
LINNALA
Kansalaisopisto syksy 2018

Hyvä harrastus kantaa läpi elämän
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Kuva: Kimmo Makkonen

Tänä vuonna Linnalan Setlementillä 
täyttyy 80. toimintavuosi Savonlinnan 
seudulla. Toiminnan nimi on vaihtunut 
eri aikakausina, mutta työn ydin - toi-
miminen ihmisten parissa - on säily-
nyt, laajentunut ja hakenut uusia muo-
toja. Tehdään, opitaan ja harrastetaan 
yhdessä. Voimme vain kuvitella, miltä 
maailma näyttää 80 vuoden kuluttua, 
kuvan lapset saattavat sen vielä näh-
däkin. Millaiset asiat ovat heitä kanta-
neet ja millaisia rakennuspuita he ovat 
elämälleen saaneet?

Linnala haluaa omalta osaltaan olla 
mukana tarjoamassa lapsille ja nuo-
rille hyviä harrastusmahdollisuuksia, 
jotka tukevat heitä elämänsä varrella. 
Taiteen perusopetuksen uudet opinto-

suunnitelmat Savonlinnan sivistyslau-
takunnan hyväksyminä kuvataiteessa, 
käsityössä ja musiikissa on nyt otettu 
käyttöön. Linnalan opisto haluaa tur-
vata lasten ja nuorten teatteritoimin-
nan aloittamalla ammattilaisen ohjaa-
man Linnalan Nuorisoteatterin. Samoin 
tänä kesänä Savonlinnan Oopperajuh-
lilla paljon kiitosta saaneet Leena Asti-
kaisen johtamat lapsi- ja nuorisokuo-
rot jatkavat edelleen talvikaudella har-
joituksiaan Linnalassa.  Ensi keväänä 
järjestetään myös lasten ja nuorten XI 
Savonlinnan Mestarilaulajat -kilpailu.

Monet muut kurssit kutsuvat jälleen 
eri ikäisiä ihmisiä hyvien harrastus-
ten pariin. Linnalan leikkikoulussa jat-
kuu vielä tänä lukukautena englannin 

varhaiseen oppimiseen liittyvä kehit-
tämishanke ja kielten opetuksessa on 
1.8.2018 alkanut Opetushallituksen 
rahoittama ja Linnalan opiston hallin-
noima yhteishanke Kielten taitotasot 
osaamismerkeiksi.

Linnalan väki kutsuu kaikki 
entiset ja uudet opiskelijat ja 
asiakkaat mukaan toimintaamme. 

Tervetuloa!

Tapio Keskinen
toiminnanjohtaja, 
rehtori

Linnala, tulevaisuuteen 
tähyävä 80-vuotias

Linnalan opiston musiikkitarjonta ulottuu vauvaikäisistä seniorei-
hin asti. Musiikin harrastaminen ja opiskelu virkistävät aivotoi-
mintaa, musiikin parissa saadut elämykset ja kokemukset kehit-

tävät ja voimaannuttavat ihmistä kokonaisvaltaisesti - tuottaen iloa 
läpi elämän.

Taiteen perusopetus musiikissa ja kuvataiteissa on erityisesti lap-
sille ja nuorille suunnattu opinpolku, jossa kootaan yhteisten ja tee-
maopintojen kautta kokonaisuus, jonka suoritettuaan saa todistuk-
sen. Opetus on yleissivistävää, harrastusta tukevaa ja jatko-opintoi-
hin valmiuksia antavaa.

Musiikinopetus antaa mahdollisuuden kokeilla ja etsiä omaa tapaa 
musisoida ja aloittelijakin pääsee mukaan yhteismusisointiin kuo-
rossa ja soitinryhmässä. Monet ryhmät esiintyvät vuoden mittaan 
lukuisissa konserteissa. Huippukokemuksiakin saadaan: Lapsikuo-
rolaiset ovat jälleen tänä kesänä päässeet esiintymään Savonlinnan 
Oopperajuhlien estradilla suuressa kansainvälisessä musiikkitapah-
tumassa. Ainutlaatuista Suomessa!

Linnalan Kuvataidekoulussa lapset, nuoret ja aikuiset voivat opis-
kella ja harrastaa taidetta, käsityötä, arkkitehtuuria ja mediataidetta 
luovasti ideoiden. Lasten ja nuorten opinnot etenevät tavoitteellisesti 
tasolta toiselle. Kursseilla tutustutaan monipuolisesti eri tekniikoihin ja 
materiaaleihin, jotka kehittävät oppilaan kuvallista ilmaisua ja käden-
taitoja monipuolisesti.
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KIELET

YHTEYSTIEDOT
Linnalan toimisto ja toimitila 
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna 
www.linnala.fi, p. 015 51180 
sähköpostit etunimi.sukunimi@linnala.fi  
(ei koske tuntiopettajia) 
Opetus tapahtuu Linnalan toimitilassa, mikäli 
pelkkä luokkatila on mainittu.

Kerimäen toimipiste 
Puruvedentie 55 LH 1, 58200 Kerimäki
Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja 
Enonkosken kurssisuunnittelu: aluerehtori 
Eero Korhonen, p. 040 680 3810 tai  
eero.korhonen@linnala.fi
Tekstiilityön opettaja  
Aune Keinänen, p. 040 680 3808,  
aune.keinanen@linnala.fi.
Tekstiilityön opettaja Leila Lajunen,  
p. 040 680 3809, leila.lajunen@linnala.fi 
(25.9. asti)

REHTORI / TOIMINNANJOHTAJA
Tapio Keskinen p. 0440 511 822,  
tapio.keskinen@linnala.fi

ALUEREHTORI 
Puruvesi-alue (Kerimäki, Punkaharju, Savon-
ranta, Enonkoski)
Eero Korhonen p. 040 680 3810 tai eero.kor-
honen@linnala.fi

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
ke-to 15.-16.8. klo 9-16.15  
ja pe 17.8. klo 9-14.
ma-ti 20.-21.8. klo 9-18, ke-to 22.-23.8. klo 
9-16.15 ja pe 24.8. klo 9-14
ma-to 27.8.-30.8. klo 9-16.15  
ja pe klo 9-14
3.9.-21.9. ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-14
24.9. alkaen ma-to klo 9-16.15,  
pe klo 9-14pe 21.12. suljettu

TOIMISTON HENKILÖKUNTA
sähköposti: etunimi.sukunimi@linnala.fi 

Asiakasneuvoja Jukka Muhonen,  
p. 040 680 3801
(asiakaspalvelu, tilojen vuokraus, todistuk-
set, kurssisuunnittelu: liikunta, hyvinvointi 
ja tanssi)
Toimistotyöntekijä Sanna Kokkonen  
p. 040 680 3813 (asiakaspalvelu, viestintä, 
kurssilaskutus),
Koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist, p. 
040 680 3830 (sisäinen viestintä, tilauskou-
lutus, kurssisuunnittelu: yhteiskunta, teatteri, 
ilmaisu ja kirjallisuus)
Kurssisihteeri Virpi Karjalainen  
p. 040 680 3818 (tuntiopettajien palkat,  
kurssilaskutus)
Talouspäällikkö Auli Parviainen p. 040 680 
3817 (kirjanpito ja henkilöstöhallinto)

PÄÄTOIMINEN OPETUSHENKILÖSTÖ
Opintoihin liittyvää henkilökohtaista  
neuvontaa annetaan vastaanottoaikoina  
ja sopimuksen mukaan myös muuna aikana. 
Kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi
p. 040 680 3819, to klo 14-15
Musiikin pääopettaja Maija Keskinen
p. 044 3511 821
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
p. 044 3511 828
taideaineiden pääopettaja,
kuvataidekoulun vastaava  
Pauliina Sairanen p. 044 3511 815,  
ti klo 13-14
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen
p. 040 680 3808
Tekstiilityön opettaja Leila Lajunen
p. 040 680 3809 (25.9. asti)

LINNALAN KIINTEISTÖN PUHTAANAPITO
Kaija Suhonen siivooja p. 040 680 3804, 
kaija.suhonen@linnala.fi
Merja Kosunen siivooja

LUKUKAUSI JA LOMAVIIKKO 43
Lukukauden mittaiset kurssit alkavat pää-
sääntöisesti viikoilla 36-38. Lomaviikko on 
viikolla 43, ellei ryhmän kohdalla muuta mai-
nita.

VIESTINTÄ JA MUUTOKSET
Tämä mainosliite sisältää pääosan syysluku-
kaudella toteutettavista kursseista ja tapah-
tumista. Ilmoitamme muutoksista ja uusista 
kursseista ja tapahtumista Itä-Savossa Lin-
nalan palstalla. Kurssitiedot löytyvät katta-
vasti kotisivuilta os. linnala.fi. Äkilliset muu-
tokset ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä.

ILMOITTAUTUMINEN  
OPISTON KURSSEILLE

Varmista sinua kiinnostavan kurssin  
alkaminen ja ilmoittaudu ennakkoon!
Yleinen kaikille avoin ilmoittautuminen
ma 20.8. klo 9.00 alkaen
- netin kautta, os. linnala.fi (huom. ilmoit-
tautuminen on reaaliaikainen, ja saat heti 
vahvistuksen sähköpostiin)
- puhelimitse p. 015 511 80, tai
- toimistossa sen aukioloaikoina.
Kertamaksulla liikuntaryhmiin osallis-
tuvat ilmoittautuvat kurssin opettajalle, 
joka kerää maksun tunnin alussa.

ILMOITTAUTUMINEN KUVATAIDEKOULUUN
on käynnissä!

ILMOITTAUTUMINEN LINNALAN NUORTEN 
KERHOIHIN ks. takasivu

ALENNUKSET
Ilmoita työttömyysalennusoikeutesi Linnalan 
toimistoon, jolloin toimisto huomioi alennuk-
sen laskutuksessa. Muita alennusoikeuksia 
ei tarvitse ilmoittaa, vaan toimisto huomioi 
ne automaattisesti, ja netin kautta ilmoit-
tautuessa alennuksen voi suoraan vähen-
tää maksusta. Alennuksia ei myönnetä alle 
20 euron kursseista, yksilöopetuksesta eikä 
niistä kursseista, joiden kohdalla lukee Ei 
alennuksia. Vain yksi alennus myönnetään, ei 
päällekkäisiä alennuksia. 
1. Seniorialennus 15 %: 63 v. ja vanhemmat 
sekä eläkkeellä olevat (tarvittaessa eläke-
päätöksellä todennettava). 

2.Työttömyysalennus 50 %: Saat alennuksen 
esittämällä ilmoittautumisen yhteydessä työ- 
ja elinkeinotoimiston asiakaskortin tai vas-
taavan dokumentin. 
3. Opintosetelialennus 30 %: 63 v. täyttä-
neille sekä eläkeläisille (OPH:n avustus). 
Alennusmahdollisuus on merkitty kurssin 
kohdalle, ja sen voi oma-aloitteisesti huomi-
oida laskua maksaessa. 

Kaikukortti-
toiminnan 
tavoitteena on 
edistää talou-
dellisesti tiu-
kassa tilan-
teessa olevien 
lapsiperheiden 
mahdollisuuksia 
käyttää kulttuu-
ripalveluja, har-
rastaa taiteen 
tekemistä ja 
osallistua kult-
tuurielämään. 
Linnalan opisto on yhtenä kulttuuripalve-
lujen tuottajana mukana Savonlinnan Kai-
kukortti-toiminnassa. Linnalan opiston 
osalta etuus koskee opintoryhmiä ja Lin-
nalan opiston järjestämiä tapahtumia. Kai-
kukortti-kurssipaikkoja on yksi / opinto-
ryhmä tai opiston harkinnan mukaan use-
ampikin paikka. Etuus ei koske yksilöope-
tusta eikä erikoiskursseja (kurssin koh-
dalla lukee Ei alennuksia). Kaikukortin saa-
nut, ilmoita kaikukorttisi numero ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Lisätiedot: savonlinna.
fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti tai Linnalan 
toimistosta p. 015 511 80.

KURSSIPAIKAN PERUMINEN
Peruutus on maksuton, kun se tapahtuu 7 
vrk ennen kurssin alkamista (ei kurssimak-
sua eikä peruutusmaksua). Voit perua kurs-
sin netin kautta, mikäli olet ilmoittautu-
nut netin kautta (tarvitset ilmoittautumis-
numeron). Mikäli et ole perunut kurssia 

ajoissa eli 7 vuorokautta ennen kurssin alka-
mista, veloitamme 15 euron peruutusmak-
sun. Mikäli kurssi on ehtinyt jo alkaa, peri-
tään kurssin koko hinta. Kurssimaksut palau-
tetaan vain lääkärintodistusta vastaan, tai jos 
kurssi päättyy opiston toimesta. YKI-yleis-
ten kielitutkintojen ilmoittautumisilla on eril-
liset peruutusehdot. Lukukauden mittai-
sissa kursseissa yhden kokoontumiskerran 
peruuntuminen (force majeure) ei velvoita 
opistoa sijaisen järjestämiseen, kurssimak-
sun palautukseen tai korvaavan kokoontumi-
sen järjestämiseen.

KURKISTUS- 
KUUKAUSI
Tule tutustumaan 
ennakkoon, mitä 
Linnalan kursseilla 
tehdään! Kurkistus-
kuukausi on kai-
kille avoin. Voit tulla 
tutustumaan ryh-
mäopetukseen kah-
delle eri kurssille. 
Syyslukukaudella kurkistuskuukausi on 
marraskuu. Kurkistus on maksuton, ilmoit-
taudu opettajalle tunnin alussa. 

TILAUSKOULUTUS
Suunnittelemme ja tuotamme yrityksille ja 
yhteisöille koulutusta myös tilauksesta tilaa-
jan toivomusten mukaan, mm. kielet, tieto-
tekniikka, ruuanvalmistus, liikunta, taideai-
neet jne. Lisätiedot koulutussihteeri Marja-
Leena Hasselqvist p. 040 680 3830 tai 
marja-leena.hasselqvist@linnala.fi

TILOJEN VUOKRAUS
Linnala sijaitsee aivan Savonlinnan keskus-
tassa ja tarjoaa siten oivan mahdollisuuden 
vuokrata tiloja eri käyttöön, mm. koulutusti-
laisuuksia, kokouksia tai tapahtumia varten. 
Käytössä ovat mm. Linnala-sali, luentosali ja 
erikokoisia luokkatiloja. Lisätiedot asiakas-
neuvoja Jukka Muhonen, p. 040 680 3801 
tai jukka.muhonen@linnala.fi.

HALUATKO KYSYÄ KIELIKURSSEISTA (kes-
kusta-alue), YLEISISTÄ KIELITUTKIN-
NOISTA, esittää kurssitoiveita tai antaa 
palautetta? Sinua neuvoo kielten pää-
opettaja Päivi Harjusalmi, joka vastaa 
kaikkien kielikurssien suunnittelusta. 
Puhelin 040 680 3819, s-posti paivi.harju-
salmi@linnala.fi, Skype linnalankielten-
opettaja. Tervetuloa myös käymään. Ota 
rohkeasti yhteyttä - neuvonta on sinua 
varten! Tavattavissa ma 20.8. klo 9-13 ja 
14–17, ti 21.8. klo 10–13 ja 14–18 sekä 
ma 3.9. klo 10-13 ja 14-18, muulloin var-
mimmin torstaisin klo 14–15. Enonkos-
ken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonran-
nan kursseista vastaa aluerehtori Eero 
Korhonen, p. 040 680 3810, eero.korho-
nen@linnala.fi

OPPIKIRJAT hankitaan itse, jollei kurssin 
kohdalla ole muuta ilmoitettu.

ILMOITTAUDU ENNAKKOON ja varmista paik-
kasi! Mikäli olet ehtinyt maksaa kurssimak-
sun ja kurssi ei alakaan, maksut palaute-
taan. Tule aina ensimmäiselle tunnille kurs-
sipaikan saatuasi riippumatta siitä, mon-
tako opiskelijaa kurssille on ilmoittautunut. 
Toivomme ennakkoilmoittautumista, mutta 
kurssille saattaa ilmestyä muitakin. Mikäli 
kurssi ei täytä vaadittua minimirajaa, sen on 
mahdollista alkaa, mikäli osallistujat halua-
vat olla mukana korotetuin kurssimaksuin. 
Tästä sovitaan ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla. 
 
KELPAAVATKO LINNALAN KIELIKURSSIT 
MUISSA OPPILAITOKSISSA?
Kielikurssejamme on hyväksytty suorituk-
siksi peruskoulusta korkea-asteelle. Tiedus-
tele mahdollisuudesta ensin omasta oppilai-
toksestasi ja ilmoita kurssisi opettajalle Lin-
nalaan saavasi siitä suorituksen. Keskustele 
myös opettajan kanssa mahdollisesta arvi-
oinnista heti kurssin alussa. 

Olemme FACEBOOKISSA www.facebook.
com hakusana: Linnala Kielikoulutus. Seuraa 
meitä myös TWITTERISSÄ,
@linnalakielet sekä BLOGISSA http://linnala-
kielikoulutus.wordpress.com

YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI)
YKI on Opetushallituksen valvoma ja Jyväs-
kylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen 
tutkinto, joka sopii kaikille kielitaidostaan 
virallisen todistuksen haluaville riippumatta 
siitä, missä taito on hankittu. Ilmoittautumi-
set Linnalan opistoon, p. 015 511 80, josta 
saat ilmoittautumislomakkeen. Myöhästy-
neitä ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.
Tutkintomaksut: perustaso 100 €, keskitaso 
123 €, ylin taso 160 €. 
Tutkintopäivät

SYKSY, ilmoittautumiset 3.-28.9.2018
27.10.2018 englanti, perus- ja keskitaso
10.11.2018 suomi, perus-, keski- ja ylin taso
17.11. 2018 espanja, ruotsi, saksa, perus- 
ja keskitaso

TALVI ilmoittautumiset 3.- 14.12.2018
26.1.2019 suomi, keskitaso
         
KIELITAIDON TASOASTEIKKO (YKI)
Jokaisen Linnalan kurssiohjelman kieli-
tutkintoon kuuluvan kielen kurssin koh-
dalle (kaupunkialue) on sulkuihin merkitty 
se YKIn taso, jolle kyseinen kurssi sijoit-
tuu. Esim. n. 7 v. Linnalassa/ peruskoulutai-
dot/lukion lyhyt kieli=YKI-taso 2, lukion A/B-
kieli=YKI-taso 4.
 
PERUSTASO
1 - Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta 
yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka 
liittyvät suoraan omaan elämään tai välittö-
mään konkreettiseen ympäristöön. Pystyy 
löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. 
Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhe-
tilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin 
katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. 
Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, 
joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee 
kaikkein yleisimmän perussanaston (perus-
tasolla noin 2 000 sanaa) ja joitakin perus-
kieliopin rakenteita.
 
2 - Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistet-
tua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja 
tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, 
yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pää-
asiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teks-
teistä. Selviää rutiininomaisissa yksinker-
taista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilan-
teissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteel-
lista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksin-
kertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, 
mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee 
yksinkertaisimman peruskieliopin ja tavalli-
simman perussanaston.
 
KESKITASO
3 - Ymmärtää pidempää puhetta ja keskei-
sen ajatuksen monista televisio- ja radio-
ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. 
Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät 
vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoi-
nen puhe ja vaativammat tekstit saattavat 
tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä 
ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa 
käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoit-
tamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä 
tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja 
sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat 
ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin 
tilanteisiin liittyvän sanaston (keskitasolla 
noin 5 000 sanaa) ja peruskieliopin tavalli-
simmat rakenteet.

4 - Ymmärtää normaalitempoista kasvok-
kaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihe-
piireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta 
kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityis-
kohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea 
puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kui-
tenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta ylei-
siä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin 
muutamat tekstin välittämät sävyerot voi-
vat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin 
myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy 
kirjoittamaan sekä yksityisiä että puoliviralli-
sia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhte-
näisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja 
kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen 
kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin 
ja -sanaston hyvin.
 
YLIN TASO
5 - Ymmärtää pidempää, normaalitem-
poista kasvokkaista sekä mm. televisiosta 
ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus 
ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponniste-
lua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti 
monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme 
kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja 
sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvi-
naisten sanojen ja monimutkaisten lausera-
kenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia. 
Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin 
ja monipuolisesti (n. 10 000 sanaa).
 
6 - Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista 
puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hie-
not sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuk-
sia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilan-
teeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaise-
maan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin 
ja sanaston hallinta on varmaa lähes kai-
kissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat 
harvinaisia.
 

KIELTEN YKSILÖ- JA PARIOPETUS
Eivätkö kielten ryhmäopetuksen sisällöt, 
ajankohdat tai etenemistahti vastaa tar-
peitasi tai kaipaat tukiopetusta? Sinulle on 
uudenlainen palvelu! Yksilö- ja pariope-
tuksessa voit itse valita tason ja kehitettä-
vän kielitaidon osa-alueen (kielioppi, yleis-
kielen ja erikoisalojen sanasto, tekstin tai 
kuullun ymmärtäminen, puhuminen tai 
näiden yhdistelmä). Opettaja auttaa tarvit-
taessa tasosi määrittelyssä, ja hänen kans-
saan sovitaan tapaamisajat. 10 oppitunnin 
(á 45 min) paketti maksaa 202 €, pariope-
tuksen 15 tunnin paketti 153 €/opiskelija. 
Voit myös opiskella Skypen tai Adobe Con-
nectin välityksellä. Mikäli ohjausta välinei-
den peruskäytöstä tarvitaan, osa oppitun-
neista käytetään siihen.
Yksilö- ja pariopetusta annetaan vain yksi-
tyishenkilöille eikä kursseja voida laskut-
taa yrityksiltä, yhteisöiltä tai julkishallin-

nolta. Tunnit pidetään opistolla lukukau-
den loppuun mennessä. Pitämättä jääneitä 
tunteja ei voi siirtää seuraavalle lukukau-
delle. Esteen sattuessa sovitut tunnit tulee 
peruuttaa suoraan opettajalle 24 h ennen 
tunnin alkua. Muussa tapauksessa tunti 
katsotaan pidetyksi.
Pariopetuksessa molempien on oltava 
samalla taitotasolla. Jos tasoeroja on, 
opetus etenee alemmalla tasolla olevan 
mukaan. Opisto ei välitä pareja.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan 
opettajalle alkaen ma 20.8. klo 9.00. 
HUOM! Myös tiedustelut vasta tuolloin. 
Tunteja on rajoitetusti, joten kannattaa 
ilmoittautua nopeasti! Ei alennuksia. Kurs-
simaksu sisältää opetusmonisteet.

Englanti Skypen ja AC:n käyttö mahdollista. 
HuK Katja Pajarinen-Mohamed, p. 050 526 
5470 katja.pajarinen@gmail.com.
Espanja filologi Terje Kurola, p. 050 525 
2302 tai terje_kurola@hotmail.com.  
Vain yksilöopetusta. 
Italia Skypen käyttö mahdollista.  
HuK Liisa Kärkkäinen, p. 050 542 3859. 
Ranska tuntiop. Frédéric Baduel, frederic-
baduel@hotmail.com, p. 044 293 9456 
(opettaja puhuu myös suomea). 
Saksa FM Jarmo Pitkänen, p. 050 572 1246 
tai FM Leena Dillström, p. 044 257 2482. 
Suomi Skypen käyttö mahdollista.  
FM Leena Dillström, p. 044 257 2482 
Venäjä Skypen käyttö mahdollista.  
FM Leena Dillström, p. 044 257 2482 
Viittomakieli tuntiop. Anita Nikulainen,  
p. 044 505 2528. 
Viro filologi Terje Kurola, p. 050 525 2302 
tai terje_kurola@hotmail.com. Vain yksilö-
opetusta.

KIELIKAHVILA CAFÉ LINGVA 
Maksuton kansainvälinen, monikielinen ja 
kaikille avoin kahvila.
Milloin: Joka kuukauden toisena maanan-
taina klo 17.30–19.00, alkaen 10.9.  
Seuraavat 8.10., 12.11., 10.12. 
Missä: Café Alegria, Puistokatu 3,  
Savonlinna. 
Vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista 
kiinnostuneille. Joka kielelle on oma pöy-
tänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhu-
jan kanssa voi treenata kieltä käytännössä, 
tai vaikkapa kuunnella toisten tarinointia. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! Haluk-
kaat voivat ostaa kahvia jne.

Tarvitsemme myös vapaaehtoisia kielipöy-
tiin; kaikki kielet ovat tervetulleita! Erityisesti 
suomen kielen pöytään kaipaamme syntype-
räisiä miehiä. Haluaisitko auttaa muita käyt-
tämään äidinkieltäsi? Ota meihin yhteyttä vii-
meistään kahvilaa edeltävänä keskiviikkona. 

Näin voimme kertoa etukäteen mitä kieliä 
kulloinkin on tarjolla. Yhteydenotot paivi.har-
jusalmi@linnala.fi, p. 040 6803819.
 
A free international multi-lingual café open 
to everyone. When? The 2nd Monday of each 
month at 5.30-7 PM, beginning 10 Sept. (8 
Oct., 12 Nov., 10 Dec.). Where? Café Alegria, 
Puistokatu 3, Savonlinna.
An informal gathering for practising langu-
ages and learning about other cultures. We 
gather around language tables, with signs 
marking the languages spoken. Choose a 
table, meet both Finns and foreigners, get to 
know people, and have a good time. Coffee 
etc. can be bought at the counter, if you wish.

We need volunteers for different language 
tables; all languages are welcome! Would 
you like to help others learn your native lan-
guage through casual conversation? Please 
contact us before each meeting, on Wednes-
day at the latest, so we will be able to give 
advance information about the languages 
available each time. Contact info: paivi.harju-
salmi@linnala.fi, tel. 040 6803819.

ENGLANTI PERUSTASO 
Perustason kurssit sopivat opistossa 
opintonsa aloittaneille ja peruskouluta-
soisen englannin kertaajille. 

110006s Englantia pari vuotta  
pakertaneille 24 t 58 €
ti 4.9.-27.11. klo 12.30-14. kielilk A, 2. krs 
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Sopii 2 lukuvuotta opistossa opiskelleille/
englannin kielen aloittelijoille. Oppikir-
jana Destinations 2 kappaleesta 1. Syk-
syn aiheina mm. lomamatkat ja arkipäiväi-
nen elämä. Kieliopista opitaan uutena men-
nyt aikamuoto imperfekti. Opiskelu tapah-
tuu rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä 
kuunnellen, toistaen ja tekemällä yksilö- ja 
paritehtäviä. Ei tuntia 23.10. (YKI1/A1) 

110008s Englanti 5 aamukurssi 22 t 53 €
ma 10.9.-26.11. klo 10.30-12. kielilk A,  
FM Päivi Harjusalmi
Sopii 4 v. opistossa opiskelleille (n. 200 h)/
peruskoulutietojen kertaajille. Alkukerta-
uksen jälkeen aiheina ihmisen ulkonäkö 
ja henkilökohtaiset ominaisuudet, suo-
malaisten tyypilliset kesäpuuhat (remon-
tointi, mökkeily). Erityishuomio puhumi-
sessa, opiskelumenetelmät miellyttä-
viä ja kannustavia eikä riveittäin etene-
vää kyselyä käytetä. Oppikirja Destina-
tions 3 (sis. CD:n) alusta. Edetään iltakurs-
sin kanssa samaan tahtiin, joten vuorottelu 
näiden välillä on mahdollista. Ilmoittaudu 
siihen ryhmään, jossa arvelet käyväsi eni-
ten. (YKI1/A1) 
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KIELET
110010s Englanti 5 iltakurssi 22 t 53 €
ti 11.9.-27.11. klo 17.15-18.45 kielilk A, 
FM Päivi Harjusalmi
Ks. aamukurssi

110015s Englantia epäröiville/English in 
the Morning 20 t 48 €
ti 11.9.-20.11. klo 10.30-12 kielistudio,  
FM Päivi Harjusalmi
Sanaston kertausta, laajentamista sekä 
puhutun englannin ymmärtämisen kehittä-
mistä peruskoulutiedot/esim. English for You 
4/Steps 2 -oppikirjojen oppimäärän/vast. 
hallitseville. Ymmärtämiseen auttaa kuuntelu, 
joten opettaja käyttää vain selkeää englan-
tia. Yksinkertaisia lauseita selityksin, kuvin 
ja elein höystettynä on kaikkien mahdollista 
ymmärtää. Pieniä puheharjoituksia, kieliopin 
kertausta, lyhyitä tekstejä. Työtavat opiskeli-
joita rohkaisevia eikä esim. riveittäin etene-
vää kyselyä käytetä. Sanakirja ja muistiin-
panovälineet mukaan, monisteet saa opet-
tajalta. (YKI2/A2) Level: basic (YKI2 or A2). 
Welcome to revise basic English grammar, 
learn new vocabulary and practise speaking. 
Teaching in easy English, no Finnish requi-
red. Please bring own dictionary, if possible. 

110025s Speak English Easily 22 t 53 €
ke 12.9.-28.11. klo 17.15-18.45 sovelluslk,  
FM Päivi Harjusalmi
Tule muuttamaan oppimasi sanat ja kie-
lioppi puheeksi. Olet opiskellut peruskou-
lun englannin oppimäärän/5-7 v. Linna-
lassa, et puhu vielä sujuvasti, kaipaat roh-
kaisua. Sinulla ei tarvitse olla syvällisiä aja-
tuksia keskustelun pohjaksi, sillä houkut-
telemme kielitaitosi esiin mielenkiintoisten 
aiheiden ja aktiviteettien avulla turvallisesti 
pareittain ja pienryhmissä. Mukaan muistiin-
panovälineet ja sanakirja, muun materiaalin 
tuo opettaja. (YKI2/A2) Level: basic (YKI2 or 
A2). We practise speaking English about inte-
resting topics and learn new words in a rela-
xed atmosphere. Teaching in easy English, 
no Finnish required. If possible, bring own 
dictionary. 

110932s  Английский язык 
русскоязычным 2 24 t
ma 3.9.-26.11. klo 17.15-18.45  
ryhmätyölk, 2. krs 
FM Milja Juuti
Приходите изучать или повторять 
основы английского языка почти  
с начала, с урока 7. Вам нужно 
владеть латинскими буквами и 
системой артиклей и глаголов 
настоящего времени. Вы должны 
знать несколько вежливых 
фраз и немного говорить о 
себе. Мы пользуемся учебником 
New Headway Beginner, который 
вы сами купите в книжном 
магазине Суомалайнен после 
первых уроков. Тогда возможно 
сделать групповой заказ. Цена 
учебника около 44 евро, нo 
курс бесплатный! Вы получите 
кроме учебника также диск 
ДВД, который очень полезный в 
самообразовании дома. Добро 
пожаловать на курсы! 

ENGLANTI JATKOTASO 
Jatkotason kurssit sopivat jatko-opin-
noiksi peruskoulutiedot tai Linnalan 
peruskurssitason hyvin hallitseville, luki-
otasoisille kertaajille tai vähintään lukio-
tason kielitaidon ylläpitämiseen pyrkiville.

110105s Englantia perustasolta eteenpäin 
aamukurssi 24 t 58 €
ti 4.9.-27.11. klo 10.30-12 kielilk A, 2. krs  
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille/
peruskoulun englannin suorittaneille/kai-
kille, joille englannin peruskielioppi on tuttua, 
mutta jotka tarvitsevat kannustusta kielen 
käyttöön käytännössä. Oppikirjana Stepping 
Stones 1 kappaleesta 7. Syksyn aiheina ovat 
shoppailu ja hyvinvointi, ja kieliopista opi-
taan uutena epäsuora kysymyslause. Muu-
takin aiemmin opittua kerrataan aktiivisesti 
käytännön tehtävien avulla. Huomiota kiin-
nitetään erityisesti puhumiseen ja puheen 
ymmärtämiseen. Aamu- ja iltaryhmä etene-
vät samaan tahtiin, joten voit käydä jommas-
sakummassa itsellesi parhaiten sopivana 
aikana. Ilmoittaudu siihen, jossa käyt eniten. 
Ei tuntia 23.10. (YKI2-3/B1) 

110110s Englantia perustasolta eteenpäin 
päiväkurssi 22 t 53 €
to 13.9.-29.11. klo 11-12.30 kielilk A, 2. krs  
FM Päivi Harjusalmi
Sopii niille englannin perus(koulu)taidot 
hallitseville/n. 6 v. Linnalassa opiskelleille/
lukion englannin kertaajille, jotka kertaa-
misen lisäksi kaipaavat kannustusta puhu-
misen harjoitteluun. Opimme kieltä käyttä-

mällä sitä jokapäiväiseen elämään liittyvissä 
aiheissa. Aluksi kertaamme oppikirjan alku-
puolen asioita, minkä jälkeen aiheina matka-
kohteet, lomatyypit, unelmalomat, matkaval-
mistelut, lentäminen, pulmatilanteet. Teke-
mällä oppii, myös sanastoa ja kielioppia! 
Oppikirjana Stepping Stones 1 kappaleesta 
Stop 1. (YKI2-3/A2-B1) 

110115s Englantia perustasolta eteenpäin 
iltakurssi 24 t 58 €
ti 4.9.-27.11. klo 19-20.30 kielilk A, 2. krs  
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Ks. aamukurssi

110120s Now We Are Talking! 16 t 39 €
ma 17.9.-26.11. klo 17-18.30 sovelluslk,   
FM Päivi Harjusalmi
Tule kohentamaan englannin puhetaitoasi, 
sanavarastoa ja ymmärtämistä! Puheak-
tiviteetteja turvallisesti pareittain ja pien-
ryhmissä mielenkiintoisista aiheista ren-
nosti, kannustavassa ilmapiirissä. Lähtö-
taso: hyvin hallittu peruskoulun/lukion lyhyt 
englanti tai lukion pitkä oppimäärä kohtalai-
sesti hallittuna. Osaat jo puhua, mutta kai-
paat lisää mahdollisuuksia käyttää englan-
tia. Tuo mukanasi sanakirja, jos mahdol-
lista, monisteet opettajalta. HUOM! Ei tun-
teja 8. ja 22.10. 12.11.(YKI3/B1)   This 
course will help you improve your spea-
king and listening skills through the use 
of small group activities, role playing, and 
various other tasks on interesting topics. We 
use English in a relaxed, friendly and sup-
portive atmosphere. No Finnish required. 
Level: lower intermediate (you speak rather 
fluently and master level B1/YKI3). Please 
bring a dictionary, if possible, the handouts 
will be provided by the teacher. NB! No les-
sons 8 & 22 Oct. 12 Nov. 

110125s Englantia keskitasolle /  
Intermediate English 24 t 58 €
ke 12.9.-5.12. klo 19-20.30 sovelluslk,  
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Sopii lukiotasoisille opiskelijoille. Oppikir-
jana New Headway Upper-Intermediate 
Students Book Fourth Edition (ISBN 978-
0194771818) (kappaleesta 1), jonka aiheil-
taan monipuolisten tekstien avulla laajen-
netaan sanavarastoa tehokkaasti. Lisäksi 
syvennetään kieliopin rakenteiden hallin-
taa ja harjoitellaan englanniksi kommuni-
kointia. (YKI4/B2) Oppikirjaa saa esimer-
kiksi Savonlinnan Suomalaisesta Kirja-
kaupasta. Kirja sisältää opiskelijan DVD:n, 
joten tunneilla opittua voi syventää kotona 
monipuolisten harjoitusten avulla. Ei tuntia 
24.10. This course is intended for students 
with secondary level knowledge of English 
(YKI4 or CEFR B2). The required monolin-
gual textbook for the course is New Head-
way Upper-Intermediate Student’s Book 
Fourth Edition (ISBN 978-0194771818) 
(starting from Unit 1) which covers a wide 
range of topics. During the course you will 
expand your vocabulary, enhance your 
command of English grammar and practise 
communicating in English. No Finnish requi-
red. The book can be purchased from the 
local Suomalainen Kirjakauppa bookstore, 
for example. The students’s book includes 
a DVD with various types of exercises. No 
class on 24.10.

110130s Keep up Your English A 22 t 52 €
ke 12.9.-28.11. klo 15.30-17 sovelluslk, 
FM Päivi Harjusalmi
Join this group to improve your spoken 
English, build vocabulary - and have fun! 
The course is designed to give you maxi-
mum speaking time with a variety of com-
munication games, role play and whole 
class conversational activities covering 
inspiring topics. Level: upper-interme-
diate (lukio A/B). You are expected to mas-
ter essential grammar and vocabulary and 
understand English spoken at a normal 
speed. All study materials will be provided 
by the teacher.(YKI4->/B2->) 

110135s Keep up Your English B 24 t 58 €
ke 12.9.-5.12. klo 17.15-18.45 ryhmätyölk 

HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
See previous course

ESPANJA 

Romaanisten kielten filologi Terje Kurola.

110205s Espanja 1 24 t 58 €
ti 4.9.-4.12. klo 19–20.30 ryhmätyölk, 2. krs  
Opetellaan tervehtimään ja hyvästelemään 
espanjaksi, esittäytymään, pärjäämään hel-
poissa käytännön tilanteissa. Kieliopissa har-
joitellaan mm. preesensin taivutuksia. Aikai-
sempia opintoja ei tarvita. Oppikirjana Fan-
tástico 1 kappaleesta 1. 16.10 ei opetusta. 
(YKI1/A1) 

110207s Espanja 3 päivällä 24 t 58 €
ma 3.9.-3.12. klo 11.30-13 kielistudio, 2. krs  
Sopii espanjaa n. 100 h opiskelleille. Opitaan 
mm. kirjeitä/viestejä kirjoittamaan, kuvai-
lemaan ihmistä, puhumaan arkiaskareista. 
Kieliopissa treenaamme preesensiä, perfek-
tiä ja tutustumme refleksiiviverbeihin. Ete-
nee samaan tahtiin iltaryhmän kanssa, joten 
vuorottelu näiden välillä on mahdollista. 
Ilmoittaudu siihen ryhmään, jossa käyt eni-
ten. Oppikirjana Fantástico 2 kappaleesta 4. 
15.10. ei opetusta. (YKI1/A1) 

110210s Espanja 3 illalla 24 t 58 €
ke 5.9.-5.12. klo 17.15-18.45 kielistudio, 
Ks päiväkurssi. 17.10. ei opetusta. 

110215s Espanja 4 24 t 58 €
ma 3.9.-3.12. klo 17.15-18.45  
kielistudio, 2. krs  
Sopii espanjaa n. 150 h opiskelleille. Harjoi-
tellaan preesensin, perfektin ja futuurin tai-
vutuksia. Tutustumme myös imperfektiin. 
Puhetehtävien aiheina ovat mm. matkusta-
minen ja elämä espanjankielisissä maissa, 
Oppikirjana Fantástico 2 kappaleesta 11. 
Otamme käyttöön myös oppikirjan Fantás-
tico 3. 15.10 ei opetusta. (YKI1/A1) 

110220s Espanjaa edistyneemmille  
24 t 58 €
ma 3.9.-3.12. klo 13.30-15 kielilk A, 2. krs  
Bienvenidos espanjaa kertaamaan ja oppi-
maan myös uutta! Keskustellaan, tehdään 
kielioppi- ja kuuntelutehtäviä. Sopii, jos 
kaikki aikamuodot ja subjunktiivi ovat tul-
leet tutuiksi. Oppimateriaalista päätetään 
yhdessä.15.10. ei opetusta (YKI2/A2) 

ITALIA 

HuK Liisa Kärkkäinen.

110305s Italian alkeiskurssi 24 t 58 €
ke 5.9.-28.11. klo 17.15-18.45 kielilk A,  
Harjoitellaan italiaa käytännön tilanteissa, 
kuten lomamatkoilla. Opitaan mm. tervehti-
mään, tekemään ostoksia ja tilaamaan kah-
vilassa ja ravintolassa. Tunneilla työskennel-
lään pareittain ja ryhmissä ja tehdään paljon 
keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Tervetu-
loa! Lähtötaso: ei aikaisempia opintoja. Oppi-
kirja: Bella vista 1 (YKI1/A1) 

110310s Italia 3 24 t 58 €
ke 5.9.-28.11. klo 19-20.30 kielilk A, 2. krs  
Italian opinnot jatkuvat. Tänä syksynä opi-
taan paljon uutta hyödyllistä sanastoa, kuten 
junamatkoilla ja lomanvietossa tarvittavaa 
italiaa. Uutena aikamuotona opetellaan per-
fekti. Tunneilla tehdään paljon keskustelu- ja 
kuunteluharjoituksia sekä pelataan oppimis-
pelejä. Uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita. 
Jos italian opintosi ovat joskus jääneet kes-
ken tai haluat tulla kertaamaan, tämä kurssi 
sopii sinulle. Osallistumisen edellytyksenä on 
n. kahden vuoden italian opiskelu kansalais-
opistossa tai vastaava kielitaito. Oppikirja on 
Bella Vista 1. Kertauksen jälkeen jatkamme 
kappaleesta 11. YKI1/A1) 

110315s Italia 6 24 t 58 €
ti 4.9.-27.11. klo 17.15-18.45 sovelluslk, 
Tänä syksynä ryhmässä keskitytään Italian 
kulttuuriin ja keittiöön. Kerrataan imperfek-

tin käyttöä ja passiivin muodostusta. Tun-
neilla tehdään paljon keskustelu- ja kuun-
teluharjoituksia pelkäämättä kielioppivir-
heitä. Opitaan paljon uutta hyödyllistä sanas-
toa. Uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita 
kertaamaan ja oppimaan lisää. Osallistumi-
sen edellytyksenä on n. neljän vuoden italian 
opiskelu kansalaisopistossa tai vastaava kie-
litaito. Oppikirja on Affresco Italiano A2. Jat-
kamme kappaleesta 6. Opettaja neuvoo kir-
jan hankinnassa. (YKI2/A2) 

KREIKKA 
110410s Kreikan kielen ja kulttuurin  
kertaus- ja jatkokurssi 24 t 58 €
ke 12.9.-5.12. klo 19-20.30 ryhmätyölk, 
Tradenomi AMK Evangelia Antzaka
Kertaus- ja jatkokurssi on tarkoitettu jonkin 
verran kreikan alkeita osaaville. Alussa ker-
rataan peruskielioppia ja sanastoa ennen 
kuin jatketaan uusiin aiheisiin opiskelijoiden 
tason ja toiveiden mukaan. Lue lisää tietoa 
opettajan blogista: opikreikkaa.blogspot.fi. Ei 
oppikirjaa, opettajan materiaali. 

RANSKA 

Tuntiopettaja Frédéric Baduel.

110505s Ranskan kertauskurssi 24 t 53 €
to 20.9.-13.12. klo 17.15-18.45  
kielistudio, 2. krs  
Sopii ranskan alkeet aikaisemmin opiskel-
leille. Suullista harjoittelua, perussanastoa 
ja -kielioppia. Opettajan monistemateriaali. 
(YKI2/A2). Bienvenue! 

110510s C´est la vie 24 t 53 €
to 20.9.-13.12. klo 19-20.30 kielilk B, 2. krs  
Tavoite on ylläpitää ja kehittää suullista 
ranskan kielitaitoa syntyperäisen opetta-
jan johdolla.Tarvittaessa kielioppikerta-
usta. Puheen sujuvuus paranee harjoittelun 
myötä. Edellyttää ranskan kielen perustun-
temusta ja sopii ranskaa pidempään harras-
taneille. Opetus ranskaksi, opettajan oppi-
materiaali. (YKI3/B1) Vous voulez garder le 
contact avec la langue francaise? Ce cours 
est fait pour vous. Ici nous parlons de l actu-
alité, de divers sujets du quotidien et aussi 
des expériences de chacun, le tout dans une 
ambiance décontractée et uniquement en 
francais bien sur. Des révisions de gram-
maire de temps en temps. Matériel fourni 
par le professeur. Bienvenue! (YKI3/B1) 

RUOTSI 
110606s Prata på! - ruotsia rupatellen 
22 t 53 €
to 13.9.-29.11. klo 17.15-18.45 sovelluslk, 
FM Päivi Harjusalmi
Kohennetaan ruotsin suullista taitoa pienten 
puheaktiviteettien ja pelien avulla jokapäi-
väisistä teemoista keskustellen, toisiamme 
kannustaen. Sopii vähintään perus(koulu)tai-
dot hallitseville. (YKI2-3/A2-B1). 

SAKSA 
110705s Saksan alkeet 24 t 58 €
ma 3.9.-3.12. klo 17.15-18.45 kielilk A,  
FM Leena Dillström 
Lähdetään liikkeelle aivan alusta. Kieli on 
luontevaa ja saksaa opitaan oikeissa puhe-
tilanteissa pari- tai pienryhmätyöskentelynä. 
Aiheina tervehtiminen, itsensä esittely ja toi-
siin tutustuminen. Rakenteina lukusanat, 
substantiivin suku, persoonapronominit, olla- 
ja omistaa-verbit, verbin taivutusta jne. Oppi-
kirja Einverstanden 1.Tervetuloa mukaan! Ei 
kokoonnu 10.9. ja 22.10.(YKI1/A1) 

110710s Viel Spaß! - saksaa kertaajille 
24 t 58 €
ti 4.9.-4.12. klo 19-20.30 sovelluslk, 2. krs  
FM Leena Dillström 
Saksan kielen perusteita sekä maantun-
temusta Einverstanden! 3 - kirjan poh-
jalta kappaleesta 5 alkaen. Kieli on luonte-
vaa ja saksaa opitaan pareittain tai pien-
ryhmissä. Aiheina mm. mielipiteen ilmaise-
minen, onnittelut ja toivotukset, kohteliaat 
pyynnöt ja kehotukset jne. Uusina rakenteina 
mm. konditionaali, konjunktiivin imperfekti 
ja pluskvamperfekti, sivulauseet ja epäsuo-
rat kysymyslauseet. Tervetuloa mukaan! Ei 
kokoonnu 11.9. ja 23.10.(YKI3/B1) 

110715s Saksaa harrastajille 24 t 58 €
ti 11.9.-4.12. klo 17.15-18.45 kielistudio, 
FM Jarmo Pitkänen
Tässä aktiivisessa jatkoryhmässä vahvis-
tamme saksan yleis-, arki- ja puhekielen tai-
tojasi. Opit sanastoa, fraaseja ja sanontoja. 
Käymme kirjan ohella läpi eri oheistekstejä 
ja muuta opettajan omaa materiaalia. Lisäksi 
ohjelmassa on kuullun ymmärtämistä, moni-
puolisia harjoituksia, peruskielioppia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Tarvittaessa ker-
taamme asioita. Saksan perustiedot on jo 
kuitenkin hallittava. Oppikirja: Genau osa 5, 
s. 46 -. Lisätietoa suoraan opettajalta p. 050-
5721246 iltaisin. (YKI-taso 2-3/A2-B1) 

SUOMI 
110805s Yleisten kielitutkintojen 
valmennuskurssi (suomi) 9 t
ma 22.10.-5.11. klo 16.45-19 kielistudio, 
FM Marketta Parkkinen
Valmennuskurssi on tarkoitettu henkilöille, 
jotka suunnittelevat suomen kielen kes-
kitason testin suorittamista. Käydään läpi 
tehtävätyypit: puhuminen, puheen ymmär-
täminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoit-
taminen. Harjoittelemme erityyppisiä tes-
titehtäviä, ja opettaja kertoo testiin liitty-
vistä käytännön asioista. Kurssi on mak-
suton ja sen järjestää Kansainvälinen koh-
taamispaikka. Pakollinen ilmoittautumi-
nen Linnalan toimistoon. p. 015 51180 tai 
netin kautta. 

VENÄJÄ 
110905s Venäjän alkeet 24 t 58 €
ma 3.9.-3.12. klo 19-20.30 kielilk A, 2. krs  
FM Leena Dillström 
Venäjän opiskelu aloitetaan kyrillisistä aak-
kosista painokirjaimina. Samalla opitaan ter-
vehtimään, esittelemään itseä ja tutustu-
maan toisiin. Oppikirja: Mozhno 1 alusta. Ter-
vetuloa mukaan! Ei kokoonnu 10.9. ja 22.10.
(YKI1/A1) 

110910s Venäjä 4 24 t 58 €
ti 4.9.-4.12. klo 17.15-18.45 kielilk B, 2. krs  
FM Leena Dillström 
Sopii 3 vuotta (n. 150 h) venäjää opiskel-
leille. Jatkamme Mozhno 2 -oppikirjaa 
alusta. Aiheina mm. talviurheilu, lomat ja 
juhlat, ihmisten kuvailu, kulttuuri. Raken-
teina adjektiivien taivutus eri sijoissa 
ja etuliitteettömät liikeverbit. Tervetu-
loa mukaan! Ei kokoonnu 11.9. ja 23.10.
(YKI1/A1) 

110915s Venäjää venäläislapsille 30 t
ma 3.9.-17.12. klo 16.30-18 kielilk B, 2. krs  
Tuntiopettaja Irina Pöyhönen 
Tarkoitettu venäjää äidinkielenään puhuville 
6 – 15-vuotiaille lapsille. Kurssilla on 3 taso-
ryhmää ja siellä opiskellaan venäjän kie-
lioppia ja kirjallisuutta. Kurssi on maksu-
ton ja sen järjestää Kansainvälinen kohtaa-
mispaikka.

VIITTOMAKIELI
111005s Tukiviittomien jatkokurssi 1  
20 t 49 €
ke 12.9.-21.11. klo 17.15-18.45 kielilk B, 
Tuntiopettaja Anita Nikulainen 
Sopii n. 20 h opiskelleelle tai alkeita muuten 
omaavalle. Opetellaan lisää viittomia arkipäi-
vän tilanteisiin. 

VIRO 

Romaanisten kielten filologi Terje Kurola.

111100s Viron alkeiden kertaus 24 t 53 €
to 6.9.-6.12. klo 17.15-18.45 kielilk A, 2. krs  
Sopii viroa noin 100 tuntia opiskelleille. 
Tulemme tekemään paljon käytännön puhe-
tehtäviä, samalla kerrataan myös kieliop-
pia. Oppimateriaali valitaan yhdessä. 18. ja 
25.10. ja 6.12. ei opetusta. Tere tulemast 
rühma! 

111110s Viron jatkokurssi 24 t 58 €
ti 4.9.-4.12. klo 17.15-18.45 ryhmätyölk, 
Sopii viroa pidempään opiskelleille. Kerra-
taan viron kielioppia, keskustellaan maan 
historiasta, Viro 100- juhlavuodesta ja nyky-
päivästä. Oppimateriaalista päätetään 
yhdessä. 16.10. ei opetusta. 

ARABIA 
111205s Arabian jatkokurssi 24 t 58 €
to 6.9.-29.11. klo 17.15-18.45 kielilk B,  
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Jatkamme arabian puhekielen opis-
kelua alkeista eteenpäin. Useista ara-
bian kielen eri murteista tämän kurs-
sin kieleksi on valittu Egyptin murre, jota 
ymmärretään yleisesti myös muissa ara-
biaa puhuvissa maissa. Nyt hallitsemme 
jo yleisimmät kohteliaisuusfraasit, 
osaamme käydä ruokaostoksilla, ravinto-
lassa ja lääkärissä sekä kysyä tietä. Tun-
nemme perussanastoa väreistä perheen-
jäseniin, huonekaluihin, ruoka-aineisiin, 
kehonosiin ja terveyteen. Ääntämisen 
opettelun apuna käytetään pääasiassa 
suomalaisia kirjaimia. Uutena opimme 
syksyllä mm. lisää verbien käytöstä 
preesensissä ja menneessä aikamuo-
dossa. Aineiston valmistaa opettaja. Tar-
vitset vain muistiinpanovälineet. Uudet 
opiskelijat voivat halutessaan saada etu-
käteen opettajalta kielipaketin, joka 
sisältää aiemmin opitun aineiston. Kie-
lipakettia voi pyytää suoraan s-postitse 
(katja.pajarinen@gmail.com) opettajalta 
ennen kurssin alkamista Tämän jälkeen 
et jää tuppisuuksi, kun joku jonain päi-
vänä sanoo sinulle Ählän wa sählän. 
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MUSIIKKI
Musiikin kurssisuunnittelija ja musii-
kin pääopettaja Maija Keskinen p. 044 
3511 821, maija.keskinen@linnala.fi. Ota 
yhteyttä!

Tervetuloa kaikenikäiset musiikin  
maailmaan saamaan elämyksiä ja 
kokemuksia sekä oppimaan uutta!
Erityisesti lapsille ja nuorille on tarjolla
taiteen perusopetusta (tpo). 

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKISSA 
yleisen oppimäärän uudistetun opetus-
suunnitelman mukaisesti on yleissivistä-
vää, harrastusta tukevaa ja jatko-opintoi-
hin valmentavaa opetusta. Opetus on kan-
nustavaa ja musisoinnin iloa painottavaa. 

VALITSE OMA POLKUSI
Yksinlaulua klassiseen ja pop-tyyliin, kuo-
rotoimintaa, soitinopintoja, yhteismusi-
sointia, esiintymistä, musiikkitaitoa, musii-
kin kuuntelua, konserttikäyntejä, musiikki-
teknologiaa, taiteidenvälisyyttä jne. 

MUSIIKIN ILOA JA HYÖTYÄ
Elämykset ja opinnot karttuvat yhtei-
sissä ja teemaopinnoissa. Saat todistuk-
sen, jossa ei ole arviointia.

EDULLISEMMAT KURSSIHINNAT  
PAKETTEINA
1. Soitinopinnot ja yhteissoitto 
 (8+5 t) 190€
2. Soitinopinnot tai lauluopinnot ja  
 Musiikkitaito (8+12 t) 200€.
3. Soitinopinnot, Yhteissoitto ja  
 Musiikkitaito (8+5+12 t) 210€
4. Soitinopinnot ja lapsi-tai  
 nuorisokuoro 200 €

MUSIIKIN RYHMÄOPETUS
Ilmoittautuminen 
Uudet opiskelijat ilmoittautuvat opetus-
ryhmiin netin kautta osoitteessa linnala.
fi tai ma 20.8. klo 9 alkaen Linnalan toi-
mistoon p. 015 51180 tai käymällä toi-
mistossa sen aukioloaikana. Huom! 
Katso muutama kurssikohtainen poik-
keus ilmoittautumisessa. 

MUSIIKKILEIKKIKOULU 
170110s Vauvamuskari (3-10 kk) 12 t 52 €
ti 4.9.-27.11. klo 10.15-11 musiikkilk, 2. krs
MuM Mirja Silvennoinen
Tie musiikin maailmaan alkaa mukavasti 
vauvamuskarissa. Musisointi kehittää lasta 
kokonaisvaltaisesti, syventää vanhemman 
ja lapsen vuorovaikutusta ja tuottaa molem-
minpuolista iloa. Yhteisessä musiikkituoki-
ossa lauletaan, loruillaan ja rytmitellään soit-
timilla sekä liikutaan musiikin mukana. Jos-
kus rakennellaan omia soittimia kotitarpeista. 
Kaikki tämä koetaan turvallisesti vanhem-
man sylissä.   

LASTEN JA NUORTEN KUOROT 
170325s Iloisen Lapsikuoron  
Laululeikkikuoro 13 t 21 €
to 23.8.-22.11. klo 16.45-17.30  
musiikkilk, 2. krs
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Iloiseen Lapsikuoroon valmentava ryhmä 
3-6-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka voivat 
toimia ryhmässä ilman vanhempien läsnä-
oloa. Perinteisiä ja uusia lastenlauluja ja lau-
luleikkejä. Esiintymiset Iloisen Lapsikuoron 
kanssa. Ei pääsykoetta. Kuoro jatkaa omaa 
toimintaansa 11.12. asti. 

170330s Iloinen Lapsikuoro 26 t 29 €
to 23.8.-22.11. klo 17.30-19 musiikkilk,  
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Kuoro 7-11-vuotiaille tytöille. Terveen äänen-
käytön ja 1-2-äänisen kuorolaulun ensias-
keleet, monipuolista mukaansatempaa-
vaa lastenlauluohjelmistoa ja laululiikuntaa, 
useita esiintymisiä. Entiset laulajat tervetu-
loa! Uusille pääsyvaatimuksena kyky laulaa 
oikein toisten kanssa ryhmässä. Kuoro jatkaa 
omaa toimintaansa 11.12. asti.

170335s Poikakuoro Juventus 26 t 29 €
to 23.8.-22.11. klo 17.30-19  
musiikinkuuntelulk, 2. krs
Dipl. kuoronjohtaja Rafael Maldonado,  
Leena Astikainen
Kuoro 7-13 -vuotiaille pojille. Lauletaan ohjel-
mistoa klassisesta viihteeseen. Omia esiin-
tymisiä ja yhteisesiintymisiä Linnalan lapsi- 
ja nuorisokuorojen kanssa. Entiset laulajat 
tervetuloa! Uusille pääsyvaatimuksena kyky 
laulaa oikein toisten kanssa ryhmässä. Kuoro 
jatkaa omaa toimintaansa 11.12. asti.  

170340s Nuorisokuoro Linnanneidot  
26 t 29 €
ma 20.8.-19.11. klo 17-18.30  

Linnala-sali, aulakrs
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
12-19 v. tytöille. Tasokkuudestaan tunnettu 
tyttökuoro, jossa harjoitetaan tervettä äänen-
käyttöä ja monipuolista 2-4 –äänistä lauluoh-
jelmistoa klassisesta viihteeseen. Entiset lau-
lajat, tervetuloa! Uusille koelaulu harjoitus-
ten yhteydessä. Kuoron oma toiminta jatkuu 
11.12. asti. 

Lapsi- ja nuorisokuorojen 
esiintymiset: 
La 10.11. Isänpäiväkonsertti Linnala-
salissa. Ti 4.12. klo 18 Linnalan joulu-
juhla. Ti 11.12. klo 18.30 kuorojen yhtei-
nen joulukonsertti Tuomiokirkossa. 

NUORTEN SOITINRYHMÄT
170545s Bändi nuorille 
(n.10-16 v) 18 t 40 €
ke 12.9.- 14.11. klo 16.30-18 
bändilk, pohjakrs.
Opiskelija Isto Merta
Nuorekkaan menon bändi nuoren opet-
tajan kanssa. Tule rohkeasti kokeilemaan 
bändisoittoa! Harjoitellaan rennolla ja 
mukavalla otteella oman soittimen osaa-
mista ja yhdessä soittamista. Mukaan voit 
tulla kitaran, basson tai kosketinsoittimen 
soittajaksi, rumpaliksi tai laulajaksi. Lisä-
tiedot p. 044 3511 821 Maija Keskinen.

MUSIIKIN YLEISET AINEET 
170410s Musiikkitaito 1 12 t 31,50 €
ke 12.9.-14.11. klo 17-18  
musiikinkuuntelulk, 2. krs
Musiikinopettaja, laulunopettaja  
Maija Keskinen
Perustason teoriaosaaminen on tärkeä työ-
kalu musiikin parissa toimivalle. Kurssi tukee 
ja syventää soiton ja laulun opiskelua tai har-
rastamista ja on mainio apu myös kuorolau-
lajalle. Opetellaan nuotinlukua, asteikkoja, 
sointuja jne. Harjoitellaan rytmien, melodioit-
ten ja sointujen hahmottamista, kuulemista 
ja tuottamista. Ikäsuositus yli 10 v. Kysy lisää 
opettajalta p. 044 3511 821. Katso tpo edul-
lisempi pakettihinta!   

MUSIIKIN LYHYTKURSSIT 
170655s Hiski Salomaasta  
Arttu Wiskariin 8 t 22 €
ke 26.9.-17.10. klo 18-19.30 lk D, 2. krs
Muusikko Laaksonen Jukka 
Kokoontumiset 4x90 min. Hahmote-
taan tietosisällöin ja kuunnellen Suomen 
iskelmämusiikin suuntauksia ja ilmiöitä 
1800-l lopusta 2000-l alkupuolelle. Sisäl-
tönä mm. iskusävel, jazz, vanha tanssi-
musiikki, Dallapé-orkesteri, amerikka-
laistuminen, rillumarei, elokuvat, musiik-
kiäänitysteollisuus, lattarimusa, rauta-
lanka, pop, Suomirock, tango jne. Tässä 
syksyn mukava herkkupala!     

Soita tai laula opettajan säestyksellä 
Linnala, musiikinkuunteluluokka, 2. krs, 
Haluatko harjoitella lauluja tai soittokap-
paleitasi opettajan säestyksellä? Ota nuotti 
mukaan ja tule kokeilemaan. Yhteydenotot 
ja ilmoittautumiset sähköpostilla maija.kes-
kinen@linnala.fi tai p. 044 3511 821. Hinta 
24 € (45 min) tai 16 € (30 minuuttia). 

AIKUISTEN KUOROT JA 
LAULURYHMÄT
170505s Rohkaistu laulamaan  
12 t 35 €
ti 4.9.-6.11. klo 18-19 
musiikinkuuntelulk, 2. krs 
Musiikinopettaja, Maija Keskinen 
Arkailetko osallistua yhteislauluun? 
Oletko epävarma laulutaidostasi? Onko 
sinut vaiennettu sanomalla: älä laula! Kui-
tenkin tekisi mielesi kokeilla. Tässä lau-
lukurssi sinulle! Tavoitteena on tutustua 
omaan ääneen, rohkaistua laulamaan, 
kehittyä äänenkäytössä ja löytää laula-
misen ilo. Kurssilla venytellään ja ren-
toutetaan kehoa, harjoitellaan hyvää hen-
gitystapaa, tehdään monenlaisia äänihar-
joitteita ja lauletaan yhdessä. Ilmapiiri 
kurssilla on iloinen, rento ja kannustava. 
Kaikki asiat tehdään yhdessä ryhmänä. 
Mukaan rento asu ja vesipullo. Kysy lisää 
opettajalta p. 044 3511 821.

170510s Retrotytöt 28 t 51 €
ma 3.9.-26.11. klo 16.30-18  
musiikkilk, 2. krs
Musiikinopettaja, Maija Keskinen
Lauluryhmä, jossa verrytellään ääntä taipui-
saksi yhtyelaulun tyyliin. Ohjelmistona iskel-
miä, kansanlauluja, lastenlauluja jne. 3 -ääni-
sinä sovituksina. Nuotinlukutaitoa ei vaadita, 
kohtuullisen puhdas laulu edellytetään. Lau-
lunäyte ennen valintaa. Huom! Ei netti-ilmoit-
tautumista. Jos kiinnostut, ota yhteys suo-

raan opettajaan p. 044 3511 821. Kauden 
esiintymisistä ja yhdestä viikonloppuharjoi-
tuksesta sovitaan yhdessä. 

170540s Ikivihreät 26 t 57 €
ti 4.9.-4.12. klo 12-13.30 
Linnala-sali, aulakrs
Musiikinopettaja, Maija Keskinen
Lauletaan yhdessä pianon säestyksellä tut-
tuja ja rakastettuja, joskus uusiakin lauluja. 
Tavoitteena on säilyttää aktiivinen lauluhar-
rastus sekä iloita ja virkistyä yhdessä lau-
laen. Ohjelmisto koostuu Toivelaulukirjo-
jen laulustosta, ikivihreistä viihdelauluista, 
kansakoululauluista, kansanlauluista, hen-
gellisistä lauluista ja virsistä. Osa lauluista 
matalalta säveltasolta. Tervetuloa ammen-
tamaan hyvinvointia laulamisesta! Alennettu 
hinta 39,90 € (63 v. täyttäneet ja eläkeläiset).

170545s Kaiku (Kaiken kansan kuoro) 
24 t 57 €
ma 3.9.-26.11. klo 18.15-19.45  
luentosali, aulakrs
Musiikinopettaja, Maija Keskinen
Kaiku-kuorossa lauletaan 1-2 -äänisiä lau-
luja. Matalan kynnyksen kuorossa ilmapiiri 
on iloisen kannustava ja huumorilla höys-
tetty. Kehoa ja ääntä viritellään venytellen 
ja rentouttaen sekä hengitys- ja äänihar-
joituksia tehden. Sopii nais- ja miesäänille. 
Mukaan rento asu ja vesipullo. Laulujen tee-
mana ”Asemalla.” 

Esiintymiset:  
Yhteislaulutilaisuus teemalla ”Ase-
malla” ma 19.11. klo 18, Linnala-sali. 

170550s Linna la Swing 28 t 51 €
ke 5.9.-28.11. klo 18.15-20.15 
Savonlinnan seurakuntakeskus
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Nuorten ja nuorekkaiden miesten tunnettu 
svengikuoro, jossa lauletaan pop-, rock- ja 
viihdemusiikkia rytmikkäinä sovituksina suo-
meksi ja englanniksi. Nuotinlukutaito ei ole 
välttämätön, mutta eduksi. Tule jammailu-
henkiseen miesporukkaan kokemaan, kuinka 
laulamalla voi pitää hauskaa. Koelaulumah-
dollisuus harjoitusten yhteydessä. Ikäsuosi-
tus omien tuntemusten mukaan. Kysy lisää 
opettajalta puh. 040 5854 859. Kuoro jat-
kaa lukukautta oman aikataulunsa puitteissa. 

170555s Naiskuoro Bel canto 36 t 62 €
ma 27.8.-26.11. klo 18.30-21  
luentosali, aulakrs
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Nuorekas ja tasokas kuoro, jossa opiskellaan 
tervettä äänenkäyttöä ja monipuolista nais-
kuoro-ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. 
Entiset ja uudet laulajat, tervetuloa kehit-
tävään ja mielenkiintoiseen harrastukseen, 
jossa laulun lisäksi myös nauru raikaa! Kuo-
ron oma toiminta jatkuu 11.12.asti. 

Esiintymiset:  
18.11.Oi Oskar! O.Merikannon  
syntymästä 150 v -konsertti  
Melartin-salissa. 11.12. klo 18.30  
Kuorojen yhteinen joulukonsertti  
Tuomiokirkossa. 

170560s Savonlinna-kuoro 36 t 62 €
to 6.9.-29.11. klo 18.30-21 
Linnala-sali, aulakrs
Muusikko Matti Makkonen
Monipuolista ohjelmistoa esittävä ja korke-
aan laatuun pyrkivä sekakuoro.Ohjelmassa 
Olli Tuunasen Messu a cappellan kanta-
esitys, Saint-Saënsin Jouluoratorio-kier-
tue. 50-vuotis juhlavuonna suunnitelmissa 
mm. Rasmus Soinin Jazzoperetti ja matka 
ulkomaille. Uudet laulaja antavat ääninäyt-
teen ennen harjoitusten alkua. Tule roh-

keasti mukaan haasteelliseen ja palkitse-
vaan kuorotoimintaan. Kuoro ei kokoonnu 
18.10. ja 8.11., harjoitus syyslomaviikolla. 
Kuoron sivut https://savonlinnakuoro.wor-
dpress.com/

Esiintymiset: pe 2.11. Tuunanen: 
Messu a cappella kantaesitys, Savon-
linnan tuomiokirkko. Su 9.12. Saint-
Saëns: Jouluoratorio yhteistyössä ESMO 
ry:n ja Kaisku-kamarikuoron (Kontio-
lahti) kanssa, Joensuu ja Lieksa ja ma 
10.12. Savonlinnan tuomiokirkko. Kuo-
rojen yhteinen joulukonsertti 11.12., 
Savonlinnan tuomiokirkko. 

170565s Savonlinnan Mieslaulajat  
36 t 62 €
ma 3.9.-26.11. klo 17.30-20  
Savonlinnan seurakuntakeskus
Opettaja Arho Raunio
Tervetuloa mukavaan miehekkääseen har-
rastukseen! Kuoron ohjelmisto koostuu perin-
teisestä ja kevyestä mieskuoromusiikista ja 
kuoro esiintyy eri kokoonpanoilla juhlissa, 
tapahtumissa ja konserteissa vuoden kier-
ron mukaan. Uusille laulajille koelaulu har-
joitusten yhteydessä. 

Esiintymiset: 
Konsertti Seurakuntakeskuksessa la 
17.11. Mukana Itsenäisyyspäivän tilai-
suuksissa. Kuorojen yhteinen joulukon-
sertti 11.12. Tuomiokirkossa.   

170567s Popparit - poplaulukuoro  
28 t 51 €
ti 4.9.-27.11. klo 18-19.30 musiikkilk, 2. krs
MuM Nora Kankkunen
Rento ja nuorekas kuoro naisäänille, jossa 
lauletaan pop-musiikkia moniäänisesti ja 
tutustutaan sen eri genreihin. Ohjelmisto 
on afroamerikkalaista ja uudempaa suoma-
laista populaarimusiikkia. Laulaen viihdy-
tään mukavassa seurassa! Nuotinlukutaito 
on eduksi, ei välttämätön. Laulunäyte ennen 
valintaa. Huom! Ei netti-ilmoittautumista. 
Kauden esiintymisistä sovitaan yhdessä. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen suoraan opet-
tajalle, p. 045 1453 711.  

AIKUISTEN SOITINRYHMÄT 
170625s Linnalan Jazzbändi 16 t 46 €
ma 3.9.-26.11. klo 18-19.30 
bändilk, pohjakrs
Muusikko Janne Rinkinen
Tutustutaan jazzin soittotyyleihin, impro-
visointiin sekä eri instrumenttien rooleihin 
bändissä. Harjoitellaan ohjelmistoa ja roh-
kaistaan kokeilemaan improvisointia. Sisäl-
tyy opettajan ohjauksen lisäksi ryhmän itse-
näistä harjoittelua. Ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla sovitaan syyskauden opetus-
ajankohdat. 

170630s Linnalan Viihdeorkesteri  
36 t 60 €
to 6.9.-29.11. klo 18-20.15  
Jukan Sävel -studio, Savolankatu 6, 2. krs 
Muusikko Jukka Laaksonen
Viihdeorkesteri soittaa viihde- ja tanssimu-
siikkia ja toimii myös erilaisissa säestysteh-
tävissä. Rumpalia ja basistia haetaan! Lau-
lusolistina myös voi olla. Nuotinlukutaito on 
suositeltava ja sitä pyritään kehittämään. 
Musiikinteorian opetustuokio joka kerta. Soi-
tinkohtaiset sovitukset tehdään kunkin soit-
totaito huomioon ottaen. Tervetuloa virkisty-
mään ja oppimaan uutta!

Esiintyminen:  
To 29.11. klo 18.30 Iloisesti laulaen ja 
soittaen kohti joulua Linnala-salissa.   

170635s Pop-bändi 24 t 55 €
to 6.9.-29.11. klo 18-19.30
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Pop-bändissä opiskellaan pop- ja rockmusii-
kin tekniikoita ja annetaan myös instrument-
tikohtaista ohjausta. Bändi huolehtii oman 
ohjelmistonsa ohella Linnalan pop-laulajien 
säestyksistä ja harjoittelee konsertin ohjelmis-
ton yhdessä heidän kanssaan. Ikäsuositus yli 
16 v. Lisätietoja opettajalta p. 040 5854 859. 

170650s Komppaa kielisoittimilla  
15 t 53 €
ke 26.9.-28.11. klo 19-20.15  
musiikinkuuntelulk, 2. krs
Muusikko, kulttuurituottaja (AMK) Olli Knuth
Kielisoitinryhmä, jossa opetellaan säestä-
mistä erilaisin rytmein ja sointuottein, soi-
tetaan myös melodioita ja joskus lauletaan 
mukana. Soittimeksi käyvät balalaikka, banjo, 
mandoliini, kitara ja ukulele. Nuotinlukutai-
toa ei tarvita. Lisätietoja opettajalta p. 050 
3777 303.   

MUSIIKIN YKSILÖOPETUS 
Ilmoittautuminen
Uudet laulun- ja soitonopiskelijat ilmoit-
tautuvat ma 20.8. klo 9 alkaen toimis-
toon p. 015 51180. Yksilöopetukseen ei 
netti-ilmoittautumista. Jatkavat oppilaat 
sopivat oppitunneista suoraan opettajan 
kanssa. Tunnit pidetään lukukauden lop-
puun mennessä, niitä ei voi siirtää seu-
raavalle lukukaudelle. Esteen sattuessa 
oppitunti perutaan suoraan opettajalle 
tai toimistoon.

Syyslukukauden kurssimaksut 12 viikkoa
30 min: Lapset 179 € ja yli 18 v. 192 €, 15 
min: lapset 96 € ja yli 18 v. 102 €. Kellar-
pellon, Pihlajaniemen ja Nojanmaan kou-
luilla tapahtuva opetus: 30 min: 229 €, 15 
min: 122 €. Alkusoitto 6 x 30 min 80 €.

LAULUNOPETUS
Lasten yksinlaulu 30 min
Laulunopettaja Maija Keskinen 
p. 044 3511 821
Lasten yksinlaulussa vahvistetaan lap-
sen luontaista laulamisen halua ja tue-
taan laulamisen iloa. Tutustutaan omaan 
ääneen, harjoitellaan puhtaasti laulamista 
ja tekstin selkeää lausumista. Lauletaan 
monenlaisia lapsen ikä- ja taitotasolle 
sopivia lauluja. Lapsen laulutaitoa voi-
daan myös syventää ja harjoitella solis-
tista esiintymistä. Esiintymisistä sovitaan 
yhdessä. 

170730s Laulan pianon säestyksellä 
27 t 135 €
klo 3.9.-30.11. musiikkilk, 2. krs
Diplomilaulaja Leena Astikainen,  
Ilkka Vesioja
Kurssille otetaan 8 laulajaa, jotka ovat 
riittävän pitkällä yksinlauluopinnois-
saan. Harjoitellaan laulunopettajan ja 
pianistin ohjauksessa kullekin oppi-
laalle ajankohtaista ohjelmistoa esiinty-
misiä ja tasosuorituksia varten. Ohjel-
mistona voi olla liediä, ooppera- tai 
oratorioaarioita ja musikaali- ja elo-
kuvasävelmiä. Mahdollisuus esiin-
tyä O.Merikannon laulujen konsertissa 
18.11. Melartin-salissa. Tiedustelut 
opettajalta p.040 6803 803.

Yksinlaulu - Cantilena 
Diplomilaulaja Leena Astikainen  
p. 040 6803 803 
Opetellaan klassisen laulutyylin äänenkäyttöä 
ja valmistetaan lauluohjelmistoa esiintymi-
siä ja laulun kurssitutkintosuorituksia varten.

Kuva: Marja-Leena Hasselqvist

Yhteislaulua hoivakodeissa vapaaehtoistyönä.
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MUSIIKKI

tIetoteKnIIKKa

Yksinlaulu - Melisma     
Laulunopettaja Marja-Terttu Hultin  
p. 045 2632 515
Opetellaan klassisen laulun tekniikkaa ja 
äänen huoltoa sekä hiotaan laulujen tulkin-
taa ja harjoitellaan lauluohjelmistoa. Omia lau-
lutoiveita huomioidaan. Mahdollisuus kurssi-
tutkintosuorituksiin.

Yksinlaulu - Solo    
Laulunopettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821
Opetellaan tervettä ja soivaa äänenkäyttöä 
teknisin ääniharjoittein ja mielikuvia käyttäen, 
harjoitellaan pääosin klassista lauluohjelmis-
toa myös omat toiveet huomioiden.

Pop-laulu    
MuM Nora Kankkunen p. 045 1453 711
Opiskellaan peruslaulutekniikkaa sekä pop-lau-
lun eri tyyleihin sopivaa äänenkäyttöä. Harjoitel-
laan ohjelmistoa eri genreistä, esim pop, rock, 
iskelmä, soul, elokuvamusiikki jne. ja/tai toi-
veiden mukaan.

SoItInoPetUS 
Yhteissoitto lapsille ja  
nuorille 5 t TPO
Kokoontumiset: ke 21.11. klo 17-18.30, 
ke 28.11. klo 17-18.30, ti 4.12. klo 18  
esiintyminen joulujuhlassa
Tätä yhteissoittokurssia suositellaan Linnalan 
pianon, viulun, huilun, kitaran tai harmonikan-
soiton opinnoissa mukana oleville. Mukaan voit 
tulla jo soitinopintojen alkuvaiheessa. Harjoitel-
laan yhdessä soittamista ohjelmistona joululau-
lut. Tule mukaan mahtavan mukavaan yhteis-
musisointiin! Kysy lisää opettaja Maija Keski-
seltä p. 044 3511 821 tai maija.keskinen@lin-
nala.fi. Kurssi kuuluu Taiteen perusopetuksen 
piirin (TPO). Pakettihinta 190 € sis. syyskau-
den soittotunnit ja yhteissoiton.

170900s Alkusoitto 6 x 30 min  
alle 18 v.
Jos et vielä tiedä, mikä on sinun juttusi musii-
kissa, tule kokeilemaan soittamista 6x30 min. 
Valitse joku näistä: piano, viulu, huilu, kitara, 

rumpusetin soitto. Syyskauden aikana ehdit 
kokeilla kahta soitinta, lukukausi on 12 viik-
koa. Jos oma juttu löytyy, voit jatkaa sen opis-
kelua. Kurssin hinta on edullisempi, 80 €. Tie-
dustelut musiikinopett. Maija Keskinen p. 044 
3511 821.

Harmonikka     
Musiikkipedagogi AMK Laura Vartio 
p. 050 3610190
Opetusta aloittaville sekä aiemmin soitta-
neille lapsille ja aikuisille. Ohjelmisto sisältää 
harmonikkamusiikkia laidasta laitaan. Nuo-
tinlukutaito ei ole välttämätön. Katso myös 
yhteissoitto –kurssi!

Viulu    
Viulunsoitonopettaja Tatiana Nikulina  
p. 046 8101 662
Opetusta vasta-alkajille ja kauemmin soit-
taneille lapsille ja aikuisille. Perehdytään 
viulunsoiton perustekniikkaan ja soitetaan 
erityylistä ohjelmistoa edeten tutuista las-
tenlauluista aina vaativampiin kappaleisiin. 
Katso myös Yhteissoitto-kurssi! 

Huilu    
HuK Katja Pajarinen-Mohamed  
p. 050 5265 470
Opetellaan huilunsoiton hengitys- ja sor-
mitekniikkoja ja keskitytään kauniin äänen 
tuottamiseen sekä musiikin tulkintaan. Opis-
kelu alkaa ja etenee oppilaan omien kyky-
jen mukaan. Katso myös Yhteissoitto-kurssi!

Kitara - Plektra   
Muusikko Jani Hokka p. 044 5816 351
Yksilöllistä ohjausta akustisen ja sähkökita-
ran tai basson soitossa oppilaan taitotaso ja 
toiveet huomioiden. Katso myös Yhteissoitto-
kurssi!

Kitara - Vibra    
Musiikin lehtori  
Juha Eskelinen p.050 5114 757
Akustisen ja sähkökitaran sekä sähköbas-
son opetusta. Katso myös Yhteissoitto-kurssi!

Sointuja kitaralla    
Musiikinopettaja 
Maija Keskinen p. 044 3511 821

Linnala tarjoaa hyvät ja monipuoliset puit-
teet tietotekniikkataitojen kehittämiseen. 
Syksyn uutuuskursseja ovat Pilvipalve-
lut ja Vihreän joen rannalla. Ummikon tie-
totekniikka palaa opinto-ohjelmaan. Tie-
toteknisiä taitoja voi laajentaa ”perinteis-
ten” kurssien lisäksi yhden päivänä mit-
taisilla teemakursseilla sekä yksilöopetuk-
sena. Yksilö- ja pariopetus tuo joustavuutta 
sisältöön ja opetusajankohtaan ja on toteu-
tettavissa nopeallakin aikataululla.  Senio-
rien tietotekniikka ja älypuhelinopintoja jär-
jestetään myös Savonrannalla, Kerimäellä, 
Enonkoskella ja Punkaharjulla. Linnala jär-
jestää koulutusta myös yrityksille ja yhtei-
söille, kysy lisätietoja.

Voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa tieto-
koneasioissa; soita, lähetä sähköpostia 
tai tule paikan päällä pistäytymään. Tie-
totekniikan opettaja Markku Lybeck, p. 
044 3511 828 tai markku.lybeck@linnala.
fi. Facebook: Linnalan tietotekniikka. Tee-
mapäivät ja opiston kurssit järjestetään 
Linnalan tietotekniikkaluokassa, 2. ker-
ros. Voit käyttää omaa tai opiston laitetta.

SeniorSurf - Netti  
omatoimimatkaajan välineenä
To 6.9.klo 13-14.30 Linnala-sali
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Miten omatoimimatkaaja voi hyödyntää net-
tiä matkailussa? Perinteiset matkatoimistojen 
vähentyessä omatoimisuus tietoverkossa nou-
see suureen rooliin. Netti tarjoaa omatoimi-
matkaajalle mahdollisuudet räätälöidä matka 
juuri omia tarpeita vastaavaksi joustavasti ja 
taloudellisesti. Luennon aiheita: 

•	Miten	vertaillaan	ja	varataan	lennot,	hotelli,
 autoparkki tai joukkoliikenne
•	Tarkistetaan	tapahtumien	ja	nähtävyyksien
 lipputilanne 
•	Lähtöselvitys	verkossa
•	Nähtävyydet,	kartat,	hinnat	
•	 Vinkkejä	ja	linkkejä
 Vapaa pääsy. Tule suoraan paikan päälle.

tIetoteKnIIKan teeMaPÄIVÄt 
Teemapäivä on tehokas, käytännönläheinen 
tapa oppia laitteiden ja sovelluksien käyttö. 
Tarjontaan kuuluu mm. perus-, työvälineoh-
jelma-, some ja mobiililaiteteemoja. Seitse-
män oppitunnin koulupäivä+30 min tauko. 
Opiskelumateriaali ja wifiyhteys sisältyy. Tee-

mapäivien alennuskäytäntö poikkeaa opis-
ton muista kursseista: ostaessasi kaksi tee-
mapäiväkurssia saat kolmannen hintaan 36 
€ (norm 62 €).

200128s Android älypuhelin 7 t 62 €
ke 5.9. klo 9.15-15.00
Android älypuhelimen peruskäyttö, asetuk-
set, suositeltavimmat ohjelmat mm. What-
sApp -viestintä, valokuvaus, käyttöä nopeut-
tavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung, 
Huawei tai vast). 

200130s Tietokoneen siivous 7 t 62 €
ke 12.9. klo 9.15-15.00
Tärkeimmät tietokoneen ylläpitoon liitty-
vät toimet: tietoturva, koneen nopeuttami-
nen maksuttomilla ohjelmilla, tarpeettomien 
ohjelmien poisto, päivitykset, tärkeimmät 
nettiselaimen lisäosat, mainosten torjunta 
nettisivuilla. Oman koneen voi ottaa mukaan. 

200132s Windows 10 7 t 62 €
ke 19.9. klo 9.15-15.00
Windows 10 käyttöjärjestelmän kanssa 
sinuiksi. Uudet ominaisuudet, päivitykset, 
näppäinkäskyt, resurssienhallinta, apuoh-
jelmat. Oman koneen voi ottaa mukaan. 

200134s Ifolor kuvakirja 7 t 62 €
ke 26.9. klo 9.15-15.00
Opi tekemään näyttävä ja persoonallinen 
kuvakirja. Ohjelman asentaminen, kuvien 
tuonti tietokoneelle, rajaaminen, värivirhei-
den korjaus, kirjamallit, tekstin, kuvien, leik-
keiden asemointi. Oman koneen voi ottaa 
mukaan. Omia kuvia ei tarvita. 

200136s iPad tutuksi 7 t 62 €
ke 3.10. klo 9.15-15.00
Aiheina uusin iOS -käyttöjärjestelmä, ohjel-
mien asennus, poisto, navigaattori, pank-
kipalvelut, sähköposti. Höysteenä lukui-
sat käyttöä nopeuttavat vinkit! Voit käyt-
tää myös opiston laitetta, jos hankinta vasta 
suunnitelmissa. 

200138s Excel 2016 7 t 62 €
ke 10.10. klo 9.15-15.00 
Taulukkolaskenta tutuksi yhdessä päivässä. 
Excel perusteet, kaavat, kaaviot, tärkeim-
mät funktiot, vakiointi, käyttöä nopeutta-
vat vinkit. Oman koneen voi ottaa mukaan. 

200140s Android tablet 7 t 62 €
ke 17.10. klo 9.15-15.00

Android tabletin -perustoiminnot, ohjelmien 
asentaminen, asetukset, päivitykset, navi-
gaattori, pankkipalvelut, käyttöä nopeuttavat 
vinkit. Oma tablet (esim. Samsung) mukaan.

200144s iPhone älypuhelin 7 t 62 €
ke 31.10. klo 9.15-15.00
Älypuhelimen peruskäyttö, asetukset, ohjelmien 
asentaminen, uusin iOS käyttöjärjestelmä, käyt-
töä nopeuttavat vinkit, suositeltavimmat ilmais-
ohjelmat mm. WhatsApp. Oma iPhone mukaan. 

200146s Facebook 7 t 62 €
ke 7.11. klo 9.15-15.00
Nyt mukaan sosiaaliseen mediaan! Tun-
nuksen luonti, profiili, yksityisyysasetuk-
set, aikajana, kaverihaku, jakaminen, yksi-
tyisviestit, ryhmät, uhat. 

200147s Kuvankäsittely 7 t 62 €
ke 14.11. klo 9.15-15.00
Valokuvien skannaus, rajaaminen, virhei-
den korjaus, resoluutio, tallennusmuodot 
ja muut kuvankäsittelyn tärkeät perusteet. 
Työvälineinä Photoshop Elements ja ilmai-
nen nettiselaimella käytettävä pixlr.com. 

200154s Android älypuhelin, 
marraskuu 7 t 62 €
ke 21.11. klo 9.15-15.00
Android älypuhelimen peruskäyttö, asetuk-
set, suositeltavimmat ohjelmat mm. What-
sApp -viestintä, valokuvaus, käyttöä nopeut-

tavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung, 
Huawei tai vast). 

200155s Vihreän joen rannalla 7 t 62 €
ke 28.11. klo 9.15-15.00
Löytyykö vanhoja valokuvia, dioja, haastat-
teluja äänikaseteilta, jotka tulisi tuoda tieto-
koneelle. Ilmaisohjelmia ja harjoitusmateri-
aalia käyttäen opiskellaan skannaus, kaset-
tien taltiointi, äänenkäsittely, koostaminen 
kuvaruutuesitykseksi tai elokuvaksi. 

200156s Pilvipalvelut 7 t 62 €
ke 5.12. klo 9.15-15.00
Valokuvien varmuuskopiointi ja albumin jaka-
minen Google pilvipalvelussa. Miten tehdään 
toimiva lomake esim. asiakaskysely Goog-
len työkaluilla. 

SenIoRIen tIetoteKnIIKKa
200205s Seniorien tietotekniikka 
42 t 99 €
ma 10.9.2018-14.1.2019 klo  9.30-12.00
Kurssi itsensä senioriksi tuntevalle. Opis-
kellaan perusasioiden lisäksi Windows 10, 
tekstinkäsittely, Internet, pankkipalvelut, 
tiedonhaku ja Gmail-sähköposti. Aiempaa 
kokemusta tietokoneista ei tarvita. Ei kok. 
viikot 50-1. Normaalihinta 99 €. Huomioi: 
alennettu hinta 69,30 € (63 v. täyttäneet 
ja eläkeläiset).

200215s Seniorien tietotekniikka,  
jatko 44 t 105 €
ti 25.9.2018-8.1.2019 klo 12.00-15.15
Tekstinkäsittely, sosiaalinen media, älypu-
helimet. Sopii perustaidot omaavalle. Ei kok 
viikot 50-1. Normaalihinta 105 €. Huomioi: 
Alennettu hinta 73,50 € (63 v. täyttäneet ja 
eläkeläiset) 

MUU tIetoteKnIIKan oPetUS 
200225s Ummikon tietotekniikka  
30 t 69 €
to 4.10.2018-17.1.2019 klo 12.30-14.45
Aiheina Windows 10, tekstinkäsittely, 
netti, sähköposti ja muut keskeiset tie-
totekniikan perusteet. Oman koneen voi 
ottaa mukaan, ei välttämätön. Ei kok. vii-
kot 43, 49-1. 

200310s Huru-ukkojen tietotekniikka 
27 t 65 €
pe 5.10.-7.12 klo 9.30-12.00

”Eihän tällaisen huru-ukon kannata kurssille 
tulla...” Ehkä sittenkin kannattaa! Kurssi on 
jatkoa aiemmin järjestetylle. Jos tietokone 
ei ole vieras laite, voit tulla uutena mukaan. 
Aiheena tekstinkäsittely, Internet, tärkeim-
mät verkkopalvelut, älypuhelin. Muutama 
vapaa paikka. 

tIetoteKnIIKan 
YKSILÖoPetUS 

Ota reilusti yhteyttä puh 044-3511 828, 
markku.lybeck@linnala.fi. 

Opiskele tietotekniikkaa yksilöllisesti, omaan 
kalenteriin sopien. Perusteiden lisäksi tarjon-
taan kuuluu mm tabletit sekä älypuhelimet 
(mm. WhatsApp ilmaisviestintä), kuvankäsit-
tely, Facebook, tietoturva, koneen siivous ja 
ongelmien ratkaisu, Linux, MacBook, Internet, 
sähköposti, pankkipalvelut, uuden koneen 
käyttöönotto, Tuntimäärä sovitaan tarpeita 
vastaavaksi hinnalla 19 € / oppitunti (45 min). 
Hyvänä etuna 10 oppitunnin pakettitarjous 
170 €. Mahdollisuus myös pariopiskeluun; 
tuntihinta 12 € / osallistuja. Voit ottaa oman 
laitteen mukaan. Opetusajankohdat jousta-
via. Soita suoraan opettajalle tai lähetä pos-
tia, puh 044-3511 828, markku.lybeck@lin-
nala.fi. Myös WhatsApp -viestit käyvät. Yksi-
löopetus toteutettavissa tarvittaessa etäyh-
teydellä. Tunteja saatavana rajoitetusti jo elo-
kuusta alkaen. Voit ottaa yhteyttä kaikenlai-
sissa tietokoneasioissa!

Uutuutena Linnala tarjoaa  
mahdollisuuden opiskella  
tietotekniikkaa opiskelijan kotona. 
Sisältö, ajankohta ja tuntimäärä 
sovitaan tarpeita vastaavaksi  
hinnalla 25 € / oppitunti  
(45 min) +km.

oiva lahjaidea  
- kurssi  

Linnalassa!

Aloittelijan kurssi, jossa opetellaan helppoja 
sointuotteita akustisella kitaralla ja säeste-
tään lauluja. Katso myös Yhteissoitto-kurssi!

Rumpusetti Mertala     
Luokanopettaja Mika Hollström  
p. 050 5723 646
Opiskellaan rumpusetin soittamisen perus-
tekniikkaa ja nuotinlukua tasoryhmissä Mer-
talan koulun bändiluokassa. Soveltuu vasta-
alkajasta jo pidemmällekin ehtineelle. Katso 
myös Yhteissoitto-kurssi!

Piano Linnala     
Opettajat kanttori Marjukka Mykkänen p. 050 
5281 284, musiikinopettaja Maija Keskinen 
p. 044 3511 821, pianonsoiton opettaja Tat-

jana Habazova p. 040 5423 212 ja pop-piano 
MuM Nora Kankkunen p. 045 1453 711. Ope-
tusta aloittelijoille ja edistyneemmille lapsille 
ja aikuisille. Katso myös Yhteissoitto-kurssi!

PIanonSoIton oPetUS 
KoULUILLa

Soittotuokio koulupäivän päätteeksi on hyvä 
mahdollisuus, lasta ei tarvitse erikseen kul-
jettaa soittotunnille. Pianonsoitonopettaja  
Tatjana Habazova p. 040 5423 212
 
Kellarpelto     
Nojanmaa
Pihlajaniemi 

Qr-koodissa  
linkki  
ilmoittautumis- 
lomakkeelle.

Kuva: Pauliina Sairanen

Kuva: Markku Lybeck
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XI SAVONLINNAN 
MESTARILAULAJAT
Lasten ja nuorten laulukilpailu 2019

Sarjat erikseen tytöille ja pojille:
2009 - 2011 -synt. pojat / tytöt             
2006 - 2008 -synt. pojat / tytöt

Alkukilpailu tallenteina 
1.-30.11.2018
Semifinaali la 30.3.2019, Linnala-sali
Finaali su 31.3.2019, Linnala-sali

Lisätiedot: 
Facebook ja  
savonlinnanmestarilaulajat.fi

Ilmoittaudu mukaan!

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO



Kuvataide - Käsityö

KUVATAITEET JA MUOTOILU

Taiteen perusopetusta
kuvataiteessa ja käsityössä
Linnalan kuvataidekoulu
Puistokatu 7, 57100 Savonlinna
Facebook: Linnalan kuvataidekoulu

Toiminnasta vastaa taideaineiden pääopet-
taja Pauliina Sairanen, p. 044 3511 815 tai 
pauliina.sairanen@linnala.fi (vastaanottoaika 
tiistaisin klo 13–14). 

Linnalan Kuvataidekoulu antaa lakisää-
teistä kuvataiteen ja käsityön taiteen perus-
opetusta yleisen oppimäärän mukaan. 
4-18-vuotialle järjestetään opetusta sekä 
kuvataiteessa että käsityössä, aikuisille vain 
kuvataiteessa. Opetus on tavoitteellista vuo-
desta toiseen etenevää. Opinnot muodostu-
vat perus- ja työpajaopinnoista.

Linnalan kuvataidekoulussa yleisen oppi-
määrän laajuus on lasten ja nuorten opin-
noissa 760 tuntia ja aikuisten opinnoissa 
800 tuntia. Yleiseen oppimäärään ei lueta 
mukaan varhaisiän opintoja, jotka valmen-
tavina opintoina luovat pohjaa myöhemmille 
opinnoille.

ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ. Uusia 
opiskelijoita otetaan kaikkiin ryhmiin.
Kuvataidekoulun opettajat:
Elmeri Härkönen, AD Photographer
Minna Jäntti, tuntiopettaja
Marianne Ketolainen, keraamikko (AMK)
Annamari Kinnunen, kuvataiteilija (AMK)
Maarit Lampinen, artenomi
Pauliina Sairanen, kuvataiteilija (AMK)
Juho Sihvonen, sarjakuvapiirtäjä

KUVATAIDEKOULU POP-UP Infotilaisuus  
vanhemmille ja opiskelijoille
ke 29.8.klo 16.30-17.30, Kuvataidekoulu 
Mitä on taiteen perusopetus? Mitä tarkoittaa 
opiskelu Linnalan Kuvataidekoulussa? Ope-
tussuunnitelmauudistus, mitä se tarkoittaa 
Kuvataidekoulussa? Onko mielessäsi näitä, 
tai jotain muita kysymyksiä kuvataidekoulu-
opiskelusta, tai onko lapsesi juuri aloittanut 
kuvataidekouluopinnot ja haluat tietää lisää? 
”Linnalan Kuvataidekoulu” -Opintoinfo on tar-
koitettu kaikille vanhemmille ja opiskelijoille 
selventämään opintojen rakennetta ja taiteen 
perusopetuksen merkitystä. Tilaisuudessa esit-
täytyy myös Savonlinnan kuvataidekoulun tuki 
ry. Kahvitarjoilu! Voit tulla suoraan tilaisuuteen!

VARHAISIÄN OPINNOT 
4-6 -VUOTIAAT

Opetus tapahtuu Linnalan kuvataidekoululla. 
Kurssimaksu sis. materiaalimaksun 20 €.

130114s EskariKuvis A, 4-6 v. 20 t 105 €
ke 22.8.-5.12. klo 16.30-17.30
Pauliina Sairanen
Tutustutaan kuvataiteeseen ja käsityöhön 
tutkimisen, kokeilun ja leikkimielisyyden 
kautta. Erilaisia työtapoja, -materiaaleja ja 
-välineitä kokeillaan tavoitteena valmen-
tautua työskentelemään kuvataidekoulun 
perusopetusryhmissä. Ryhmässä lapsi har-
joittelee tekemisen kautta myös yhteisölli-
syyttä ja toisten huomioonottamista.

130116s EskariKuvis B, 4-6 v. 20 t 105 €
ke 22.8.-5.12. klo 16.30-17.30 
Marianne Ketolainen
Ks. Eskarikuvis A.

PERUSOPINNOT 7-13 -VUOTIAAT 
Perusopintoryhmät (kuvis/kuviskässä) 1-5 
etenevät vuosittain tasolta toiselle (tasot 1-5). 
Kursseilla tutustutaan monipuolisesti kuvatai-
teen tekniikkoihin ja materiaaleihin. Tavoit-
teena on kehittää lapsen kuvallista ilmaisua 
ja kädentaitoja monipuolisesti. Kurssit järjes-
tetään Kuvataidekoululla. Kurssimaksu sisäl-
tää materiaalimaksun 20 €. 4-5 –vuosikurs-
seilla tuntien välillä evästauko 15 minuuttia. 
Kuviskässä-ryhmien käsityöjaksoista osa jär-
jestetään yhteistyössä Taito Shopin kanssa.

130223s Kuvis 1, 7-8 –v. 30 t 123 €
to 23.8.-13.12. klo 16.15-17.45
Pauliina Sairanen, Marianne Ketolainen
Sisältöä ovat mm. piirustus, maalaus, savi-
työt, rakentelu, grafiikka ja käsityöt. Syksyn 
ensimmäisellä jaksolla rakennellaan pie-
noismallimaailma hahmoineen ja maalataan 
akryyliväreillä. Seuraavalla jaksolla muovail-
laan savesta eläinhahmoisia astioita, jotka 
lasitetaan. Kolmannella jaksolla tehdään itse 
paperia. Ei opetusta itsenäisyyspäivänä 6.12. 

130224s KuvisKässä 1, 7-8 -v. 30 t 123 €
to 23.8.-13.12. klo 16.15-17.45
Marianne Ketolainen, Maarit Lampinen,  
Pauliina Sairanen
Sisältöä ovat mm. piirustus, maalaus, savi-
työt, rakentelu, grafiikka ja käsityöt. Syyslu-
kukauden aloittaa kuvataidejakso, jolla raken-
nellaan kenkälaatikkoon akvaario. Seuraavaksi 
on vuorossa käsityöjakso, jolla maalataan kan-
gasta ja ommellaan ikioma pehmoeläin. Syys-
kauden viimeisellä kuvataidejaksolla aloitetaan 
oman eläinkirjan teko käyttäen eri tekniikoita. 
Ei opetusta itsenäisyyspäivänä 6.12. 

130235s KuvisKässä 2, 8-9 –v. 30 t 123 €
ma 20.8.-3.12. klo 16.15-17.45
Marianne Ketolainen
Sisältöä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt, 
rakentelu, grafiikka ja käsityöt. Syyslukukausi 
opiskellaan kuvataiteen tekniikoita. Syksy aloi-
tetaan suunnittelemalla ja kuvioimalla t-paita. 
Lisäksi tehdään kollaasi lempieläimestä, vaikka 
omasta lemmikistä sekä muovaillaan savesta 
kasveja, joita ei tarvitse kastella.

130240s Kuvis 3, 9-10 -v. 30 t 123 €
ti 21.8.-4.12. klo 16.15-17.45
Marianne Ketolainen
Sisältöä ovat mm. piirustus, maalaus, savi-
työt, rakentelu, grafiikka ja kädentaidot. 
Syyslukukausi alkaa Kuvataidejaksolla, jolla 
rakennellaan hauskoja marionettieläimiä 
kierrätysmateriaalista ja maalataan iso maa-
laus. Lisäksi valetaan betonista kynttilänjal-
koja, kuvataan oma lyhytelokuva, kokeillaan 
saven dreijaamista ja painetaan joulukort-
teja. Viimeisellä jaksolla tehdään piparkak-
kutalo savesta. 

130245s KuvisKässä 3, 9-10 -v. 30 t 123 €
ma 20.8.-3.12. klo 16:15-17:45
Marianne Ketolainen, Maarit Lampinen
Sisältöä ovat mm. piirustus, maalaus, savi-
työt, rakentelu, grafiikka ja kädentaidot. 

Syyslukukausi alkaa Kuvataidejaksolla, jolla 
rakennellaan hauskoja marionettieläimiä 
kierrätysmateriaalista ja maalataan iso maa-
laus. Käsityöjaksolla suunnitellaan ja toteute-
taan kassi ja kiva laukkukoriste. Viimeisellä 
jaksolla tehdään piparkakkutalo savesta.

130250s KuvisKässä 4, 10-11 –v. 45 t 143 €
ma 20.8.-3.12. klo 18-20.30
Minna Jäntti, Maarit Lampinen
Sisältöä ovat mm. piirustus, maalaus, savi-
työt, rakentelu, painotyöt, puutyöt, teks-
tiili- ja lankatyöt sekä huovutus. Syysluku-
kausi opiskellaan käsityötä ja kevätlukukausi 
kuvataidetta. Syksy alkaa kankaan kuvioin-
nilla. Omasta kankaasta valmistuu tarpeelli-
nen pikkupussi. Seuraavaksi tutustutaan lan-
gan värjäykseen ja koukkuamiseen, ommel-
laan kori, ja tehdään tunnelmallinen lyhty 
kastotekniikalla.

130260s KuvisKässä 5, 10-11 -v. 45 t 143 €
ti 21.8.-11.12. klo 18-20.30
Pauliina Sairanen, Maarit Lampinen
Sisältöä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt, 
rakentelu/arkkitehtuuri, painotyöt, tekstiili- ja 
lankatyöt sekä huovutus. Millaisia satuolentoja 
mahtaakaan löytyjä luontotaruista? Millaisissa 
ympäristöissä esimerkiksi keijut, tontut ja pei-
kot elivät? Syyslukukauden kuvataidejaksolla 
aloitetaan pukunuken valmistus, aiheena luon-
totarut ja niissä esiintyvät hahmot, ja tehdään 
pukunukelle pää ja raajat savesta. Tehtävä jat-
kuu käsityöjaksolla, jolla pukunukelle valmis-
tetaan vartalo ja aloitetaan vaatetus. Syksyn 
kolmannella arkkitehtuurijaksolla aloitetaan 
pukunuken ympäristön rakentaminen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 
11-16 -VUOTIAAT 

Työpajat sisältävät 48 tuntia opetusta ja 2 t 
itsenäistä työskentelyä. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun 20 € (Sarjakuvateemapaja 
15 €). Kurssit järjestetään Kuvataidekoululla.

130310s Kuvataidekoulun  
opinnäytetyö- ja portfolio –info 2 t 6 €
pe 7.9. klo 16.30-18
Opinnäytetyön tänä lukuvuonna 2018-2019 
tekeville. Seminaarissa annetaan ohjeet 
opinnäytetyön taiteelliseen ja kirjalliseen 
osioon. Yhteinen nuorten ja aikuisryhmien 
opiskelijoille. Tarkempi ajankohta sovitaan 
työpajojen ensimmäisillä kerroilla.

130320s Laaja kuvataiteen teemapaja, 
11-17 -v. 48 t 148 €
ti 21.8.-11.12. klo 15.15-17.45
Elmeri Härkönen, Maarit Lampinen,  
Pauliina Sairanen
Opiskellaan kuuden viikon jaksoissa 5 eri 
teemakokonaisuutta, jotka ovat valokuvaus, 
kankaanpaino, sarjakuva/kuvitus, grafiikka, 
piirustus- ja maalaus. Taidehistoriassa opis-
kelemme modernin taiteen historiaa kubis-
mista pop-taiteeseen. Syyslukukausi alkaa 
valokuvausjaksolla, jolla käydään läpi valoku-
vauksen perusteita digijärjestelmäkameralla. 
Teema jatkuu kankaanpainossa sisustusteks-
tiilin muodossa. Sarjakuva/kuvitusjakso alkaa 
syyslukukaudella viimeisenä jatkuen kevätlu-
kukaudella. Jaksolla tutustutaan tarkemmin 
muste- ja akryylimaalaustekniikoihin. 

130321s Piirustus- ja maalaus-
teemapaja A, 11-17 v. 48 t 148 €
to 23.8.-20.12. klo 18-20.30.
Elmeri Härkönen, Pauliina Sairanen
Piirretään erilaisilla piirustusvälineillä, 
kuten lyijykynällä, hiilellä ja tussilla. Cro-
quis-piirtäminen on osa työpajan rutiineja 
ja se opettaa mittasuhteita ja nopeaa hah-
mottamista. Maalataan monipuolisesti eri 
maalaustekniikoilla. Valokuvaaminen kuu-
luu olennaisena osana taideteosten työs-
tämiseen ja syyslukukausi alkaakin valo-
kuvausjaksolla, jolla käydään läpi valo-
kuvauksen perusteita digijärjestelmäka-
meralla ja harjoitellaan erityisesti lähiku-
vausta. Piirustusjaksolla tutustutaan tar-
kemmin fotorealismiin ja maalausjaksolla 
pop-taiteeseen. 

130322s Piirustus- ja maalausteemapaja 
B, 11-17 v. 48 t 148 €
ti 21.8.-11.12. klo 18-20.30
Elmeri Härkönen ja Pauliina Sairanen
Ks. ed. kurssi. Kuvataidejaksolla tutustutaan 
moderniin taiteeseen ja erityisesti Pop-tai-
teeseen ja toteutetaan teos akryylimaala-
ustekniikalla

130340s Sarjakuvateemapaja 11-17 v. 
48 t 145 €
to 23.8.-13.12. klo 18 - 20.30
Sarjakuvapiirtäjä Juho Sihvonen 
Tutustumme hahmosuunnitteluun, käsikir-
joittamiseen, sekä käymme läpi sarjakuvien 
piirtämistä vaihe vaiheelta aina valmiiksi 
sarjakuvaksi asti. Tutustumme myös erilai-
siin sarjakuvatyyleihin mm. supersankari, 
manga, fantasia/scifi ja päiväkirja. Sarjaku-
vien lisäksi teemme hahmoista lyhyitä ani-

maatioita. Valmiista sarjakuvista kokoamme 
sarjakuvalehden.

AIKUISTEN PERUSOPINNOT 
KUVATAITEEN PERUSTEET 1-4: Opintovuosi 
sisältää 90 tuntia opetusta sekä 3 t itsenäistä 
työskentelyä. Kurssimaksu sisältää materi-
aalimaksun 25 €.

130420s Aikuisten kuvataiteen perusteet 
1-4 45 t 145 €
ke 22.8.-5.12. klo 18-20.15, Kuvataidekoulu
Annamari Kinnunen, Marianne Ketolainen
Käydään läpi viisi 6 viikon mittaista jak-
soa: piirustus/maalaus, kuvanveisto, gra-
fiikka ja keramiikka. Piirustus- ja maalaus-
jaksolla opiskellaan akvarellimaalauksen 
tekniikkaa. Keramiikkajaksolla ykköset 
opettelevat käsinrakennustekniikat, kak-
koset tutustuvat valutekniikkaan ja drei-
jaukseen, kolmoset tekevät rakennuk-
sen pienoismallin levytekniikalla ja nelo-
set työstävät omaa aihetta. Grafiikan jak-
solla opiskelemme collagrafia- ja carbo-
rundumtekniikoita. 

AIKUISTEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 
Opintojen laajuus 100 t/vuosi. Opintovuosi 
sis. 90 t opetusta ja 10 t itsenäistä työsken-
telyä (5 t/lukukausi). Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun 25 €. Kurssit järjestetään 
Kuvataidekoululla.

130149s Grafiikan työpaja (aikuisten  
kuvataiteen syventävät opinnot) 45 t 145 €
ti 21.8.-4.12. klo 18.-20.15
Annamari Kinnunen
Grafiikan työpajassa tavoitteena on syventää 
omaa osaamista taidegrafiikan saralla sekä 
kehittää omaa taiteellista ilmaisua. Syyslu-
kukaudella tutustumme serigrafia tekniik-
kaan. Serigrafia, toiselta nimeltään silkki-
paino on monipuolinen taidegrafiikan tek-
niikka, jossa kuva valotetaan seulalle, jolta 
sitä on mahdollista vedostaa erilaisille mate-
riaaleille kuten paperille, puulle ja kankaalle. 
Toteutamme sekä yksivärisiä että moniväri-
siä vedoksia. Sopii aloittelijoille ja aiemmin 
harrastaneille. 

130520s Piirustus- ja maalaustyöpaja 
(aikuisten kuvataiteen syventävät  
teemaopinnot) 45 t 145 €
to 23.8.-13.12. klo 18-20.15
Pauliina Sairanen, Elmeri Härkönen,  
Annamari Kinnunen
Tavoitteena on syventää tietoa ja omaa tai-
teellista ilmaisua piirtämisen ja maalaami-
sen alueella. Piirretään erilaisilla piirustusvä-
lineillä, kuten lyijykynällä, hiilellä ja tussilla ja 
käytetään monipuolisesti eri maalausteknii-
koita. Taidehistoriassa keskitytään modernin 
taiteen tyylisuuntiin kubismista pop-taitee-
seen. Valokuvaaminen kuuluu olennaisena 
osana taideteosten työstämiseen ja syys-
lukukauteen sisältyy valokuvausjakso, jolla 
käydään läpi valokuvauksen perusteita digi-
järjestelmäkameralla ja harjoitellaan erityi-
sesti lähikuvausta. Syksyn viimeisellä maa-
lausjaksolla syvennytään akryylimaalaus-
tekniikkaan. 

Kurssisuunnittelusta vastaa taideainei-
den pääopettaja Pauliina Sairanen, p. 044 
3511 815 tai pauliina.sairanen@linnala.fi.

MAALAUS 
140120s Öljyvärimaalaus,  
päiväryhmä 36 t 89 €
ke 5.9.-28.11. klo 10-12.30 taidelk, 3. krs 
Kuvataiteilija (TaM) Kati Ranta
Perehdytään öljyvärimaalauksen tekniik-
kaan, kuvan sommitteluun ja värioppiin. 
Mahdollista maalata omia aiheita, tai annet-
tuja tehtäviä. Tavoitteena vahvistaa omaa 
ilmaisua ja syventää öljyvärimaalaustek-
niikan osaamista. Vasta-alkajia opastetaan 
alkuun öljyväritekniikassa ja materiaalien 
hankinnassa. Jatkajat tarvitsevat mukaan 
seuraavat öljyvärimaalaustarvikkeet: maa-
lauspohjia, luonnoslehtiö tai piirustuspape-
ria, siveltimiä, palettiveitsiä, öljyvärejä, maa-
lausnesteet, joita haluaa käyttää ja runsaasti 
innostusta ja luovuutta! 

140125s Maalauksen iltaryhmä  
36 t 90 €
ke 5.9.-28.11. klo 18-20.30 taidelk, 3. krs 
Kuvataiteilija (AMK), opettaja  

Pauliina Sairanen
Opiskellaan kuuden viikon jaksoissa 4 eri 
maalaustekniikkaa lukuvuoden aikana. Syys-
lukukauden tekniikat ovat akryyli- ja guassi-
maalaustekniikka, kevätlukukauden öljyväri- 
ja akvarellimaalaustekniikka. Maalausteknii-
koiden ohessa opiskellaan myös lyijykynä-
piirtämistä. Tekniikoiden opiskelun ohessa 
opitaan myös sommittelua, värioppia ja eri-
tyisesti luovaa ilmaisua. Lukuvuoden taide-
historiassa tutustumme modernin taiteen 
historiaan. Osa materiaaleista sisältyy hin-
taan, osa tuodaan itse. Opastetaan mate-
riaalien hankinnassa. Sopii aloittelijoille ja 
pidempään kuvataidetta harrastaneille. 

140130s Ikonimaalaus 36 t 89 €
ma 10.9.-3.12. klo 18-20.30 posliinilk, 3. krs  
Valokuvaaja, ikonimaalari Ahti Makkonen
Maalaamme ikoneita ortodoksisen perin-
teen mukaisesti pohjustetulle puupohjalle 
munatemperatekniikalla. Tarvikkeita voi 
ostaa opettajalta. 

140135s Akvarellistit 30 t 72 €
ti 11.9.-13.11. klo 10-12.30 taidelk, 3. krs 
Taidemaalari Asta Móró
Maalaamme perinteisin ja kokeellisin mene-

telmin. Tutustumme eri taiteilijoiden teos-
ten kautta tyylisuuntiin sekä taidehistoriaan. 
Akvarellistit on jatkoryhmä. 

VALOKUVAUS
140210s Valokuvauksen perusteet  
36 t 83 €
ma 3.9.-26.11. klo 18-20.15 taidelk, 3. krs 
AD photographer Elmeri Härkönen
Kurssissa on 12 osaa, joissa opit olennai-
set perusasiat valokuvaamisesta. Opit otta-
maan parempia kuvia, eikä sinun tarvitse 
enää turvautua kamerasi automaattiase-
tuksiin. Avaamme kuvaamiseen ja sen teo-
riaan liittyviä käsitteitä ja näytämme esi-
merkkikuvia. Katsomme jokaiseen teemaan 
liittyvät lyhyet johdantovideot, joiden avulla 
valokuvauksen perusteet tulevat varmasti 
tutuiksi aihe kerrallaan. Tuntien aiheet ovat: 
valotus, suljinaika ja ISO-arvo, aukko, syvä-
terävyys, objektiivit, perspektiivi ja sommit-
telu, valo, salama, kuvaustyylit, kuvien jälki-
käsittely ja huolto ja ylläpito. Kurssilla on 4 
kameraa, 8 opiskelijalle, mutta opiskelussa 
voi käyttää myös omaa digijärjestelmäka-
meraa (Ilmoita, onko sinulla oma kamera 
käytettävissäsi).

TAITEEN TYÖPAJAT 
141010s Elävän mallin piirustus  
–työpaja 10 t 35 €
pe 12.10. klo 16:30-18:45 ja la 13.10.  
klo 10-15:15 taidelk, 3. krs 
Kuvataiteilija (AMK) Laura Wirén
Piirretään sekä pitkiä, että lyhyitä asen-
toja ja nopeatempoista croquis -piirus-
tusta. Työpajassa perehdytään kehon mit-
tasuhteisiin, kokeillaan erilaisia piirtimiä ja 
piirretään pienille ja isoille papereille, jol-
loin piirustustelineet käytössä. Piirtäessä 
saat henkilökohtaista opastusta ja vink-
kejä ilmaisuun. Elävän mallin piirtäminen 
on taidollisesti erittäin kehittävää ja luon-
teeltaan mukaansatempaavaa piirustus-
harjoitusta! 
 

LASINSULATUS JA KERAMIIKKA
Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen. 
Materiaalit voi ostaa ohjaajalta. Ota oma 
esiliina mukaan kurssille. Kurssimaksuihin 
on jo lisätty polttomaksut. Keramiikkaryhmät 
kokoontuvat Linnalan keramiikkaluokassa, 3. 
krs. Lasinsulatusryhmät kokoontuvat kuva-
taidekoululla, os. Puistokatu 7.

140320s Keramiikan päiväryhmä 28 t 80 €
ke 29.8.-10.10. klo 9.30-12.45
Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä 
savesta käsinrakentamalla, valamalla ja drei-
jaamalla. Koristelumahdollisuuksina mm. ali-
lasitevärit, savilietteet, metallioksidit, lasitteet 
ja lasin sulattaminen esineen pintaan. Mah-
dollisuus valaa myös kipsimuotteja. 
140325s Keramiikan iltaryhmä 28 t 80 €
to 30.8.-11.10. klo 18-21 
Ks. päiväryhmä.

140330s Keramiikan päiväryhmä jatko 
28 t 80 €
ke 31.10.-12.12. klo 9.30-12.45 
Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä 
savesta käsinrakentamalla, valamalla ja drei-
jaamalla. Koristelumahdollisuuksina mm. ali-
lasitevärit, savilietteet, metallioksidit, lasit-
teet ja lasin sulattaminen esineen pintaan. 
Mahdollisuus valaa myös kipsimuotteja. 

140335s Keramiikan iltaryhmä jatko  
28 t 80 €
to 18.10.-13.12. klo 18-21 
Ks. päiväryhmä.

Kuva: Pauliina Sairanen
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140338s Kipsireliefikurssi 4 t 18 €
la 13.10.  klo 10-13.30 
Voit valaa kipsireliefejä valmiisiin muottei-
hin tai reliefiaihion veistettäväksi. Kipsiä voit 
ostaa opettajalta. 

140340s Lasinsulatus 12 t 43 €
pe 5.10.-19.10. klo 10-13.30  
Linnalan kuvataidekoulu 
Valmistetaan sulatuslasista koruja, lautasia, 
vateja sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Työt 
tehdään sulattamalla lasilevyjä yhteen tai 

sulattamalla lasi valmiiseen muottiin. Mah-
dollista tehdä myös omia muotteja. Laseja 
voit ostaa opettajalta. 

140350s Lasinsulatus lyhytkurssi 1  
4 t 18 € la 10.11. klo 10-13.30  
Linnalan kuvataidekoulu  
Valmistetaan sulatuslasista koruja, lautasia, 
vateja sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Työt 
tehdään sulattamalla lasilevyjä yhteen ja 
sulattamalla lasi valmiiseen muottiin. Laseja 
voit ostaa opettajalta. 

140352s Lasinsulatus lyhytkurssi 2  
4 t 18 €
la 1.12. klo 10-13.30  
Linnalan kuvataidekoulu 
Ks. Lasinsulatus 1

140354s Jouluista keramiikkaa 4 t 20 €
la 24.11. klo 10-13.30keramiikkalk, 3. krs  
Teemme savesta pipareita, tonttuja, lyhtyjä 
ynnä muita jouluisia koristeita. Voit osallistua 
lapsen kanssa. Kurssimaksu sisältää käytet-
tävän saven ja polttomaksun. 

raKu-KeramiiKat

Raku on ikivanha japanilainen tekniikka, 
jossa liekit ja savu synnyttävät mustaa tai 
vaikkapa kuparinvärisenä välkehtivää kera-
miikkaa. 
Poltto tapahtuu Savonlinnan ammatti- 
ja aikuisopiston kulttuurialan (Artemian) 
tiloissa ulkona (Pohjolankatu 6). Ensimmäi-
nen kokoontumispäivä aina Linnalan kera-
miikkaluokassa, 3. krs. Polttomaksu sisäl-
tyy kurssimaksuun.

140305s Raku 1 12 t 60 € 
pe 31.8. klo 17.30-20.30, Linnala ja la 8.9. 
klo 9-15.45, Artemia

140310s Raku 2 12 t 60 €
pe 7.9. klo 17.30-20.30 Linnala ja la 15.9. 
klo 9-15.45. Artemia

140315s Raku 3 12 t 60 €
pe 21.9. klo 17.30-20.30 Linnala ja la 29.9. 
klo 9-15.45 Artemia

Kuva: Marja-Leena Hasselqvist

Ilmaisutaidon ja kirjallisuuden suunnit-
telusta vastaa koulutussihteeri Marja-
Leena Hasselqvist (ma-pe klo 9-16), p. 
040 680 3830 tai marja-leena.hassel-
qvist@linnala.fi.

teatteri 
190102s Linnalan Nuorisoteatteri  
13-18 v. 28 t 95 €
ke 12.9.-28.11. klo 18-20.15  
luentosali, aulakrs  
Teatteriohjaaja Paavo Hakulinen
Kurssi ei kokoonnu ke 3.10. eikä ke 24.10. 
Kokoontumispaikka ke 10.10, ke 31.10, ke 
7.11. ja ke 14.11. klo 18-20.15   
Savonlinnan Kulttuurikellarissa.
    
190105s Linnalan teatterin päiväryhmä 
(seniorit) 36 t 44 €
ke 5.9.-28.11. klo 13-15.45  
Linnala-sali, aulakrs  
Teatteriohjaaja Martti Luukko
Ryhmä valmistaa esityksen  
kevätkaudelle 2019. 

190110s Linnalan teatterin iltaryhmä 
36 t 44 €
ke 22.8.-14.11. klo 16.30-19 
Linnala-sali, aulakrs  
Teatteriohjaaja Martti Luukko

Ryhmä valmistaa näytelmän, jonka esitykset 
ovat tammikuussa. 

ilmaisu 
190205s Runopiiri Linnan Lausujat  
36 t 44 €
to 13.9.-29.11. klo 17.30-20  
luentosali, aulakrs  
Ohjaaja Kaarina Lavonen
Sukella runojen maailmaan! Opit ilmaise-
maan itseäsi persoonallisella tavallasi ja 
saat esiintymisvarmuutta. Tutustut moni-
puolisesti runouteen. Ääni-, hengitys-, ren-
toutus- ja improvisaatioharjoituksia. Järjes-
tämme kaikille avoimen Runokahvila Open 
Mic -tapahtuman innostaaksemme uusia kir-
joittajia ja esiintyjiä. Esiinnymme myös van-
husten viikon juhlassa. Valmistamme työelä-
mään ja vapaa-aikaan liittyvistä teksteistä 
runomatinean Arki ja vapaa, joka on Linna-
lassa su 25.11. klo 16. Tule mukaan! 

KirJallisuus 
190305s Kirjoita, kirjoita, kirjoita! - luo-
van kirjoittamisen työpaja 20 t 50 €
ti 11.9.-20.11. klo 17.30-19 tekstiililk, 3. krs  
FM Henna-Reetta Keskitalo 
Luovan kirjoittamisen työpajassa ideat napa-
taan kiinni lennosta ja niistä työstetään teks-

tejä – pitkiä ja lyhyitä, tunnelmallisia, haus-
koja, omituisia ja merkityksellisiä. Kirjoitta-
misen lomassa kerrytämme tietoa ja tunte-
musta kirjallisesta ilmaisuvarannosta. Kan-
nustavassa ilmapiirissä sinulla on mahdolli-
suus tiedostaa omat vahvuutesi kirjoittajana 
ja kehittää niitä. Työpaja sopii kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta. Sanat 
ovat portaita, jotka johdattavat meitä tunte-
maan omaa itseämme. Tervetuloa vaaralli-
selle matkalle!

190310s Klassikko kaveriksi 10 t 26 €
ke 12.9.-31.10. klo 12-13.30 kielilk B, 2. krs  
Äidinkielen ja kirjallisuuden  
lehtori Anu Partanen 
Tutustutaan keskustellen uudempaan ja 
kenties vähemmän tunnettuun suomalai-
seen kirjallisuuteen, joka on jättänyt oman 
lähtemättömän vaikutuksensa suomalaisten 
lukijoiden mieliin. Toivottavaa on, että käsit-
telyvuorossa oleva kirja on luettu. Kirjava-
lintoja voidaan myös vaihtaa ryhmän toivei-
den mukaisiksi.

12.9. Marja-Liisa Vartio: Hänen olivat linnut
26.9. Eeva-Liisa Manner: Tämä matka
10.10. Heikki Turunen: Kivenpyörittäjän kylä
17.10. Rosa Liksom: Hytti nro 6 tai Everstinna
31.10. Petri Tamminen: Suomen historia tai 
Juha Hurme: Niemi

SAVONLINNAN Musiikki- ja Tanssiopiston 
nuorten teatteri-ilmaisun ryhmä on syys-
lukukaudesta lähtien Linnalan Nuorisote-
atteri. Entiset ja uudet nuorisoteatterilaiset 
ja heitä ohjaava opettaja Paavo Hakulinen 
jatkavat toimintaansa uudessa talossa. 

Ryhmään voivat ilmoittautua 13-18-vuo-
tiaat teatteri-ilmaisun aloittavat ja jatka-
vat oppilaat. Ryhmä opiskelee teatteri-
taidetta ja itseilmaisua monimuotoisesti. 
Ryhmä valmistaa kevätkaudelle 2019 esi-
tyksen, jossa on mukana teatterin visuali-
sointi tarkoittaen valoa, ääntä puvustusta 
ja lavastusta.

Millainen harrastus nuorisoteatteri olisi 
nuorelle? Viime kevään nuorisoteatteri-
laisilta kerätyn palautteen mukaan ryh-
mässä on ollut rento ja vastaanottava tun-
nelma. Kokenut ohjaaja ottaa huomioon 
kunkin taidot ja kyvyt ja auttaa vahvista-
maan niitä. Joka vuosi on päässyt teke-
mään jotain uutta ja kehittymään moni-
puolisesti, ja esitysten valmistuminen pal-
kitsee tekijänsä onnistumisen kokemuk-
silla. Nuoret kokevat teatterin kehittä-
vänä ja monipuolisena harrastuksena, ja 
yhdessä tekeminen on antanut rohkeutta, 
voimaa ja iloa nuoren arkeen. 

Nuorisoteatteri on paikka, jossa nuori 
saa olla oma itsensä ja kehittyä ryhmän 
kanssa omassa tahdissaan. Teatteri on 
vakavaa leikkiä fiktion ja faktan maail-
massa ja paikka, jossa tunnistetaan, tun-
netaan, nauretaan ja liikututaan yhdessä. 
Roolit, sosiaaliset haasteet, muuttuvat 
teatterissa keinoksi tutkia sitä, miten ihmi-
set toimivat. Siksi teatteriharrastus sopii 
paikkaansa etsivälle nuorelle täsmällisesti. 

Teatteriohjaaja Paavo Hakulinen.

Uutta - Nuorisoteatteri 
aloittaa Linnalassa! 

KuVataiteet Ja muotoilu

Kurssisuunnittelusta vastaa koulutussih-
teeri Marja-Leena Hasselqvist (ma-pe klo 
9-16), p. 040 680 3830 tai marja-leena.
hasselqvist@linnala.fi.

yleisluennot 
Yleisluento Mitä vanhan Säämingin  
paikannimet kertovat?
to 13.9. klo 18-19.30 luentosali, aulakrs  
Metsänhoitaja, matkailuopas Ilmari Kosonen 
Jo v. 1323 tehdyssä Pähkinäsaaren rauhanso-
pimuksessa mainittiin nimi Sääminki eräissä 
muodoissa rajapaikkana. Noin v. 1504 perus-
tettiin Juvan kirkkopitäjän itäosasta Säämin-
gin kirkkopitäjä Savon neljäntenä kirkkopitä-
jänä, Olavinlinnan ympäristöön, ja se käsitti 

laajan alueen Saimaan keskiosassa, käsit-
täen lännestä Puumalan ja käsitti eräässä vai-
heessa myös Liperin Kaatamon kylän idässä. 
Luennolla tuodaan esille, mitä vanhat pitä-
jien nimet kuten esimerkiksi Puumala ja Keri-
mäki oikein tarkoittavat, mistä nyt outomuo-
toiset kylännimet tulivat, ja mitä arvoituksel-
lisina pysyneet järvien nimet, kuten Saimaan 
nimi ja monet erikoiset luontopaikkojen nimet 
tarkoittavat. Paikannimissä on ikivanhaa saa-
menkielen sanastoa, vanhaa suomenkielen 
sanastoa, mutta myös venäjän kieltä ja his-
torian peruina ruotsinkielen sanastoa. Yhteis-
työssä Sääminki-seura. Vapaa pääsy. 

Yleisluento Potilaan oikeudet
to 20.9. klo 13-14.30 Linnala-sali, aulakrs  

Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen 
Luennolla käydään läpi potilaan oikeudet ja 
valitustiet tapauksissa, joissa ollaan tyytymät-
tömiä hoitoon. Yhteistyössä Saimaan Syöpä-
yhdistys ry. Vapaa pääsy. 

Yleisluento Muista syödä hyvin
ti 25.9. klo 17.30-19 luentosali, aulakrs  
Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM  
Marjaana Kemppainen
Luento sisältää seuraavat teemat: Työikäisen 
muistiterveyttä edistävä ravitsemus, ruokava-
liomuutoksiin motivoituminen, syömisen taito 
ja syömisen ilon käsitteet. Etäseuraamismah-
dollisuus internetin kautta os. kol.adobecon-
nect.com/muisti5 (linkki avautuu ke 25.9. n. 
klo 17). Yhteistyössä Etelä-Savon Muistiluotsi. 
Vapaa pääsy. 

Yleisluento
Kehitysvammaisuus ja muisti
to 27.9. klo 12-14.30 luentosali, aulakrs  
Projektikoordinaattori, ft (Yamk)  
Anu-Riikka Sorvisto
Aiheina muistioireiden tunnistaminen, Muis-
tipaja-toimintamallin esittelyä, muistitietoa 
kehitysvammaisille yhdessä tekemällä. Lisä-
tiedot p. 050 593 2353. Yhteistyössä Etelä-
Pohjanmaan Muistiyhdistyksen TOM-hanke 
ja Etelä-Savon Muistiluotsi. Kahvitarjoilu ja 
vapaa pääsy. Ilm. viim. to 13.9. Luento toteu-
tuu, mikäli osallistujia on vähintään 15 hlöä. 

Yleisluento Diabetes-hoidon tavoitteet
ti 9.10. klo 18-20, Linnalan luentosali
Ylilääkäri Timo Tuominen
Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan 
Seudun Diabetes ry. Vapaa pääsy.

Yleisluento Merkityksellinen  
metsäsuhde ja hyvä elämä
ke 10.10. klo 18-19.30 luentosali, aulakrs  
Näyttelypäällikkö FM Reetta Karhunkorva
Metsät tuottavat tutkitusti erityistä henkistä, 
fyysistä ja taloudellista hyvinvointia. Met-
sästä paikkana voi tulla ihmisen identitee-
tille merkityksellinen. Muistot ja kokemukset 
lapsuuden metsästä ovat usein perustavan-
laatuisia koko elämälle. Hyvä suhde ympä-
ristöön on kaikkien yksilöiden ja yhteisöjen 
hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Metsät ovat 
luonnonvara, joka voi yhtä aikaa tukea sekä 
objektiivista että subjektiivista hyvinvointia 
eli toisaalta aineellista vaurautta ja terveyttä 
ja toisaalta ihmisten kokemaa hyvinvointia, 

hyvää elämää. Yhteistyössä Suomen Metsä-
museo Lusto. Vapaa pääsy.

Yleisluento Tichanoffin kauppahuoneen 
vaiheita 1820-1880
to 18.10. klo 13-14.30 Linnala-sali, aulakrs  
KM, kotiseutukirjailija Heikki Loikkanen 
Viipurissa kauppahuonettaan pitänyt 
Tichanoffin suku ulotti liiketoimiaan myös 
Savonlinnan ympäristöön. Tichanoffit omisti-
vat täällä useita sahoja ja lasitehtaan. Kaup-
paneuvos Michael Tichanoff johti kauppahuo-
netta 1850-1872. Häntä pidettiin aikanaan 
edistyksellisenä liikkeenjohtajana, joka kantoi 
teollisuuspaikkakunnilla merkittävää yhteis-
kuntavastuuta ja huolehti työntekijöistään. 
Hänen työnsä jälki näkyy edelleenkin nykyi-
sen Savonlinnan reuna-alueilla, sekä Enon-
koskella ja Heinävedellä. Enonkoskelaisläh-
töinen Heikki Loikkanen on selvitellyt histo-
rian kirjoista hieman syrjään jääneen suvun 
liiketoimia ja esittelee työnsä tuloksia luen-
nossaan. Vapaa pääsy. 

Yleisluento Lapin sota
to 8.11. klo 13-14.30 Linnala-sali, aulakrs  
Lääkäri, historian harrastaja Pekka Mononen 
Vapaa pääsy. 

Yleisluento Suojaruokaa diabeetikon 
munuaisille
to 15.11. klo 18-20 Linnalan luentosali
Ravitsemusterapeutti Minttu Niemi
Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan 
Seudun Diabetes ry. Vapaa pääsy.

JÄrJestyKsenValVonta 
210105s Järjestyksenvalvojan  
kertauskoulutus 8 t 53 €
la 13.10. klo 10-17 luentosali, aulakrs  
Järjestyksenvalvojakouluttaja  
Matti Korhonen
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudis-
taminen edellyttää kertauskoulutusta. Ker-
tauskoulutuksella voi päivittää myös jo van-
hentuneen kortin, mikäli henkilö on suorit-
tanut peruskurssin 1.3.2007 jälkeen (32 t). 
Kurssilla noudatetaan 31.3.2018 päivitettyä 
koulutusmateriaalia (sis. hintaan). Kurssilta 
ei sallita poissaoloja. Ei alennuksia.  

ensiaPu 
ETK-kouluttaja Päivi Piili 

210310s Ensiapu 1 –päiväkurssi 16 t 93 €
ma 1.10. ja 8.10. klo 8.30-15.45  
luentosali, aulakrs  
Kurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilan-
teessa auttamiseen ja tavallisimmissa sai-
raus- ja onnettomuustilanteissa toimimiseen. 

210315s HätäEA-päiväkurssi 8 t 54 €
ma 15.10. klo 8.30-15.45 luentosali, aulakrs  

hoito Ja terVeys 
220220s Syö muistaaksesi -kurssi  
11 t 10 €
to 4.10.-1.11. klo 10-12  
opetuskeittiö, aulakrs  
Ravitsemusterapeutti Aija Toivanen ja muis-
tiasiantuntija Eeva Liisa Salminen
Tavoitteena on antaa ravitsemustietoutta 
omaishoitotilanteessa oleville henkilöille 
sekä tukea sairastuneen hyvinvointia ravit-
semuksen avulla. Teemat: hyvinvointia edis-
tävä ravitsemus ja sairauksien tuomat haas-
teet, ateriarytmi ja aterioiden koostaminen, 
pakkausmerkinnät valintojen tukena, väli-
paloilla vireyttä ja tehostamista tarpeen 
mukaan. Kurssi on suunnattu muistisairau-
teen sairastuneille, aivohalvauksen sairas-
taneille sekä Parkinsonin tautiin sairastunei-
den hoitovastuussa oleville omaisille. Lisätie-
dot kurssin toiminnan sisällöstä p. 050 593 
2353. Yhteistyössä: Sosterin ravitsemusyk-
sikkö ja Etelä-Savon Muistiluotsi.  Ilm. viim. 
1.10.

220225s Muistikoulu 11 t 27 €
pe 9.11.-30.11. klo 10-12.30  
luentosali, aulakrs  
FM, kotitalousopettaja, eläkeläinen  
Ulla Ventelä 
Kurssi on kohdennettu yli 60-vuotiaille, aivo-
terveydestä kiinnostuneille. Kokoontumisker-
toja on yhteensä neljä, aiheina: 

1. Muistin toiminta, aistien ja 
 havainnoinnin merkitys sekä 
 muistikeinot muistamisen tukena.
2.  Muistiterveyden riskit, unen ja liikunnan
 vaikutukset muistiin. 
3.  Ravinnon merkitys aivoterveyteen. 
4.  Unohtaminen ja muistihäiriöt. 
 Muistisairaan kohtaaminen.  
 Ennakkoilmoittautuminen.  
 Yhteistyössä Etelä-Savon 
 muistiluotsi.

KM, kotiseutukirjailija Heikki Loikkanen avaa luennossaan Tichanoffin kauppa-
huoneen vaiheita 1820-1880. Aihetta sivuttiin jo Linnalan Kurkistuksia kotiseutuun 
-retkellä toukokuussa 2018.
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LIIKUNTA JA TERVEYS

Liikunnan kurssisuunnittelusta vastaa 
asiakasneuvoja Jukka Muhonen, p. 040 
680 3801 tai jukka.muhonen@linnala.fi. 
Facebook: Linnala Liikunta. Kurssimaksut 
voi maksaa myös seuraavilla maksusete-
leillä tai –korteilla, jolloin maksu toimis-
toon: Smartum, Virike, TYKY, Ticket Mind 
& Body ja SporttiPassi. Kertamaksulla lii-
kuntaryhmiin osallistuvat ilmoittautuvat 
kurssin opettajalle, joka kerää maksun 
tunnin alussa.

JUMPPA 
160105s Virkeyttä ja voimaa  
senioreille 16 t 57 €
ma 3.9-26.11. klo 10-11 Linnala-sali, aulakrs  
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Tavoitteena on kehittää kehon lihasvoimaa 
ja liikkuvuutta monipuolisella ohjelmalla sis. 
musiikin ja välineet. Ryhmä sopii seniori-
ikäisille. Kertamaksu 5 €. Normaalihinta 57 
€ Alennettu hinta 39,90 € (63 v. täyttäneet 
ja eläkeläiset) 

160110s Kevyesti kuntoon A 12 t 45 €
ma 3.9-26.11. klo 11.05-11.50  
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Ikääntyneille ja liikuntaa aloittaville soveltu-
vaa perusliikuntaa, tavoitteena hyvän kunnon 
säilyminen ja mielenvirkeys. Kertamaksu 4 €. 
Normaalihinta 45 € Alennettu hinta 31,50 € 
(63 v. täyttäneet ja eläkeläiset) 

160112s Kevyesti kuntoon B 12 t 45 €
ma 3.9-26.11. klo 12-12.45  
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Ikääntyneille ja liikuntaa aloittaville soveltu-
vaa monipuolista perusliikuntaa, tavoitteena 
hyvän kunnon säilyminen ja mielenvirkeys. 
Kertamaksu 4 € Huom! kurssista seniori-elä-
keläisalennus 15 %.
 
160113s Virkeyttä iltapäivään 16 t 57 €
ma 3.9-26.11. klo 14.15-15.15 
Linnala-sali, aulakrs  
Fysioterapeutti Elina Oinonen
Kevyttä jumppaa ei hyppyjä liikkeet pys-
tyasennossa taikka tuolia apuna käyttäen. 
Liikkeitä voi tehostaa oman kunnon mukaan 
tavoitteena on kehon liikkuvuus monipuo-
lisella ohjelmalla sis. musiikin ja välineet. 
Huom! 15 % seniori-eläkeläisalennukseen. 
Kertamaksu 5 €. 

160115s Tehokas perusjumppa 16 t 58 €
ma 3.9-26.11. klo 16.15-17.15  
Savonlinnan seurakuntakeskus, palloilusali 
Liikunnanopettaja Tuija Poutiainen
Yksinkertaisen askelsarjan sisältävä perus-
jumppa vaihtuvalla musiikilla. Tuntiin sisältyy 
myös lyhyt alkulämmittely ja loppuvenyttely. 
Kertamaksu 5 €. 

160144s Kellarpellon kuntojumppa  
16 t 58 €
ti 4.9-27.11. klo 19-20  
Kellarpellon koulu, sali  
KM Kirsi Pyykkö 
Helppoa ja tehokasta perusjumppaa ilman 
vaikeita askelsarjoja vaihtuvalla ohjelmalla 
ja eri jumppavälineillä! Ryhmään mahtuu 
myös uusia jumppaajia. Kertamaksu 5 € 

160141s Niska-hartiajumppa A / Kirjasto 
Joel monitoimitila Tilkku 12 t 40 €
ti 7.8-11.12 klo 10.30-11 Kirjasto Joeli 
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Jumppaliikkeet tehdään tuolilla ja tuolia 
apuna käyttäen seisten. Sopii myös liikunta-
rajoitteisille ja taukojumpaksi. Jumppaliikkei-
den ohessa jutustelu päivän puheenaiheista. 
Kertamaksu 2,50 € käteismaksulla suoraan 
ohjaajalle. Ei alennuksia. 

160142s Niska-hartiajumppa B /  
Kirjasto Joel monitoimitila Tilkku  
12 t 40 €
ti 7.8-11.12. klo 11.15-11.45 
Kirjasto Joeli 
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Ks. edellä. Kertamaksu 2,50 € käteismak-
sulla suoraan ohjaajalle. Ei alennuksia. 

160136s Kehon aamuherätys 16 t 57 €
to 6.9-29.11. klo 9-10 Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta aamujumppaa 
helpoin askelin. Liikkeet tehdään oman kun-
non ja voinnin mukaan. Pienet kehon kolo-
tukset häviävät ja samalla saat piristystä päi-
vään. Ryhmä sopii erityisesti seniori-ikäisille. 
Kertamaksu 5 €. 

160143s Tuolijumppa 17 t 55 €
to 2.8-29.11. klo 10.15-11.00  
Linnala, liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Jumppaliikkeet tehdään tuolilla istuen. Sopii 

liikuntarajoitteisille ja vähän liikuntaa har-
rastaneille Jumppaliikkeiden ohella myös 
jutustelua ajankohtaisista asioista. Kerta-
maksu 4 €. 

160148s Stretching lihaskuntotreeni  
20 t 68 €
to 6.9-29.11. klo 17.05-18.20 
Linnala, liikuntasali, pohjakrs  
Ohjaaja Mari Ahtila
Tehokas mutta rauhallinen lihaskunto-osuus 
sekä venyttelyt. Rentouttava ja syvävenyttävä 
kehonhuoltotunti. Ryhmään mahtuu myös 
uusia jumppaajia! Kertamaksu 6 €. 

160150s Sunnuntaijumppa naisille  
17 t 65 €
su 9.9-2.12. klo 17.15-18.15  
Linnala-sali, aulakrs  
Ohjaaja, Personal Trainer Olli-Pekka Pöllänen
Liikettä koko kropalle! Tehokas ja lihaskun-
toa ylläpitävä jumppa rennolla menolla sisäl-
täen huoltavat harjoitteet. Ei vaikeita askel-
kuvioita. Kertamaksu 5,50 € 

LAVIS 
Lavis- ja lavatanssiohjaaja 
Minna Purhonen. 

160159s Vire-Lavis 11 t 56 €     
pe 7.9-30.11. klo 14-14.45  
Linnala-sali, aulakrs  
Uusi syksyn kurssi! Vire-Lavis pohjau-
tuu Lavis-lavatanssijumppaan ja on siitä 
sovellettu versio henkilöille, joilla on sai-
rauden, vamman tai muun syyn vuoksi 
toimintakyvyn rajoituksia. Vire-Lavis -tun-
nit toteutetaan pääosin istuen ja/tai tuo-
lia apuna käyttäen. Vire-Laviksen perus-
kurssin tanssilajit ovat: humppa, valssi, 
jenkka, tango, polkka, salsa ja rock. Ei 
alennuksia: Ryhmä ei kokoonnu 23.11. 

160160s Lavis jatko 14 t 72 €
pe 7.9-30.11. klo 17.20-18.20  
Linnala-sali, aulakrs  
Ryhmä on tarkoitettu kokeneemmille tans-
sijoille askelkuviot ovat vaikeammat kuin 
ryhmä 1. LAVIS-lavatanssijumppa on 
hauska, helppo jota tanssitaan ilman paria. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja, 
kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, 
jenkka, rock/jive, cha cha ja samba ym. 
Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleet suju-
vasti. Jokainen tanssija löytää tunneilta 
omat tähtihetkensä :) Ei alennuksia: Ryhmä 
ei kokoonnu 23.11. 

160161s Lavis 1 11 t  56 € 
pe 7.9-30.11. klo 18.30-19.15  
Linnala-sali, aulakrs  
Tässä ryhmässä on helpommat askelkuviot. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja, 
kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, 
jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla 

opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita. Lavis 
on niin mukavaa, että et edes huomaa kun-
toilevasi. Tanssiaskeleet ja koreografiat ovat 
niin helppoja, että mukaan pääsee tottumat-
tomampikin tanssija ja jokainen voi löytää 
tunnilta omat tähtihetkensä :). Ei alennuk-
sia: Ryhmä ei kokoonnu 23.11. 

TANSSI 
Ohjaaja Tuija Penttilä

180300s Tanssitreenit 16 t 62 €
ti 4.9-27.11. klo 19-20 Linnala-sali, aulakrs 
Yksin tanssittava ryhmä, jossa tanssitaan 
rennosti rytmejä vaihdellen laidasta laitaan 
Ryhmä sopii myös uusille tanssijoille, aikai-
sempaa tanssipohjaa ei vaadita. Ei alennuk-
sia. 

180301s Tanssitreenit 60+ 16 t 62 €
to 6.9-29.11. klo 10.30-11.30  
Linnala-sali, aulakrs  
Yksin tanssittava kevyempi ryhmä seni-
ori-ikäisille, Tanssit monipuolisia ja rytmejä 
vaihdellen. Sopii myös kertaajille sekä uusille 
tanssijoille! Ei alennuksia. 

180303s Tanssitreenit 
sunnuntaisin 16 t 65 €
su 9.9-2.12. klo 18-19 
Kellarpellon koulu, sali  
Syksyn uusi ryhmä. Yksin tanssittava 
ryhmä, jossa tanssitaan rennosti rytmejä 
vaihdellen laidasta laitaan. Aikaisempaa 
tanssipohjaa ei vaadita. Ei alennuksia. 

KANSANTANSSI 
180305s Kansantanssi - Hökkyrät  
24 t 60 €
su 9.9-9.12. klo 18.30-20  
Linnala-sali, aulakrs 
FM Päivi Potiron
Aloittelijoille ja jonkin aikaa tanssineille. Kurs-
silla tanssitaan suomalaisia kansantansseja 
ja suomalaiseen kansantanssiperinteeseen 
pohjautuvia tansseja. Tavoitteena on oppia 
uusia ja kerrata vanhoja tansseja. Ryhmä ei 
kokoonnumme viikoilla 43 ja 45. 

KUNTOSALI  
Fysioterapeutti Elina Oinonen

160205s Kuntosali ti-päivä jatko/alkeet 
16 t 92 €
ti 4.9-27.11. klo 14.30-15.30  
Gym42, kuntosali 
Harjoittelemme tunnin kuntosalilaitteilla -ja 
painoilla kiertoharjoittelun muodossa. Har-
joittelu kehittää kokonaisvaltaisesti lihas-
kestävyyttä, mutta tunnilla painotamme 
myös hyvää asennonhallintaa esimerkiksi 
selän, polvien ja hartioiden osalta
Tunti sopii vasta-alkajille että harjoittelu-
kokemusta omaaville. Ota mukaan vesi-
pullo ja tukevat sisäliikuntakengät. Ei alen-
nuksia. 

160210s Kuntosali ti-ilta alkeet
/jatko 16 t 92 €
ti 4.9-27.11. klo 18.30-19.30 
Kristalli Sport, Olavinkatu 54 
Ks. ed. Tunti sopii vasta-alkajille että har-
joittelukokemusta omaaville. Ei alennuk-
sia.

KAHVAKUULA
160220s Kahvakuula alkeet-jatko  
16 t 58 €
ke 5.9-28.11. klo 17.30-18.30 Savonlinnan 
seurakuntakeskus, palloilusali  
Kahvakuulaohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Tule mukaan harjoittelemaan tehokkaalla ja 
monipuolisella välineellä lihaskuntoa, tasa-
painoa, liikkuvuutta ja kehon hallintaa. Har-
joittelua varten tarvitset oman kahvakuulan. 
Ryhmä sopii niin vasta-alkajille kuin jatkajil-
lekin. Suosituspaino on naisille 6/8 kg ja mie-
hille 12/16 kg. Tehokas harjoitustunti, joka on 
höystetty rennolla meiningillä. Sisäliikuntaan 
sopiva vaatetus ja juomapullo sekä 1-2 eri 
painoista kahvakuulaa.

METHOD PUTKISTO   
Method Putkisto (MP) Pilates on huippuunsa 
hiottu kehonhallintatekniikka, joka opettaa 
käyttäjälleen oman 
kehon tuntemusta. 
Method Putkisto on 
oppi omasta kehosta, 
joka tarjoaa työkalut 
itsenäiseen kehon-
huoltoon – yksinker-
taisesti syventämällä 
oman kehon tunte-
musta. MP arvostaa luonnollista liikettä, joka 
saavutetaan oman kehon painoa, hengitystä 
ja luonnollisia vastuksia hyväksikäyttäen.
MP-Pilates-menetelmän avulla voit harjoit-
taa itsellesi voimakkaan ja sulavalinjaisen 
lihaksiston. Tulokset sekä tunnet että näet 
vartalosi ääriviivoissa. Method Putkisto Pila-
tes sopii - kaikenikäisille ja – kuntoisille liik-
kujille ja liikunnan aloittajille - urheilijoille, 
tanssijoille, laulajille

Method Putkisto Pilates - diplomiohjaaja, 
Minna Purhonen

160301s Method Putkisto original  
14 t 98 €
pe 7.9-30.11. klo 15-16 Linnala-sali, aulakrs  
Method Putkisto on oppi omasta kehosta, 
joka tarjoaa työkalut itsenäiseen kehonhuol-
toon – yksinkertaisesti syventämällä oman 
kehon tuntemusta. Menetelmän on kehit-
tänyt ja kehittää edelleen Marja Putkisto. 
Se on tullut tunnetuksi hyvistä tuloksistaan 
ja tuhansien käyttäjien suositusten kautta. 
Menetelmä lisää liikkuvuutta ja notkeutta 
ja keskikehonvoimaa, mutta sen lisäksi toi-
mii monella muulla tasolla – kehoa tasapai-
nottaen. Aloittelijat pääsevät hyvin mukaan! 
Huom! Ei alennuksia. Ryhmä ei kokoonnu 
23.11. 

160302s MP-Pilates aiemmin  
harrastaneille 14 t 102 €
pe 7.9-30.11. klo 16.10-17.10  
Linnala-sali, aulakrs 
Ryhmä on tarkoitettu MP-pilateksen perus-
teet käyneille ja aiemmin harrastaneille. 
Uusilta osallistujilta toivotaan myös MP- Pila-
tes perusteiden hallintaa. Syvennämme pila-
tesharjoittelun perusperiaatteita, joita ovat 
hengitys, keskittyminen, hallinta ja liikkeen 
virtaavuus. Method Putkisto(MP) Pilates on 
huippuunsa hiottu kehonhallintatekniikka, 
joka opettaa käyttäjälleen oman kehon tun-
temusta. Se perustuu kehon keskustan hal-
lintaan, vahvistaa syviä lihaksiasi sekä kes-
kivartaloasi tehokkaasti, kohentaa ja ylläpitää 
ryhtiäsi sekä pitää selkäsi terveenä. Huom! Ei 
alennuksia. Ryhmä ei kokoonnu 23.11.

KEHONHUOLTO
160305s Kehonhuoltoa iltapäivä  
20 t 71 €
ti 4.9-27.11. klo 15.45-17  
Linnala-sali, aulakrs 
Fysioterapeutti Elina Oinonen
Venyttelemme koko kehon lyhyin dynaami-
sin – että pidempikestoisin venytyksin. Kes-
kitymme hyvin myös selkärangan liikkuvuu-
teen. Tunti sisältää vaihtelevasti rentoutta-
via – että tasapainoa lisääviä harjoituksia. 
Käytämme mahdollisuuksien mukaan myös 
putkirullaa tai faskiapalloja apuna. Tunti sopii 
kaiken tasoisille liikkujille. 

160310s Kehonhuolto ilta 16 t 58 €
ti 4.9-27.11. klo 17.30-18.30  
Linnala-sali, aulakrs 
Liikuntaneuvoja Juha-Matti Rötkö
Tuntiin sisältyy pilatestyylisiä kehonhallinta- 
ja lihaskuntoliikkeitä sekä kehoa avaavia 
venytyksiä sekä loppurentoutus.

SYVÄVENYTTELY
160340s Syvävenytellen kohti  
keskipäivää 24 t 79 €
ke 5.9-28.11. klo 10-11.30  
Linnala-sali, aulakrs  
Ohjaaja Mari Ahtila
Liikkeet tehdään rauhallisesti ja tehokkaasti 
syvävenyttäen. Rentouttava kehonhuolto-
tunti. Ryhmä sopii seniori-ikäisille. Huom! 
ryhmä kokoontuu 5.9., 3.10., 14.11. klo 
9.30-11. 

160345s Syvävenyttely ilta 16 t 57 €
ke 5.9-28.11. klo 18.15-19.15  
Linnala, liikuntasali, pohjakrs  
Fysioterapeutti Elina Oinonen
Yksinkertaisen lämmittelyn jälkeen venytte-
lemme monipuolisesti koko kehon lihaksia. 
Venyttelyssä keskitytään parantamaan nivel-
ten ja selkärangan liikkuvuutta sekä lihasten 
elastisuutta. Venytykset ovat pääsääntöisesti 
keski- ja pitkäkestoisia. Hengitys, keskitty-
minen ja rentoutuminen ovat syvävenytte-
lyn keskeisiä elementtejä. Tunti sopii kaiken 
tasoisille liikkujille. 

JOOGAVENYTTELY
160317s Joogavenyttely lyhyt  
tehokurssi 5 t 22 €
la 22.9 klo 9.30-11.30 ja su 23.9 klo 9.30-
11.30 Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Elina Kapanen
Kehonhuoltoa joogasta tuttujen venytysten 
ja liikesarjojen avulla. Tunti koostuu pienestä 
lämmittelystä sekä kehoa avaavasta lihas-
voima ja -venyttelyosuudesta. Ota mukaasi: 
Joogamatto, kevyt huopa ja joustavat vaat-
teet. Voit tulla myös suoraan ilmoittautu-
matta esim. vain toiselle lauantaille kerta-
maksu on 12 €, maksu suoraan ohjaajalle. 
Ilm.  8.9 mennessä.

ÄÄNIMALJA
160349s Hoitava ääni-workshop 
4 t 35 €
la 13.10 klo 12-15 
Linnala, kielilk B, 2. krs 
HuK ja Reiki Master Hanna Pöyry
Hoitava ääni-workshopissa tutustutaan 
äänen rentouttaviin ja harmonisoiviin 
vaikutuksiin tiibetiläisten äänimaljojen, 
shamaanirummun, kongin sekä heleä-
äänisten kellojen avulla. Workshopissa 
pääset kokemaan rentouttavan sointu-
kylvyn, tutustumaan äänirentoutuksen 
periaatteisiin. Workshopissa pääset oppi-
maan ja kokemaan itse miten harmoniset 
äänet ja niiden värähtely saattavat lem-
peästi kehosi, mielesi ja tunteesi rauhan 
ja rentouden tilaan. Aiempia tietoja äänen 
kanssa työskentelystä ei tarvita. Mukaasi 
tarvitset ainoastaan makuualustan, tyy-
nyn ja peiton sointukylpyä Ilmoittautumi-
set viimeistään 9.9 mennessä.

Monipuolista  
liikkumisen  

iloa!
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LIIKUNTA JA TERVEYS

KädENTAIdoT JA KoTITALoUS

HoITAVA JooGA
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja, FM, DI  
Sari Helena Nyrhinen

160318s Hoitava maanantaijooga  
17 t 66 €
ma 3.9-3.12 klo 15.45-16.45  
Linnala-sali, aulakrs 
Joogaharjoitteissa keskitytään liikekokonai-
suuksiin, jotka parantavat kehon tasapainoa, 
joustoa ja liikkuvuutta. Harjoitteet ovat rau-
hallisia ja suunniteltu niin, että lähes jokai-
nen pystyy tekemään niitä sellaisenaan tai 
sovelletusti. Harjoitteet sopivat seniori-ikäi-
sille, että myös uusille vasta-alkajille. 

160320s Hoitava torstaijooga 24 t 79 €
to 6.9-29.11 klo 16.30-18  
Linnala-sali, aulakrs 
kts. edellä. Harjoitteet sopivat seniori-ikäi-
sille, että myös uusille vasta-alkajille. 

160325s Mindfulness  
- tietoisuustaitojen joogaa 16 t 62 €
pe 7.9-30.11 klo 18.30-19.30  
Linnala, liikuntasali, pohjakrs 
Löydä välineet rentoutumiseen ja rauhaan 
Kevyiden joogaharjoitteiden ja läsnäolon har-
joitusten avulla rentoudutaan ja opetellaan 
kehotietoisuutta. Samalla mieli rauhoittuu ja 
stressi vähenee. Ota mukaasi jooga-alusta 
sekä joustava asu. Ryhmään sopii myös uusia 
vasta-alkajia. 

160326s Sisäisen voiman jooga 18 t 70 €
la 8.9.-8.12. klo 10-11.30  
Linnala-sali, aulakrs  
Sisäisen voiman joogaryhmässä harjoitamme 
mielen ja kehon yhteistyötä yksinkertaisilla 
harjoitteilla, jotka mahdollistavat voimaan-
tumisen ja auttavat jaksamaan arjen haas-
teissa. 

HATHAJooGA
160330s Seniorijooga  20 t 68 €
ti 11.9-4.12 klo 10-11.15 

Linnala-sali, aulakrs   
Ohjaaja, joogaopettaja opisk. 
Maryia Loginova
Hathajoogan liikkeitä yksilöllisesti soveltaen. 
Harjoitukset tehdään ”hellävaraisesti”, jotka 
lisäävät erityisesti selkärangan liikkuvuutta ja 
sitä kautta antavat kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. Harjoitukset parantavat myös tasa-
painoa ja rentouttavat kehoa ja mieltä. Uusia 
vasta-alkajia otetaan mukaan! Ota mukaasi 
jooga-alusta tai vst ja päälle joustava asu. 

160332s Hathajooga 13 t 48 €
7.9.-23.11.  
Joogaopettaja SJL Lea Niittyranta
Linnala-Sali, aulakrs
Hathajoogaliikeitä lempeästi kehoa myö-
täillen. Harjoitukset vahvistavat selkä-
rangan liikkuvuutta ja parantavat myös 
kehon tasapainoa rentouttaen myös 
mieltä. Ryhmä sopii myös uusille vasta-
alkajille. Ota mukaan jooga-alusta ja 
joustava-asu.

ASTANGAJooGA
Ohjaaja Mervi Pesonen

160355s Astangajooga jatko A 24 t 79 €
ti 4.9-27.11 klo 16.15-17.45  
Linnala, liikuntasali, pohjakrs 
Jatkokurssi - astangajoogan alkeet hallit-
seville. Dynaaminen harjoitus on kokonais-
valtainen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehit-
tävä sekä mieltä piristävä. Ota mukaan joo-
gamatto, joustava asu ja loppurentoutusta 
varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto

160353s Astangajoogan alkeet 16 t 62 €
ti 4.9-27.11 klo 17:50-18.50  
Linnala, liikuntasali, pohjakrs  
Astangajooga on dynaaminen joogaharjoi-
tus, joka lisää terveyttä ja elinvoimaa sekä 
piristää mieltä. Harjoitus on kokonaisvaltai-
nen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävä. Ota 
mukaan joogamatto, joustava asu ja loppu-
rentoutusta varten lämpimät vaatteet/kevyt 
peitto. 

160360s Astangajooga jatko B 24 t 79 €
Linnala, liikuntasali, pohjakrs 
Jatkokurssi astangajoogan alkeet hallitse-
ville. Dynaaminen harjoitus on kokonais-
valtainen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehit-
tävä sekä mieltä piristävä. Ota mukaan joo-
gamatto, joustava asu ja loppurentoutusta 
varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto. 

VESILIIKUNTA 
Huom! SpaCasinon vesijumpat jatkuvat syys-
lukukaudella niin kauan, kuin allasremontti 
alkaa (avoin tilanne), Kurssimaksu koko kausi 

13 krt yht. 92 €. Sitovat ilmoittautumiset. 
Uudet osallistujat ilmoittautuvat suoraan Lin-
nalan toimistoon p. 015 511 80. Hydrobic on 
tehokkaampaa ja vaihtelevaa sekä monipuo-
lista liikuntaa kehon kaikille lihaksille ”peh-
meässä muodossa”. Vesijumpan liikkeet ovat 
yksinkertaisia, mutta silti tehokkaita. Jumppa 
sopii kaikenikäisille ja -kokoisille naisille ja 
miehille. Sauna sisältyy hintaan. 

160401s Hydrobic 1 Spahotel Casino, 
allasosasto 13 t 92 €
ma 3.9.-10.12. klo 17-17.45 

160405s Vesijumppa 1 Spahotel Casino, 
allasosasto 13 t 92 €
ke 5.9.-12.12. klo 18-18.45. 

SULKAPALLo 
160600s Sulkapallo 12 t 58 €
ke 12.9-7.11 klo 15-16 
Kulmasport Nojanmaa  
Sulkapallovalmentaja Pertti Sipinen 
Sulkapallon tekniikan perusteet sisäl-
tää myös teoriaa. Omat välineet voit 
ottaa mukaan taikka voit ne lainata Kul-
masporilta sis. kurssimaksuun. Kohde-
ryhmä aikuiset. Ohjaajalla on A-valmen-
tajan oikeudet. Huom! 12.9. ja 19.9. klo 
15-16.30. Ei alennuksia. Ilm. 29.8 men-
nessä.

KUNToNYRKKEILY 
Ohjaaja Tiina Viitanen

160510s Kuntonyrkkeilyn jatkoryhmä 
24 t 79 €
ma 3.9-26.11 klo 18-19.30 
liikuntasali, pohjakrs  
Edistyneet ryhmä on tarkoitettu vähintään 2 
lukuvuotta taikka aiemmin kuntonyrkkeilyä 
harrastaneille. Tunnit sisältävät aerobista lii-
kuntaa tehokkaasti ja vaativampia tekniikka-
harjoitteita (sparrataan ja lyödään nyrkkeily-
säkkiä tai pistehansikkaita) sekä samalla saa 
hikistä treeniä, jossa syke nousee. Vahvis-

taa erityisesti niska- ja yläkropan lihaksistoa. 

160515s Kuntonyrkkeilyn alkeet  
24 t 79 €
ma 3.9-26.11 klo 19.35-21.05  
liikuntasali, pohjakrs  
Syksyn uusi ryhmä. Tunneilla harjoitellaan 
lyöntiasentoa, lyöntitekniikkaa sekä piste-
hanskoihin ja säkkiin lyömistä. Lisäksi teh-
dään pariharjoitteita, treenataan lihaskun-
toa ja venytellään. (HUOM! Ei otella/sparrata). 
Ryhmään osallistujalta ei vaadita kuntopoh-
jaa eikä aikaisempaa kuntonyrkkeilytaustaa. 
Ryhmä sopii myös kertaajille. 

ITSEHoITo 
160720s Reiki 1 16 t 80 €
la 3.11 klo 12-19 ja su 4.11 klo 10-17  
kielilk B ja ryhmätyölk, 2. krs 
Reiki Master ja Karuna Master  
Toivo Rolser
Reiki on ikivanha hoitomuoto. Reiki tasa-
painottaa, eheyttää, lisää voimaa ja iloa, 
sekä poistaa tehokkaasti kuona-aineita.
1- kurssilla tutustutaan Reikin voimaan, 
sekä opitaan hoitamaan käsien kautta 
itseään sekä muita. 1 kurssi on pää-
asiallisesti fyysisen kehon hoitamisen 
kurssi. Ei alennuksia. Ilmoittautumiset 
19.10. mennessä.

160722s Energiatyöskentelyn 
mahdollisuudet itsehoidossa 6 t 30 € 
la-su 1.12-2.12. la klo 12-14 ja su klo 11.15-
14  kieliluokka B, 2 krs  
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja, 
FM, DI Sari Helena Nyrhinen
Kurssilla saat tietoa energiahoitamisen 
perusteista, tutustut eri tekniikoihin ja nii-
den mahdollisuuksiin. Mukaan tarvitset vain 
ripauksen uteliaisuutta ja avointa mieltä. 
Kaikki meissä ja ympärillämme värähte-
lee luonnonlakien mukaisesti. Voiko väräh-
telyyn vaikuttaa? Mitä tiede sanoo? Miten 
eri tekniikat toimivat ja mihin ne perustu-
vat?.  Ilmoitt. viimeistään 16.11. mennessä. 
Ei alennuksia.

Kurssisuunnittelusta vastaa tekstiilityön 
opettaja Aune Keinänen, lisätiedot p. 040 
680 3808, aune.keinanen@linnala.fi.

TEKSTIILITYÖ JA 
ERIKoISTEKNIIKAT 

150105s Vaateompelu 32 t 80 €
ma 10.9.-12.11. klo 17-20 tekstiililk, 3. krs 
Käsityönopettaja, KM Jonna Perälä
Ommellaan yksinkertainen vaate valmis-
kaavoja hyödyntäen. Sopii sekä vaateompe-
lun perusasioiden kertausta kaipaaville, että 
aktiiviharrastajille. Voit myös tulla muodis-
tamaan tai korjaamaan hyvälaatuisen vaat-
teen. Omat kaavalehdet, kankaat, lisätarvik-
keet ja työvälineet mukaan jo aloituskerralle. 
Kokoontumiskerrat: 10.9., 17.9., 24.9., 8.10. 
15.10., 29.10., 5.11., ja 12.11. 

151010s Nypläys, perusteet/jatko  
27 t 68 €
ke 12.9.-14.11. klo 17-19.15 tekstiililk, 3. krs 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Kerrataan nypläyksen perusteet ja pitsin 
kiinnitys. Edetään tekniikassa laakalanka-
pitseihin ja kokonaan nyplättyihin liinoihin. 

151012s Oksahimmeli 8 t 26 €
pe 14.9. klo 17-19.15 ja la 15.9. klo 10-14 
tekstiililk, 3. krs 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Kootaan pajun, koivun, pihlajan tai vaikkapa 
koristepuiden tai-pensaiden oksista himmeli, 
joka koristellaan esim. tuoreilla, taipuisilla koi-
vunoksilla ja pajunkuorella. Himmeliin voi laittaa 
ulkokäyttöön sopivan valosarjan tai aurinkoken-
nolla varustetun lampun. Oksahimmelin esittely 
ke 5.9. klo 16-18.30 POP-UP käsityö tilaisuu-
dessa Linnalan aulassa. Ilmoittautuneille ohjeet 
materiaalin keruusta ja tarvittavista välineistä. 

TEKNINEN TYÖ 
150205s Tekninen työ A 36 t 108 €
ma 24.9.-26.11. klo  17-20 
SAMI, Vipunen, Puusampo 
Hienopuuseppä Miia Pesonen
Käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta oppi-
laiden omien suunnitelmien pohjalta. Materi-
aalina puu. Opiskelijat vastaavat itse materi-
aalikustannuksista.

150210s Tekninen työ B 36 t 108 €
ma 24.9.-26.11. klo  17-20  

SAMI, Vipunen, Puusampo 
Puuseppämestari Raimo Viinanen
Käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta oppi-
laiden omien suunnitelmien pohjalta. Materi-
aalina puu. Opiskelijat vastaavat itse materi-
aalikustannuksista.

KädENTAIToJEN 
LYHYTKURSSIT 

Seuraavat lyhytkurssit järjestetään yhteis-
työssä Taito Itä-Suomi ry:n kanssa Taito Sho-
pissa, os. Puistokatu 7. Materiaalit ostetaan 
Taito Shopista, ellei kurssin kohdalla muuta 
mainita. Lyhytkursseista ei myönnetä alen-
nuksia.

150320s Sisustustekstiilit ja kuulerit 
huovuttamalla 9 t 30 €
ke 19.9., 26.9. ja 3.10. klo 17-19.30.
Artesaani Teija Louhelainen
Oletko hurahtanut huovutukseen ja luonto on 
intohimosi! Huovuta erilaisia sisustustekstii-
lejä esim. istuinalunen, pannunalunen, kyn-
nysmatto tai pehmeitä irtokiviä. Tuttujen kuu-
lerimallien lisäksi uutuutena kettu ja kissa. 
Mallikappaleet nähtävänä Taito Shopissa. 

150321s Hopealusikka- ja hartsikorut 
9 t 30 €
ti 6.11., 20.11. ja 27.11. klo 17-19.30.
Artesaani Teija Louhelainen
Kierrätä kauniit vanhat hopealusikat koruiksi. 
Teemme riipuksia, korvakoruja, sormuksia ja 
rannekoruja. Kurssille tarvitset omia hopea- 
tai alpakkalusikoita materiaaliksi. Mallikap-
paleet nähtävänä Taito Shopissa. 

150322s Valaistu paperikranssi 6 t 22 €
ke 7.11. ja 14.11. klo 12-14.30.
Artenomi Maarit Lampinen
Herkät kranssit paperista ja rautalangasta 
kastotekniikalla luovat rauhaisan joulutunnel-
man. Mallikappale nähtävänä Taito Shopissa. 

150325s Tunnelmalliset  
mosaiikkilyhdyt 7 t 24 €
to 22.11. klo 17 -20.15 ja 29.11.  
klo 17 -19.30.
Artesaani Teija Louhelainen
Lyhdyllä luot tunnelmaa pimeisiin iltoihin. 
Kaunis lyhty valmistetaan lasimosaiikkipa-
loista ja sisälle laitettu kynttilä tuo kauniin 
pinnan eloon. Mallikappaleet nähtävänä Taito 
Shopissa. 

KädENTAIToJEN TYÖPAJAT 

LINNALA POP-UP - käsityö
ke 5.9. klo  16-18.30 Linnala, aula 
Tekstiilityön opettajat Aune Keinänen ja  
Leila Lajunen
Työpajassa valmistetaan heijastimia. Syksyn 
kurssien esittelyä, mm. oksahimmeli. Vapaa 
pääsy, materiaalimaksu 2 €. 

KoTITALoUS  
Ravintolakokki Seija Lytsy. Opetuskeittiö, 
aulakrs. Kurssimaksu sisältää tarvikkeet. Ei 
alennuksia.

120105s Makumatka Italiaan 4 t 24 €
la 8.9. klo 12-15
Tutustutaan italialaiseen ruokakulttuuriin val-
mistaen erilaisia italialaisia ruokia ja leivon-
naisia.

120110s Japani - sushin luvattu maa  
4 t 24 €
la 6.10. klo  12-15
Tutustutaan japanilaiseen ruokakulttuuriin ja 
valmistetaan erilaisia japanilaisia herkkuja.

120115s Kokkaillaan kasviksista 
4 t 24 €
la 27.10. klo 12-15
Maistuvia kasvisruokia arkeen ja juhlaan. Val-
mistetaan erilaisia kasvisruokia ja leivonnaisia 
tutustuen uusiin ja vanhoihin lihankorvikkeisiin.

120120s Suklaaleivonnaisia 4 t 24 €
la 24.11. klo 12-15
Valmistetaan erilaisia suklaaleivonnaisia niin 
arkeen kuin juhlaan. 

120125s Uusia makuja joulupöytään 
4 t 24 €
la 1.12. klo 12-15
Oiva tilaisuus tulla valmistamaan ja maiste-
lemaan uusia makuja joulupöytään. Tutuista 
jouluisista raaka-aineista valmistetaan uusia 
ja maistuvampia herkkuja.

Nikkarointia, 
Uusia makuja 

Kuva: Aune Keinänen
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savonranta

kerimäki
Yhteystiedot: Linnalan toimisto, 
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna,  
p. 015 511 80. Ks. sivu 2.
Kurssisuunnittelu: 
Aluerehtori Eero Korhonen, p. 040 680 
3810 tai eero.korhonen@linnala.fi
Kerimäen toimipiste, Puruvedentie 55  
LH 1, 58200 Kerimäki
Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2.
Opetuspaikkojen osoitteet:
Kerimäen Koulukeskus A, Koulutie 4  
Kerimäen koulukeskus B, Koulutie 2-4  
Kerimäen kirjasto, Kerimäentie 6 
Kerimäen Monkkari, Koulutie 4  
(koulukeskuksen entinen  
teknisen työn luokka)
Kerimäen Liikuntahalli, Koulutie 2 
Lemmenmäen palvelukoti,  
Lemmenmäentie 5 A 
Louhen koulu, Juurelantie 12
Kylätalo Nousula, Kerimäen Silvola,  
Koivumäentie 3  
Makkolan Päivölä, Ainontie 165 A   

YHteiskUnta
621041s Ikäihmisten virikeryhmä 32 t
ke 19.9.-12.12. klo 12-14  
Kerimäen kirjasto, kokoustila 
Aluerehtori Eero Korhonen 
Tavoitteena on keskusteluin ja luennoin käsitellä 
yhteiskunnassa, itse kunkin elämässä ja lähiym-
päristössä tapahtuvia asioita sekä aktivoida säi-
lyttämään oma vireytensä ja toimintakykynsä. 
Uusien asioiden lisäksi muistellaan yhdessä 
myös menneitä aikoja. MAKSUTON KURSSI. 

mUsiikki
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen musiikin 
yksilöopetukseen ma 20.8. klo 9 alkaen Lin-
nalan toimistoon p. 01551180.

617081s Piano 15 min 80 €
Kerimäen Koulukeskus A, lk 5
alk. ilm. myöh.
KM Maarit Honkanen
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta.  
Yksilöopetus 15 min.

617083s Piano, Anttola 15 min 80 €
Kerimäki, Anttolan koulu
ti 18.9.-4.12. klo 14.00-15.15
Muusikko Tuomo Hokka
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetus 15 min.

617085s Piano, Louhi 15 min 80 €
Kerimäki, Louhen koulu
ti 18.9.-4.12. klo 15.30-17.00
Muusikko Tuomo Hokka
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetus 15 min.

617087s Kitara ja sähköbasso 15 min 80 €
Kerimäen koulukeskus A, musiikkilk
ma 17.9.-3.12. klo 15.00-16.30
Muusikko Jani Hokka
Kitaransoiton alkeis- ja jatko-opetusta. Soitti-
men kautta myös teorian opiskelua.
Yksilöopetus 15 min.

617101s Bändikurssi 22 t 46 € 
Kerimäen koulukeskus A, musiikkilk
ma 17.9.-3.12. klo 17.00-18.30
Muusikko Jani Hokka

Tavoitteena on kehittää bändisoittamista ja 
oman instrumentin hallintaa.

teatteri, iLmaisU Ja 
kirJaLLisUUs

619012s Lapsiteatteri 15 t 36 €
Alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin
Kerimäen Koulukeskus A  
KM Maarit Honkanen

iLmaisU
619021s Sanataidepaja 12 t 33 €
ke 19.9.-28.11. klo 18-19.30 Kerimäen 
Koulukeskus B, lk 110 Joka toinen viikko
FM, sanataideohjaaja Anneli Pulkka
Sanataide on luovaa kielellistä ilmaisua: luo-
vaa kirjoittamista, omia tekstejä, tarinoita, 
runoja, kirjoja, huumoria, kauhua, jännitystä, 
fantasiaa ja mielikuvitusta. Pajassa siis kirjoi-
tetaan, luetaan ja tutustutaan sanoihin elin-
voiman ja luovuuden lähteenä. Pääset löy-
töretkelle omaan elämääsi. Kokoontuu joka 
toinen viikko. 

619031s Lukupiiri kehitysvammaisille 6 t
Lemmenmäen palvelukoti, Kerimäki Joka
toinen viikko ti 18.9.-27.11. klo 17-17.45
Tuntiopettaja Maritta Luukkanen

tietotekniikka 
620021s Seniorien tietotekniikka 
jatko 30 t 69 €
ma 1.10.-10.12. klo 16.15-18.30 Kerimäen 
Koulukeskus B, lk 112, atk-lk 
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Opiskellaan tekstin- ja kuvankäsittely sekä 
sosiaalinen media älypuhelimella ja tieto-
koneella. Muutama vapaa paikka. Alennettu 
hinta 48,30 € (63 v. täyttäneet ja eläkeläiset).

620033s Ummikon tietotekniikka 
27 t 62 €
to 4.10.-5.12. klo 16.15-18.30 
Kerimäen Koulukeskus B, lk 112, atk-lk 
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Tietotekniikan peruskurssi kaikenikäisille. Win-
dows 10, tekstinkäsittely, Internet ja sähköposti. 
Kokoontumiset torstaisin, paitsi päätöskerta ke 
5.12. Oman kannettavan voi ottaa mukaan.

kieLet
611011s Englannin kielen perustaso 
22 t 46 €
ti 18.9.-4.12. klo 18-19.30 
Kerimäen Koulukeskus A, lk 13 
FK Sirpa Lintunen
Sopii englantia noin 2-3 vuotta opiskelleille. 
Oppimateriaalista sovitaan ensimmäisellä ker-
ralla. 

kUvataiteet Ja mUotoiLU
614035s Lasinsulatus 12 t 33 € 
ke 5.9.-26.9.klo 18.15-20.30 
Kerimäen Monkkari
Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen
Valmistetaan sulatuslasista koruja, lautasia, 
vateja sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Työt teh-
dään sulattamalla lasilevyjä yhteen tai sulatta-
malla lasi valmiiseen muottiin. Laseja voit ostaa 
opettajalta. Polttomaksu 10 € sisältyy hintaan.

614011s Posliininmaalaus 33 t 62 €
ma 17.9.-3.12.  klo 11-13.30 
Kerimäen Monkkari
Tuntiopettaja Seija Kautonen
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin posliininmaa-
lausta harrastaneille. Perehdytään perustyö-
tapoihin ja tekniikkoihin, kehitetään sommit-
telua ja luovuutta. Myös koristelua. Kerrataan 
aiemmin opittua. 

käDentaiDot  

LINNALA POP-UP – käsityö
ti 4.9. klo 16-18.30 Kerimäen kirjasto, 
kokoustila Tekstiilityön opettajat 
Aune Keinänen ja Leila Lajunen
Työpajassa valmistetaan heijastimia. Syk-
syn kurssien esittelyä. Vapaa pääsy, mate-
riaalimaksu 2 €. 

615004s Kerimäen päiväkäsityö 24 t 50 €
pe 28.9.-23.11. klo 10-12.30 
Kerimäen kirjasto, kokoustila 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita lankatöi-

hin ja makrameesolmeiluun: esim. makra-
mee-pöllö ja neulakinnastekniikka. Punontaa 
kahvipusseista ja kierrätyshuovasta. 

615041s Vaateompelu 32 t 61 €
ti 11.9.-13.11. klo 17-20
Kerimäen kirjasto, kokoustila 
Käsityönopettaja, KM Jonna Perälä
Ommellaan vaate valmiskaavoja hyödyntäen. 
Kaavat muokataan oman maun ja mittojen 
mukaisiksi. Sopii sekä vaateompelun perus-
asioiden kertausta kaipaaville, että aktiivi-
harrastajille. Voit myös tulla muodistamaan 
tai korjaamaan vanhan hyvälaatuisen vaat-
teen. Omat kaavalehdet, kankaat ja työväli-
neet mukaan jo aloituskerralle. Kokoontuu: 
11.9., 18.9., 25.9., 9.10., 16.10., 30.10., 6.11. 
ja 13.11. 

615023s Huonekalujen verhoilu/entisöinti 
44 t 74 €
ke 19.9.-5.12. klo 17-20 Kerimäen Monkkari 
artenomi Jaana Lundberg
Perinteistä, teollista verhoilua, ompelua, pie-
net pintakäsittelyt uusille ja vanhoille kalus-
teille. Petsaus, lakkaus, maalaus ja ootraus 
puisille kalusteille. Mahdollisuus valmistaa 
omia öljymaaleja pigmenteillä. Materiaali- ja 
työvälinehankinnat voi tehdä opettajan kautta. 

615012s Mosaiikkikurssi, 15 t 36 €
ke 19.9.-17.10. klo 12-14.30 
Kylätalo Nousula, Kerimäen Silvola 
Artesaani Merja Kuismanen
Mosaiikkia kierrätyslaatoista ja posliiniasti-
oista. Päällystetään esim. ruukkuja, vateja, tar-
jottimia ja peilinkehyksiä. Liima- ja saumausai-
neista erillinen korvaus käytön mukaan. Ensim-
mäisellä kerralla valmistetaan pieni aurinko-
sieppari, johon materiaalit kurssipaikalta. 

615015s Kudonta ja käsityöt, 
Makkola 33 t 62 €
ti 25.9.-11.12. klo 18.30-20.45 Päivölä 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Kudontaa ja lankatöitä. Valmistetaan koris-
teita ja sisustus- ja käyttötekstiilejä erilaisin 
tekniikoin. 

LiikUnta
616011s Terveysliikunta 15 t 36 €
to 20.9.-13.12. klo 16.15-17.15 
Kerimäen Koulukeskus A 
Ohjaaja Mariya Loginova
Pyritään herättämään kiinnostus liikuntahar-
rastusta kohtaan ja kehittämään kehon not-
keutta ja vireyttä vaihtelevan liikunnan avulla. 

616013s Miesten 
liikuntakasvatus 15 t 36 €
to 20.9.-13.12. klo 20.30-21.30 
Kerimäen Liikuntahalli 
Ohjaaja, PT
Olli-Pekka Pöllänen 
Monipuolisesti erilaisia lihaskuntoharjoituksia, 
pallopelejä ja lihashuoltoa rennossa seurassa. 

616015s Seniorijumppa 15 t 36 €
pe 21.9.-7.12. klo 10-11 
Kerimäen Liikuntahalli 
Ohjaaja, PT
Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa ter-
veyden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi. Alennettu 
hinta 25,20 € (63 v. täyttäneet ja eläkeläiset) 

616019s Niska-hartiajumppa 7 t 17 €
pe 21.9.-7.12. klo 11.30-12 
Kerimäen Liikuntahalli 
Ohjaaja, Personal Trainer Olli-Pekka Pöllänen
Niska-hartiajumppaa. Liikkeet tehdään tuo-
lilla ja tuolia apuna käyttäen sekä seisten. 
Sopii myös liikuntarajoitteisille ja taukojum-
paksi kotona taikka työssä. Huom! kurssi-
maksulla 17 € laskutus tai kertamaksu 2,50 
€ käteismaksulla suoraan ohjaajalle. 

616021s Työikäisten kuntosaliryhmä 
15 t 39 €
ti 18.9.-4.12. klo 18-19 
Kerimäen Liikuntahalli 
Ohjaaja, PT 
Olli-Pekka Pöllänen
Monipuolista ja tehokasta lihaskuntoharjoit-
telua terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. 
Yhteinen alku- ja loppuverryttely ja kiertohar-
joittelua kuntosalilaitteilla. Sopii sekä naisille 
että miehille. Ensimmäisellä kerralla tutustu-
taan laitteisiin. 

616023s Seniorikuntosali 15 t 39 €
ke 19.9.-5.12.klo 10-11 
Kerimäen Liikuntahalli 
Ohjaaja, PT 
Olli-Pekka Pöllänen
Ohjausta kuntosalilaitteiden turvalliseen 
käyttöön. Sisältää alkulämmittelyn ja venyt-
telyt. Ohjattua kuntoilua rauhalliseen tah-
tiin. Sopii sekä naisille että miehille. Ensim-
mäisellä kerralla tutustutaan laitteisiin. Alen-
nettu hinta 27,30 € (63 v. täyttäneet ja elä-
keläiset)

616017s Naisten liikuntakasvatus, 
Anttola 15 t 36 €
ti 18.9.-4.12. klo 19.30-20.30 
Anttolan koulu, sali 
Ohjaaja, PT
Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa 
terveyden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi. 

616018s Naisten ja miesten liikunta-
kasvatus, Makkola 15 t 36 €
to 20.9.-13.12. klo 18-19 Päivölä 
Ohjaaja Mariya Loginova
Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa ter-
veyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi. Ota 
oma matto mukaan. 

kaHvakUULa
616025s Kahvakuula 15 t 36 €
ma 17.9.-3.12. klo 18-19 
Kerimäen Liikuntahalli 
Kahvakuulaohjaaja, PT
Olli-Pekka Pöllänen
Tule kokeilemaan erittäin tehokasta ja muka-
vaa harjoitusmuotoa, joka kehittää lihaskuntoa, 
hapenottokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Huom. tarvitset oman kahvakuulan ryhmään 
osallistuaksesi. Naisille suositeltavin kahva-
kuulan paino 6-12 kg ja miehille 10-16 kg. 

616027s Kahvakuula, Anttola 15 t 36 €
ma 17.9.-3.12. klo 19.30-20.30 
Anttolan koulu, sali 
Kahvakuulaohjaaja, PT
Olli-Pekka Pöllänen
Tarvitset oman kahvakuulan, joka on tarkoi-
tettu ulkokäyttöön. Naisille suositeltavin kahva-
kuulan paino on 6-12 kg ja miehille 10-16 kg. 

Yhteystiedot: Linnalan toimisto,  
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna,
p. 015 511 80. Ks. sivu 2.
Kurssisuunnittelu: 
Aluerehtori Eero Korhonen, p. 040 680 3810 
tai eero.korhonen@linnala.fi
Kerimäen toimipiste, Puruvedentie 55 LH 1, 
58200 Kerimäki
Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2.
Rönkkötalo, Rönkönvaarantie 801
Savonrannan koulu, Kangastie 5
Vuokalan mylly Lamminniementie 6
Savonrannan seurakuntakoti Pappilantie 17
 

YHteiskUnta Ja 
kansaLaistaiDot 

510405s Ennakoivan ajon koulutus, 
EAK65+ 6 t
ke 7.11. klo 9-15 Savonrannan 
seurakuntakoti. Yhteyspäällikkö Eini Karvonen
EAK65+ - perustuu osallistujien tekemiin 
ennakkotehtäviin - käsittelee osallistujien 
omia vahvuuksia ja heikkouksia kuljettajana 
- on keskusteleva ja vuorovaikutteinen - on 
räätälöity 65 vuotta täyttäneille autoilijoille. 
Koulutuksen aikana käsitellään ikääntymi-
sen vaikutusta ajokykyyn ja -taitoon, ikäryh-
mälle tyypillisiä onnettomuusriskejä ja anne-
taan vinkkejä vaaratilanteiden välttämiseksi. 
Ennakkotehtävänä on lyhyt muutaman kysy-

myksen sisältävä itsearviointitehtävä. Yhteis-
työssä Liikenneturva. Ilm. viim.19.10. 

mUsiikki 
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen musiikin 
yksilöopetukseen ma 20.8. klo 9 alkaen Lin-
nalan toimistoon p. 01551180.

517106s Jouhikonsoittokurssi 20 t 54 €
la 17.11. ja 1.12 klo 10-14 ja su 18.11. 
ja 2.12. klo 10-14 Savonrannan koulu  
MuM Eila Hartikainen
Iloisen yhdessäolon merkeissä soitetaan perin-
teistä Savonrantalaista Villas-mallin jouhikkoa. 
Kaikki jouhikon omistajat innolla mukaan! 

517082s Pianon ja viulun 
yksilöopetus 70 € 
4.9.-20.11. ti klo 13-17.00 
Savonrannan koulu, musiikkilk  
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Opetuskertoja on 11.

YHteissoittorYHmät 
517104s Bändikurssi 22 t 46 €
ti 4.9.-20.11. klo 17.15-18.45 
Savonrannan koulu, musiikkilk 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Yhtyesoiton harjoittelua ja uusien biisien 
opettelua esiintymisiä varten. Myös yksi-
löohjausta eri instrumenteissa. Kurssin 
lopussa tehdään äänite. Ei ikärajaa. Nyt 
uusia soittajia rohkeasti mukaan bändisoi-
ton fiilikseen! 

517105s Kansanmusiikkikurssi 22 t 46 €
ti klo 4.9.-20.11. 18.45-20.15 
Savonrannan koulu, musiikkilk 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Harjoitellaan suomalaisia ja muitakin 
iskelmä-, viihde-, ja kansanlauluja ryhmän 
toiveiden mukaan myös äänissä ja eri kielil-
läkin. Täällä opit myös äänenkäyttöön liittyviä 
asioita. Soittajat myös tervetulleita. Nuotinlu-
kutaito ei välttämätöntä. Älä arastele, mukaan 
vain! Ei kokoonnu viikolla 43. 

tietotekniikka
520033s Ummikon tietotekniikka 42 t 75 €
la 6.10.2018-26.1.2019 klo 8.30-13.15
Savonrannan koulu, tietokonelk 
Joka toinen viikko
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Pilvipalvelut, valokuvien tuonti koneelle ja 
käsittely, kuvakirjat, sosiaalinen media ja äly-
puhelimet. La 6.10., 20.10., 10.11., 24.11., 
8.12., 12.1. ja 26.1. 

kieLet
Matkailuenglannin intensiivikurssi 
16 t  38 € 
ti 4.9., to 6.9., ti 11.9. ja to 13.9. klo 17.30-
20.30 Savonrannan koulu
Tuntiopettaja Nicola Harris
Matkailusanastoon keskittyvä intensiivi-
kurssi. Oppimateriaalista sovitaan ensim-
mäisellä kerralla.

käDentaiDot 
515014s Käsin tekemisen iloa Vuokala 
24 t 50 €
ke 19.9.-14.11.  klo 14.45-17.15 
Vuokalan mylly, käsityötila 
Artenomi Anu Redsven
Valmistamme käsitöitä perinteisin ja ajan-

kohtaisin tekniikoin, neulontaa, virkkausta ja 
pientä kaunistusta kotiin. Materiaalikulut teh-
tävän työn mukaan. Normaalihinta 49 € Alen-
nettu hinta 35 € (63 v. täyttäneet ja eläkeläiset) 

515015s Käsin tekemisen iloa 
Rönkkötalo 30 t 59 €
ke 19.9.-28.11. klo 17.45-20.15 Rönkkötalo
Artenomi Anu Redsven
Valmistamme käsitöitä perinteisin ja ajan-
kohtaisin tekniikoin, neulontaa, virkkausta ja 
pientä kaunistusta kotiin. Materiaalikulut tehtä-
vän työn mukaan. Normaalihinta 59 € Alennettu 
hinta 41,30 € (63 v. täyttäneet ja eläkeläiset) 

515016s Ihan pihalla 12 t 33 €
ti 4.9.-25.9. klo 10-12.30 
Vuokalan mylly, käsityötila 
Tekstiilityön opettaja Leila Lajunen
Pihakoristeita erilaisista materiaaleista: piha-
peikot, valokuusi, valopallo ja pitsibetoni. 
Sovitaan töistä ja tarvikkeista ensimmäisellä 
kerralla. Enintään 8 opiskelijaa. 

515022s Puutyö- ja entisöintikurssi 
33 t 62 €
ma 17.9.-3.12. klo 18-20.30 
Savonrannan koulu, puutyölk 
Teknikko Timo Portaankorva
Pieniä puutöitä sekä huonekalujen entisöin-
tiä ja korjausta. 

Kuva: Merja Kuismanen
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punkaharju

enonkoski

Yhteystiedot: Linnalan toimisto,  
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, p. 
015 511 80. Ks. sivu 2.

Kurssisuunnittelu:
Aluerehtori Eero Korhonen, p. 040 680 3810 
tai eero.korhonen@linnala.fi
Kerimäen toimipiste, Puruvedentie 55 LH 1, 
58200 Kerimäki
Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2.

Opetuspaikkojen osoitteet:
Punkaharjun seurakuntatalo, Oikotie 10
Punkaharjun koulu, Palomäentie 2
Punkaharjun alakoulu, Kouluniementie 16
Punkaharju-talo, Kauppatie 20
Kulennoisten koulu, Kulennoisten  
koulutie 115
Hiukkajoen kylätalo, Susiniementie 12
Vaaran kylätalo, Vaarantie 306
Särkilahti, ent. koulu, Kiviapajantie 3541
Punkaharjun kirjasto, Tehtaantie 5

Musiikki 
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen
musiikin yksilöopetukseen ma 20.8. klo  9 
alkaen Linnalan toimistoon p. 01551180.

717051s Naiskuoro 22 t 46 €
ti 18.9.-4.12. klo 18-19.30 
Punkaharjun koulu, musiikkilk 
Musiikinopettaja Esko Alanen
Naiskuorolle sovitettua kevyttä ohjelmistoa. 
Alennettu hinta 32,20 € (63 v. täyttäneet ja 
eläkeläiset). 

717053s Mieskuoro 22 t 46 €
ti 18.9.-4.12. klo 18.30-20 
Punkaharjun seurakuntatalo 
Tuntiopettaja Tatjana Korpelainen 
Osittain uusiutuvalla ohjelmistolla. Tervetu-
loa myös nuoremmat miehet. Laulua har-
rastaville harjoitusten yhteydessä perusteel-
lista äänen käytön koulutusta. Alennettu hinta 
32,20 € (63 v. täyttäneet ja eläkeläiset). 

717061s Pelimannit 25 t 52 €
la 22.9.-15.12. klo 10-13.45 
Punkaharjun alakoulu
Muusikko, kulttuurituottaja (AMK) Olli Knuth
Sovitettua kansanmusiikkia ja vanhaa tans-
simusiikkia. Kokoontuu viisi kertaa syksyllä. 
Alkaa 22.9. Muut kokoontumiskerrat sovi-
taan ryhmässä. 

717063s Puhallinorkesteri, Kulennoinen 
33 t 62 €
to 20.9.-13.12. klo 18-20.30 
Punkaharjun Kulennoisten koulu 
Tuntiopettaja Jari-Matti Vänttinen
Ohjelmisto koostuu tanssi- ja viihdemusii-
kista sekä kevyestä klassisesta perinteiseen 
seitsikkomusiikkiin. 

717065s Harmonikansoitto,
Hiukkajoki 15 min 80 €
ti 18.9.-4.12. klo 15-16.30 
Hiukkajoen kylätalo 
Muusikko Voitto Torpakko
Harmonikansoiton perus- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetus 15 min. Kurssi alkaa, mikäli 
ilmoittautuneita on vähintään 5. 

717084s Piano, Kulennoinen 15 min 80 €
Alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin.

Kulennoisten koulu
KM Maarit Honkanen
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetus 15 min.

iLMaisu
719021s Runopiiri, Punkaharjun 
lausujat 33 t 62 €
ke 12.9.-28.11. klo 15-17.15 
Punkaharjun koulu 
Ohjaaja Kaarina Lavonen
Sukella runojen maailmaan! Opit ilmaisemaan 
itseäsi persoonallisella tavallasi ja saat esiin-
tymisvarmuutta. Tutustut monipuolisesti runo-
uteen. Ääni-, hengitys-, rentoutus- ja impro-
visaatioharjoituksia. Esiinnymme yhdessä 
Punkaharjun laulajien kanssa. Järjestämme 
myös kaikille avoimen Runokahvila Open Mic 
-tapahtuman innostaaksemme uusia kirjoit-
tajia ja esiintyjiä. Tule mukaan kokeilemaan!

TieToTekniikka 
720032s Android älypuhelin 12 t 28 €
Punkaharjun koulu  
ke 5.9. ja 12.9. klo 16.15-18.30
pe 7.9. ja 14.9. klo 16.15-18.30
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Enemmän irti älypuhelimesta: puhelintoi-
minnot, asetukset, päivittäminen, sähkö-
posti, WhatsApp ja muut kiinnostavat puhe-
limen toiminnot.

kuVaTaiTeeT ja MuoToiLu
714011s Kuvataide 36 t 66 €
ma 3.9.-26.11. klo 17-19.30 
Punkaharjun koulu, kuvataidelk 
Kuvataiteilija (AMK) Pauliina Sairanen
Opiskellaan 5 eri teemaa lukuvuoden aikana. 
Syksyllä teemat ovat akryylimaalaustek-
niikka (tai vaihtoehtoisesti öljyvärimaala-
ustekniikka) ja akvarellimaalaustekniikka, 
sekä muotoiluteema (käyttöesine keramii-
kasta), keväällä öljyväri- ja guassimaalaus-
tekniikat. Syyslukukaudella perehdytään eri-
tyisesti varjostamiseen, jota harjoitellaan lyi-
jykynäpiirroksissa. Tekniikoiden opiskelun 
ohessa opitaan myös sommittelua, väriop-
pia ja luovaa ilmaisua. Lukuvuoden taidehis-
toriassa tutustumme modernin taiteen his-
toriaan. Osa materiaaleista sisältyy opetuk-
seen ja osa tuodaan itse. Opastetaan värien 
ja materiaalien hankinnassa. Sopii aloitteli-
joille ja pidempään kuvataidetta harrasta-
neille. 

714013s Posliininmaalaus 33 t 62 €
ke 19.9.-5.12. klo 17.30-20 
Punkaharjun koulu, kuvataidelk 
Tuntiopettaja Tuija Poutanen
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin posliininmaa-
lausta harrastaneille. Perehdytään perustyö-
tapoihin ja tekniikoihin, kehitetään sommit-
telua ja luovuutta. Saadaan tietoa materiaa-
leista ja väreistä. 

714032s Keramiikkakurssi 12 t 33 €
ti 25.9.-16.10. klo 18.30-20.45 
Punkaharjun koulu, tekstiilityön lk 
Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen
Tehdään käyttö ja koriste-esineitä savesta 
käsinrakentamalla. Opetellaan koristelume-
netelmiä ja esineiden lasittaminen. Enintään 
8 opiskelijaa. 

kÄDenTaiDoT

LINNALA POP-UP - käsityö
ma 10.9.klo 15-17.30 Kirjasto Punkaharju 
Tekstiilityön opettajat Aune Keinänen ja 
Leila Lajunen
Työpajassa valmistetaan heijastimia. 
Syksyn kurssien esittelyä. Vapaa pääsy, 
materiaalimaksu 2 €. 

714035s Lasinsulatus 9 t 30 €
ti 30.10.-13.11. klo 18.30-20.45 
Punkaharjun koulu, teknisentyönlk 
Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen
Valmistetaan sulatuslasista koruja, lautasia, 
vateja sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Työt teh-
dään sulattamalla lasilevyjä yhteen tai sulatta-
malla lasi valmiiseen muottiin. Laseja voit ostaa 
opettajalta. Polttomaksu 10 € sisältyy hintaan. 

715011s Kudonta ja iltakäsityöt  
36 t 66 €
to 6.9.-13.12. klo 17-19.15 
Punkaharju-talo, kokoushuone 202 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Kudontaa, lankatöitä, kirjontaa ja tuftausta. 
Valmistetaan käyttö- ja koristetekstiilejä eri-
laisin tekniikoin. Ei kokoonnu to 13.9. 

715021s Puu- ja metallityöt 33 t 62 €
to 20.9.-13.12. klo 17.30-19.45 
Punkaharjun koulu, teknisentyönlk 
KM Jorma Palo
Valmistetaan puusta ja metallista koriste- ja 

käyttöesineitä. Lisäksi huonekalujen enti-
söintiä. 

715023s Verhoilu 44 t 74 €
ke 19.9.-5.12. klo 17-20 Punkaharju-talo 
Tuntiopettaja Eija Hirvonen 
Uudista vanha huonekalu (ei sohvia). Voit 
tehdä joko pienimuotoisen uudistuksen tai 
perusteellisen verhouksen. Kankaista ja 
materiaalihankinnoista sovitaan ensimmäi-
sellä kerralla. Enintään 8 opiskelijaa. 

715018s Hiukkajoen käsityöryhmä 
30 t 59 €
ti 18.9.-27.11. klo 12-14.30 
Hiukkajoen kylätalo 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Perinteisiä ja ajankohtaisia käsityötekniikoita: 
kudonta, lankatyöt, kankaankuviointi ja huovu-
tus. Ota mukaan kouluaikainen käsityöpussisi. 

715031s Käsityöryhmä, Vaara 24 t 50 €
to 4.10.-15.11. klo 10-13 Vaaran kylätalo 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen  
Nypläys ja lankatyöt jatkuvat uusin aihein. 
Kierrätetään vanhat pitsit hyötykäyttöön ja 
kurkistetaan kirjontaan. Ota mukaan vanhoja 
pitsejä, lakanoita ja kudonnaisia. 

715033s Särkilahden käsityöryhmä 
12 t 33 €
ke 21.11.-12.12.  klo 17.30-19.45 
Särkilahti, ent. koulu 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Miniryijyjen ompelu jatkuu. Ideoita lankatöihin 
mm. kirjovirkkaus ja revontulivirkkaus. Kurkis-
tetaan kirjontaan ja valmistetaan persoonal-
lisia lahjapaketteja kotoisista materiaaleista. 

LiikunTa
716011s Hiukan Liikkuvat 15 t 36 €
ma 17.9.-3.12. klo 18.30-19.30 
Hiukkajoen kylätalo 
Oheisliikunnan ohjaaja Sanna Koski
Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa 
terveyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi. 
Yhteinen alku- ja loppuverryttely. 

716015s Hiukan Venyvät 15 t 36 €
ma 17.9.-3.12. klo 17.30-18.30 
Hiukkajoen kylätalo 
Oheisliikunnan ohjaaja Sanna Koski
Vastaa sisällöltään kevennettyä jumppaa 
tavoitteena säilyttää kehon liikkuvuus moni-
puolisella ohjelmalla ja ylläpitää lihaskuntoa. 

716021s Kahvakuula, Kulennoinen 
15 t 36 €
to 20.9.-13.12. klo 19-20 
Punkaharjun Kulennoisten koulu, liikuntasali  
Kahvakuulaohjaaja, pt
Olli-Pekka Pöllänen
Tule kokeilemaan erittäin tehokasta ja muka-
vaa harjoitusmuotoa, joka kehittää lihaskun-
toa, hapenottokykyä, tasapainoa ja liikku-
vuutta. Tarvitset oman kahvakuulan. Naisille 
suositeltavin kahvakuulan paino on 6-12 kg 
ja miehille 10-16 kg. 

Punkaharju valokuvissa –seminaari
Suomen Metsämuseo Luston auditorio, 8.9. 
klo 12-14.30, jonka jälkeen kahvit ja tilaisuus 
tutustua Ihmisiä harjulla -valokuvanäyttelyyn 
Lustossa ja Hotelli Punkaharjussa. Seminaa-
rin järjestää Kotiseutuna kansallismaisema –
hanke. Ks. tarkempi ohjelma www.lusto.fi

Yhteystiedot: Linnalan toimisto,  
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, 
p. 015 511 80. Ks. sivu 2.
Kurssisuunnittelu: 
Aluerehtori Eero Korhonen, p. 040 680 3810 
tai eero.korhonen@linnala.fi
Kerimäen toimipiste, Puruvedentie 55 LH 1, 
58200 Kerimäki
Enonkosken yhdyshenkilö: toimistosihteeri 
Minna Heiskanen, p. 044 345 3035 tai minna.
heiskanen@enonkoski.fi
Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2.
Opetuspaikkojen osoitteet:
Enonkosken koulu, Kirkkotie 3 A-B 
Enonkosken vanhustentalon kerhotila, 
Tervarannantie 12 D 11
Simanalan kylätalo, Enonkoskentie 1910
Kirjasto Enonkoski, Kirkkotie 1

Musiikki 
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 
musiikin yksilöopetukseen ma 20.8. 
klo 9 alkaen Linnalan toimistoon 
p. 01551180.

817051s Viihdekuoro 22 t 31 €
ma 17.9.-3.12.klo 17-18.30 
Enonkosken vanhustentalon kerhotila 

Musiikinopettaja Esko Alanen
Uudet ja entiset kuorolaiset tervetuloa! Alen-
nettu hinta 21,70 € (63 v. täyttäneet ja elä-
keläiset).   

817061s Harmonikansoitto, Simanala 
15 min 31 € 
to 20.9.-13.12. klo 16-18.30 
Simanalan kylätalo Muusikko Voitto Torpakko
Harmonikansoiton alkeis- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetus 15 min.  

817081s Kitara ja sähköbasso 15 min 31 €
to 20.9.-13.12. klo 17.30-19 
Enonkosken koulu, musiikkilk. Kitaransoi-
ton alkeis- ja jatko-opetusta. Yksilöopetus 
15 min.

TeaTTeri
819011s Näytelmäryhmä, Enonkoski
Alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin.
Enonkosken koulu, alakoulun sali

TieToTekniikka 
820032s Seniorien tietotekniikka 24 t 40 €
ti 4.9.-30.10. klo 16.15-18.30 
Enonkosken koulu 

Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Opiskelemme tärkeät perustoiminnot; Win-
dows 10, tekstinkäsittely, Internet, sähkö-
posti. Oman koneen voi ottaa mukaan. Alen-
nettu hinta 28 € (63 v. täyttäneet ja eläkeläiset) 

kÄDenTaiDoT  

LINNALA POP-UP – käsityö 
to 13.9. klo 15-18 Kirjasto Enonkoski 
Tekstiilityön opettajat Aune Keinänen ja 
Leila Lajunen
Työpajassa valmistetaan heijastimia. Syksyn 
kurssien esittelyä mm. oksahimmeli. Vapaa 
pääsy, tarvikemaksu 2 €.

815021s Puutyöt 33 t 45 €
ke 19.9.-21.11. klo 17-20 
Enonkosken koulu, teknisentyön lk  
Sami Mikkonen
Eri puutyömenetelmiä käyttäen valmistetaan 
kalusteita ja pikkuesineitä. Sopii vasta-alka-
jillekin, sekä miehille että naisille. Ryhmä 
kokoontuu 6 kertaa 4 tuntia ja 3 kertaa 3 
tuntia.

815023s Huonekalujen entisöinti ja 
verhoilu, Simanala 33 t 45 €
ti 18.9.-4.12. klo 18-20.30 
Simanalan kylätalo 
Artenomi Jaana Lundberg
Verhoillaan perinteisesti. Huonekalu voi olla 
myös moderni. Työt voi jättää kurssin ajaksi 
kylätalolle. Työkaluja saatavilla opettajalta. 

815011s Kudonta ja käsityöt, 
Simanala 33 t 45 €
ma 17.9.-3.12. klo 16-18.30 
Simanalan kylätalo 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Kudontaa ja lankatöitä. Valmistetaan koris-
teita sekä sisustus- ja käyttötekstiilejä eri-
laisin tekniikoin. 

815012s Oksahimmeli, Simanala 8 t 21 €
pe 21.9. klo 17-19.15 ja la 22.9. klo 10-14 
Simanalan kylätalo 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Kootaan pajun, koivun, pihlajan tai vaikkapa 
koristepuiden tai-pensaiden oksista himmeli, 
joka koristellaan esim. tuoreilla, taipuisilla 
koivunoksilla ja pajunkuorella. Himmeliin voi 
laittaa ulkokäyttöön sopivan valosarjan tai 
aurinkokennolla varustetun lampun. Oksa-
himmelin esittely to 13.9. klo 15-18 POP-

UP käsityö tilaisuudessa Enonkosken kirjas-
tossa. Ilmoittautuneille ohjeet materiaalin 
keruusta ja tarvittavista välineistä. 

815031s Enonkosken päiväkäsityö, 
Simanala 15 t 21 €
ma 15.10.-19.11. klo 13-15.15 
Simanalan kylätalo 
Tekstiilityön opettaja Aune Keinänen 
Kurkistetaan kirjontaan mm, perinteinen voh-
velikirjonta ja etupistokirjonta. Ideoita neu-
lontaan ja virkkaukseen. Valmistetaan per-
soonallisia lahjapaketteja kotoisista mate-
riaaleista. Punotaan kahvipusseista koreja 
ja kasseja. 

LiikunTa
816021s Kahvakuula 15 t 21 €
pe 21.9.-7.12. klo 19-20 
Enonkosken koulu, liikuntasali 
Kahvakuulaohjaaja, PT
Olli-Pekka Pöllänen
Tule kokeilemaan tehokasta harjoitusmuo-
toa, joka kehittää lihaskuntoa, hapenotto-
kykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. Ota oma 
kahvakuula mukaan, naisille suositelta-
vin kahvakuulan paino 6-12 kg, miehille 
10-16 kg. 

Kuva: Marianne Ketolainen, työ Marja-Liisa Turtia
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SENIORITYÖ, OmaIShOITajaTukI, ERITYISRYhmäT, YSTäväNTuvaT

mONIkulTTuuRINEN TYÖ

lINNalaN lEIkkIkOulu

Linnalan Seniorikeskus tarjoaa seniori-
ikäisille monipuolista päivätoimintaa. Päivä-
toimintaan sisältyvä ohjelma innostaa oppi-
maan ja kokeilemaan uutta, virkistää muis-
tia ja tukee kotona asumista. Toiminnan ja 
palvelun tarkoituksena on tukea ikääntyvän 
arkea kokonaisvaltaisesti. Seniorikeskus tar-
joaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssa-
käymiseen ryhmässä, mikä osaltaan estää 
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Päiväohjelma 
suunnitellaan asiakkaiden toiveiden ja miel-
tymysten mukaan:

Seniorikeskuksen päivätoiminta soveltuu kai-
kille seniori-ikäisille, jotka selviävät itsenäi-
sesti arjen pienistä askareista (ruokailu ja 
wc-käynnit). Arjen apuvälineet voivat olla 
mukana, kuten rollaattorit, pyörätuolit yms.
Seniorikeskuksen kerhopäivät ovat TI (mah-
dollisuus saunomiseen) ja TO klo 9-14 sekä 
PE klo 9-13 (muistisairaiden ryhmä mikäli 
osallistujia riittävästi). Päivämaksu on 18 € 
(saunoville 23 €) sisältäen ohjelman, aamu-
palan, lounaan ja päiväkahvin. Seniorikes-
kuksessa tarjotaan monipuolista omate-
koista kotiruokaa huomioiden myös erityis-
ruokavaliot.

Lisätiedot Marjo-Riikka Tiilikainen 
p. 040 6803 831.

Juttutupa
Juttutupa jatkuu keskiviikkoisin 19.9. klo 11 
-13 alkaen, mikäli ilmoittautuneita tulee riit-
tävästi (minimi 6). Kurssi on kohtaamispaikka 
afaattisille henkilöille. Tavoitteena on edis-
tää osallistumista, tukea kommunikoinnissa 
ja antaa vertaistukea. Kurssille voi osallis-
tua myös puhevammaisten tulkin tai avusta-
jan kanssa. Kokoontumispaikka on Linnalan 
seniorikeskus, käynti sisäpihalta, os. Pappi-
lankatu 6, Savonlinna. Kurssimaksu 72 € sis. 
10 kokoontumiskertaa ja kahvit. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen viim. pe 31.8. Linnalan 
Setlementti, Seniorikeskus p. 040 6803 831.

Omaishoitajatuki
Omaishoitajatuki on                   
omaishoitajille suunnattua 
ohjausta, neuvontaa ja kou-
lutusta yhteistyössä mm. Lin-
nalan opiston, Savonlinnan 
kaupungin, Savonlinnan seura-
kunnan, Savonlinnan seudun omaishoitajayh-
distyksen, Pieksämäen Omaishoitajat ry 
kanssa. Työntekijä ohjaa yksilöllisesti ja antaa 
vinkkejä omaishoitajuuteen liittyvissä asi-
oissa huolimatta siitä, onko kaupungin 
kanssa sopimuksen tehnyt hoitaja. Toimintoi-
hin voi osallistua, jokainen joka tarvitsee 
tukea läheisensä hoivaamiseen. Omaishoita-

jille suunnatut vertaistukiryhmät kokoontuvat 
maanantaisin Linnalan seniorikeskuksessa.
Ilmoitamme toiminnasta Itä-Savossa Linna-
lan palstalla. Lisätiedot Pirjo Jäntti p. 0440 
511 826 ja linnala.fi/omaishoitajatuki

Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyö tarjoaa useita vaihtoehtoja 
osallistua toimintaan, joka tuo iloa osallistu-
jien elämään. Vapaaehtoistyöstä kiinnostu-
neita otetaan mukaan toimintaan jatkuvasti. 

Ystäväntuvat
ovat vapaaehtoisten voimin toimivia pää-
sääntöisesti eläkeikäisille tarkoitettuja yhtei-
siä oleskelu ja kohtaamispaikkoja. Tunnelma 
ja yhteiset tekemiset syntyvät kävijöiden toi-
veista ja aktiivisuudesta.

Hernemäen ystäväntupa 
Haapavedentie 5b, avoinna ti klo 10–14
Mertalan ystäväntupa, Laakso-koti, 
Notkolantie 10, kokoontumisaika vaihtelee
Pääskylahden ystäväntupa, Kaartilantie 62, 
avoinna ma klo 10–12 
Tervetuloa mukaan toimintaan, joka lisää sosi-
aalisuutta, estää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä 
ja näin ollen tuo sisältöä elämääsi.
Lisätiedot Pirjo Jäntti, p. 0440 511 826 tai pirjo.
jantti@linnala.fi tai linnala.fi/ystavantuvat/

Tiistaipiiri 
Tiistaipiiri on toiminut Linnalassa usean vuo-
sikymmenen ajan. Siellä vapaaehtoiset käsi-
työharrastajat tekevät monenlaisia käsitöitä, 
joiden myyntituotto ohjataan seniorityölle. 
Tarvikkeet hankkii Linnalan seniorikes-
kus, käytämme myös paljon kierrätysma-
teriaalia. Kokoontumiset tiistaisin klo 13-16 
askartelu-/käsityöluokassa Linnalassa. Tar-
joamme osallistujille päiväkahvit. Tervetu-
loa mukaan!

Tosikokit
Tosikokit on äijäryhmä, joka kokoontuu Linna-
lan opetuskeittiössä. He valmistavat yhdessä 
ruokaa, leipovat ja ruokailun aikana ”paran-
tavat maailmaa”. Ryhmä tekee myös vapaa-
ehtoistyötä tarjoten osaamistaan Linnalan eri 
tapahtumissa. 

Muu vapaaehtoistyö
Mukaan kaivataan henkilöitä, joilla on 
osaamista ja taitoja esim. musiikin, liikun-
nan ja kädentaitojen alalta. Vierailut seni-
orikeskuksessa, Ystäväntuvilla, tuovat lisä-
arvoa tupien toimintaan ja antavat molem-
mille osapuolille mm. onnistumisen koke-
muksia. Lisätiedot Pirjo Jäntti, p. 0440 511 
826 tai pirjo.jantti@linnala.fi tai linnala.fi/
vapaaehtoistyo

Omaishoitajatukea, Ystäväntupatoimin-
taa, sekä eri vapaaehtoistyön toimintoja 
rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA), Savonlinnan Seu-
rakunta ja Savonlinnan kaupunki. STEA 
hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista 
rahoitettavia sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvin-
vointia edistävien hankkeiden toimintaa.

Leikkikoulu on yksityinen, englantipainot-
teinen varhaiskasvatusyksikkö Savonlinnan 
keskustassa. 
Pätevä henkilökuntamme sitoutuu keskitty-
mään työssään olennaiseen:

”Varhaiskasvatuksessa keskeistä 
on lapsen tarpeisiin vastaaminen, 
lapsen kuuleminen, lapsen kiinnos-
tuksen kohteiden huomioiminen 
ja välittävä huolenpito sekä leikin 
ja oppimisen mahdollistaminen.” 
(Suomen Vanhempainliitto ja OPH)

Play, Explore, Create and Learn 
Kielirikasteisen varhais-
kasvatuksen kehittämis-
hanke jatkuu leikkikou-
lussa 31.12.2018 saakka. 
Sen tavoitteena on kehit-
tää leikkikoulun tarjoa-
maa englantipainotteista 
varhaiskasvatusta monipuolistamalla kielikas-
vatuksessa käytettäviä menetelmiä, välineitä 
sekä oppimisympäristöjä uuden varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 
Englannin kieltä opitaan yhdessä toiminnal-
listen, luovuutta ja osallisuutta edistävien toi-
mintatapojen kautta. Näitä ovat mm. leikki, 

laulut, pienryhmätoiminta sekä tieto- ja vies-
tintäteknologian pedagoginen käyttö. Kerran 
viikossa 3-5 –vuotiaat saavat oppituokion 
englanninkielisen opettajan johdolla. Englan-
nin kieli on pienempienkin arjessa mukana 
leikkien, laulujen, lorujen ja pienten dialogien 
muodossa. Juhlissamme lapset esiintyvät iloi-
sesti sekä suomeksi että englanniksi. Kurkista 
blogiin: https://kirihanke.blogspot.fi.

Soitonopetusta halukkaille
Vanhemmat voivat halutessaan ilmoittaa 
lapsensa (5-vuotiaasta alkaen) hoitopäivän 
aikana pidettävälle Linnalan opiston soitto-
tunnille. 

Haluatko asiakkaaksemme?
Kun tarvitset lapsellesi päivähoitopaikkaa, 
voit hakea hoitomaksuihin palveluseteliä 
Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatustoi-
mistosta tai netistä savonlinna.fi. Voit kysyä 
vapaista hoitopaikoista suoraan leikkikou-
lulta sähköpostitse tai puhelimitse. Henki-
lökunnan ajankohtaiset yhteystiedot löyty-
vät netistä (linnala.fi > Leikkikoulu). Sieltä 
löytyy myös linkki Fb-sivullemme. Voit myös 
varata henkilökohtaisen tutustumisajan leik-
kikouluun. Meillä on vain yksi 1-5 –vuotiai-
den sisarusryhmä, joten voit joutua jonotta-
maan vapautuvaa paikkaa.

Kansainvälinen kohtaamispaikka on mata-
lankynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste maa-
hanmuuttajille. Kohtaamispaikkaan voi tulla 
tutustumaan ja asioimaan ajanvarauksella 
tai ilman. Tavoitteenamme on tukea Savon-
linnan seudulla asuvia maahanmuuttajia ja 

helpottaa sopeutumista suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Palvelemme asiakkaita suomeksi, 
venäjäksi ja englanniksi. 
Kohtaamispaikasta maahanmuuttaja voi 
saada tietoa mm. maahanmuuttoon, oles-
kelulupiin, sosiaaliturvaan, koulutukseen, 
suomen kielen opiskeluun, asumiseen, ter-
veydenhuoltoon ja työhön liittyvistä kysymyk-
sistä. Meiltä voi kysyä neuvoja kaikissa arki-
elämän asioissa ja autamme myös lomakkei-
den täyttämisessä. Kohtaamispaikassa voi 
käyttää tietokonetta ja lukea päivän lehdet. 
Opastamme myös tietokoneen käytössä ja 

sähköisessä asioinnissa.
Kohtaamispaikan toi-
minnassa on mukana 
suomalaisia ja maa-
hanmuuttajataustaisia 
vapaaehtoisia. Vapaa-
ehtoiset ovat mukana 
järjestämässä kerhotoimintaa ja tapahtumia 
tai toimivat tukihenkilöinä maahanmuutta-
jille. Tuemme myös maahanmuuttajien oma-
ehtoista toimintaa mm. tarjoamalla tiloja ker-
hoille ja tapahtumille. Jos haluat lisätietoa 
kohtaamispaikan palveluista, vapaaehtois-

toiminnasta tai sinulla toimintaideoita, ota 
rohkeasti yhteyttä tai tule käymään. 
Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste 
Navigaattori
Kansainvälinen kohtaamispaikka
Olavinkatu 40 A, 2. kerros
57130 Savonlinna

Avoinna arkisin: 
ma - to 10.00 - 15.00  
(ilman ajanvarausta)  

pe 10.00 - 15.00 (vain ajanvarauksella)

Kohtaamispaikan vastaava:
Marketta Parkkinen
p. 0440 511 823 tai
marketta.parkkinen@linnala.fi

Kansainvälistä kohtaamispaikkaa rahoittavat 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA) ja Savonlinnan kaupunki. STEA hallin-
noi Veikkaus Oy:n pelituotoista rahoitettavia 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllis-
ten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hank-
keiden toimintaa.

Lähimetsässä leikkikoululaiset halu-
sivat rakentaa pesän siilille talviunia 
varten.

Kuva: Mari Koivu

Setlementti Linnalan Nuoret ry on savonlin-
nalainen setlementtinuorisoyhdistys. Savon-
linnan kaupungin kanssa tehdyn ostopalvelu-
sopimuksen mukaisesti tuotamme nuoriso-
palveluja Haka-alueen nuorisotilalla sekä jär-
jestämme lapsille ja nuorille kerho- ja ryhmä-
toimintaa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi jär-
jestämme retkiä, leirejä ja tapahtumia. Toi-
mintamme on monikulttuurista sekä suku-
puolisensitiivistä. Näin voimme vastata las-
ten ja nuorten erityistarpeisiin ja olemme 
mukana tukemassa perheitä lasten ja nuor-
ten kasvatuksessa.

Aktiivinen moniammatillinen yhteistyö kau-
pungin eri toimijoiden sekä valtakunnallisen 
setlementtiliikkeen kanssa tukee yhdistyk-
semme toimintaa. Lapset ja nuoret tarvitse-
vat tilaa, välittämistä ja turvallisuutta, leikkiä 
ja harrastamisen iloa sekä säännöllisyyttä 
elämäänsä.

HARRASTEKERHOTOIMINTA 
syyskaudella 2018
Tarkoituksena on antaa kaikille tasapuolinen 

mahdollisuus viettää vapaa-aikaa mielek-
kään harrastuksen merkeissä. Kerhot/kurs-
sit kannustavat yhdessä tekemiseen ja koke-
miseen tukien tervettä kasvua. Ne sopivat 
sekä tytöille että pojille ja kokoontuvat ker-
ran viikossa, yhteensä 12 kertaa syysluku-
kauden aikana, ellei toisin mainita. Ryhmät 
eivät kokoonnu syyslomaviikolla (vk 43). Ker-
hon/kurssin virallinen kesto on 45 minuuttia, 
joka on sama kuin oppituntien pituus. 

NUORISOTYÖN KERHOT

ATK-kerho 
40 € / Syksy 2018
7-12v, Monitoimitalo Savonlinna, 
ke klo 17-18

Lasten liikuntakerho 
40 € / Syksy 2018
7-12v, Nätkin koulu, to klo 17-18

Keittiökeikarit 
40 € / Syksy 2018
7-12v, Linnalan setlementti, ma klo 17-18

Tanssivomistelu
40 € / Syksy 2018
10-14v Nätkin koulu, ti klo 17-18

Tanssin taikaa 
40 € / Syksy 2018
10-14v Kellarpellon koulu, 
ma klo 18-19

Satujumppa Satuset
50 € / Syksy 2018 
3-4v Kellarpellon päiväkoti, 
ti klo 17.30-18.30

Temppujumppa Temppuset
50 € / Syksy 2018 5-6v, 
Kellarpellon päiväkoti, 
ti klo 18.30-19.30

Satujumppa Satuset
50 € / Syksy 2018
3-4v, Kellarpellon päiväkoti, 
to klo 17.30-18.30

Temppujumppa Temppuset
50 € / Syksy 2018
5-6v, Kellarpellon päiväkoti, 
to 18.30-19.30

Satujumppa Satuset
50 € / Syksy 2018
3-4v, Nojanmaan päiväkoti, 
ma klo 17.30-18.30

Temppujumppa Temppuset
50 € / Syksy 2018
5-6v, Nojanmaan päiväkoti, 
ma klo 18.30-17.30

Nuorten ilmaisutaito
40 € / Syksy 2018
13-16v Linnalan Setlementti, 
ti klo 19-20

MAKSUTTOMAT KERHOT 
NUORISOTILALLA
Kaverikerho
Monitomitalo Savonlinna, ma klo 16-18

Näppärät näpit
Monitomitalo Savonlinna, ti klo 16-18

Taide-ja ilmaisutaito
Monitomitalo Savonlinna, ke klo 16-18

Nuoret kokkaajat
Monitomitalo Savonlinna, to klo 16-18

Kerhojen tarkemmat tiedot ilmoitetaan 
osoitteessa www.linnalannuoret.fi

ILMOITTAUTUMISET 
MA 13.8. klo 9.00 ALKAEN
Ilmoittautumiset internetissä osoitteessa 
www.linnalannuoret.fi tai suoraan nuoriso-
toimistoon puh 044 7351 232. 
Muista! Mikäli ilmoittaudut netin kautta ja 
mahdut mukaan, siitä ei erikseen ilmoiteta, 
vaan toiminta alkaa ilmoitettuna aikana. 
Mikäli et mahdu mukaan, asiasta ilmoitetaan. 
Laskut lähetetään ilmoittautuneille vasta ryh-
män käynnistyttyä.
Ennakkoilmoittautuminen koskee 
kaikkia kerhoja ja kursseja.

LEIRI-, RETKI- SEKÄ MUU 
TAPAHTUMATOIMINTA
Tulevista tapahtumista ja leireistä ilmoi-

tamme nettisivuillamme sekä sosiaalisessa 
mediassa.

Seuraava päiväleiri pidetään 
syyslomaviikolla (vk 43).

NUORISOTILATOIMINTA
Nuorisotila
Nuorisotila 13-29 -vuotiaille osoitteessa 
Kämmekänkatu 2, 57220 Savonlinna. 
Avoinna jälleen 20.8.2018 lähtien 
maanantai - torstai klo 15.00–20.00. 

Yökahvila
Nuorten yökahvila on avoinna yli 13-vuoti-
aille, joka toinen perjantai Hakan nuorisoti-
lalla klo 18.00–22.00. 

Kohtaamispaikka
Kohtaamispaikka on avoinna kaikenikäisille 
ma-pe klo 9.00–13.00. Kohtaamispaikan 
yhteydessä on palveluohjausyksikkö

YHTEYSTIEDOT
Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteesta

Nuorisotoimisto
Setlementti Linnalan Nuoret ry
Kämmekänkatu 2
57220 SAVONLINNA puh. 044 7351 232
email. toimisto@linnalannuoret.fi

Toimisto avoinna ma-pe klo 9-14
www.linnalannuoret.fi
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