärinkohdelluimman poliitikon, elokuussa 1940 Meksikossa 
salamurhatun Venäjän juutalaisen, Leo Trotskin elämän toisesta 
aurasta ja hänen tasa-arvon utopiastaan ja utopiansa 
mahdollisuuksista ja kohtalosta. Keskustelua.

18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Keskiviikko 15.7.

6.00 Aamupalvelus
7.30 Aamiainen
8.30 Utopian Unelma. Ilmastonmuutos pakottaa ihmiskunnan aivan 

uuden, yhteisen utopian äärelle: luomaan keinot elinolosuhteiden 
säilyttämiseksi asuttamallaan planeetalla. Onko ihmislajilla 
todellista luonnetta ja tahtoa toteuttaa pelastuminen joukko-
tuholta? Kari Enqvist ja Rax Rinnekangas, keskustelua.

11.00 Päätöslounas

Tervetuloa seminaariin!

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 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.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin 
jumalanpalveluksiin! 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


