
TIETOTEKNIIKKA  
 
 
Linnala tarjoaa hyvät ja monipuoliset puitteet tietotekniikkataitojen 
kehittämiseen. Syksyn uutuuskursseja ovat Pilvipalvelut ja Vihreän joen 
rannalla. Ummikon tietotekniikka palaa opinto-ohjelmaan. Tietoteknisiä taitoja 
voi laajentaa ”perinteisten” kurssien lisäksi yhden päivänä mittaisilla 
teemakursseilla sekä yksilöopetuksena. Yksilö- ja pariopetus tuo joustavuutta 
sisältöön ja opetusajankohtaan ja on toteutettavissa nopeallakin aikataululla.  
Seniorien tietotekniikka ja älypuhelinopintoja järjestetään myös Savonrannalla, 
Kerimäellä, Enonkoskella ja Punkaharjulla. Linnala järjestää koulutusta myös 
yrityksille ja yhteisöille, kysy lisätietoja. 
 
Voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa tietokoneasioissa; soita, lähetä sähköpostia 
tai tule paikan päällä pistäytymään. Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck, p. 
044 3511 828 tai markku.lybeck@linnala.fi. Facebook: Linnalan tietotekniikka. 
Teemapäivät ja opiston kurssit järjestetään Linnalan tietotekniikkaluokassa, 2. 
kerros. Voit käyttää omaa tai opiston laitetta. 
 
TIETOTEKNIIKAN TEEMAPÄIVÄT  
 
Teemapäivä on tehokas, käytännönläheinen tapa oppia laitteiden ja 
sovelluksien käyttö. Tarjontaan kuuluu mm. perus-, työvälineohjelma-, some ja 
mobiililaiteteemoja. Seitsemän oppitunnin koulupäivä+30 min tauko. 
Opiskelumateriaali ja wifiyhteys sisältyy. Teemapäivien alennuskäytäntö 
poikkeaa opiston muista kursseista: ostaessasi kaksi teemapäiväkurssia saat 
kolmannen hintaan 36 € (norm 62 €). 
 
200128s Android älypuhelin 7 t 62 € 

ke 5.9. klo 9.15-15.00 
Android älypuhelimen peruskäyttö, asetukset, suositeltavimmat ohjelmat mm. WhatsApp -viestintä, valokuvaus, käyttöä 
nopeuttavat 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 liittyvät toimet: tietoturva, koneen nopeuttaminen 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, apuohjelmat. 
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, värivirheiden 
korjaus, kirjamallit, tekstin, kuvien, leikkeiden 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, ohjelmien asennus, poisto, navigaattori, pankkipalvelut, sähköposti. Höysteenä lukuisat 
käyttöä nopeuttavat vinkit! Voit käyttää 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, tärkeimmät funktiot, vakiointi, käyttöä nopeuttavat 
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, navigaattori, 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, käyttöä nopeuttavat vinkit, 
suositeltavimmat ilmaisohjelmat mm. WhatsApp. Oma iPhone mukaan.  
 
200146s Facebook 7 t 62 € 

ke 7.11. klo 9.15-15.00 
Nyt mukaan sosiaaliseen mediaan! Tunnuksen luonti, profiili, yksityisyysasetukset, aikajana, kaverihaku, jakaminen, yksityisviestit, 
ryhmät, uhat.  
 
200147s Kuvankäsittely 7 t 62 € 



ke 14.11. klo 9.15-15.00 
Valokuvien skannaus, rajaaminen, virheiden korjaus, resoluutio, tallennusmuodot ja muut kuvankäsittelyn tärkeät perusteet. 
Työvälineinä Photoshop Elements ja ilmainen nettiselaimella käytettävä pixlr.com.  
 
200154s Android älypuhelin, marraskuu 7 t 62 € 

ke 21.11. klo 9.15-15.00 
Android älypuhelimen peruskäyttö, asetukset, suositeltavimmat ohjelmat mm. WhatsApp -viestintä, valokuvaus, käyttöä 
nopeuttavat 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, haastatteluja äänikaseteilta, jotka tulisi tuoda tietokoneelle. Ilmaisohjelmia ja harjoitusmateriaalia 
käyttäen opiskellaan skannaus, kasettien taltiointi, äänenkäsittely, koostaminen kuvaruutuesitykseksi tai elokuvaksi.  
 
200156s Pilvipalvelut 7 t 62 € 

ke 5.12. klo 9.15-15.00 
Valokuvien varmuuskopiointi ja albumin jakaminen Google pilvipalvelussa. Miten tehdään toimiva lomake esim. asiakaskysely 
Googlen 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. Opiskellaan 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, älypuhelimet. 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 tietotekniikan perusteet. Oman koneen voi ottaa mukaan, 
ei välttämätön. Ei kok. viikot 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, tärkeimmät 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 tarjontaan kuuluu mm tabletit sekä älypuhelimet 
(mm. WhatsApp ilmaisviestintä), kuvankäsittely, 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 joustavia. Soita suoraan opettajalle tai lähetä postia, puh 044-3511 828, 
markku.lybeck@linnala.fi. Myös WhatsApp -viestit käyvät. Yksilöopetus toteutettavissa tarvittaessa etäyhteydellä. Tunteja 
saatavana rajoitetusti jo elokuusta alkaen. Voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa tietokoneasioissa! 
 
 

Uutuutena Linnala tarjoaa mahdollisuuden opiskella tietotekniikkaa opiskelijan kotona. Sisältö, ajankohta ja tuntimäärä sovitaan 

tarpeita vastaavaksi hinnalla 25 € / oppitunti (45 min) +km. 

 


