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Kurssi perehdyttää kokemuksellisesti karjalaiseen itkuvirsi-
perinteeseen. Henkilökohtaisella itkupolulla puretaan ja 
jaetaan tunnekokemuksia omilla itkusanoilla ja sävelmällä 
luottamuksellisesti pienryhmässä perinteen muotoa jatkaen. 
Jatkokurssilla syvennetään aikaisempaa kokemusta ja 
työstetään yhtä tai useampaa itkuaihetta ryhmän toiveita 
huomioiden.

Opettajana  musiikkipedagogi AMK, äänellä itkijä

                     Emilia Kallonen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 18.10. 2019 mennessä netissä 
www.valamo.fi/opisto, puhelimitse (017) 5701 401 tai 
sähköpostilla kurssit@valamo.fi.

http://www.valamo.fi/opisto
mailto:kurssit@valamo.fi


Perjantai 1.11.
15.00  Päivällinen
15.45 Kurssin avaus. Tervetuloa Valamon opistoon!
16.30 Johdatus aiheeseen ja virittäytyminen työskentelyyn.
18.00  Juhlavigilia, Karjalan pyhittäjien ja valistajien yhteinen juhla
19.30 Iltapiiri. Karjalaisen itkuvirren mielenmaisema.

Lauantai 2.11. 

07.30 Aamiainen
09.00 Juhlaliturgia, Karjalan pyhittäjien ja valistajien yhteinen juhla
11.00 Itkupolku – äänellä itkeminen prosessina.
12.00 Lounas/ Moleben
13.00-15.00 Itkukieli on aidon tunteen kieltä, jota persoonallinen ääni 

kannattelee.
15.00-15.30 Tauko  
15.30 Itkukielen ja musiikillisen ilmaisun harjoituksia.
18.00  Vigilia
19.30 Iltapiiri. Päivän teemojen ja kysymysten yhteenvetoa.

Sunnuntai 3.11.

07.30 Aamiainen
09.00 III hetki ja liturgia
10.00 Päivän pääsisältö on omien itkuaiheiden työstäminen. 

Tuokioiden teemat ja muoto rakentuvat ryhmän toiveiden ja aiheiden perusteella.

11.30 Tauko

12.00 Ohjattua työskentelyä ryhmässä ja itsenäisesti.

14.00 Lounas
15.00 Ohjattua työskentelyä ryhmässä ja itsenäisesti.

16.30 Itkupiiri, jossa omat itkuvirret jaetaan ryhmässä 
luottamuksellisesti.

18.00  Vigilia

19.30 Iltapiiri. Kurssin yhteenveto, loppukeskustelu.

Maanantai 4.11.

07.30 Aamiainen
Aikaa omaehtoiselle hiljentymiselle sekä kurssin herättämien vaikutelmien ja 
kokemusten sulattelemiselle hiljaisuudessa tai keskustellen kurssitovereiden ja 
opettajan kanssa.
11.30 Lounas

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. 
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Tervetuloa kurssille!

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

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina kahvila-ravintola Trapesassa. 

 Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi jumalanpalveluksiin.

Kurssimaksuun sisältyy opetus 15h sis. Juhlavigilian sekä Juhlaliturgian, majoitus
aamiaisineen sekä ohjelmaan merkityt ateriat.

• 295 €/OH1 

• 261 €/hlö/OH2 

•

Sisältö:
Teemme kurssilla monipuolisesti erilaisia luovia harjoituksia. Mukaan on hyvä 
ottaa muistiinpanovälineet, pehmeät ja joustavat vaatteet sekä varautua 
myös ulkoiluun. Kävelyretkiä sovelletaan sään sekä ryhmän mahdollisuuksien 
mukaan. Ohjelmassa on väljyyttä myös omaehtoista prosessointia varten 
luostarialueen hiljaisuudessa. Kurssilla on mahdollista työstää yhtä tai 
useampaa omaa itkuaihetta. Kurssiohjelmassa huomioidaan Karjalan 
pyhittäjien ja valistajien juhlaan liittyvät palvelukset pääkirkossa.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


