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Kansalaisopisto kevät 2019
Kuva: Akseli Kärkkäinen

Savonlinna-kuoron 50 v -juhlavuonna 2019 levytetään ja konsertoidaan, suunnitellaan ulkomaanmatkaa ja tietysti harjoitellaan ahkerasti Matti Makkosen johdolla. Kuoron toiminta on haasteellista ja palkitsevaa!
Kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti Savonlinnasalissa su 24.11.

Lapset ja nuoret musiikkia harrastamaan
Linnala toivottaa lapset ja nuoret vauvoista ja leikki-ikäisistä alkaen tervetulleiksi musiikin harrastamiseen.
Alkusoitto antaa mahdollisuuden
kokeilla, mikä soitin olisi mieluinen.
Soitinopetusta on tarjolla pianon, viulun, huilun, kitaran, harmonikan tai rumpusetin parissa.
Yhteissoitto ryhmässä on kehittävää

ja esiintyminen hauskaa.
Lasten ja nuorten kuorot aloittavat tuttujen lastenlaulujen ja leikkien
parissa ja etenevät puhtaaseen ja moniääniseen laulamiseen, esiintymisiin erilaisissa konserteissa ja kenties oopperajuhlien lavalle asti!
Musiikillisia opintoja ja elämyksiä ovat
myös konserttikäynnit, joita voi koota

Linnalan konserttikorttiin. Nuotinlukutaitoa ja musiikin ilmiöiden tuntemusta
voi täydentää eri vuosina järjestettävillä Musiikkitaidon ja Musiikin tuntemuksen kursseilla.
Linnalassa toimii monia musiikin ryhmiä ja myös muiden taiteenalojen opetusta on tarjolla. Näistä kaikista ja muuallakin suoritetuista opinnoista voi koota

itselleen Taiteen perusopetuksen (TPO)
yleisen oppimäärän paketin ja saada
siitä todistuksen. Todistuksesta on hyötyä, kun pyrkii esim. taidelukioon tai
muihin musiikkiopintoihin.
Musiikin harrastaminen rikastuttaa
elämää monella tavalla ja sen merkityksen huomaa itse usein vasta aikuisiällä. Lapset tarvitsevat siis pitkäjän-

teistä aikuisten tukea hyvässä harrastuksessaan. Kummit, ukit ja mummit!
Kurssi Linnalassa on mainio lahja lapselle.
Tervetuloa lapset ja nuoret Linnalan
iloisen ja kannustavan musiikinopetuksen pariin!
Lisätietoja kaikenikäisten musiikkitoiminnasta musiikkisivuilta 4-5.
Kuva: Pasi Massinen

Kielitaito näkyväksi osaamismerkeillä
Kansalaisopiston tapa lähestyä kielten
oppimista on tuttua monelle: kurssisisällöt ovat käytännönläheisiä, kursseille voi
osallistua omasta koulutustaustasta riippumatta ja tavoitteetkin asetetaan itse.
Yksi tarvitsee kieliä matkaillessaan, toinen työssään, kolmas kaipaa aivojumppaa. Opistossa ei myöskään tarvitse
stressata kokeista. Tämän vapauden
kääntöpuolena on kuitenkin ollut, ettei
omista taidoistaan saa täsmällistä arviota. Virallinen YKI-koe tietysti on, mutta
harva on uskaltautunut testauttamaan
osaamistaan siten. Entäpä jos olisi olemassa jokin kevyt välimuoto?
Linnalan kieltenopiskelijat voivat
nyt hakea osaamismerkkejä opinnoistaan. Olemme mukana yhdessä Valkeakoski-opiston ja Sastamalan Opiston kanssa Opetushallituksen rahoittamassa projektissa, jonka tavoitteena
on osaamismerkkien saaminen käyttöön kaikissa kansalaisopistoissa. Ehkä

jonain päivänä merkit tunnustettaisiin
myös yli oppilaitosrajojen. Tarjoamme
kevätlukukaudella pilottikursseja, joissa
merkkejä kokeillaan. Haluaisitko Sinäkin kuulua ensimmäisiin Kielenosaajamerkin haltijoihin?
Mikä osaamismerkki sitten on? Se
on digitaalinen ja visuaalinen tapa kuvata
omaa osaamista: tietoja, taitoja ja saavutuksia. Se on näkyvä tunnustus osaamisesta, joka on hankittu vaikkapa harrastuksissa koulumaailman ulkopuolella.
Merkkiä voi hyödyntää omassa työssä,
opiskelussa, työpaikkaa vaihdettaessa
ym. Sähköisen merkin voi liittää sähköiseen portfolioon tai vaikkapa LinkedIniin, Twitteriin tai Facebookiin. Pilottivaiheessa merkki on maksuton. Myönnetyistä merkeistä saa erikseen pyydettäessä myös paperitodistuksen.
Merkkiä voit hakea kurssilta, jonka
nimen lopussa on tähti. Keskustele viimeistään toisella kokoontumiskerralla

Linnalan Setlementti

opettajan kanssa, joka neuvoo
tarkemmin merkin hakemisessa. Sinulta edellytetään aktiivista läsnäoloa
ja osallistumista kurssilla
sekä s-postiosoitetta.
Osaamismerkin myöntämisestä ja saavutetusta
tasosta päätetään opettajasi
esityksen pohjalta työryhmässä,
johon kuuluu opettajasi lisäksi kielten
pääopettaja ja rehtori. Hakijalle ilmoitetaan merkin myöntämisestä kuukauden
kuluttua kurssin päättymisestä. Merkin
myöntävät Linnalan opisto ja Kansalaisopistojen liitto.
Katso Millä taitotasolla olen? -otsikon alta (s. 8), miten tunnistat oman
tasosi. Jokaisen kurssin kohdalle on liitetty suluissa mille taitotasolle kurssi
sijoittuu. Sinun ei tarvitse kuitenkaan tietää tasoasi aivan tarkkaan. Osaamista
ei arvioida kokeilla, vaan osoitat taitosi

kurssin mittaan palauttamalla opettajalle
hänen pyytämänsä näytöt. Taitojasi verrataan kriteeristönä olevaan kielitaidon
eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK).
Osaamismerkkiin liitetään kuvaus saavuttamastasi tasosta.
Osaamismerkit eivät kuitenkaan muuta

kurssien sisältöjä tai toimintatapaa ja
samalle kurssille osallistuvat niin ”merkkihenkilöt” kuin muutkin. Entinen siis säilyy, mutta mahdollisuudet kasvavat!
Tervetuloa mukaan tekemään tärkeää
kieltenopetuksen kehittämistyötä kansalaisopistoissa!

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

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, kädentaidot
(vuorotteluvapaalla 2.1.-30.4.2019, sijaisena Merja
Kuismanen p. 040 680 3808)
LINNALAN KIINTEISTÖN PUHTAANAPITO
Kaija Suhonen siivooja p. 040 680 3804,
kaija.suhonen@linnala.fi
Merja Kosunen siivooja
LUKUKAUSI JA LOMAVIIKKO 9
Lukukauden kestävät kurssit alkavat viikoilla 2-4. Lomaviikko on viikolla 9, ellei ryhmän kohdalla muuta mainita.

TOIMISTON AUKIOLOAJAT
pe 28.12. klo 9-14, ma 31.12. klo 9-15,
ke 2.1. ja to 3.1. klo 9-17, pe 4.1. klo 9-14.
7.1.-24.1. ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-14
28.1. alkaen ma-to klo 9-16.15, pe klo 9-14
TOIMISTON HENKILÖKUNTA
sähköposti: etunimi.sukunimi@linnala.fi
Asiakasneuvoja Jukka Muhonen, p. 040 680 3801
(asiakaspalvelu, tilojen vuokraus, todistukset, kurssisuunnittelu: liikunta, hyvinvointi ja tanssi, sekä Kerimäen,
Punkaharjun ja Savonrannan alueiden liikunnan yhteyshenkilö 1.1.-30.4.2019)
Toimistosihteeri Sanna Kokkonen p. 040 680 3813
(asiakaspalvelu, viestintä, kurssilaskutus),
Koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist,
p. 040 680 3830 (sisäinen viestintä, tilauskoulutus,
kurssisuunnittelu: yhteiskunta, teatteri, ilmaisu ja
kirjallisuus sekä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan
alueiden yhteyshenkilö 1.1.-30.4.2019)
Kurssisihteeri Virpi Karjalainen p. 040 680 3818
(tuntiopettajien palkat, kurssilaskutus)
Varmimmin ma-ke tavattavissa.
Talouspäällikkö Auli Parviainen p. 040 680 3817
(kirjanpito ja henkilöstöhallinto)
PÄÄTOIMINEN OPETUSHENKILÖSTÖ
Opintoihin liittyvää neuvontaa annetaan vastaanottoaikoina ja sopimuksen mukaan muuna aikana.
Kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi p. 040 680 3819,
to klo 14-15
Musiikin pääopettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821

VIESTINTÄ JA MUUTOKSET
Tämä mainosliite sisältää pääosan kevätlukukaudella
toteutettavista kursseista ja tapahtumista. Ilmoitamme
muutoksista ja uusista kursseista ja tapahtumista ItäSavossa Linnalan palstalla. Kurssitiedot löytyvät kattavasti kotisivuilta os. linnala.fi. Äkilliset muutokset ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä.

ILMOITTAUTUMINEN
OPISTON KURSSEILLE
Varmista sinua kiinnostavan kurssin alkaminen
ja ilmoittaudu ennakkoon!
Yleinen kaikille avoin ilmoittautuminen ke 2.1.
klo 9.00 alkaen
- netin kautta, os. linnala.fi (huom. ilmoittautuminen
on reaaliaikainen, ja saat heti vahvistuksen
sähköpostiin)
- puhelimitse p. 015 511 80, tai
- toimistossa sen aukioloaikoina.
Kertamaksulla liikuntaryhmiin osallistuvat ilmoittautuvat kurssin opettajalle, joka kerää maksun tunnin alussa.
ALENNUKSET
Ilmoita työttömyysalennusoikeutesi Linnalan toimistoon,
jolloin toimisto huomioi alennuksen laskutuksessa. Muita
alennusoikeuksia ei tarvitse ilmoittaa, vaan toimisto huomioi ne automaattisesti, ja netin kautta ilmoittautuessa
alennuksen voi suoraan vähentää maksusta. Alennuksia
ei myönnetä alle 20 euron kursseista, yksilöopetuksesta

eikä niistä kursseista, joiden kohdalla lukee Ei alennuksia. Vain yksi alennus myönnetään, ei päällekkäisiä alennuksia. Käteinen ei käy maksuvälineenä.
1. Seniorialennus 15 %: 63 v. ja vanhemmat sekä eläkkeellä olevat (tarvittaessa eläkepäätös).
2. Työttömyysalennus 50 %: Saat alennuksen esittämällä
ilmoittautumisen yhteydessä työ ja -elinkeinotoimiston
asiakaskortin tai vastaavan dokumentin.
KAIKUKORTTI
Kaikukorttitoiminnan
tavoitteena on edistää
taloudellisesti tiukassa
tilanteessa olevien mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja, harrastaa taiteen tekemistä ja
osallistua kulttuurielämään. Linnalan opisto
on yhtenä kulttuuripalvelujen tuottajana mukana
Savonlinnan Kaikukortti
-toiminnassa. Linnalan opiston osalta etuus
koskee opintoryhmiä ja Linnalan opiston järjestämiä tapahtumia. Kaikukortti- kurssipaikkoja on yksi
/ opintoryhmä tai opiston harkinnan mukaan useampikin paikka. Etuus ei koske yksilöopetusta eikä
erikoiskursseja (kurssin kohdalla lukee Ei alennuksia). Kaikukortin saanut, ilmoita kaikukorttisi numero
ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätiedot: savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti
tai Linnalan toimistosta p. 015 511 80.
www. palanenelamaa.fi
Tutustu Suomen Setlementtiliiton verkkokaupan aineettomiin lahjoihin, joilla voit tukea paikallisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa tai
omaishoito- ja vapaaehtoistyötä Savonlinnassa.
KURSSIPAIKAN PERUMINEN
Peruutus on maksuton, kun se tapahtuu 7 vrk ennen
kurssin alkamista (ei kurssimaksua eikä peruutusmaksua). Voit perua kurssin netin kautta, mikäli olet ilmoittautunut netin kautta (tarvitset ilmoittautumisnumeron).
Mikäli et ole perunut kurssia ajoissa eli 7 vuorokautta
ennen kurssin alkamista, veloitamme 15 euron peruutus-
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maksun. Mikäli kurssi on ehtinyt jo alkaa, peritään kurssin koko hinta. Kurssimaksut palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan, tai jos kurssi päättyy opiston toimesta. YKI-yleisten kielitutkintojen ilmoittautumisilla on
erilliset peruutusehdot. Lukukauden mittaisissa kursseissa yhden kokoontumiskerran peruuntuminen (force
majeure) ei velvoita opistoa sijaisen järjestämiseen, kurssimaksun palautukseen tai korvaavan kokoontumisen
järjestämiseen.
KURKISTUSKUUKAUSI
Tule tutustumaan ennakkoon,
mitä Linnalan kursseilla tehdään! Kurkistuskuukausi on
avoin mahdollisuus myös muille
kuin Linnalan opiskelijoille. Voit
tulla tutustumaan ryhmäopetukseen kahdelle eri kurssille.
Kevätlukukaudella kurkistuskuukausi on maaliskuu. Kurkistus on maksuton, ilmoittaudu
opettajalle tunnin alussa.
VAKUUTUKSET
Opiston toimesta on vakuutettu alle 20-vuotiaat opiskelijat, sekä teknisen työn ja Raku-keramiikkakurssien
opiskelijat. Opistolla ei ole tapaturmavakuutusta muiden opiskelijoiden tapaturmien varalle. Huolehdi omasta
tapaturmavakuutuksestasi. Kursseilla syntyviä kuvataiteen ja kädentaitojen teoksia ei ole vakuutettu.
TILAUSKOULUTUS
Suunnittelemme ja tuotamme yrityksille ja yhteisöille koulutusta myös tilauksesta tilaajan toivomusten
mukaan, mm. kielet, tietotekniikka, ruuanvalmistus,
liikunta, taideaineet jne. Lisätiedot koulutussihteeri
Marja- Leena Hasselqvist p. 040 680 3830 tai
marja-leena.hasselqvist@linnala.fi
TILOJEN VUOKRAUS
Linnala sijaitsee aivan Savonlinnan keskustassa ja tarjoaa siten oivan mahdollisuuden vuokrata tiloja eri käyttöön, mm. koulutustilaisuuksia, kokouksia tai tapahtumia
varten. Käytössä ovat mm. Linnala-sali, luentosali ja erikokoisia luokkatiloja. Lisätiedot asiakasneuvoja
Jukka Muhonen, p. 040 680 3801 tai
jukka.muhonen@linnala.fi.

LIIKUNTA JA TERVEYS
Kuva: Jukka Muhonen

Liikunnan kurssisuunnittelusta vastaa
asiakasneuvoja Jukka Muhonen,
p. 040 680 3801 tai jukka.muhonen@
linnala.fi. Facebook: Linnala Liikunta.
Kurssimaksut voi maksaa myös seuraavilla
maksuseteleillä tai –korteilla, jolloin maksu
toimistoon: Smartum, Virike, TYKY, Ticket
Mind & Body ja SporttiPassi. Kertamaksulla
liikuntaryhmiin osallistuvat ilmoittautuvat
kurssin opettajalle, joka kerää maksun tunnin alussa, kertamaksuista ei saa alennuksia.
Seniori- ja eläkelaisalennus on 15 % kurssimaksuista. Alennukset on rajattu, alennuksia ei saa joissa lukee Ei alennuksia.
Muutamissa jumpparyhmissä (Ohjaaja
Olli-Pekka Pöllänen) on kokeiluna teholuokka-asteikko 1-5: 1 erittäin kevyt,
2 kevyt, 3 keskitehokas, 4 tehokas ja
5 erittäin tehokas.

JUMPPA
160105k Virkeyttä ja voimaa senioreille
16 t 57 €
ma 7.1.-1.4. 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 senioriikäisille. Teholuokka 3. Kertamaksu 5 €.
160110k Kevyesti kuntoon A 12 t 45 €
ma 7.1.-1.4. klo 11.05-11.50
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Ikääntyneille ja liikuntaa aloittaville soveltuvaa perusliikuntaa, tavoitteena hyvän kunnon säilyminen ja mielenvirkeys. Teholuokka
2. Kertamaksu 4 €.
160112k Kevyesti kuntoon B 12 t 45 €
ma 7.1.-1.4. klo 12.00-12.45
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Ikääntyneille ja liikuntaa aloittaville soveltuvaa monipuolista perusliikuntaa, tavoitteena
hyvän kunnon säilyminen ja mielenvirkeys.
Teholuokka 2, Kertamaksu 4 €
160113k Virkeyttä iltapäivään 16 t 57 €
ma 7.1.-1.4. klo 14.15-15.15
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti Elina Oinonen
Kevyttä jumppaa, ei hyppyjä ja liikkeet pystyasennossa (myös tuolia voi käyttää apuna).
Liikkeitä voi tehostaa oman kunnon mukaan
tavoitteena on kehon liikkuvuus monipuolisella ohjelmalla sis. musiikin ja välineet.
Kertamaksu 5 €.

160115k Tehokas perusjumppa 16 t 58 €
Savonlinnan seurakuntakeskus, palloilusali
ma 7.1.-8.4. klo 16.15-17.15
Liikunnanopettaja Tuija Poutiainen
Yksinkertaisen askelsarjan sisältävä perusjumppa vaihtuvalla musiikilla. Tuntiin sisältyy
myös lyhyt alkulämmittely ja loppuvenyttely.
Kertamaksu 5 €. Ryhmä ei kokoonnu 18.2.
(tila on muussa käytössä)

VIRELAVIS
Vire-Lavis pohjautuu
Lavis-lavatanssijumppaan. VireLavisja lavatanssiohjaaja
Minna Purhonen
160159k VireLavis
(Lava-tanssijumppa) 11 t 56 €
pe 18.1-12.4. klo 14.00-14.45
Linnala-sali, aulakrs
Ryhmä pohjautuu Lavis-lavatanssijumppaan ja on siitä sovellettu versio
henkilöille, joilla toimintakyvyn vuoksi
on rajoitteita (sairaus, vamma tai muu
syy). Tunnit toteutetaan pääosin istuen
ja/tai tuolia apuna käyttäen. Tanssitaan
Ilman paria. Peruskurssin tanssilajit ovat:
humppa, valssi, jenkka, tango, polkka,
salsa ja rock. Ryhmä ei kokoonnu 22.3.
Ei alennuksia.

160141k Niska-hartiajumppa A / Kirjasto Joel monitoimitila Tilkku 10 t 30 €
ti 8.1.-23.4. klo 10.30-11.00 Kirjasto Joel
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Jumppaliikkeet tehdään tuolilla ja tuolia
apuna käyttäen seisten. Sopii myös liikuntarajoitteisille. Jumppaliikkeiden ohessa jutustelu päivän puheenaiheista. Teholuokka 1.
Huom! Kurssimaksu laskutetaan tai kertamaksu 2,50 € Ei alennuksia.
160142k Niska-hartiajumppa B /
Kirjasto Joel monitoimitila Tilkku
10 t 30 €
ti 8.1.-23.4. klo 11.15-11.45
Kirjasto Joel
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Kts edellä. Teholuokka 1. Huom!
Kurssimaksu laskutetaan tai kertamaksu
2,50 € Ei alennuksia.
160144k Kellarpellon kuntojumppa
16 t 58 €
ti 8.1.-2.4. klo 19.00-20.00
Kellarpellon koulu, sali
KM Kirsi Pyykkö
Helppoa ja tehokasta perusjumppaa ilman
vaikeita askelsarjoja vaihtuvalla ohjelmalla
eri jumppavälineillä! Ryhmään mahtuu myös
uusia jumppaajia. Kertamaksu 5 €.
160136k Kehon aamuherätys 16 t 57 €
to 10.1.-4.4. klo 9.00-10.00
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta aamujumppaa
helpoin askelin. Liikkeet tehdään oman kunnon ja voinnin mukaan. Pienet kehon kolotukset häviävät ja samalla saat piristystä
päivään. Ryhmä sopii erityisesti senioriikäisille. Teholuokka 3-4. Kertamaksu 5 €.
160143k Tuolijumppa 15 t 55 €
to 10.1.-4.4. klo 10.15-11.00
Linnalan liikuntasali, pohjakrs
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Jumppaliikkeet tehdään istuen tuolilla. Sopii
liikuntarajoitteisille ja vähän liikuntaa harrastaneille. Jumppaliikkeiden ohella myös
jutustelua ajankohtaisista asioista. Teholuokka 1. Kertamaksu 4 €.

LAVIS

Keppijumpalla ryhtiä rankaan!

Lavis-lavatanssijumppa on hauskaa ja helppoa ja sitä tanssitaan
ilman paria. Lavisja lavatanssi-ohjaaja
Minna Purhonen

160148k Stretching lihaskuntotreeni
20 t 66 €
to 10.1.-4.4. 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 €.

160160k Lavis jatko 14 t 72 €
pe 18.1.-12.4. klo 17.20-18.20
Linnala-sali, aulakrs
Ryhmä on tarkoitettu kokeneemmille tanssijoille Askelkuviot ovat vaikeammat kuin
ryhmä 1. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja, humppa, valssi, polkka, foxi,
salsa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba
ym. Opit eri lavatanssiaskeleet sujuvasti.
Ryhmä ei kokoonnu 22.3. Ei alennuksia.

160145k Keppijumppa 9 t 30 €
pe 11.1.-26.4 klo 8.45-9.15 Linnala-sali
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Ryhtiä rankaan keppijumpalla! Liikkeet
tehdään pystyasennossa ja lopuksi lyhyt
venyttelyosuus. Jumppakepit on lainattavissa Linnalasta. Teholuokka 2.
Kertamaksu 2,50 €.
160150k Naisten sunnuntaijumppa
17 t 65
su 13.1.-14.4. klo 17.15-18.15
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja, PT Olli-Pekka Pöllänen
Liikettä koko kropalle! Tehokas ja lihaskuntoa ylläpitävä jumppa rennolla menolla sisältäen huoltavat harjoitteet. Ei vaikeita askelkuvioita. Teholuokka 3-4. Kertamaksu 5,50 €

160161k Lavis 1 14 t 56 €
pe 18.1.-12.4. klo 18.30-19.15
Linnala-sali, aulakrs
Tässä ryhmässä on helpommat askelkuviot.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja,
humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka,
rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri
lavatanssiaskeleiden perusteita. Tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että
mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Ryhmä ei kokoonnu 22.3. Ei alennuksia.

TANSSI
Ohjaaja Tuija Penttilä
180300k Tanssitreenit jatko 16 t 62 €
ti 8.1.-2.4. klo 19.00-20.00

Linnala-sali, aulakrs
Yksin tanssittava jatkoryhmä, jossa tanssitaan rennosti rytmejä vaihdellen laidasta
laitaan. Ryhmä sopii myös uusille, joilla on
aiempaa tanssipohjaa. Ei alennuksia.
180301k Tanssitreenit jatko
60+ 16 t 62 €
to 10.1.-4.4. klo 10.30-11.30
Linnala-sali, aulakrs
Yksin tanssittava kevyempi jatkoryhmä seniori-ikäisille, Tanssit monipuolisia ja rytmejä
vaihdellen. Ryhmä kokoontuu
10.1. klo 10.05-11.05. Ei alennuksia.
180302k Tanssitreenit alkeet
60+ 12 t 47 €
to 17.1.-11.4. klo 11.45-12.30
Linnala-sali, aulakrs
Uusi ryhmä. Yksin tanssittava kevyempi
ryhmä seniori-ikäisille. Tanssit monipuolisia ja rytmejä vaihdellen. Aikaisempaa
tanssipohjaa ei tarvita. Ei alennuksia.
180303k Tanssitreenit sunnuntaisin,
Kellarpelto 16 t 65 €
su 13.1.-7.4. klo 17.30-18.30
Kellarpellon koulu, sali
Yksin tanssittava ryhmä, jossa tanssitaan
rennosti rytmejä vaihdellen laidasta laitaan.
Ryhmään mahtuu uusia tanssijoita. Ei alennuksia.

KANSANTANSSI
180305k Kansantanssi – Hökkyrät
24 t 60 €
su 13.1.-5.5. klo 18.30-20.00
Linnala-sali, aulakrs
FM Päivi Potiron
Aloittelijoille ja jonkin aikaa tanssineille.
Tanssitaan suomalaisia kansantansseja
ja suomalaiseen kansantanssiperinteeseen pohjautuvia tansseja. Tavoitteena
on osallistua kesällä 2019 Lohjan purpuriin. Ryhmä ei kokoonnu 27.1., 3.3., 17.3.,
24.3., 21.4.

METHOD PUTKISTO
Method Putkisto (MP) Method Putkisto on
oppi omasta kehosta, joka tarjoaa työkalut
itsenäiseen kehonhuoltoon – yksinkertaisesti syventämällä oman kehon tuntemusta.
Menetelmän on kehittänyt 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 toimii monella muulla
tasolla – kehoa tasapainottaen.
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LIIKUNTA JA TERVEYS
Kuva: Sanna Kokkonen

Method Putkisto Pilates – diplomiohjaaja,
Minna Purhonen

VESILIIKUNTA
Hydrobic on tehokkaampaa ja vaihtelevampaa. Se on monipuolista liikuntaa kehon kaikille lihaksille ”pehmeässä muodossa”. Vesijumpan liikkeet ovat kevyempiä ja yksinkertaisempia, mutta silti tehokkaita.
Vesiliikunta sopii kaikenikäisille ja -kokoisille naisille ja miehille myös liikuntarajoitteisille. Jokainen tekee liikkeet oman kuntotasonsa mukaan. Ryhmät jatkuvat Spahoel Casinon allastilassa myös kevätlukukaudella toistaiseksi (allasremontin tilanne
on avoin). Kurssimaksulliset ryhmät 92 €
/ ryhmä (sis. 13 kertaa). Uudet osallistujat
voivat myös ilmoittautua Linnalan tstoon
p. 015-51180. Sauna sisältyy hintaan.
Ei kertamaksua eikä alennuksia.

160301k Method Putkisto original
14 t 98 €
pe 18.1.-12.4. klo 15-16
Linnala-sali, aulakrs
Menetelmä lisää liikkuvuutta ja notkeutta ja
keskikehonvoimaa, mutta
sen lisäksi toimii monella
muulla tasolla – kehoa
tasapainottaen. Ytimenä on dynaaminen
syvävenyttely, ja perusajatuksena on pidentää tarkasti kehon lyhyet ja kireät lihakset,
jolloin keho vapautuu takaisin sen neutraaliasentoon. Ryhmä ei kokoonnu 22.3. Ryhmä
sopii myös uusille aloittelijoille.
Ei alennuksia.

160401k Hydrobic 13 t 92 €
ma 7.1.-8.4. klo 17.00-17.45
Spahotel Casino, allasosasto.
Tehokkaampi ryhmä. Kts yllä.

160302k MP-Pilates aiemmin harrastaneille 14 t 102 €
pe 18.1.-12.4.
klo 16.10-17.10
Linnala-sali, aulakrs
MP-pilateksen perusteet
käyneille ja aiemmin harrastaneille. Uusilta osallistujilta toivotaan myös MPPilates perusteiden hallintaa. Syvennämme pilatesharjoittelun perusperiaatteita, joita ovat hengitys, keskittyminen, hallinta ja liikkeen virtaavuus. Huom! Ei
alennuksia. Ryhmä ei kokoonnu 22.3.

KUNTOSALI
Fysioterapeutti, kuntosaliohjaaja
Elina Oinonen
160205k Kuntosali ti-päivä jatko/alkeet
16 t 92 €
ti 8.1.-2.4. klo 14.30-15.30
Gym42, kuntosali, Pappilankatu 3
Harjoittelemme tunnin kuntosalilaitteilla -ja
painoilla kiertoharjoittelun muodossa. Harjoittelu kehittää kokonaisvaltaisesti lihaskestävyyttä, mutta painotamme myös hyvää
asennonhallintaa esimerkiksi selän, polvien
ja hartioiden osalta. Ota mukaan vesipullo ja
tukevat sisäliikuntakengät. Tunti sopii vastaalkajille sekä harjoittelukokemusta omaaville. Sauna ei sisälly hintaan. Ei kertamaksua eikä alennuksia.
160210k Kuntosali ti-ilta jatko/alkeet
16 t 92 €
ti 9.1.-2.4. klo 18.30-19.30
Gym42, kuntosali, Pappilankatu 3
kts edellä. Tunti sopii vasta-alkajille sekä
harjoittelukokemusta omaaville. Sauna ei
sisälly hintaan. Ei kertamaksua eikä alennuksia.

Monipuolista
liikkumisen
iloa!

KAHVAKUULA
160220k Kahvakuula jatko-alkeet
ke 9.1.-3.4. klo 17.30-18.30 Savonlinnan
seurakuntakeskus, palloilusali
Kahvakuulaohjaaja Olli-Pekka Pöllänen
Tehokasta ja monipuolisella lihaskuntoa,
tasapainoa, liikkuvuutta ja kehon hallintaa kahvakuulalla Tunti höystettynä rennolla meiningillä. Harjoittelua varten tarvitset oman kahvakuulan. Ryhmä sopii niin
vasta-alkajille kuin jatkajillekin. Suosituspaino on naisille 6/8 kg ja miehille 12/16
kg. Sisäliikuntaan sopiva vaatetus ja juomapullo sekä 1-2 eri painoista kahvakuulaa. Teholuokka 5.

KEHONHUOLTO
160305k Kehonhuoltoa iltapäivä
20 t 65 €
ti 8.1.-2.4. klo 15.45-17.00
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti Elina Oinonen
Venyttelemme koko kehon lyhyin dynaamisin – että pidempikestoisin venytyksin. Keskitymme hyvin myös selkärangan liikkuvuuteen. Tunti sisältää vaihtelevasti rentouttavia
– että tasapainoa lisääviä harjoituksia. Käytämme mahdollisuuksien mukaan myös put-

160405k Vesijumppa 13 t 92 €
ke 9.1.-10.4. klo 18.00-18.45
Spahotel Casino, allasosasto
Kevyempi ryhmä. Kts yllä

KUNTONYRKKEILY
Kuntonyrkkeilyohjaaja Tiina Viitanen

Tanssitreenit 60+, monipuolista tanssin iloa!
kirullaa tai faskiapalloja apuna. Tunti sopii
kaiken tasoisille liikkujille.
160310k Kehonhuolto ilta 12 t 45 €
ti 8.1.-2.4. klo 17.30-18.15
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti Elina Oinonen
Tunti sisältää tehokkaasti ja vaihtelevasti dynaamisia harjoituksia. Käytämme mahdollisuuksien mukaan myös
välineitä.
Lopuksi omatoiminen loppuvenyttely
kurssin jälkeen. Tunti sopii kaiken tasoisille liikkujille.

SYVÄVENYTTELY
160340k Syvävenytellen kohti keskipäivää 24 t 79 €
ke 9.1.-3.4. klo 10-11.30
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja Mari Ahtila
Liikkeet tehdään rauhallisesti ja tehokkaasti
syvävenyttäen. Rentouttava kehonhuoltotunti. Ryhmä sopii seniori-ikäisille.
Huom! ryhmä kokoontuu 13.2. ja 27.3.
klo 9.30-11.00.
160345k Syvävenyttely ilta 16 t 57 €
ke 9.1.-3.4. klo 18.15-19.15
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti Elina Oinonen
Yksinkertaisen lämmittelyn jälkeen venyttelemme monipuolisesti koko kehon lihaksia.
Venyttelyssä keskitytään parantamaan nivelten ja selkärangan liikkuvuutta sekä lihasten
elastisuutta. Venytykset ovat pääsääntöisesti
keski- ja pitkäkestoisia. Hengitys, keskittyminen ja rentoutuminen ovat syvävenyttelyn keskeisiä elementtejä. Tunti sopii kaiken
tasoisille liikkujille.

HOITAVA JOOGA
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja, FM, DI
Sari Helena Nyrhinen
160318k Hoitava maanantaijooga
17 t 66 €
ma 7.1.-8.4. klo 15.45-16.45
Linnala-sali, aulakrs
Joogaharjoitteissa keskitytään liikekokonaisuuksiin, jotka parantavat kehon tasapainoa,
joustoa ja liikkuvuutta. Harjoitteet ovat rauhallisia ja suunniteltu niin, että lähes jokainen pystyy tekemään niitä sellaisenaan tai
sovelletusti. Harjoitteet sopivat sekä seniori-ikäisille että myös uusille vasta-alkajille.
160320k Hoitava torstaijooga 24 t 79 €
to 10.1.-4.4.klo 16.30-18.00
Linnala-sali, aulakrs
Kts. edellä. Harjoitteet sopivat sekä senioriikäisille että uusille vasta-alkajille.
160325k Mindfulness - tietoisuustaitojen joogaa 16 t 62 €
pe 11.1.-5.4. klo 18.30-19.30
liikuntasali, pohjakrs
Löydä välineet rentoutumiseen ja rauhaan.
Kevyiden joogaharjoitteiden ja läsnäolon
harjoitusten avulla rentoudutaan ja opetellaan kehotietoisuutta. Samalla mieli rauhoit-

tuu ja stressi vähenee. Ota mukaasi joogaalusta sekä joustava asu. Ryhmään voi tulla
myös uusia vasta-alkajia.

KUNDALIiniJOOGA
160327k Kundaliinijooga
8 h 30 €
la 19.1.-16.3. klo 13-14
Linnala-sali, pohjakrs
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja, FM, DI
Sari Helena Nyrhinen
Kundaliinijoogan mahdollisia vaikutuksia: - vahvistaa hermostoa - tasapainottaa rauhastoimintaa - aktivoi intuitiota auttaa kontrolloimaan mieltä ja tunnetilojen vaihteluja - opettaa elämään tietoisesti tässä hetkessä - kasvattaa itsetuntemusta ja itseluottamusta”.
Ryhmä kokoontuu 6 krt.
Myös kertamaksu 6€.

HATHAJOOGA
160330k Seniorijooga 20 t 68 €
ti 8.1.-2.4. klo 10.00-11.15
Linnala-sali, aulakrs
Joogaopettajaksi opiskeleva, HuK, PT
Mariya Loginova
Hathajoogaliikkeet tehdään ”hellävaraisesti”
lisäten erityisesti selkärangan liikkuvuutta
ja sitä kautta kokonaisvaltaista hyvinvointia. Harjoitukset parantavat myös tasapainoa ja rentouttavat kehoa ja mieltä. Ryhmä
sopii kaikenkuntoisille. Ota mukaasi joogaalusta tai vst ja päälle joustava asu. Uusia
vasta-alkajia mahtuu mukaan!
160332k Hathajooga 16 t 58 €
pe 11.1.-12.4. klo 10.30-11.45
Linnala-sali, aulakrs
Joogaopettaja SJL Lea Niittyranta
Lempeitä liikkeitä, jotka sopivat kaikenkuntoisille. Harjoitukset vahvistavat selkärangan liikkuvuutta ja parantavat kehon
tasapainoa rentouttaen myös mieltä. Ota
mukaasi jooga-alusta tai vst ja päälle
joustava asu. Uusia vasta-alkajia mahtuu
mukaan. Ryhmä ei kokoonnu 29.3. ja 5.4.
sekä lomavko 9.

ASTANGAJOOGA
Ohjaaja Mervi Pesonen
160353k Astangajoogan alkeiden jatko/
alkeet 20 t 68 €
ti 8.1.-2.4. klo 18.05-19.20
liikuntasali, pohjakrs
Astangajooga on dynaaminen joogaharjoitus, joka lisää terveyttä ja elinvoimaa sekä
piristää mieltä. Harjoitus on kokonaisvaltainen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävä. Ota mukaan joogamatto, joustava asu
ja loppurentoutusta varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto. Ryhmää sopii myös vastaalkajille.
160355k Astangajooga jatko A 24 t 79 €
ti 8.1.-2.4. klo 16.30-18.00
liikuntasali, pohjakrs
Jatkokurssi - astangajoogan alkeet hallitse-

ville. Dynaaminen harjoitus on kokonaisvaltainen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävä
sekä mieltä piristävä. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja loppurentoutusta varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto. Ryhmä
sopii myös uusille aiemmin astangajoogaan
harrastaneille.
160360k Astangajooga jatko B 24 t 79 €
to 10.1.-4.4. klo 15.30-17.00
liikuntasali, pohjakrs
Kts. edellä. Jatkokurssi - astangajoogan
alkeet hallitseville. Ota mukaan joogamatto,
joustava asu ja loppurentoutusta varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto.

ÄÄNIMALJA
160349k Hoitava ääni-workshop
4 t 35 €
la 26.4. klo 12-15 musiikkiluokka, 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 sointukylvyn,
tutustumaan äänirentoutuksen periaatteisiin. Aiempia tietoja äänen kanssa työskentelystä ei tarvita. Mukaasi tarvitset makuualustan, tyynyn ja peiton sointukylpyä varten. Ei alennuksia.

somaattinen äänimatka
- kehollisen kuuntelun
työpaja
Säveltäjä Markus Pesonen ja
Sosiaalipedagogi Catarina Brazão
Somaattiselle äänimatkalle kolmiulotteiseen äänimaisemaan, joka koostuu erilaisista luonnon äänistä ja akustisesta
musiikista kolmiulotteisesti nauhoitettuna. Kehoa ja mieltä rentouttava kokemus lisää itsetuntemusta ja yhteyttä
omaan kehoon. Ryhmät ovat jatkumoa
toisilleen tai voit osallistua myös haluamaasi ryhmään. Voit ottaa osaa tuolilla
istuen, jos makuuasento tuottaa hankaluuksia.
Somaattisen Äänimatkan ovat kehittäneet Catarina Brazão ja Markus Pesonen osana Acoustic Body® -konseptia,
joka yhdistää somaattisen kasvatuksen,
ekopsykologian ja äänen voiman auttaen
ihmisiä löytämään uudelleen yhteyden
luontoon niin sisällään kuin ympärillään.
Ei alennuksia.
160346k Somaattinen äänimatka A
2,5 h 20 €
la 2.2. klo 14-16 Linnala-sali
160347k Somaattinen äänimatka B
2,5 h 20 €
su 24.2. klo 14-16 Linnala-sali
160348k Somaattinen äänimatka C
2,5 h 20 €
su 18.5. klo 14-16 Linnala-sali

160510k Kuntonyrkkeilyn jatkoryhmä
24 t 79 €
ma 7.1.-1.4. klo 18.00-19.30
Linnala, liikuntasali, pohjakrs
Jatkoryhmä on tarkoitettu vähintään 2 lukuvuotta taikka aiemmin kuntonyrkkeilyä harrastaneille. Tunnit sisältävät aerobista liikuntaa tehokkaasti ja vaativampia tekniikkaharjoitteita (sparrataan ja lyödään nyrkkeilysäkkiä tai pistehansikkaita) sekä samalla saa
hikistä treeniä, jossa syke nousee.
160515k Kuntonyrkkeilyn alkeiden
jatko/alkeet 24 t 79 €
ma 7.1.-1.4. klo 19.35-21.05 Linnala,
liikuntasali, pohjakrs
Syksyn alkeiden jatkoryhmä. Harjoitellaan
ja kerrataan lyöntiasentoa, lyöntitekniikkaa
sekä pistehaskoihin ja säkkiin lyömistä.
Lisäksi myös pariharjoittelua, treenataan
lihaskuntoa ja venytellään. (Huom! ei otella
/sparrata). Ryhmä sopii alkeiden kertaajille
ja myös vasta-alkajille.

KAUNEUS
160715k Peilaillen paremmaksi,
keimaillen kauniimmaksi 16 t 75 €
ti 12.2.-14.5. klo 18-21 Linnala,
seniorikeskus päiväsali, pohjakrs
FM, Pin up-malli Hanna Reijonen, Erikoisparturi-kampaaja, Miss Pin up Puhos
2018 Ulla Mustonen
30-, 40- ja 50-lukujen naisellinen tyyli
sopii jokaiselle naiselle ikään tai kokoon
katsomatta. Kurssi on matka kohti omaa
naisellisuutta vintage- ja pin up-tyylien
avulla. Opit korostamaan parhaita puoliasi sekä arvostamaan kehoasi. Lisäksi
itsetunto kasvaa poseerausharjoitusten myötä. Kurssilla harjoittelet tekemään vintagetyylisiä kampauksia ja pin
up-meikin itse. (Molemmat opettajat
mukana joka kerta).
Omat meikit, pöytäpeili ja kampaustarvikkeet mukaan. Ryhmä kokoontuu
12.2., 12.3,, 2.4. ja 14.5. Ryhmä ei sovi
hajusteallergisille. Ei alennuksia. Matka
omaan naiseuteen huipentuu omakustanteiseen valokuvaukseen, tästä sovitaan erillinen kerta ja se pidetään omana
kurssina.

ITSEHOITO
160720k Reiki 2 14 t 98 €
la-su 13.-14.4. la klo 15-20 ja su klo 10-15
kielilk B ja ryhmätyölk 2. krs
Reiki Master ja Karuna Master Toivo Rolser
Reiki 2 on syventävä kurssi, jossa keskitytään mm. mielen ja tunteiden hoitoon.
Kurssille voi ainoastaan osallistua, jos Reiki
1-kurssi on suoritettu. Kaksi päivää ennen
kurssia on hyvä lisätä veden juontia. Ei alennuksia.
160722k Reiki 1 16 t 95 €
la-su 18.5.-19.5. la klo 12-19 ja
su klo 10-17 kielilk B ja ryhmätyölk, 2. krs
Reiki Master ja Karuna Master Toivo Rolser
Reiki on ikivanha hoitomuoto, joka sopii
kaikille. Kurssi on pääasiallisesti fyysisen kehon hoitamisen kurssi. Sei tasapainottaa, eheyttää, lisää voimaa ja iloa, sekä
poistaa tehokkaasti kuona-aineita. Se auttaa
myös masennukseen, sekä poistaa stressiä
ja unettomuutta. Ei alennuksia.
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MUSIIKKI
Kuva: Marja-Leena Hasselqvist

Musiikin kurssisuunnittelija ja yhteysopettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821,
maija.keskinen@linnala.fi. Ota yhteyttä!

Nuorekas ja tasokkuudestaan tunnettu
kuoro, jossa opiskellaan tervettä äänenkäyttöä ja monipuolista naiskuoro-ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Kevätkaudella keskitytään anglosaksiseen klassiseen
ja suomalaiseen viihteelliseen ohjelmistoon,
huipentumana Vappuaaton viihdekonsertti
Savonlinnan Kulttuurikellarissa. Entiset ja
uudet laulajat, tervetuloa kehittävään ja mielenkiintoiseen harrastukseen, jossa laulun
lisäksi myös nauru raikaa! Kuoron oma toiminta jatkuu 30.4.asti.

HYVÄ JA KEHITTÄVÄ HARRASTUS
Linnala kutsuu kaikenikäisiä musiikin
harrastamiseen ja opiskeluun sekä saamaan virkistystä, kokemuksia ja elämyksiä myös konserteista ja musiikkitapahtumista.
TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKISSA,
YLEINEN OPPIMÄÄRÄ
TPO on tarkoitettu erityisesti lapsille ja
nuorille. Yleisen oppimäärän mukainen
opetus on yleissivistävää, harrastusta
tukevaa ja jatko-opintoihin valmentavaa opetusta. Opetus on kannustavaa ja
musisoinnin iloa painottavaa.

170560k Savonlinna-kuoro 36 t 62 €
to 10.1.-4.4. klo 18.30-21
Linnala-sali, aulakrs
Muusikko Matti Makkonen
Monipuolista ohjelmistoa esittävä ja korkeaan laatuun pyrkivä sekakuoro tarjoaa jäsenilleen haasteellista ja palkitsevaa toimintaa.
Kuoron 50 v -juhlavuoden ohjelmana Jaakko
Löytyn laulujen levytys baritoni Esa Ruuttusen ja Cello Spirituals -yhtyeen kanssa ja
juhlakonsertti syksyllä. Lisäksi muita esiintymisiä ja avoimia kuoroharjoituksia. Suunnitteilla myös ulkomaanmatka 2020. Uudet
laulajat antavat pienen ääninäytteen ennen
harjoitusten alkua. Tervetuloa kaikki uudet
ja vanhat laulajat, erityisesti kaivataan uusia
mieslaulajia! Kuoro jatkaa kauden toimintaa
oman aikataulunsa puitteissa. Kuoron sivut
https://savonlinnakuoro.wordpress.com/

MITÄ VOIT OPISKELLA?
Yksinlaulua klassiseen ja pop-tyyliin,
kuorolaulua, soitinopintoja, yhteismusisointia, esiintymistä, musiikkitaitoa,
musiikin kuuntelua, konserttikäyntejä,
taiteidenvälisyyttä jne.
MUSIIKISTA ILOA JA HYÖTYÄ
Suoritettuasi TPO:n 500 tunnin opinnot,
saat todistuksen, jossa ei ole arviointia.
EDULLISEMMAT KURSSIHINNAT
PAKETTEINA
1. Soitinopinnot ja yhteissoitto
(8 + 6 t) 190€
2. Soitinopinnot ja lapsi-tai
nuorisokuoro 200 €

Esiintymiset: ma 22.4. Savonlinnan
tuomiokirkko, Löytty -levynjulkaisukonsertti.
Retrotyttöjen laulua ja Tosikokkien kahvia tarjolla tammikuussa.

MUSIIKIN RYHMÄOPETUS
Ilmoittautuminen
Uudet opiskelijat ilmoittautuvat opetusryhmiin netin kautta osoitteessa linnala.fi tai ke 2.1. klo 9 alkaen Linnalan
toimistoon p. 015 51180 tai käymällä
toimistossa sen aukioloaikana. Huom!
Katso muutama kurssikohtainen poikkeus ilmoittautumisessa.

MUSIIKKILEIKKIKOULU
170110k Palleromuskari (9-18 kk)
12 t 52 €
ti 8.1.-2.4. klo 10.15-11 musiikkilk, 2. krs
MuM Mirja Silvennoinen
Palleromuskari on jatkoa Vauvamuskarille
- uudetkin tervetuloa mukaan! Musisointi
kehittää lasta kokonaisvaltaisesti, syventää
vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja
tuottaa molemminpuolista iloa. Yhteisessä
musiikkituokiossa lauletaan, loruillaan ja rytmitellään soittimilla sekä liikutaan musiikin
mukana. Joskus rakennellaan omia soittimia kotitarpeista. Kaikki tämä koetaan turvallisesti vanhemman sylissä.

LASTEN JA NUORTEN KUOROT
Myös uudet laulajat, tervetuloa!
Katso taiteen perusopetuksen
kurssipakettihintoja!
170325k Iloisen Lapsikuoron Laululeikkikuoro 13 t 21 €
to 10.1.-11.4. klo 16.45-17.30
musiikkilk, 2. krs
Diplomilaulaja Leena Astikainen
Iloiseen Lapsikuoroon ja Poikakuoro Juventukseen valmentava ryhmä 3-6-vuotiaille
tytöille ja pojille, jotka voivat toimia ryhmässä ilman vanhempien läsnäoloa. Perinteisiä ja uusia lastenlauluja ja laululeikkejä.
Esiintymiset Iloisen Lapsikuoron kanssa. Ei
pääsykoetta. Jatkaa omaa toimintaa 11.5.
asti.
170330k Iloinen Lapsikuoro 26 t 29 €
to 10.1.-11.4. klo 17.30-19 musiikkilk, 2. krs
Diplomilaulaja Leena Astikainen
Kuoro 7-11-vuotiaille tytöille. Terveen
äänenkäytön ja 1-2-äänisen kuorolaulun
ensiaskeleet, monipuolista lastenlauluohjelmistoa ja harjoitusten yhteydessä reipasta
liikuntaa, useita esiintymisiä. Pääsyvaatimuksena kyky laulaa oikein toisten kanssa
ryhmässä. Rohkeimmat saavat kokeilla
myös solistikykyjään. Jatkaa omaa toimintaa 11.5. asti.
170335k Poikakuoro Juventus 26 t 29 €
to 10.1.-11.4. klo 17.30-19
musiikinkuuntelulk, 2. krs
Dipl. kuoronjohtaja Rafael Maldonado,
Leena Astikainen
Kuoro 7-13 -vuotiaille pojille. Lauletaan
monipuolista ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Omia ja yhteisesiintymisiä Iloisen
Lapsikuoron kanssa. Pääsyvaatimuksena
kyky laulaa oikein toisten kanssa ryhmässä.

Harjoitusten yhteydessä myös reipasta liikuntaa. Jatkaa omaa toimintaa 11.5. asti.
170340k Nuorisokuoro Linnanneidot
26 t 29 €
ma 7.1.-8.4. klo 17-18.30
Linnala-sali, aulakrs
Diplomilaulaja Leena Astikainen
Tasokkuudestaan tunnettu tyttökuoro
12-19-vuotiaille. Harjoitetaan tervettä
äänenkäyttöä ja monipuolista 2-4 –äänistä
lauluohjelmistoa klassisesta viihteeseen,
useita esiintymisiä. Koelaulu harjoitusten
yhteydessä kauden alussa. Jatkaa toimintaa 11.5. asti.
Esiintymiset: Su 17.2. klo 16 Koko
perheen talvikarnevaali, Linnala-sali.
La 11.5. klo 16 Kevätkonsertti Linnala-sali.

MUSIIKIN LYHYTKURSSIT
170655k Hiski Salomaasta
Arttu Wiskariin 8 t 22 €
to 17.1.-7.2. klo 10-11.30 luentosali, aulakrs
Muusikko Jukka Laaksonen
Uusintana hauska ja hyvän suosion saanut
iskelmämusiikin kurssi alkuvuoden neljänä
torstaina! Kurssilla hahmotellaan tietoiskuin
ja kuunnellen Suomen iskelmämusiikin vaiheita 1800-l lopusta 2000-l alkupuolelle.
Sisältönä mm. iskelmä, jazz, vanha tanssimusiiki, Dallapé, rillumarei, elokuvat, tango,
musiikkiäänitys, lattarimusa, rautalanka,
pop, Suomirock, esiintyjät jne. Opettaja on
toiminut itse tanssimuusikkona ja iskelmämusiikin äänittäjänä.

AIKUISTEN KUOROT
JA LAULURYHMÄT

MUSIIKIN VIRIKERYHMÄT
171505k Muskari kehitysvammaisille
8 t 30 €
ke 9.1.-20.3. klo 18-19 seniorikeskus,
pohjakrs Joka toinen viikko
FM, pianisti Henna-Reetta Keskitalo
Muskari kehitysvammaisille, jotka iloitsevat musiikista, pystyvät olemaan ryhmässä
mukana ja osallistumaan ohjelmaan omalla
tasollaan. Ohjaaja vastaa musiikista, erityistä huolenpitoa tarvitsevalla tulee olla
saattaja mukana. Laulua, soittoa, liikettä
ja kuuntelua. Tervetuloa mukavaan ja lämminhenkiseen yhdessäoloon musiikin merkeissä! Kokoontuminen joka toinen keskiviikko: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2.,6.3. ja 20.3.
Lisätiedot Pirjo Jäntti 0440 511 826 ja mus.
opettaja Maija Keskinen p. 044 3511 821.
Ei alennuksia.

170505k Rohkaistu laulamaan 12 t 35 €
ti 8.1.-12.3. klo 18-19 askartelulk, 3.krs
Musiikinopettaja, laulunopettaja
Maija Keskinen
Etsitkö rohkeutta laulamiseesi? Haluaisitko
kehittää ääntäsi? Tervetuloa iloiseen joukkoomme syyskaudella mukana olleet ja
uudet osallistujat! Kurssin tavoitteena on
tutustua omaan ääneen, rohkaistua laulamaan, kehittyä äänenkäytössä ja löytää
laulamisen ilo. Kurssilla venytellään ja rentoutetaan kehoa, harjoitellaan hyvää hengitystapaa, tehdään monenlaisia ääniharjoitteita ja lauletaan yhdessä. Kaikki asiat
tehdään ryhmän kanssa yhdessä, iloisen
ja kannustavan ilmapiirin siivittämänä.
Mukaan rento asu ja vesipullo. Kysy lisää
opettajalta p. 044 3511 821.

XI SAVONLINNAN
MESTARILAULAJAT

Lasten ja nuorten laulukilpailu 2019
Sarjat erikseen tytöille ja pojille:
2009 - 2011 -synt. pojat / tytöt
2006 - 2008 -synt. pojat / tytöt
Alkukilpailu toteutettu syyskaudella
Semifinaali la 30.3.2019, Linnala-sali
Finaali su 31.3.2019, Linnala-sali
Pääsyliput yleisölle
semifinaali 5 € /3 € (alle 16 v.)
finaali 10 € / 5 € (alle 16 v.)
kahden päivän lippu 12 € /
(alle 16 v. 6 €)
Tervetuloa lämminhenkiseen
laulutapahtumaan!

170510k Retrotytöt 28 t 51 €
ma 7.1.-8.4. klo 16.30-18 musiikkilk, 2. krs
Musiikinopettaja, laulunopettaja
Maija Keskinen
Lauluryhmä, jossa verrytellään ääntä taipuisaksi yhtyelaulun tyyliin. Ohjelmistona
iskelmiä, kansanlauluja, lastenlauluja jne.
3 -äänisinä sovituksina. Nuotinlukutaitoa ei
vaadita, kohtuullisen puhdas laulu edellytetään. Laulunäyte ennen valintaa. Huom!
Ei netti-ilmoittautumista. Jos kiinnostut, ota
yhteys suoraan opettajaan p. 044 3511 821.
Esiintymiset: Konsertti Valoa ikkunassa
su 13.1. klo 15 Linnala-sali.
Muut esiintymiset sovitaan yhdessä.
170540k Ikivihreät 26 t 57 €
Linnala-sali, aulakrs
ti 8.1.-9.4. klo 12-13.30
Musiikinopettaja, laulunopettaja
Maija Keskinen
Lauletaan salintäyteisellä joukolla tuttuja ja
rakastettuja, joskus uusiakin lauluja, pianosäestys. Tavoitteena on säilyttää aktiivinen lauluharrastus sekä iloita ja virkistyä
yhdessä laulaen. Ohjelmisto koostuu ikivihreistä viihdelauluista, kansakoululauluista,
kansanlauluista, hengellisistä lauluista ja virsistä. Osa lauluista matalalta säveltasolta.
Tervetuloa ammentamaan hyvinvointia laulamisesta! 63 v. täyttäneet ja eläkeläiset,
hinta 48,45 €.
170545k Kaiku (Kaiken kansan kuoro)
24 t 57 €
ma 7.1.-1.4. klo 18.15-19.45
luentosali, aulakrs
Musiikinopettaja, laulunopettaja
Maija Keskinen
Lauletaan 1-2 -äänisiä lauluja. Matalan kynnyksen kuorossa ilmapiiri on iloisen kannustava ja huumorilla höystetty. Kehoa ja
ääntä viritellään venytellen ja rentouttaen
sekä hengitys- ja ääniharjoituksia tehden.
Kurssi sopii nais- ja miesäänille. Mukaan
rento asu ja vesipullo. Ohjelmassa keväisiä
lauluja ja yllätysnumero. Yhteislauluilta ma
1.4. klo 18 Linnala-salissa
170550k Linna la Swing 36 t 62 €
ke 16.1.-10.4. klo 18.15-20.15
Savonlinnan seurakuntakeskus
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Nuorista ja nuorekkaista miehistä koostuva
pop-kuoro, joka keikkailee ja konsertoi säännöllisesti. Yhteiskonsertteja myös Countryside Girls-kuoron kanssa. Ohjelmistossa eri
vuosikymmenten tunnettuja pop- ja rockkappaleita pääasiassa englanniksi laulettuna. Laulutaitoa, äänenkäyttöä ja ilmaisua kehitetään. Nuotinlukutaito on eduksi,
mutta ei välttämätön. Mukaan toivotaan
uusia innokkaita laulajia, joilla on peruslaulutaito ja huumorintajua, ikäsuositus omien
tuntemusten mukaan. Tää on ”miesten juttu”
- tervetuloa! Kevätkonsertti huhtikuussa.
170555k Naiskuoro Bel canto 36 t 62 €
ma 7.1.-8.4. klo 18.30-21 luentosali, aulakrs
Diplomilaulaja Leena Astikainen

170565k Savonlinnan Mieslaulajat
36 t 62 €
ma 7.1.-1.4. klo 17.30-20
Savonlinnan seurakuntakeskus
Opettaja Arho Raunio
Mieskuoro tarjoaa musiikillisen harrastusmahdollisuuden mukavassa porukassa.
Kuoron ohjelmisto koostuu perinteisestä
ja kevyestä mieskuoromusiikista ja kuoro
esiintyy eri kokoonpanoilla juhlissa, tapahtumissa ja konserteissa vuoden kierron
mukaan. Uusille laulajille koelaulu harjoitusten yhteydessä. Kuoro jatkaa kauden toimintaa oman aikataulunsa puitteissa.
Esiintymiset: Kevätkonsertti
huhtikuussa.
170567k Popparit – poplaulukuoro
28 t 51 €
ti 22.1.-16.4. klo 17.30-19 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 suomalaista populaarimusiikkia. Laulaen viihdytään mukavassa seurassa! Nuotinlukutaito on eduksi, ei välttämätön. Laulunäyte
ennen valintaa. Huom! Ei netti-ilmoittautumista. Kauden esiintymisistä sovitaan
yhdessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen suoraan opettajalle, p. 045 1453 711.

AIKUISTEN SOITINRYHMÄT
170625k Linnalan Jazzbändi 16 t 46 €
ma 7.1.-1.4. klo 18-19.30 bändilk, pohjakrs
Muusikko Janne Rinkinen
Tutustutaan jazzin soittotyyleihin, improvisointiin sekä eri instrumenttien rooleihin
bändissä. Harjoitellaan ohjelmistoa ja rohkaistaan kokeilemaan improvisointia. Kurssiin sisältyy opettajan ohjauksen lisäksi ryhmän itsenäistä harjoittelua. Ensimmäisellä
kokoontumiskerralla sovitaan kevätkauden opetusajankohdat. Kauden esiintyminen huhtikuussa Linnalassa.
170630k Linnalan Viihdeorkesteri
36 t 60 €
to 10.1.-4.4. klo 18-20.15
seniorikeskus, pohjakrs
Musiikkipedagogi Laura Vartio
Viihdeorkesteri soittaa viihde- ja tanssimusiikkia ja toimii myös erilaisissa säestystehtävissä. Basistia haetaan! Myös laulusolistina voi olla. Nuotinlukutaito on suositeltava

YHTEISLAULUA
HOIVAKOTEIHIN
- TULE MUKAAN
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN!
Lisätiedot
Maija Keskinen
p. 044 3511 821
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MUSIIKKI
Kuva: Marja-Leena Hasselqvist

ja sitä pyritään kehittämään. Soitinkohtaiset
sovitukset tehdään kunkin soittotaito huomioon ottaen. Tervetuloa virkistymään ja oppimaan uutta! < Kauden esiintymisistä sovitaan yhdessä.
170650k Komppaa kielisoittimilla
15 t 53 €
ke 6.2.-7.4. klo 19-20.15
musiikinkuuntelulk, 2. krs
Muusikko, kulttuurituottaja (AMK) Olli Knuth
Opetellaan säestämistä erilaisin rytmein ja
sointuottein, soitetaan myös melodioita ja
joskus lauletaan mukana. Soittimeksi käyvät balalaikka, banjo, mandoliini, kitara ja
ukulele. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä. Uudet
soittajat rohkeasti mukaan! Lisätietoja opettajalta puh. 050 3777 303.

MUSIIKIN YKSILÖOPETUS
Ilmoittautuminen
Uudet laulun- ja soitonopiskelijat ilmoittautuvat ke 2.1. klo 9 alkaen toimistoon p. 015 51180. Yksilöopetukseen ei
netti-ilmoittautumista. Jatkavat oppilaat
sopivat oppitunneista suoraan opettajan
kanssa. Tunnit pidetään lukukauden loppuun mennessä, niitä ei voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. Esteen sattuessa
oppitunti perutaan suoraan opettajalle
tai toimistoon. Kevätlukukauden kurssimaksut 12 viikkoa 30 min: Lapset 179 €
ja yli 18 v. 192 €, 15 min: lapset 96 € ja
yli 18 v. 102 €. Kouluilla tapahtuva opetus: 30 min: 229 €, 15 min: 122 €. Alkusoitto 6 x 30 min 80 €.

LAULUNOPETUS
170730k Ooppera- ja musikaalistudio
30 t 135 €
Diplomilaulaja Leena Astikainen, Ilkka Vesioja
Kurssille otetaan 8 laulajaa, jotka ovat riittävän pitkällä yksinlauluopinnoissaan. Harjoitellaan laulunopettajan ja pianistin ohja-

Huilu
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
p. 050 5265 470
Opetellaan huilunsoiton hengitys- ja sormitekniikkoja ja keskitytään kauniin äänen
tuottamiseen sekä musiikin tulkintaan.
Opiskelu alkaa ja etenee oppilaan omien
kykyjen mukaan.

uksessa kullekin oppilaalle soveltuvaa ooppera- tai musikaaliohjelmistoa. Esiintyminen
kevätkauden konsertissa. Tiedustelut opettajalta p.040 6803 803
Yksinlaulu - Cantilena
Diplomilaulaja Leena Astikainen
p. 040 6803 803
Klassisen laulutyylin yksilöopetusta, jossa
opiskellaan äänenkäyttöä, valmistetaan lauluohjelmistoa esiintymisiä ja klassisen laulun tasosuorituksia varten.

Kitara - Plektra
Kitaransoiton opettaja Sampo Kinnunen
p. 044 3088 008
Yksilöllistä ohjausta kitaran ja sähköbasson
soitossa taitotaso ja toiveet huomioiden.

Yksinlaulu - Melisma
Laulunopettaja Marja-Terttu Hultin
p. 045 2632 515
Opetellaan klassisen laulun tekniikkaa ja
äänen huoltoa sekä hiotaan laulujen tulkintaa ja harjoitellaan lauluohjelmistoa. Omia
laulutoiveita huomioidaan.
Yksinlaulu - Solo
Musiikinopettaja, laulunopettaja
Maija Keskinen p. 044 3511 821
Opetellaan tervettä ja soivaa äänenkäyttöä
ääniharjoittein ja mielikuvia käyttäen, harjoitellaan pääosin klassista lauluohjelmistoa
myös omat toiveet huomioiden.
Pop-laulu
MuM Nora Kankkunen p. 045 1453 711
Opiskellaan peruslaulutekniikkaa sekä poplaulun eri tyyleihin sopivaa äänenkäyttöä.
Harjoitellaan ohjelmistoa eri genreistä (pop,
rock, iskelmä, soul, elokuvamusiikki jne.) ja/
tai toiveiden mukaan.

SOITINOPETUS
170605k Yhteissoitto lapsille ja nuorille
TPO 6 t
Kokoontumiset: ke 20.3. klo 17-18.30,
ke 3.4. ja su 7.4.
Musiikinopettaja Maija Keskinen
Yhteissoittokurssia suositellaan Linnalan
pianon, viulun, huilun, kitaran tai harmo-

Sointuja kitaralla
Musiikinopettaja Maija Keskinen
p. 044 3511 821
Aloittelijan kurssi, jossa opetellaan helppoja
sointuotteita akustisella kitaralla ja säestetään lauluja.

Sampo Kinnunen opettaa kitaransoittoa.
nikansoiton opinnoissa mukana oleville.
Mukaan voit tulla jo opintojen alkuvaiheessa
keskusteltuasi oman soitinopettajan kanssa.
Harjoitellaan yhdessä soittamista ja esiinnytään Maalismatineassa. Tervetuloa mukavaan yhteismusisointiin! Kysy lisää opettaja Maija Keskiseltä p. 044 3511 821 tai
maija.keskinen@linnala.fi. Kokoontumiset
keskiviikkoisin klo 17-18.30 20.3. ja 3.4.
Harjoitus 7.4. klo 13 ja esiintyminen klo 15.
Kurssi kuuluu Taiteen perusopetuksen piirin
(TPO). Pakettihinta 190 € sis. kevätkauden
soitinopetuksen ja yhteissoiton.
170900k Alkusoitto
Jos et vielä tiedä, mikä on sinun juttusi
musiikissa, tule kokeilemaan soittamista
6x30 min. Valitse joku näistä: piano, viulu,
huilu, kitara, rumpusetin soitto. Kevätkauden
aikana ehdit kokeilla kahta soitinta, luku-

kausi on 12 viikkoa. Jos oma juttu löytyy, voit
jatkaa sen opiskelua. Kurssin hinta on kokeilijoille edullisempi, 80€. Tiedustelut musiikinopett. Maija Keskinen p. 044 3511 821.
Harmonikka
Musiikkipedagogi AMK Laura Vartio
Opetusta aloittaville sekä aiemmin soittaneille lapsille ja aikuisille. Ohjelmisto sisältää monenlaista harmonikkamusiikkia. Nuotinlukutaito ei ole välttämätön.
Viulu
Viulunsoitonopettaja Tatiana Nikulina
p. 046 8101 662
Opetusta annetaan vasta-alkajille ja kauemmin soittaneille lapsille ja aikuisille. Perehdytään viulunsoiton perustekniikkaan ja soitetaan erityylistä ohjelmistoa edeten tutuista
lauluista aina vaativampiin kappaleisiin.

Rumpusetti Mertala
Luokanopettaja Mika Hollström
p. 050 5723 646
Opiskellaan rumpusetin soittamisen perustekniikkaa ja nuotinlukua. Soveltuu vastaalkajasta jo pidemmällekin ehtineelle. Opetus
Mertalan koulun bänditilassa tasoryhmissä.
Piano Linnala
Opettajat Marjukka Mykkänen
p. 050 5281 284,
Maija Keskinen p. 044 3511 821,
Tatjana Habazova p. 040 5423 212 ja
pop-piano Nora Kankkunen
p. 045 1453 711.

PIANONSOITON
OPETUS KOULULLA
Soittotuokio koulupäivän päätteeksi on hyvä
mahdollisuus, lasta ei tarvitse erikseen kuljettaa soittotunnille.
Kysy lisää Maija Keskinen p. 044 3511 821
tai maija.keskinen@linnala.fi

tietotekniikka
Linnala tarjoaa hyvät ja monipuoliset puitteet tietotekniikkataitojen kehittämiseen.
Tietoteknisiä taitoja voi laajentaa perinteisten kurssien lisäksi yhden päivänä mittaisilla teemakursseilla sekä yksilöopetuksena. Seniorien tietotekniikka ja älypuhelinopintoja järjestetään Savonlinnan lisäksi
Savonrannalla, Kerimäellä, Enonkoskella ja
Punkaharjulla. Linnala järjestää koulutusta
myös yrityksille ja yhteisöille, kysy lisätietoja. Teemapäivät ja opiston kurssit järjestetään Linnalan tietotekniikkaluokassa, 2. kerros. Kurssien vetäjänä toimii
tietotekniikan opettaja Markku Lybeck.
Kursseilla voit käyttää omaa tai opiston
laitetta.

Kuva: Markku Lybeck

200158k Pilvipalvelut 7 t 62 €
17.4. klo 9.15-15
Yhä suurempi osa tietokonetyöskentelystä
tapahtuu pilvessä. Google tarjoaa monipuoliset pilvipohjaiset palvelut veloituksetta. Miten tehdään toimiva asiakaskyselylomake tai käytetään työvälinesovelluksia
tietokoneella ja puhelimella. Valokuvien varmuuskopiointi ja kansion jakaminen.

TIETOTEKNIIKAN TEEMAPÄIVÄT
Teemapäivä on tehokas, käytännönläheinen
tapa oppia laitteiden ja sovelluksien käyttö.
Teemapäivien tarjontaan kuuluu mm. työvälineohjelmat, älypuhelimet ja tabletit. Seitsemän oppitunnin koulupäivä+30 min tauko.
Opiskelumateriaali ja wifiyhteys sisältyvät.
Teemapäivien alennuskäytäntö poikkeaa
opiston muista kursseista: ostaessasi kaksi
teemapäiväkurssia saat kolmannen puoleen
hintaan 31 € (norm 62 €).
200128k Android älypuhelin 7 t 62 €
9.1. klo 9.15-15
Android älypuhelimen peruskäyttö, asetukset, suositeltavimmat ohjelmat mm. WhatsApp -viestintä, valokuvaus, käyttöä nopeuttavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung,
Huawei tai vast). Huomioi teemapäivien oma
alennuskäytäntö: joka kolmas teemapäivä
puoleen hintaan.
200130k Tietokoneen siivous 7 t 62 €
16.1. klo 9.15-15
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.
200132k Windows 10 7 t 62 €
23.1. klo 9.15-15
Windows 10 käyttöjärjestelmän kanssa
sinuiksi. Uudet ominaisuudet, päivitykset,
näppäinkäskyt, resurssienhallinta, apuohjelmat. Oman koneen voi ottaa mukaan.
200134k Ifolor kuvakirja 7 t 62 €
30.1. klo 9.15-15
Opi tekemään näyttävä ja persoonallinen

Android älypuhelimen peruskäyttö, asetukset, suositeltavimmat ohjelmat mm. WhatsApp -viestintä, valokuvaus, käyttöä nopeuttavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung,
Huawei tai vast). Huomioi teemapäivien oma
alennuskäytäntö: joka kolmas teemapäivä
puoleen hintaan.

kuvakirja. Ohjelman asentaminen, kuvien
tuonti tietokoneelle, rajaaminen, värivirheiden korjaus, kirjamallit, tekstin, kuvien, leikkeiden asemointi. Oman koneen voi ottaa
mukaan.
200136k iPad tutuksi 7 t 62 €
6.2. klo 9.15-15
Aiheina uusin iOS -käyttöjärjestelmä, ohjelmien asennus, poisto, navigaattori, pankkipalvelut, sähköposti. Höysteenä lukuisat
käyttöä nopeuttavat vinkit! Voit käyttää myös
opiston laitetta, jos hankinta vasta suunnitelmissa.
200138k Android älypuhelin, jatko
7 t 62 €
13.2. klo 9.15-15
Enemmän irti älypuhelimesta. WhatsAppin
tehokäyttö, sähköposti, pilvipalvelut, Spotify, kiinnostavimmat uudet sovellukset. Oma
puhelin mukaan esim. Samsung.
200140k Excel taulukkolaskenta 7 t
62 €
20.2. klo 9.15-15
Taulukkolaskenta tutuksi yhdessä päivässä.
Excel perusteet, kaavat, kaaviot, tärkeimmät
funktiot, vakiointi, käyttöä nopeuttavat vinkit.
200144k Kuvankäsittely 7 t 62 €
6.3. klo 9.15-15
Paperikuvat ja diat kenkälaatikosta tietokoneelle! Skannaus, rajaaminen, virheiden
korjaus, lähettäminen pilvipalveluun ja muut
kuvankäsittelyn tärkeät perusteet. Työvälineenä Photoshop Elements.

200146k iPhone älypuhelin 7 t 62 €
13.3. klo 9.15-15
Älypuhelimen peruskäyttö, asetukset, ohjelmien asentaminen, uusin iOS käyttöjärjestelmä, käyttöä nopeuttavat vinkit, suositeltavimmat ilmaisohjelmat mm. WhatsApp. Oma
iPhone mukaan. Huomioi teemapäivien oma
alennuskäytäntö: joka kolmas teemapäivän
puoleen hintaan.
200147k Facebook 7 t 62 €
20.3. klo 9.15-15
Nyt mukaan sosiaaliseen mediaan! Tunnuksen luonti, profiili, yksityisyysasetukset,
aikajana, kaverihaku, jakaminen, yksityisviestit, ryhmät, uhat.

200160k Opetusalan sovellukset. 7 t 62
€ Uusi kurssi! 24.4. klo 9.15-15
Opetusalalle on kehitetty lukuisia sovelluksia, joilla voi monipuolistaa käytäntöjä ja
tuoda pelillisyyttä oppimiseen. Opiskellaan
käyttämään tunnetuimpia ohjelmia ja appeja
kuten Kahoot ja Periscope.
200165k Tietokoneen siivous,
toukokuu 7 t 62 €
8.5. klo 9.15-15 7 t
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.

SENIORIEN TIETOTEKNIIKKA

200154k PowerPoint esitysgrafiikka.
Uusi kurssi! 7 t 62 €
27.3. klo 9.15-15
PowerPoint -ohjelmaa tarvitaan mm. esitelmiä ja tilaisuuksia pidettäessä. Harjoitellaan
koostamaan persoonallinen kuvaruutuesitys, lisäämään ääntä, linkkejä, animaatioita
sekä muita esityksen keskeisiä elementtejä.

200205k Seniorien tietotekniikka
42 t 99 €
ma 28.1.-13.5. klo 9.30-12
Kurssi itsensä senioriksi tuntevalle. Opiskellaan perusasioiden lisäksi Windows 10,
tekstinkäsittely, Internet, pankkipalvelut,
tiedonhaku ja Gmail-sähköposti. Aiempaa
kokemusta tietokoneista ei tarvita.

200155k Android tablet 7 t 62 €
3.4. klo 9.15-15
Tablet korvaa monessa tilanteessa tietokoneen. Android tabletin -perustoiminnot,
ohjelmien asentaminen, asetukset, navigaattori, pankkipalvelut, käyttöä nopeuttavat
vinkit. Oma tablet (esim. Samsung) mukaan.

200220k Seniorien tietotekniikka,
jatkokurssi 2019 67 t 157 €
to 24.1.-19.9. klo 9.30-12
Älypuhelimet, pilvipalvelut, sosiaalinen
media, kuvakirjat. Ei kok viikot 21-33.

200156k Android älypuhelin, huhtikuu
7 t 62 €
10.4. klo 9.15-15

200215k Seniorien tietotekniikka,
jatko 43 t 99 €
ti 22.1.-30.4. klo 12.30-15
Monipuolistetaan tietokoneen ja puhelimen käyttötaitoja. Tekstinkäsittely, sosiaa-

linen media, älypuhelimet. Sopii esim peruskurssin käyneelle.

MUU TIETOTEKNIIKAN OPETUS
200225k Ummikon tietotekniikka
30 t 69 €
to 31.1.–11.4. klo 12.30-14.45
Aiheina tärkeimmät työvälineet: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka.
Kurssi jatkoa syksyllä järjestetylle. Voit tulla
uutena mukaan. Oman koneen voi ottaa
mukaan, ei välttämätön.
200310k Huru-ukkojen tietotekniikka
27 t 65 €
pe 1.2.-5.4. klo 9.30-12
”Eihän tällaisen huru-ukon kannata kurssille
tulla...” Ehkä sittenkin kannattaa! Kurssi on
jatkoa aiemmin järjestetylle. Jos tietokone
ei ole täysin vieras laite, voit tulla uutena
mukaan. Aiheena tekstinkäsittely, tärkeimmät verkkopalvelut, sähköposti, Android älypuhelimet. Muutama vapaa paikka.

TIETOTEKNIIKAN
YKSILÖOPETUS
Tietotekniikan yksilö- ja pariopetus
Opiskele tietotekniikkaa yksilöllisesti, omaan
kalenteriin sopien. Windowsin lisäksi tarjontaan kuuluu mm. älypuhelimet ja tabletit (käyttöönotto, WhatsApp, pankkipalvelut
jne), kuvankäsittely, Facebook, tietoturva,
koneen siivous ja ongelmien ratkaisu, LibreOffice, Linux, Mac, Internet, pankkipalvelut, uuden koneen käyttöönotto. Tuntimäärä
sovitaan tarpeita vastaavaksi. 10 oppitunnin
pakettitarjous 170 €, yksikköoppitunti (45
min) 19 €. 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. Tunteja saatavana viikosta 2 alkaen. Voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa tietokoneasioissa!

Qr-koodissa
linkki
ilmoittautumislomakkeelle.
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taide - Käsityö

Kuva: Pauliina Sairanen

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

kin verran. Sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu ja grafiikka. Kevätlukukaudella suunnitellaan ja kootaan kollaasi unelmien lemmikistä. Lisäksi mm. piirretään sarjakuva ja tehdään mosaiikkityö. Ei
opetusta 5.3.

Toiminnasta vastaa taideaineiden pääopettaja
Pauliina Sairanen, p. 044 3511 815 tai pauliina.sairanen@linnala.fi (vastaanottoaika tiistaisin klo 13–14).
Linnalan Kuvataidekoulu antaa lakisääteistä
kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta
yleisen oppimäärän mukaan. 4-18-vuotialle
järjestetään opetusta sekä kuvataiteessa että
käsityössä (Kuvis- ja KuvisKässä –ryhmät),
aikuisille vain kuvataiteessa. Opetus on tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää. Opinnot
muodostuvat yhteisistä ja teemapajaopinnoista.
Linnalan kuvataidekoulussa yleisen oppimäärän
laajuus on lasten ja nuorten opinnoissa 760 tuntia ja aikuisten opinnoissa 800 tuntia. Yleiseen
oppimäärään ei lueta mukaan varhaisiän opintoja (EskariKuvis –ryhmät), jotka valmentavina
opintoina luovat pohjaa myöhemmille opinnoille.

130245k KuvisKässä 3, 9-10 –v.
30 t 128 €
ma 7.1.-29.4. klo 16.15-17.45
Marianne Ketolainen, Maarit Lampinen
Sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, grafiikka ja kädentaidot. Kevätlukukauden ensimmäisellä jaksolla jatketaan
kuvataiteen tekemistä ja piirretään sarjakuva.
Käsityöjaksolla värjätään ja kuvioidaan hauska
löhötyyny. Viimeisellä jaksolla kuvataan lyhytelokuva, jossa savieläimet seikkailevat itse tehdyissä lavasteissa. Ei opetusta pääsiäismaanantaina 22.4.
130250k KuvisKässä 4,10-11 –v.
45 t 148 €
ma 7.1.-6.5. klo 18-20.30
Marianne Ketolainen
Sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, painotyöt, puutyöt, tekstiili- ja
lankatyöt sekä huovutus. Kevätlukukaudella
painetaan monotypioita, tehdään savesta oma
nimikkomuki sekä suunnitellaan ja valmistetaan paperimassaveistos fantasiaeläimestä.
Ei opetusta 4.3.

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

VARHAISIÄN OPINNOT
4-6 -VUOTIAAT
Opetus tapahtuu Linnalan kuvataidekoululla.
Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 20 €.
130114k EskariKuvis A, 4-6 v. 20 t 110 €
ke 9.1.-24.4. klo 16.30-17.30
Pauliina Sairanen
Tutustutaan kuvataiteeseen ja käsityöhön tutkimisen, kokeilun ja leikkimielisyyden kautta.
Erilaisia työtapoja, -materiaaleja ja -välineitä
kokeillaan tavoitteena valmentautua työskentelemään kuvataidekoulun perusopetusryhmissä. Ryhmässä lapsi harjoittelee tekemisen
kautta myös yhteisöllisyyttä ja toisten huomioonottamista.

perusOPINNOT 7-13 -VUOTIAAT
Yhteisten opintojen ryhmät (kuvis- ja kuviskässä -ryhmät) 1-5 etenevät vuosittain tasolta
toiselle. Kursseilla tutustutaan monipuolisesti
kuvataiteen ja käsityön tekniikkoihin ja mate-

Tiuku Laurio (valokuvaa ja akryylimaalaustekniikkaa yhdistelevä teos)
riaaleihin. Tavoitteena on kehittää lapsen kuvallista ilmaisua ja kädentaitoja monipuolisesti.
Kurssit järjestetään Kuvataidekoululla. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 25 €. 4-5
–vuosikursseilla tuntien välillä evästauko 15
minuuttia. Kuviskässä-ryhmien käsityöjaksoista osa järjestetään yhteistyössä Taito Shopin kanssa.
130223k Kuvis 1, 7-8 –v. 30 t 128 €
to 10.1.-9.5. klo 16.15-17.45
Pauliina Sairanen, Marianne Ketolainen
Sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt,
rakentelu ja grafiikka. Kevään ensimmäisellä
jaksolla piirretään eri työvälineillä hiilestä tusseihin ja kokeillaan myös mustetekniikkaa. Toisella jaksolla muovaillaan savesta satumetsän
asukkaita ja tehdään ikioma kynäkippo. Kevään
viimeisellä jaksolla askarrellaan perhosen, kärpäsen, tai mehiläisen siivet ja naamio. Ei opetusta 7.3., eikä kiirastorstaina 18.4.
130224k KuvisKässä 1, 7-8 –v.
UUSI RYHMÄ! 30 t 128 €
ke 9.1.-8.5. klo 18-19.30
Marianne Ketolainen, Maarit Lampinen

Uusi aloittava KuvisKässä 1 -ryhmä nyt myöhempään ilta-aikaan! Sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, grafiikka ja käsityöt. Kevään ensimmäisellä jaksolla piirretään eri työvälineillä hiilestä tusseihin ja kokeillaan myös mustetekniikkaa. Toisella jaksolla muovaillaan savesta satumetsän asukkaita ja tehdään ikioma kynäkippo.
Kevään viimeisellä jaksolla askarrellaan perhosen, kärpäsen, tai mehiläisen siivet ja naamio. Ei opetusta 6.3.
130235k KuvisKässä 2, 8-9 –v.
30 t 128 €
ma 7.1.-29.4. klo 18-19.30
Maarit Lampinen
Sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt,
rakentelu, grafiikka ja käsityöt. Kevätlukukausi
opiskellaan käsityön tekniikoita. Teemme värikkäät pikkupyyhkeet froteemaalaustekniikalla,
solmeilemme ja punomme. Ei opetusta 22.4.
130240k Kuvis 3, 9-10 –v. 30 t 128 €
ti 8.1.-14.5. klo 16.15-17.45
Marianne Ketolainen
Tehtävissä on myös käsityötekniikoita jon-

130260k KuvisKässä 5, 10-11 –v.
45 t 148 €
ti 8.1.-23.4. klo 18-20.30
Pauliina Sairanen, Maarit Lampinen
Sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu, painotyöt, tekstiili- ja lankatyöt
sekä huovutus. Millaisia satuolentoja mahtaakaan löytyjä luontotaruista? Millaisissa ympäristöissä esimerkiksi keijut, tontut ja peikot
elivät? Kevätlukukausi jatkuu kuvataidejaksolla, jolla rakennellaan satuolentojen ympäristöt loppuun. Käsityöjaksolla tehdään hartsikoruja ja niille kiva korurasia. Kevätlukukauden kolmannella jaksolla tehdään grafiikkaa eri menetelmin.

SYVENTÄVÄT OPINNOT
11-16 -VUOTIAAT
Työpajat sisältävät 48 tuntia opetusta ja 2 t
itsenäistä työskentelyä. Kurssimaksu sisältää
materiaalimaksun 25 € (Sarjakuvateemapaja
20 €). Kurssit järjestetään Kuvataidekoululla.
130321k Piirustus- ja maalausteemapaja
A, 11-17 v. 48 t 153 €
to 10.1.-16.5. klo 18-20.30
Pauliina Sairanen

Piirretään erilaisilla piirustusvälineillä, kuten
lyijykynällä, hiilellä ja tussilla. Croquis-piirtäminen on osa työpajan rutiineja ja se opettaa
mittasuhteita ja nopeaa hahmottamista. Työpajassa maalataan monipuolisesti eri maalaustekniikoilla. Valokuvaaminen kuuluu olennaisena osana taideteosten työstämiseen.
Kevätlukukaudella jatkuu modernin taiteeseen tutustuminen ja erityisesti syvennytään
abstraktiin ekspressionismiin, josta tehdään
myös portfolio itsenäisenä työskentelynä.
Teokset toteutetaan akryyli- ja guassimaalaustekniikoilla. Ei opetusta 18.4.
130322k Piirustus- ja maalausteemapaja
B, 11-17 v. 48 t 153 €
ti 8.1.-30.4. klo 18-20.30
Pauliina Sairanen, Annamari Kinnunen
Ks. edellinen kurssi
130340k Sarjakuvateemapaja 11-17 v.
48 t 148 €
to 10.1.-9.5. klo 18.-20.30
Sarjakuvapiirtäjä Juho Sihvonen
Tutustumme hahmosuunnitteluun, käsikirjoittamiseen, sekä käymme läpi sarjakuvien
piirtämistä vaihe vaiheelta aina valmiiksi
sarjakuvaksi asti. Tutustumme myös erilaisiin sarjakuvatyyleihin mm. supersankari,
manga, fantasia/scifi ja päiväkirja. Sarjakuvien lisäksi teemme hahmoista lyhyitä animaatioita. Valmiista sarjakuvista kokoamme
sarjakuvalehden.

AIKUISTEN PERUSOPINNOT
Aikuisten kuvataiteen perusteet 1-4:
Opintovuosi sisältää 90 tuntia opetusta sekä
3 t itsenäistä työskentelyä. Kurssimaksu
sisältää materiaalimaksun 25 €.
130420k Aikuisten kuvataiteen perusteet
1-4 45 t 150 €
ke 9.1.-24.4. klo 18-20.15
Annamari Kinnunen, Elmeri Härkönen,
Marianne Ketolainen
Opiskellaan eri taiteen teemoja jaksoittain.
Lukuvuoden teemat ovat: piirustus/maalaus,
kuvanveisto, grafiikka, valokuvaus ja keramiikka. Kevätlukukaudella jatkuu grafiikan
jakso, jolla opiskellaan collagrafia- ja carborundumtekniikoita. Valokuvauksen jaksolla
tutustutaan digijärjestelmäkamerakuvaukseen ja kootaan oma kuvaportfolio itsenäisesti työskennellen. Viimeisellä jaksolla ykköset tutustuvat kipsiin kuvanveiston materiaalina, kakkoset tekevät ihmisveistoksen
savesta, kolmoset paperimassaveistoksen ja
neloset työstävät omaa aihettaan kierrätysmateriaalista.

KUVATAITEET JA MUOTOILU
Kurssisuunnittelusta vastaa taideaineiden
pääopettaja Pauliina Sairanen, p. 044 3511 815
tai pauliina.sairanen@linnala.fi.

MAALAUS
140120k Öljyvärimaalaus, päiväryhmä
36 t 90 €
ke 16.1.-10.4. klo 10-12.30 taidelk, 3. krs
Kuvataiteilija (AMK) Pauliina Sairanen
Perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikkaan,
kuvan sommitteluun ja värioppiin. Tunneilla on
mahdollista maalata omia aiheita, tai annettuja tehtäviä. Tavoitteena vahvistaa omaa ilmaisua ja syventää öljyvärimaalaustekniikan osaamista. Vasta-alkajia opastetaan alkuun öljyväritekniikassa ja materiaalien hankinnassa. Jatkajat tarvitsevat mukaan seuraavat öljyvärimaalaustarvikkeet: maalauspohjia, luonnoslehtiö
tai piirustuspaperia, siveltimiä, palettiveitsiä,
öljyvärejä, maalausnesteet, joita haluaa käyttää ja runsaasti innostusta ja luovuutta! Lukuvuoden taidehistoriassa tutustumme modernin
taiteen historiaan, erityisesti impressionismiin.
140125k Maalauksen iltaryhmä 36 t 95 €
ke 9.1.-3.4. klo 18-20.30 taidelk, 3. krs
Pauliina Sairanen
Opiskellaan kuuden viikon jaksoissa 4 eri maalaustekniikkaa lukuvuoden aikana. Syyslukukauden tekniikat olivat akryyli- ja guassimaalaustekniikka, kevätlukukaudella opiskellaan
öljyväri- ja akvarellimaalaustekniikoita. Tekniikoiden opiskelun ohessa opitaan myös sommittelua, värioppia ja erityisesti luovaa ilmaisua. Lukuvuoden taidehistoriassa tutustumme
modernin taiteen historiaan, erityisesti impressionismiin. Osa materiaaleista sisältyy opetukseen ja osa tuodaan itse. Kurssilla opastetaan
materiaalien hankinnassa. Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään kuvataidetta harrastaneille.
140130k Ikonimaalaus 36 t 89 €
ma 14.1.-8.4. klo 18-20.30 posliinilk, 3. krs

Valokuvaaja, ikonimaalari Ahti Makkonen
Maalaamme ikoneita ortodoksisen perinteen
mukaisesti pohjustetulle puupohjalle munatemperatekniikalla. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.
140135k Akvarellistit 27 t 72 €
ti 5.3.-30.4. klo 10-12.30 taidelk, 3. krs
Taidemaalari Asta Móró
Maalaamme perinteisin, sekä kokeellisin
menetelmin. Tutustumme eri taiteilijoiden
teosten kautta tyylisuuntiin ja myös taidehistoriaan. Akvarellistit on jatkoryhmä.

VALOKUVAUS
140210k Valokuvauksen jatkokurssi
18 t 44 €
to 17.1.-21.2. klo 18-20.15 taidelk, 3. krs
AD photographer Elmeri Härkönen
Kurssissa on 6 osaa, joissa opit laadukkaan valokuvauksen saloja. Opit kehittämään omaa silmääsi ottamaan hyviä valokuvia. Katsomme jokaiseen teemaan liittyvät
lyhyet johdantovideot. Tuntien aiheet ovat: 1.
Johdantoa ja kertausta: Valotus, suljinaika
ja ISO-arvo, aukko, syväterävyys, objektiivit, perspektiivi ja sommittelu, valo, salama,
kuvaustyylit, kuvien jälkikäsittely ja huolto
ja ylläpito. Jokaisen kurssilaisen omat mielenkiinnon kohteet ja tavoitteet kuullaan. 2.
Visualisointi ja maalaustaide inspiraation
loputtomana lähteenä. 3. Kuvaus eri tilanteissa kuten häät, hautajaiset, sisä- ja studiovalokuvaus. 4. Lempeä kritiikki jokaisen
omista kuvista. Laadukkaiden luonto-, yö-,
revontuli- ja lintukuvauksen edellytykset.
5. Luontokuvauksen 7 yleisintä virhettä ja
kuinka ne taklataan. Lisänä Fine Art -valokuvaus - täydellisyyden lähteillä. 6. Pro tason
harrastus- ja ammattikuvaksen laitteistot.
Kurssilla on 4 Canon 550 kameraa, 8-12
opiskelijalle, mutta opiskelussa voi käyttää
myös omaa digijärjestelmäkameraa (Ilmoita
onko sinulla oma kamera käytettävissäsi).

Kurssille vaaditaan yleiset kameran käsittelytaidot ja valokuvauksen perustaidot.
140215k Tuotekuvauskurssi 15 t 78 €
ke 16.1.-13.2. klo 14-16.15 Kuvataidekoulu
AD photographer Elmeri Härkönen
Opit tuotekuvauksen perusteet ja laadukkaan
tuotekuvauksen laite-edellytykset. Kurssille
vaaditaan valokuvauksen perusteiden osaamista, myös oman digitaalisen järjestelmäkameran tuonti jalustoineen kurssille on hyvinkin suotavaa. Uusimpien kännykkäkameroiden
tuonti on myös sallittua. Kurssilla on seuraavaa
kamerakalustoa: 4kpl Canon 550:sta, kaksi
kolmijalkaa, korkeatasoiset led valot ja tuotekuvaukseen suunniteltu valoteltta ja -pöytä.
Kurssilla saa tietoa myös laitevaatimuksista
huipputason valokuvauslaiteistoon asti. Kurssilla kehitytään sommittelussa ja väriopissa.
1. Kameran käytön perusteiden kertaus. Ylija alivalotus, aukko, valotusaika, ISO-arvo,
syväterävyys ja objektiivit.
2. Johdanto tuotekuvaukseen. Laadukkaan
tuotekuvauksen edellytykset. Sommittelun
aakkoset ja kuvakulmat.
3. Leppoisat kamerasulkeiset, valo ja valaistus tuotekuvauksissa.
4. Make it ja Fake it. Sommittelua ja kuvattavan tuotteen, värien ja valon hienosäätöä. Kannustavaa kritiikkiä kurssilaisten omista kuvista.
5. Värisäätö Lightroomilla. RAW to JPG tallennus. Julkaisu nettiin ja painokelpoiseen
muotoon.

TAITEEN TYÖPAJAT
141010k Elävän mallin piirustus
-työpaja 10 t 35 €
pe 1.2. klo 16.30-18.45 ja la 2.2.
klo 10-15.15 taidelk, 3. krs
Kuvataiteilija (AMK) Laura Wirén
Piirretään sekä pitkiä, että lyhyitä asentoja
ja nopeatempoista croquis -piirustusta. Työpajassa perehdytään kehon mittasuhteisiin,

kokeillaan erilaisia piirtimiä ja piirretään pienille ja isoille papereille, jolloin piirustustelineet käytössä. Piirtäessä saat henkilökohtaista opastusta ja vinkkejä ilmaisuun. Elävän mallin piirtäminen on taidollisesti erittäin kehittävää ja luonteeltaan mukaansatempaavaa piirustusharjoitusta!
140020k Unelmakarttakurssi 10 t 35 €
pe 8.3. klo 17-20 ja la 9.3. klo 10.30-17
taidelk, 3. krs
Kuvataiteilija (AMK) Laura Wirén
Mistä minä unelmoin? Mitä tekisin, jos voisin
tehdä mitä vain? Mikä olisi toiveideni täyttymys? Mitkä ovat intohimojani, mitä sydämeni halajaa? Paneudutaan viikonloppukurs-

silla omiin unelmiin, toiveisiin ja tavoitteisiin.
Koostetaan ja askarrellaan oma unelmakartta.
Kurssin hinta sisältää materiaalimaksun 7 €.
130149k Grafiikan työpaja 15 t 45 €
pe-la 10.5.-11.5. ja pe-la 17.5.-18.5. pe klo
16.15-18.30 ja la klo 10-13.30 maalauslk
Kuvataiteilija (AMK) Annamari Kinnunen
Kurssilla toteutamme keväistä taidegrafiikkaa kasvi teemalla. Hyödynnämme luonnosta kerättyjä kasveja sekä erilaisia kierrätysmateriaaleja kuten tekstiilejä, lankoja
ja tapetteja, joista sommittelemalla toteutamme collagrafia laatat. Vedostamme prässin avulla laatoista värillisiä grafiikan vedoksia. Samasta laatasta voi ottaa useita vedok-
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KUVATAITEET JA MUOTOILU
sia. Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään
kuvataidetta harrastaneille.

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 kuvataidekoululla, os. Puistokatu 7.
140305k Raku –keramiikka 12 t 60 €
kokoontuu Linnalassa pe 17.5. klo 17.30-20.30,
rakupoltto la 25.5. klo 9-15.45. Artemialla
Raku on ikivanha japanilainen tekniikka,
jossa liekit ja savu synnyttävät mustaa
tai vaikkapa kuparinvärisenä välkehtivää
keramiikkaa. Poltto tapahtuu Savonlinnan
ammatti- ja aikuisopiston kulttuurialan (Artemian) tiloissa ulkona (Pohjolankatu 6).
140320k Keramiikan päiväryhmä
28 t 80 € ke 9.1.-20.2. klo 9.30-12.45
Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä

savesta käsinrakentamalla, valamalla ja dreijaamalla. Koristelumahdollisuuksina mm. alilasitevärit, savilietteet, metallioksidit, lasitteet ja lasin sulattaminen esineen pintaan.
Mahdollisuus valaa myös kipsimuotteja. Polttomaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.
140325k Keramiikan iltaryhmä 28 t 80 €
to 10.1.-21.2. klo 18-21. Ks päiväryhmä.
140330k Keramiikan päiväryhmä jatko
28 t 80 € ke 13.3.-24.4. klo 9.30-12.4
Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä
savesta käsinrakentamalla, valamalla ja dreijaamalla. Koristelumahdollisuuksina mm. alilasitevärit, savilietteet, metallioksidit, lasitteet ja lasin sulattaminen esineen pintaan.
Mahdollisuus valaa myös kipsimuotteja. Polttomaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.
140335k Keramiikan iltaryhmä jatko
28 t 80 € to 14.3.-2.5 klo 18-21
Ks. päiväryhmä.
140354k Keväistä keramiikkaa 6 t 30 €
la 30.3.-6.4. klo 10-13.30

keramiikkalk, 3. krs
Teemme savesta vaikkapa nimikylttejä kasvimaalle, ruukkuja, pääsiäismunia tai muita
keväisiä koristeita, jotka lasitetaan toisella
kokoontumiskerralla klo 10-11.30. Kurssille
voit osallistua lapsen kanssa. Kurssimaksu
sisältää käytettävän saven ja polttomaksun.
140338k Lasinsulatus 1 4 t 18 €
pe 18.1. klo 10-13.30
Valmistetaan sulatuslasista koruja, lautasia, vateja sekä ikkuna- ja seinäkoristeita.
Työt tehdään sulattamalla lasilevyjä yhteen ja
sulattamalla lasi valmiiseen muottiin. Laseja
voit ostaa opettajalta. Kurssimaksu sisältää
polttomaksun 10 €.
140340k Lasinsulatus 2 4 t 18 €
pe 15.2. klo 10-13.30
Ks. Lasinsulatus 1
140350k Lasinsulatus 3 4 t 18 €
pe 15.3. klo 10-13.30
Ks. Lasinsulatus 1
140352k Lasinsulatus 4 4 t 18 €
pe 5.4. klo 10.00-13.30
Ks. Lasinsulatus 1

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

Kuva: Harri Ahonen

Mitä keinoja on ennaltaehkäistä velkaantumista, suunnitella velkojen hoitoa ja selviytyä veloista.

Yleisluennot järjestetään Linnalan luentosalissa, aulakrs (ent. kahviotila). Luennoille ei
tarvitse ilmoittautua ennakkoon, ja ne ovat
maksuttomia (poikkeus 5.2. luento vaellusreiteistä, johon 10 € pääsymaksu paikan päällä).

Toteutuuko tahtoni tulevaisuudessa?
ti 12.3. klo 13.00-14.30
Juridinen asiantuntija Anna Valkeajoki Arjen
asiamies -hanke, Muistiliitto
Oikeudellisen ennakoinnin asiakirjat tulevaisuuden suunnittelun apuvälineinä. Itsemääräämisoikeus, hoitotahto, edunvalvontavaltuutus. Yhteistyössä Etelä-Savon Muistiluotsi.

Sokerit sulamaan liikunnalla
to 17.1. klo 18.00-20.00
Fysioterapeutit Sari Kurho-Rinkinen ja
Tarja Rinkinen. Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan Seudun Diabetes ry.

Jalkojen terveyttä
to 14.3. klo 18.00-20.00
Jalkaterapeutti Heli Juuti
Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan
Seudun Diabetes ry.

YLEISLUENNOT

Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä
- kuvien kautta
ti 5.2. klo 18.00-19.30
Tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri Ahonen
Luento käsittelee laajasti Pohjois-Skandinavian luontoa, matkustustapoja sinne ja
takaisin, tupakäytäntöjä, luonnonsuojelualueita sekä antaa vinkkejä niin kokeneille kuin
aloitteleville vaeltajille. Vaellusaiheisen tiedon
lisäksi omakohtaisia kokemuksia vaellusreiteiltä, kuten eräästä amerikkalaisesta miehestä, jolla oli rinkka täynnä omenoita. Luentoa kuvittaa n. 40 luennon aihepiiriä tukevaa
valokuvaa Harri Ahosen omilta vaelluksilta.
Luentomaksu 10 € paikan päällä. (Ks. myös
Retkeilyn ABC ja vähän XYZ kurssi! 24.1.-9.5).
SOSTERIN sähköiset palvelut
-teemapäivä to 7.2. klo 12-15
Sosterin asiantuntijat
Tilaisuudessa on esittelyssä eri pöydissä:
• Sähköinen asiointi: Sosterin sähköinen ajanvaraus, ISLABin laboratorioajanvaraus ja muut
sähköiset palvelut
• Omakanta. Lääkityksen tarkistaminen ja
reseptien uusiminen; hoitotahto; suostumuksen antaminen
• sosteri.fi -kotisivut; palautekanavat, riskitestien tekeminen, omahoidon tuki.
• Nestori, Huoli -lomakkeen käyttö
• YSSI.FI -palvelualustan palvelut; yhdistysten
yleisesittelyt, tapahtumakalenteri, harrastus-

Vinkkejä vaeltamiseen yleisluennolla
kuvien kautta!
toimintojen ja vertaistukitoimintojen esittely,
vapaaehtoistoiminnan palvelukeskus sekä
valmisteilla oleva kotiin tilattavien palvelujen tilaustyökalu. Mukana myös YSSIN Systeri, joka yhdistää Sosterin asiantuntijat, asiakkaat ja yhdistykset saumattomasti tosiinsa.
Yssi.fi Yhteistyössä Linnalan opisto, Sosteri ja
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.
Korkean verensokerin lääkkeellinen
hoito to 14.2. klo 18.00-19.30
Ylilääkäri Timo Tuominen
Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan
Seudun Diabetes ry.
Jäteneuvontailta
ke 20.2. klo 18.00-19.30
Neuvoja-tiedottaja Satu Pannila
Jäteneuvontatilaisuudessa käydään läpi kotitalouksien jätteiden lajittelua ja vastataan yleisiin lajittelupulmiin.
Talous kuntoon
ke 6.3. klo 17.30-19.00
YTM, Savonlinnan talous- ja velkaneuvoja
Petteri Suominen
Asiaa taloudenpidosta ja velkaantumisesta.
Miten talous voidaan pitää tasapainossa?

retkeilytaitoja luontokohteissa. Teoriaosuuksia on sekä Linnalassa että Tervastuvalla, joka
sijaitsee Pihlajaveden Naistenlahden rannalla.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Olavin Retkeilijät ry:n kanssa, joka vastaa retkeilyosioista
luontokohteissa. Kurssimaksuun sisältyy 21
tuntia teoriaopetusta Linnalassa ja Tervastuvalla. Tarkemmat kokoontumisajat ja ilmoittautuminen os. linnala.fi > Ilmoittaudu kurssille
> hakukenttään Retkeily. Erilliset retki- ja/ tai
välinevuokramaksut suoritetaan Olavin Retkeilijät ry:lle. Lisätiedot Harri Heinonen p. 050 529
1917. Ks. myös vaellusaiheinen luento ti 5.2!

Arki muistisairauden kanssa
to 21.3. klo 14.00-15.30
Geriatri, ylilääkäri Riitta Kupiainen
Yhteistyössä Sosteri ja Etelä-Savon
Muistiluotsi.

251010k Kurkistuksia kotiseutuun retki
- Suvorovista Sulkavan soutuihin
la 18.5. Kokopäiväretkellä tutustutaan Sulkavaan ja Lohilahteen. Vierailemme mm. Sulkavan kirkolla, Telataipaleen kanavalla ja Iitlahden kartanossa. Lounas Tiittalan kartanossa.
Yhteistyössä: Savonlinnan Oppaat ry, Pyhän
Olavin Kilta ry ja Linnalan Opisto. Tarkempi retkiohjelma julkaistaan ennen ilmoittautumisen
alkua. Ilmoittautuminen alkaa ma 4.3.2019.

Lääkärinä kriisialueella
ti 26.3. klo 18.00-19.30
Lääkäri, historian harrastaja Pekka Mononen

Järjestyksenvalvojakouluttaja Matti Korhonen

Diabetes arjessa
ti 16.4. klo 18.00-20.00
Diabeteshoitajat Heli Karttunen ja
Tiina Hietikko
Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan
Seudun Diabetes ry.
Diabetes ja munuaiset
to 16.5. klo 18.00-20.00
Osastonylilääkäri Mika Taskinen
Yhteistyössä Sosteri ja Savonlinnan
Seudun Diabetes ry.

luonto ja retkeily
210605k Retkeilyn ABC ja vähän XYZ
21 t 55 €
24.1.-9.5. Linnala ja Tervastupa
Kouluttaja Harri Heinonen
Kiinnostaako luonto ja retkeily? Saat kurssilla
monipuolisesti teoriatietoa sekä mahdollisuuden kokeilla retkeilyyn liittyvää välineistöä ja

JÄRJESTYKSENVALVONTA
210105k Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8 t 53 €
la 16.3. klo 10-17 luentosali, aulakrs
Voit päivittää kurssilla myös jo vanhentuneen
kortin, mikäli olet suorittanut peruskurssin
1.3.2007 jälkeen (32 t). Huomioithan ennen
kurssille ilmoittautumista, että mikäli olet suorittanut peruskurssin ennen 1.3.2007, ei kortti
saa olla vanhentunut saadaksesi sen kertauskoulutuksella voimaan. 31.3.2018 päivitetty
koulutusmateriaali sis. hintaan.
210110k Järjestyksenvalvojan
peruskurssi 40 t 185 €
6.5.-21.5. Kurssi sisältää luentoja, käytännönharjoituksia, itseopiskelua ja kirjallisen
teoriakokeen. 31.3.2018 päivitetty koulutusmateriaali sis. hintaan. Kurssilta ei sallita
poissaoloja. Kokoontumiskerrat ma 6.5. klo
17.30-20.45, ti 7.5. klo 17.30-20.45, to 9.5.
klo 17.30-20.45, la 11.5. klo 10-17 (sis. voimankäyttöosio), ma 13.5. klo 17.30-20.45, ti

14.5. klo 17.30-20.45 (ensiapu), to 16.5. klo
17.30-20.45 (pelastustoiminta), ma 20.5. klo
17.30-20.45, ti 21.5. klo 17.30-20.45.

veneily
210205k Rannikkomerenkulku 40 t 190 €
ke 30.1.-10.4. klo 17.30-20.45
luokka D, 2. krs
Tuntiopettaja Arsi Kajaus.
Saaristomerenkulun kurssin tietoja täydentävä kurssi, jonka ohjelmassa on lisää paikanmääritystekniikoita, paikanmääritys sorron ja virran vallitessa, vuorovesiopin perusteet, merkintälasku, veneen elektroniset laitteet, veneilijän sääoppi ja ulkomaanliikenteen
säädökset. Kurssin päätteeksi voi osallistua
rannikkolaivurin tutkintoon 12.4.2019

HOITO JA TERVEYS
220203k Muistikoulu 11 t 27 €
pe 1.-22.2. klo 10-12.30 luentosali, aulakrs
FM, kotitalousopettaja, eläkeläinen
Ulla Ventelä
Kurssi on kohdennettu yli 60-vuotiaille, aivoterveydestä kiinnostuneille. Aiheina muistin toiminta, aistien ja havainnoinnin merkitys sekä muistikeinot muistamisen tukena,
muistiterveyden riskit, unen ja liikunnan vaikutukset muistiin, ravinnon merkitys aivoterveyteen ja unohtaminen ja muistihäiriöt. Muistisairaan kohtaaminen. Ennakkoilmoittautuminen. Yhteistyössä Etelä-Savon muistiluotsi.
220250k Ketogeeninen ruoka 4 t 24 €
to 7.2. klo 17-20, opetuskeittiö, aulakrs
Tuntiopettaja Paula Rask
Tutustutaan ketogeeniseen ruokavalioon ja
valmistetaan viljatonta ja sokeritonta arkiruokaa ja makeaa herkkua. Kurssimaksu
sisältää tarvikkeet. Ei alennuksia.
210310k Ensiapu 1 –iltakurssi 16 t 93 €
ETK-kouluttaja Päivi Piili
ke 13.3.-3.4. klo 17.30-21.00
luentosali, aulakrs
210315k HätäEA-iltakurssi 8 t 54 €
ke 13.3.-20.3. klo 17.30-21.00
luentosali, aulakrs

teatteri, Ilmaisu JA KIRJALLISUUS
Ilmaisutaidon ja kirjallisuuden
suunnittelusta vastaa koulutussihteeri
Marja-Leena Hasselqvist
(ma-pe klo 9-16), p. 040 680 3830 tai
marja-leena.hasselqvist@linnala.fi.

TEATTERI
190102k Linnalan Nuorisoteatteri
13-18 v. 95 €
ke 9.1. alkaen, klo 18-20.15 Savonlinnan
Kulttuurikellari ja Linnala
Teatteriohjaaja Paavo Hakulinen
Ryhmässä jatkavat 13-18-vuotiaat syksyllä
teatteri-ilmaisun aloittaneet oppilaat. Teatteri-ilmaisussa opetellaan teatteritaidetta
ja sen keinoin tuntemaan ja ilmaisemaan
itseä sekä kehittämään omaa työskentelyä
ja yhteistyötä vuorovaikutteisesti, vastuullisesti, tavoitteellisesti ja laatua arvostaen.
Opetusryhmän kanssa valmistamme kevätkaudelle 2019 Savonlinnan Kulttuurikellariin
L.Onervan novellikokoelman pohjalta kootun

ja dramatisoidun näytelmän Uponnut maailma. Tämä toteutetaan yhteistyössä SAMI:n
teatteritekniikan opiskelijoiden ja Savonlinnan
Teatterin kanssa. Esitykset ovat Savonlinnan
Kulttuurikellarissa pe 5.4. klo 19 ensi-ilta, la
6.4. klo 19, ti 16.4. klo 19.
190105k Linnalan teatterin päiväryhmä
(seniorit) 36 t 44 €
ke 9.1. alkaen, klo 13-15.45
Linnala-sali, aulakrs
Teatteriohjaaja Martti Luukko
Ryhmällä valmistuu esitykseksi Kyllikki
Mäntylän karjalaislähtöinen Opri-näytelmä.
Esitykset alkavat sydäntalvella 2019.
190110k Linnalan teatterin iltaryhmä
36 t 44 € ke 9.1. alkaen, klo 16.30-19.00
Linnala-sali, aulakrs
Teatteriohjaaja Martti Luukko
Ryhmä toteuttaa Aini Rössin ryhmälle kirjoittaman näytelmän Pesänjako. Esitykset alkavat talvella 2019.

ILMAISU
190205k Runopiiri Linnan Lausujat
36 t 44 € to 17.1.-28.4. klo 17.30-20
luentosali, aulakrs
Ohjaaja Kaarina Lavonen
Sukella runojen maailmaan! Opit ilmaisemaan itseäsi persoonallisella tavallasi ja saat
esiintymisvarmuutta. Tutustut monipuolisesti
runouteen. Ääni-, hengitys-, rentoutus- ja
improvisaatioharjoituksia. Pyrimme järjestämään kaikille avoimen Runokahvila Open
Mic -tapahtuman innostaaksemme uusia
kirjoittajia ja esiintyjiä. Kevään runomatinean aihe on Unia ja unelmia, joka on Linnalassa su 28.4. klo 16. (Viikoilla 9, 11,12 ei
kokoontumista, viikolla 17 harjoitus salissa
ke 24.4.). Tule mukaan!

KIRJALLISUUS
190305k Kirjoita, kirjoita, kirjoita!
- luovan kirjoittamisen työpaja 16 t 40 €

ti 8.1.-5.3 klo 17.30-19
opetuskeittiö, aulakrs
FM Henna-Reetta Keskitalo
Luovan kirjoittamisen työpajassa ideat napataan kiinni lennosta ja niistä työstetään tekstejä – pitkiä ja lyhyitä, tunnelmallisia, hauskoja, omituisia ja merkityksellisiä. Kirjoittamisen lomassa kerrytämme tietoa ja tuntemusta kirjallisesta ilmaisuvarannosta. Kannustavassa ilmapiirissä sinulla on mahdollisuus tiedostaa omat vahvuutesi kirjoittajana
ja kehittää niitä. Työpaja sopii kaikille, jotka
ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta. Sanat
ovat portaita, jotka johdattavat meitä tuntemaan omaa itseämme. Tervetuloa vaaralliselle matkalle.
190310k Lukupiiri 8 t 22 €
ke 20.2.-3.4. klo 12.00-13.30
kieliluokka B, 2. krs
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Anu Partanen
Lukupiirin käsittelyssä neljä uudehkoa romaa-

nia. Tule mukaan keskustelemaan toisten
innokkaiden lukijoiden kanssa uutuuskirjoista ja kirjallisuudesta:
ke 20.2. Anthony Doerr: Kaikki se valo,
jota emme näe,
ke 6.3. Kai Aareleid: Korttitalo tai
Ilmar Taska: Pobeda 1946,
ke 20.3. Minna Rytisalo: Rouva C,
ke 3.4. Saara Turunen: Rakkaudenhirviö
tai Sivuhenkilö.
190320k Tyylikkäästi lainaten 8 t 22 €
pe 26.4. klo 16.30-19 ja la 27.4. klo 10-14,
kieliluokka A, 2. krs.
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Anu Partanen
Oman kirjoittamisen tueksi ja ennen kaikkea
iloksi tarkoitettu kurssi, jossa tullaan tietoiseksi muun muassa kielen keinoista ja tyylin piirteistä erilaisin tekstiharjoituksin. Vanhat tarinat saavat kuin uudet vaatteet! Ilmoittautuneille laitetaan tarkemmat ohjeet ennen
kurssin alkua.
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KIELET
HALUATKO KYSYÄ KIELIKURSSEISTA
(keskusta- alue), YLEISISTÄ KIELITUTKINNOISTA, esittää kurssitoiveita tai antaa
palautetta? Sinua neuvoo kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi, joka vastaa
kaikkien kielikurssien suunnittelusta.
Puhelin 040 680 3819, s-posti
paivi.harjusalmi@linnala.fi,
Skype linnalankieltenopettaja.
Tervetuloa myös käymään.
Ota rohkeasti yhteyttä - neuvonta on
sinua varten! Tavattavissa ke 2.1. klo 9-13
ja 14–17 ja ma. 7.1. klo 10–13 ja 14–18.,
muulloin varmimmin torstaisin klo 14-15.
Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja
Savonrannan kursseista voi kysyä MarjaLeena Hasselqvistiltä, p.040 680 3830.
OPPIKIRJAT hankitaan itse, jollei kurssin kohdalla ole muuta ilmoitettu.
ILMOITTAUDU ENNAKKOON ja varmista paikkasi! Mikäli olet ehtinyt maksaa kurssimaksun ja kurssi ei alakaan, maksut palautetaan. Tule aina ensimmäiselle tunnille kurssipaikan saatuasi riippumatta siitä, montako opiskelijaa kurssille on ilmoittautunut.
Toivomme ennakkoilmoittautumista, mutta
kurssille saattaa ilmestyä muitakin. Mikäli
kurssi ei täytä vaadittua minimirajaa, sen on
mahdollista alkaa, mikäli osallistujat haluavat
olla mukana korotetuin kurssimaksuin. Tästä
sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
KELPAAVATKO LINNALAN KIELIKURSSIT
MUISSA OPPILAITOKSISSA?
Kielikurssejamme on hyväksytty suorituksiksi peruskoulusta korkea-asteelle. Tiedustele mahdollisuudesta ensin omasta oppilaitoksestasi ja ilmoita kurssisi opettajalle Linnalaan saavasi siitä suorituksen. Keskustele
myös opettajan kanssa mahdollisesta arvioinnista heti kurssin alussa.
Olemme FACEBOOKISSA www.facebook.com
hakusana: Linnala Kielikoulutus.
Seuraa meitä myös TWITTERISSÄ,
@linnalakielet sekä BLOGISSA
http://linnalakielikoulutus.wordpress.com
YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI)
YKI on Opetushallituksen valvoma ja Jyväskylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen
tutkinto, joka sopii kaikille kielitaidostaan
virallisen todistuksen haluaville riippumatta
siitä, missä taito on hankittu. Ilmoittautumiset Linnalan opistoon, p. 015 511 80, josta
saat ilmoittautumislomakkeen. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.
Tutkintomaksut: perustaso 100 €, keskitaso
123 €, ylin taso 160 €.
Taitotasot: https://www.oph.fi/koulutus_ja_
tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot/
taitotasokuvaukset
Tutkintopäivät
KEVÄT, ilmoittautumiset 1.-28.2.2019
23.3.2019 englanti, italia, venäjä, perus- ja
keskitaso
6.4.2019 suomi, perus-, keski- ja ylin taso
13.4. 2019 espanja, ruotsi, saksa, perus- ja
keskitaso
ELOKUU, ilmoittautumiset 3.- 14.6.2019
31.8.2019 suomi, keskitaso

KIELIKAHVILA CAFÉ LINGVA
Maksuton kansainvälinen, monikielinen
ja kaikille avoin kahvila.
Milloin: Joka kuukauden toisena
maanantaina klo 17.15–18.45, alkaen 14.1.
Seuraavat 11.2., 11.3., 15.4.. 13.5.
Missä: Kirjasto Joeli, Asemantie 5,
Savonlinna.
Vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista
kiinnostuneille. Joka kielelle on oma pöytänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhujan kanssa voi treenata kieltä käytännössä,
tai vaikkapa kuunnella toisten tarinointia.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! Halukkaat
voivat ostaa kahvia jne. Tarvitsemme myös
vapaaehtoisia kielipöytiin; kaikki kielet ovat
tervetulleita! Erityisestisuomen kielen pöytään kaipaamme syntyperäisiä miehiä. Haluaisitko auttaa muita käyttämään äidinkieltäsi? Ota meihin yhteyttä viimeistään kahvilaa edeltävänä keskiviikkona.
Näin voimme kertoa etukäteen mitä kieliä
kulloinkin on tarjolla. Yhteydenotot
paivi.harjusalmi@linnala.fi, p. 040 6803819.
A free international multi-lingual café open
to everyone. When? The 2nd Monday of
each month at 5.15-6.45 PM, beginning 14
Jan. (11 Feb., 11 March, 15 Apr.., 13 May).
Where? City Library Joeli, Asemantie 5,
Savonlinna. An informal gathering for practising languages 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 language through casual conversation? Please contact us before each meeting, on Wednesday at the latest, so we will
be able to give advance information about
the languages available each time.
Contact info: paivi.harjusalmi@linnala.fi,
tel. 040 6803819.

Millä taitotasolla olen?
Hae kielitaidon osaamismerkkiä (ks. etusivu)

Olet taitotasolla A1, jos voit sanoa
itsestäsi seuraavaa:
Luetun ymmärtäminen Ymmärrän tuttuja
nimiä, sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita
esimerkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa.
Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan lyhyen,
yksinkertaisen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset. Pystyn täyttämään lomakkeita,
joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi
kirjoittamaan nimeni, kansallisuuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislomakkeeseen.
Kuullun ymmärtäminen Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni
ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan
hitaasti ja selvästi.
Puhuminen Selviydyn kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis toistamaan sanottavansa tai
ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja auttamaan minua muotoilemaan sen, mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin arkisia tarpeita tai hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa.
Osaan käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen.
Olet taitotasolla A2, jos voit sanoa
itsestäsi seuraavaa:
Luetun ymmärtäminen Pystyn lukemaan
hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkertaisista
teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä, yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä.
Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan lyhyitä,
yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksinkertaisen henkilökohtaisen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni
jotakuta jostakin.
Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni;
esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni
ja perheestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkertaisten viestien ja kuulutusten ydinsisällön.
Puhuminen Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä,
jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista.
Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista,
mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni
keskustelua itse yllä. Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä tai edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan
yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita.
Olet taitotasolla B1, jos voit sanoa
itsestäsi seuraavaa:
Luetun ymmärtäminen Ymmärrän tekstejä,
joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä tai työhön liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtumien, tunteiden ja toiveiden
kuvaukset henkilökohtaisissa kirjeissä.
Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka
ovat tuttuja tai itseäni kiinnostavia. Pystyn
kirjoittamaan henkilökohtaisia kirjeitä, joissa
kuvailen kokemuksia ja vaikutelmia.
Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa
käsitellään esimerkiksi työssä, koulussa tai
vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä ja
minulle tuttuja aiheita. Tavoitan pääkohdat
monista radio- ja tv- ohjelmista, joissa käsitellään ajankohtaisia tai minua henkilökohtaisesti tai ammatillisesti kiinnostavia asioita,
kun puhe on melko hidasta ja selvää.
Puhuminen Selviydyn useimmista tilanteista,
joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkus-

tettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiinnostavia tai jotka liittyvät
arkielämään, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohtaisiin asioihin. Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkertaisella tavalla kuvatakseni
kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja pyrkimyksiäni. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja
suunnitelmiani. Pystyn kertomaan tarinan tai
selittämään kirjan tai elokuvan juonen sekä
kuvailemaan omia reaktioitani.

tiset ilmaukset ja puhekieliset ilmaukset. Pystyn tuomaan esille ajatuksiani sujuvasti ja
välittämään täsmällisesti hienojakin merkitysvivahteita. Osaan perääntyä ja kiertää mahdolliset ongelmat niin sujuvasti, että muut
tuskin havaitsevat olleenkaan ongelmia. Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen
tai perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä.
Esityksessäni on tehokas looginen rakenne,
joka auttaa vastaanottajaa havaitsemaan ja
muistamaan tärkeitä seikkoja.

Olet taitotasolla B2, jos voit sanoa
itsestäsi seuraavaa:
Luetun ymmärtäminen Pystyn lukemaan
ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot. Ymmärrän oman aikani kaunokirjallisuutta.
Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan selkeitä,
myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä
hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn laatimaan kirjoitelman tai
raportin, jossa välitän tietoa tai esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta tai
sitä vastaan. Pystyn kirjoittamaan kirjeitä,
joissa korostan tapahtumien tai kokemusten
henkilökohtaista merkitystä.
Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoja. Pystyn jopa seuraamaan monipolvista perustelua, jos aihe on
suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat tvuutiset ja ajankohtaisohjelmat. Ymmärrän
useimmat yleispuhekielellä esitetyt elokuvat.
Puhuminen Pystyn viestimään niin sujuvasti
ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman että kumpikaan osapuoli kokee
sen hankalaksi. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. Pystyn esittämään selkeitä,
yksityiskohtaisia kuvauksia hyvinkin erilaisista minua kiinnostavista aiheista. Pystyn
selittämään näkökantani johonkin ajankohtaiseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Eivätkö kielten ryhmäopetuksen sisällöt, ajankohdat tai etenemistahti vastaa tarpeitasi tai kaipaat tukiopetusta?
Sinulle on uudenlainen palvelu! Yksilö- ja
pariopetuksessa voit itse valita tason ja
kehitettävän kielitaidon osa-alueen (kielioppi, yleiskielen ja erikoisalojen sanasto,
tekstin tai kuullun ymmärtäminen, puhuminen tai näiden yhdistelmä). Opettaja auttaa tarvittaessa tasosi määrittelyssä, ja hänen kanssaan sovitaan tapaamisajat. 10 oppitunnin (á 45 min) paketti
maksaa 202 €, pariopetuksen 15 tunnin
paketti 153 €/opiskelija. Voit myös opiskella Skypen tai Adobe Connectin välityksellä. Mikäli ohjausta välineiden peruskäytöstä tarvitaan, osa oppitunneista
käytetään siihen. Yksilö- ja pariopetusta
annetaan vain yksityishenkilöille eikä
kursseja voida laskuttaa yrityksiltä, yhteisöiltä tai julkishallinnolta. Tunnit pidetään opistolla lukukauden loppuun mennessä. Pitämättä jääneitä tunteja ei voi
siirtää seuraavalle lukukaudelle. 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.
Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet.

Olet taitotasolla C1, jos voit sanoa
itsestäsi seuraavaa:
Luetun ymmärtäminen Ymmärrän pitkiä ja
monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä ja
huomaan tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen
artikkeleita ja melko pitkiä teknisiä ohjeita
silloinkin, kun ne eivät liity omaan alaani.
Kirjoittaminen Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että
minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia.
Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä
täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni
taitavasti muiden puhujien puheenvuoroihin.
Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän tv-ohjelmia ja elokuvia
ilman erityisiä ponnistuksia.
Puhuminen Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani
sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun
juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan
käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan
muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni taitavasti
muiden puhujien puheenvuoroihin. Pystyn
esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään
esitykseni sopivaan lopetukseen.
Olet taitotasolla C2, jos voit sanoa
itsestäsi seuraavaa:
Luetun ymmärtäminen Pystyn lukemaan
vaivatta käytännöllisesti katsoen kaikenlaista
kirjoitettua kieltä, myös abstrakteja, rakenteellisesti tai kielellisesti monimutkaisia tekstejä, kuten ohjekirjoja, erityisalojen artikkeleita ja kaunokirjallisuutta.
Kirjoittaminen Osaan kirjoittaa selkeää,
sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan monimutkaisia kirjeitä,
raportteja tai artikkeleita, jotka esittelevät
jonkin yksittäisen tapauksen. Käytän tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka auttavat vastaanottajaa löytämään ja muistamaan keskeiset seikat. Pystyn kirjoittamaan koosteita
ja katsauksia ammattiin tai kaunokirjallisuuteen liittyvistä julkaisuista.
Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän vaikeuksitta kaikenlaista elävää ja nauhoitettua puhetta silloinkin, kun on kyse syntyperäisen kielenpuhujan nopeasta puheesta,
jos minulla on hiukan aikaa tutustua puhetapaan.
Puhuminen Pystyn ottamaan vaivatta osaa
asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin. Tunnen hyvin kielelle tyypilliset, idiomaat-

KIELTEN YKSILÖ- JA PARIOPETUS

Englanti Skypen ja AC:n käyttö mahdollista. HuK Katja Pajarinen-Mohamed,
huom! VAIN Whatsapilla 050 526 5470
tai s-postilla katja.pajarinen@gmail.com.,
ei puheluita!
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,
fredericbaduel@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 yksilöopetusta.
EDULLISEMMAT KIELIKURSSIT
PAKETTINA
Englannin puhekursseista saat 15%
alennnuksen, jos olet jo jollain oppikirjaa
käyttävällä englannin kurssilla. Alennetut
hinnat: Speak English Easily 45 €,
Now We Are Talking 37 €, Keep up Your
English A 44 €, Keep up B 49 €.

ENGLANTI PERUSTASO
Perustason kurssit sopivat opistossa
opintonsa aloittaneille ja peruskoulutasoisen englannin kertaajille.
110006k Englantia pari vuotta
pakertaneille * 24 t 58 €
ti 22.1.-16.4. klo 12.30-14 kielilk A, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Sopii 2 lukuvuotta opistossa opiskelleille/
englannin kielen aloittelijoille. Oppikirjana
Destinations 2 kappaleesta 3. Kevään
aiheina mm. pukeutuminen, shoppailu ja
asuminen. Kieliopista jatketaan imperfektin opettelua ja opitaan uutena adjektiivien vertailuasteet. Opiskelu tapahtuu
rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä
kuunnellen, toistaen ja tekemällä yksilöja paritehtäviä. (YKI1/A1)

110008k Englanti 5 aamukurssi *
22 t 53 €
ma 14.1.-1.4. klo 10.30-12
kielistudio, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Sopii 4,5 v. opistossa opiskelleille (n.
220 h)/peruskoulutietojen kertaajille.
Aiheitamme ovat suomalaisten tyypilliset kesäpuuhat (remontointi, mökkeily),
kulttuuririennot ja lomailu. Erityishuomio
puhumisessa, opiskelumenetelmät miellyttäviä ja kannustavia eikä riveittäin etenevää kyselyä käytetä. Oppikirja Destinations 3 (sis. CD:n) kappaleesta 2. Edetään
iltakurssin kanssa samaan tahtiin, joten
vuorottelu näiden välillä on mahdollista.
Ilmoittaudu siihen ryhmään, jossa arvelet
käyväsi eniten. (YKI1-2/A1-2)
110010k Englanti 5 iltakurssi*
22 t 53 €
ti 15.1.-2.4. klo 17.15-18.45 kielilk A, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi. Ks. aamukurssi
110015k Englantia epäröiville/English
in the Morning * 22 t 53 €
ti 15.1.-2.4. klo 10.30-12 kielistudio, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Sanaston kertausta, laajentamista
sekä puhutun englannin ymmärtämisen kehittämistä peruskoulutiedot/esim.
English for You 4/Steps 2 -oppikirjojen oppimäärän/vast. hallitseville. Kuullun ymmärtämistä oppii kuuntelemalla,
joten opettaja käyttää tunneilla vain
selkeää englantia. Yksinkertaisia lauseita selityksin, kuvin ja elein höystettynä on kaikkien mahdollista ymmärtää.
Pieniä puheharjoituksia, kieliopin kertausta, lyhyitä tekstejä. Työtavat opiskelijoita rohkaisevia eikä esim. riveittäin etenevää kyselyä käytetä. Sanakirja/mobiililaite ja muistiinpanovälineet mukaan, monisteet saa opettajalta. (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 required. Please bring own dictionary/smartphone, if possible.
110025k Speak English Easily 22 t 53 €
ke 16.1.-3.4. klo 17.15-18.45
sovelluslk, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Tule muuttamaan oppimasi sanat ja kielioppi
puheeksi. Olet opiskellut peruskoulun englannin oppimäärän/5-7 v. Linnalassa, et puhu
vielä sujuvasti, kaipaat rohkaisua. Sinulla ei
tarvitse olla syvällisiä ajatuksia keskustelun pohjaksi, sillä houkuttelemme kielitaitosi
esiin mielenkiintoisten aiheiden ja aktiviteettien avulla turvallisesti pareittain ja pienryhmissä. Mukaan muistiinpanovälineet ja sanakirja/mobiililaite, muun materiaalin tuo opettaja. (YKI2/A2) We practise speaking English
about interesting topics and learn new words
in a relaxed atmosphere. Teaching in easy
English, no Finnish required. If possible, bring
own dictionary/smartphone. Level: basic
(YKI2 or A2).
110932k Английский язык
русскоязычным 24 t
ma 14.1.-8.4. klo 17.30-19 kielistudio, 2. krs
FM Milja Juuti
Приходите изучать или повторять
основы английского языка почти
с начала, с урока 9. 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-opinnoiksi peruskoulutiedot tai Linnalan
peruskurssitason hyvin hallitseville, lukiotasoisille kertaajille tai vähintään lukiotason kielitaidon ylläpitämiseen pyrkiville.
110105k Englantia perustasolta
eteenpäin aamukurssi * 24 t 58 €
ti 22.1.-16.4. klo 10.30-12 kielilk A, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille/peruskoulun englannin suoritta-
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neille/kaikille, joille englannin peruskielioppi on tuttua, mutta jotka tarvitsevat kannustusta kielen käyttöön käytännössä. Oppikirjana Stepping Stones 2
kappaleesta 1. Kevään aiheina ovat kotiseutu ja asuinympäristömme sekä opiskelu ennen ja nyt. Kieliopista uutena
opimme mm. konditionaalin. Muutakin aiemmin opittua kerrataan aktiivisesti käytännön tehtävien avulla. Huomiota kiinnitetään erityisesti puhumiseen
ja puheen ymmärtämiseen. Aamu- ja
iltaryhmä etenevät samaan tahtiin, joten
voit käydä jommassakummassa itsellesi
parhaiten sopivana aikana. Ilmoittaudu
siihen, jossa käyt eniten. (YKI2-3/B1)

monikko, omistuksen ilmaiseminen. Tervetuloa mukaan! (YKI1/A1)
110910k Venäjä 4 24 t 58 €
ti 8.1.-2.4. klo 17.15-18.45 kielilk B, 2. krs
FM Leena Dillström
Sopii 3 vuotta (n. 170 h) venäjää opiskelleille. Jatkamme Mozhno 2 -oppikirjan kpl 3.
Aiheina mm. suomalainen kulttuuri, mielipiteen ilmaiseminen, lomailu sekä kellonajat.
Rakenteina substantiivien ja adjektiivien
monikon datiivi sekä instrumentaali, verbien
aspektit. Tervetuloa mukaan! (YKI1/A1)
110915k Venäjää venäläislapsille 38 t
ma 7.1.-27.5. klo 16.30-18 lk D, 2. krs
Tuntiopettaja Irina Pöyhönen
Tarkoitettu venäjää äidinkielenään puhuville 6 – 15-vuotiaille lapsille. Kurssilla on
3 tasoryhmää ja siellä opiskellaan venäjän
kielioppia ja kirjallisuutta. Kurssi on maksuton ja sen järjestää Kansainvälinen kohtaamispaikka.

110110k Englantia perustasolta
eteenpäin päiväkurssi * 20 t 49 €
to 17.1.-4.4. klo 11-12.30 kielilk A, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Ks. aamukurssi
110115k Englantia perustasolta
eteenpäin iltakurssi * 24 t 58 €
ti 22.1.-16.4. klo 19-20.30 kielilk A, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille/peruskoulun englannin suorittaneille/kaikille, joille englannin peruskielioppi on tuttua, mutta jotka tarvitsevat kannustusta kielen käyttöön käytännössä. Oppikirjana Stepping Stones 2
kappaleesta 1. Kevään aiheina ovat kotiseutu ja asuinympäristömme sekä opiskelu ennen ja nyt. Kieliopista uutena
opimme mm. konditionaalin. Muutakin aiemmin opittua kerrataan aktiivisesti käytännön tehtävien avulla. Huomiota kiinnitetään erityisesti puhumiseen ja
puheen ymmärtämiseen. Aamu- ja iltaryhmä etenevät samaan tahtiin, joten
voit käydä jommassakummassa itsellesi
parhaiten sopivana aikana. Ilmoittaudu
siihen, jossa käyt eniten. (YKI2-3/B1)
110120k Now We Are Talking! 18 t 44 €
ma 21.1.-8.4. klo 17-18.30 sovelluslk, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Tule kohentamaan englannin puhetaitoasi,
sanavarastoa ja ymmärtämistä! Puheaktiviteetteja turvallisesti pareittain ja pienryhmissä mielenkiintoisista aiheista rennosti,
kannustavassa ilmapiirissä. Lähtötaso:
hyvin hallittu peruskoulun/lukion lyhyt englanti tai lukion pitkä oppimäärä kohtalaisesti
hallittuna. Osaat jo puhua, mutta kaipaat
lisää mahdollisuuksia käyttää englantia. Tuo
mukanasi sanakirja, jos mahdollista, monisteet opettajalta. HUOM! Ei tunteja 11. ja
25.2., 11.3.(YKI3/B1) This course will help
you improve your speaking 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 supportive atmosphere.
No Finnish required. Level: lower intermediate (you speak rather fluently and master level B1/YKI3). Please bring a dictionary/
smartphone, if possible, the handouts will
be provided by the teacher. NB! No lessons
11 & 25 Feb., 11 March.
110130k Keep up Your English A *
22 t 52 €
ke 16.1.-3.4. klo 15.30-17 sovelluslk, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Join this group to improve your spoken
English, build vocabulary - and have
fun! The course is designed to give you
maximum speaking time with a variety
of communication games, role play
and whole class conversational activities covering inspiring topics. Level:
upper-intermediate (lukio A/B). You are
expected to master essential grammar and vocabulary and understand
English spoken at a normal speed. All
study materials will be provided by the
teacher. (YKI4->/B2->)
110135k Keep up Your English B *
24 t 58 €
ke 23.1.-17.4. klo 17.15-18.45
ryhmätyölk, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
See previous course

ESPANJA
Romaanisten kielten filologi Terje Kurola
110205k Espanja 1A * 24 t 58 €
ti 8.1.-2.4. klo 19–20.30 ryhmätyölk, 2. krs
Sopii espanjaa n. 25 h opiskelleille.
Tutustumme lentokenttä-, hotelli-, kaupunkisanastoon ja harjoittelemme matkailijalle tärkeitä puhetilanteita. Kieliopissa pääpaino on preesensin taivutuksilla. Oppikirjana Fantástico 1 kappaleesta 5. (YKI1/A1)

VIITTOMAKIELI
111005k Tukiviittomien alkeet 20 t 49 €
ke 16.1.-27.3. klo 17:15-18:45
kielilk B, 2. krs
Tuntiopettaja Anita Nikulainen
Opetellaan viittomia ilman kielioppia tavoitteena taito kohdata viittomia käyttävä henkilö arkipäivän tilanteissa.

110207k Espanja 1B * 24 t 58 €
ma 7.1.-1.4. klo 17.15-18.45
kielilk A, 2. krs
Sopii hieman espanjaa osaaville, mutta
hyvin pääsee vielä mukaan myös ilman
aikaisempia opintoja. Opimme käyttämään kohteliaisuusilmaisuja, tutustumme mm. lentokenttä- ja hotellisanastoon. Kieliopissa harjoitellemme ennen
kaikkea preesenstaivutuksia. Oppikirjana
Fantástico 1 kappaleesta 3. (YKI1/A1)
110210k Espanja 3 päivällä 24 t 58 €
ma 7.1.-1.4. klo 11.30-13 kielilk A, 2. krs
Sopii espanjaa n. 125 h opiskelleille. Opitaan mm. autoa vuokraamaan ja asioidaan
poliisiasemalla. Kieliopissa harjoitellemme
preesensin lisäksi perfektiä ja refleksiiviverbejä. Kurssi etenee samaan tahtiin iltaryhmän kanssa, joten vuorottelu näiden välillä
on mahdollista. Ilmoittaudu siihen ryhmään,
jossa käyt eniten. Oppikirjana Fantástico 2
kappaleesta 7.(YKI1/A1)
110215k Espanja 3 illalla 24 t 58 €
kielistudio, 2. krs
ke 9.1.-3.4. klo 17.15-18.45
Ks Espanja 3 päivällä.
110220k Espanjaa edistyneemmille
24 t 58 €
ma 7.1.-1.4. klo 13.30-15 kielilk A, 2. krs
Bienvenidos espanjaa kertaamaan ja oppimaan myös uutta! Kurssilla keskustellaan, tehdään kielioppi- ja kuuntelutehtäviä.
Sopii, jos kaikki aikamuodot ja subjunktiivi
ovat tulleet tutuiksi. Oppikirjana Español
Dos kappaleesta 3.(YKI2/A2)

ITALIA
HuK Liisa Kärkkäinen
110305k Italian alkeiskurssi 24 t 58 €
ke 9.1.-3.4. klo 17.15-18.45 kielilk A, 2. krs
Harjoitellaan italiaa käytännön tilanteissa,
kuten kaupungilla liikkumisessa tarvittavaa
kieltä. Kevään aikana opitaan mm. ostamaan bussilippuja ja kysymään aikatauluja.
Opetellaan taivuttamaan säännöllisiä verbejä ja kertomaan harrastuksista. Uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita kertaamaan
ja oppimaan uutta. Lähtötaso: puoli vuotta
italian opintoja kansalaisopistossa tai vastaava kielitaito. Oppikirja: Bella vista 1 kappaleesta 3. (YKI1/A1)
110310k Italia 3 24 t 58 €
ke 9.1.-3.4. klo 19-20.30 kielilk A, 2. krs
Harjoitellaan italiaa arkipäivän tilanteissa.
Tänä keväänä opetellaan taivuttamaan refleksiiviverbejä ja kerrataan perfektin muodostamista. Opitaan paljon uutta hyödyllistä
sanastoa. Uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on n. 2,5 vuoden italian opiskelu kansalaisopistossa tai vastaava kielitaito. Oppikirja on Bella Vista 1. Kertauksen jälkeen
jatkamme kappaleesta 13. YKI1/A1)
110315k Italia 6 24 t 58 €
ti 8.1.-2.4. klo 17.15-18.45 sovelluslk, 2. krs
Tämän kevään aikana kerrataan edelleen
imperfektin ja perfektin käyttöä. Tutustutaan Italian juhlaperinteisiin ja saadaan tie-

toa kuuluisista italialaisista henkilöistä historiassa ja nykyaikana. Tunneilla tehdään
keskustelu- ja kuunteluharjoituksia pelkäämättä kielioppivirheitä. Opitaan paljon uutta
hyödyllistä sanastoa. Uudetkin opiskelijat
ovat tervetulleita kertaamaan ja oppimaan
lisää. Kurssille osallistumisen edellytyksenä
on n. 4,5 vuoden italian opiskelu kansalaisopistossa tai vastaava kielitaito. Oppikirja
on Affresco Italiano A2 kappaleesta 8. Opettaja neuvoo kirjan hankinnassa. (YKI2/A2)

KREIKKA
110410k Kreikan kielen ja kulttuurin
kertaus- ja jatkokurssi 24 t 58 €
ke 6.2.-24.4. klo 19-20.30 kielistudio, 2. krs
Tradenomi AMK Evangelia Antzaka
Kertaus- ja jatkokurssi on tarkoitettu jonkin
verran kreikan alkeita osaaville. Alussa kerrataan 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.
Kokoontuminen myös 27.2.!

RANSKA
Tuntiopettaja Frédéric Baduel
110505k Ranskaa aivan alusta päivällä
20 t 49 €
to 24.1.-4.4. klo 12-13.30 kielistudio, 2. krs
Lähtötaso: ei aikaisempia opintoja. Oppikirjasta sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Ilmoittautumiset viimeistään
to. 10.1. klo 11. Kurssi alkaa, jos ennakkoilmoittautuneita on riittävästi. Otamme
yhteyttä ilmoittautuneisiin. (YKI1/A1)
110510k Ranskan kertauskurssi 24 t 58 €
to 10.1.-4.4. klo 17.15-18.45
kielistudio, 2. krs
Sopii ranskan alkeet aikaisemmin opiskelleille. Suullista harjoittelua, perussanastoa
ja -kielioppia. Opettajan monistemateriaali.
(YKI2/A2). Bienvenue!
110515k C´est la vie 24 t 58 €
to 10.1.-4.4. klo 19-20.30 kielilk B, 2. krs
Tavoite on ylläpitää ja kehittää suullista
ranskan kielitaitoa syntyperäisen opettajan johdolla.Tarvittaessa kielioppikertausta. Puheen sujuvuus paranee harjoittelun myötä. Kurssi edellyttää ranskan kielen
perustuntemusta ja sopii ranskaa pidempään harrastaneille. Opetus ranskaksi,
opettajan oppimateriaali. (YKI3/B1) Vous
voulez garder le contact avec la langue
francaise? Ce cours est fait pour vous. Ici
nous parlons de l actualité, 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 grammaire de temps en
temps. Matériel fourni par le professeur.
Bienvenue!(YKI3/B1)

RUOTSI
110606k Prata på! - ruotsia rupatellen
20 t 49 €
to 17.1.-4.4. klo 17.15-18.45
sovelluslk, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi

Kohennetaan ruotsin suullista taitoa pienten
puheaktiviteettien ja pelien avulla jokapäiväisistä teemoista keskustellen, toisiamme kannustaen. Sopii vähintään perus(koulu)taidot
hallitseville. Ei tunteja 31.1. (YKI2-3/A2-B1).

SAKSA
110710k Viel Spaß! - saksaa kertaajille
24 t 58 €
ti 8.1.-2.4. klo 19-20.30 sovelluslk, 2. krs
FM Leena Dillström
Kurssi tarjoaa saksan kielen perusteita sekä
maantuntemusta Einverstanden! 3 - kirjan pohjalta kappaleesta 8 alkaen. Kieli on
luontevaa ja saksaa opitaan pareittain tai
pienryhmissä. Aiheina mm. ympäristönsuojelu, rakennemuutos ja tulevaisuus. Rakenteina passiivin preesens ja imperfekti sekä
futuuri. Kevään aikana otetaan käyttöön
uusi oppikirja Hallo 3. Sen aiheina ovat mm.
perhe, koulutus, lemmikit ja ruokatarvikkeet. Kieliopissa artikkeli- ja monikkosääntöjä, verbit ja niihin liittyvät prepositiot. Kirjan jokaisessa kappaleessa on mukana
myös Roman Schatzin laatima teksti kulttuurista. Tervetuloa mukaan! (YKI3/B1)
110715k Saksaa harrastajille 24 t 58 €
ti 15.1.-9.4. klo 17.15-18.45
kielistudio, 2. krs
FM Jarmo Pitkänen
Tässä aktiivisessa jatkoryhmässä vahvistamme saksan yleis-, arki- ja puhekielen
taitojasi. Opit sanastoa, fraaseja ja sanontoja. Käymme kirjan ohella läpi eri oheistekstejä ja muuta opettajan omaa materiaalia. Lisäksi ohjelmassa on kuullun ymmärtämistä, monipuolisia harjoituksia, peruskielioppia sekä pienryhmäkeskusteluja. Tarvittaessa kertaam-me asioita. Saksan perustiedot on jo kuitenkin hallittava. Oppikirja:
Genau osa 5, s. 57 -. Lisätietoa suoraan
opettajalta p. 050-5721246 iltaisin. (YKItaso 2-3/A2-B1)

SUOMI
110805k Yleisten kielitutkintojen
valmennuskurssi (suomi) 9 t
ma 18.3.-1.4. klo 16.45-19 kielistudio, 2. krs
FM Marketta Parkkinen
Valmennuskurssi on tarkoitettu henkilöille,
jotka suunnittelevat suomen kielen keskitason testin suorittamista. Käydään läpi tehtävätyypit: puhuminen, puheen ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Harjoittelemme erityyppisiä testitehtäviä, ja opettaja kertoo testiin liittyvistä käytännön asioista. Kurssi on maksuton ja sen
järjestää Kansainvälinen kohtaamispaikka.
Pakollinen ilmoittautuminen Linnalan toimistoon. p. 015 51180.

VENÄJÄ
110905k Venäjän alkeet 24 t 58 €
ma 7.1.-1.4. klo 19-20.30 kielilk A, 2. krs
FM Leena Dillström
Venäjän opiskelu jatkuu Mozhno 1-oppikirjan kpl 4 eteenpäin. Aiheina mm. ruokasanastoa, ammatteja ja opiskeluun liittyvää sanastoa, numerot 11-100, kellonajat sekä kielitaidosta kertominen. Kieliopin rakenteina verbin taivutusta, olla-verbin mennyt ja tuleva aika, substantiivien

VIRO
Romaanisten kielten filologi Terje Kurola
111100k Viron alkeiden kertaus *
24 t 58 €
kielilk A, 2. krs
to 10.1.-4.4. klo 17.15-18.45
Tere tulemast opiskelemaan käytännön viroa! Harjoitellaan myös kielioppia,
mutta pääpaino on arkitilanteissa selviytymisellä. Oppikirjana Kohtume Eestis
kappaleesta 7 (A1).
111110k Viron jatkokurssi 24 t 58 €
ti 8.1.-2.4. klo 17.15-18.45
ryhmätyölk, 2. krs
Sopii viroa pidempään opiskelleille. Kerrataan viron kielioppia, keskustellaan maan
historiasta ja nykypäivästä. Oppimateriaalista päätetään yhdessä.

ARABIA
111205k Arabian jatkokurssi 24 t 58 €
to 24.1.-25.4. klo 17.15-18.45
ryhmätyölk, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Jatkamme arabian puhekielen opiskelua alkeista eteenpäin. Useista arabian kielen eri murteista tämän kurssin kieleksi on
valittu Egyptin murre, jota ymmärretään
yleisesti myös muissa arabiaa puhuvissa
maissa. Nyt hallitsemme jo tärkeimmät kohteliaisuusfraasit, ja osaamme perussanastoa väreistä ja numeroista perheenjäseniin,
huonekaluihin, ruoka-aineisiin, kehonosiin
ja terveyteen. Viimeksi opimme kertomaan
vähän harrastuksistamme. Ääntämisen
opettelun apuna käytetään pääasiassa suomalaisia kirjaimia. Keväällä jatkamme mm.
preesensin ja menneen aikamuodon opiskelua. Aiheet liittyvät arkipäivän toimintoihin.
Kurssin aineiston valmistaa opettaja. Tarvitset vain muistiinpanovälineet. Uudet opiskelijat voivat halutessaan saada etukäteen
opettajalta kielipaketin, joka sisältää aiemmin opitun aineiston. Kielipakettia voi pyytää
suoraan s-postitse (katja.pajarinen@gmail.
com) opettajalta ennen kurssin alkamista
Tämän kurssin jälkeen et jää tuppisuuksi,
kun joku jonain päivänä sanoo sinulle Ählän
wa sählän. Ei tuntia 28.2.ja 18.4.

unkari
111305k Unkarin alkeet matkailijoille
20 t 49 €
ke 30.1.-10.4. klo 19-20.30
sovelluslk, 2. krs
DI Edit Vilpponen
Opiskellaan käytännön unkaria tavoitteena selvitä matkailijan kohtaamista tilanteista: asioida kahvilassa, hotellissa, elintarvike- ja vaatekaupassa, selvitä liikenteessä, tilata taksi soittamalla, käydä lääkärissä. Puhumme paljon, opimme kuuntelemaan arkiasioissa käytettyä kieltä, tekemään kysymyksiä ja vastaamaan niihin.
Tarvittava kielioppikin selvitetään. Kuunnellaan myös lauluja, loruja. Oppikirja Halló, itt
Magyarország! (n.12 €) hankitaan yhteistilauksena. Syntyperäinen opettaja puhuu
myös hyvin suomea! Kurssille tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään ke.16.1. klo
16 ja se alkaa, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Otamme yhteyttä ilmoittautuneisiin.
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kädentaidot
Kurssisuunnittelu Aune Keinänen.
Lisätiedot Merja Kuismanen
p. 040 680 3808

tekstiilityö ja
erikoistekniikat
150105k Vaateompelu 32 t 80 €
Kokoontumiskerrat: ma 21.1., 28.1., 4.2.,
11.2., 18.2., 4.3., 11.3. ja 18.3. klo 17-20
tekstiililk, 3. krs
KM, käsityönopettaja Minna Kovanen
Kurssilla ommellaan yksinkertainen vaate
valmiskaavoja hyödyntäen. Kurssi sopii sekä
vaateompelun perusasioiden kertausta kaipaaville, että aktiiviharrastajille. Voit myös
tulla muodistamaan tai korjaamaan hyvälaatuisen vaatteen. Omat kaavalehdet, kankaat, lisätarvikkeet ja työvälineet mukaan jo
aloituskerralle.
150110k Punontaa ja askartelua
15 t 40 €
ma 4.3.-1.4. klo 12-14.15 tekstiililk, 3. krs
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Askartelua kierrätysmateriaaleista; kahvipusseista lintuja, tilkuista ommeltu nyörikori ja keväisiä kransseja kierrätyskirjoista.
151012k Mosaiikkikurssi 15 t 40 €
ke 23.1.-20.2. klo 17-19.15 tekstiililk, 3. krs

vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Mosaiikkia kierrätyslaatoista ja posliiniastioista. Päällystetään valmiita tai itsemuotoiltuja kolmiulotteisia pohjia. Liima- ja
saumausaineista erillinen korvaus käytön
mukaan. Ensimmäiseen työhön materiaalit kurssipaikalta.

TEKNINEN TYÖ
150205k Tekninen työ A 36 t 108 €
ma 14.1.-18.3. klo 17-20
SAMI, Vipunen, Puusampo
Hienopuuseppä Miia Pesonen
Käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta
oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta.
Materiaalina puu. Opiskelijat vastaavat itse
materiaalikustannuksista. Ei alennuksia.
150210k Tekninen työ B 36 t 108 €
ma 14.1.-18.3. klo 17-20
SAMI, Vipunen, Puusampo
Puuseppämestari Raimo Viinanen
Käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta
oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta.
Materiaalina puu. Opiskelijat vastaavat
itse materiaalikustannuksista.
Ei alennuksia.
150215k Huonekalujen verhoilu/
entisöinti, 44 t 135 €
to 17.1.-4.4. klo 17-20

Miljoonatalon takapiha, Verhoomo Milli
artenomi Jaana Lundberg
Perinteistä ja teollista verhoilua, irtohuppujen ompelua. Pienet pintakäsittelyt uusille ja
vanhoille kalusteille: petsaus, lakkaus, maalaus, kalkkimaalaus ja ootraus. Mahdollisuus valmistaa omia öljymaaleja pigmenteillä. Materiaali- ja työvälinehankinnat voi
tehdä opettajan kautta.

KÄDENTAITOJEN
LYHYTKURSSIT

Seuraavat lyhytkurssit järjestetään yhteistyössä Taito Itä-Suomi ry:n kanssa Taito
Shopissa, os. Puistokatu 7. Materiaalit ostetaan Taito Shopista, ellei kurssin kohdalla
muuta mainita. Lyhytkursseista ei myönnetä alennuksia.
150321k Tupsutyyny, ilta 6 t 22 €
kokoontuu to 31.1. ja 7.2. klo 17-19.30,
to 31.1.7.2. klo 17-19.30
Artenomi Maarit Lampinen

Ihanat tupsutyynyt hurmaavat. Haluatko
tupsuja paljon vai vielä enemmän. Kurssilla
on laite, jolla voit valmistaa tupsupintaa tai
-nauhaa. Iltaryhmä Mallikappale nähtävänä
Taito Shopissa.

Kuva: Jaana Lundberg

150320k Tupsutyyny, päivä 6 t 22 €
kokoontuu to 31.1. ja 7.2. klo 12-14.30
Ks. päiväryhmä.
150322k Hopealusikka- ja
hartsikorut 9 t 30 €
ke 20.3.-3.4. 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. Ryhmä kokoontuu ke 20.3., 27.3.
ja 3.4. klo 17 -19.30; Mallikappaleet nähtävänä Taito Shopissa.
150325k Kuulerit ja käsinuket
huovuttamalla 9 t 30 €
ma 18.3.-1.4. klo 17-19.30
Artesaani Teija Louhelainen
Tule kurssille huovuttamaan hauska kuuleri tai käsinukke. Tuttujen kuulerimallien
lisäksi paluun tekevät keväinen kukko ja
kana. Ryhmä kokoontuu ma 18.3., 25.3. ja
1.4. klo 17-19.30. Mallikappaleet nähtävänä
Taito Shopissa.

Rokokoo tuolin viimeistelyä.

kerimäki
Yhteystiedot: Linnalan toimisto,
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna,
p. 015 511 80.
Yhteyshenkilöt 1.1.-30.4.2019:
Liikunnan kurssit: asiakasneuvoja
Jukka Muhonen, p. 040 680 3801
tai jukka.muhonen@linnala.fi
Muut aineryhmät: koulutussihteeri
Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 680 3830
tai marja-leena.hasselqvist@linnala.fi
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
Kylätalo Nousula, Kerimäen Silvola,
Koivumäentie 3
Makkolan Päivölä, Ainontie 165 A
Judonokon judosali, Kerimäentie 5

YHTEISKUNTA
621041k Ikäihmisten virikeryhmä 30 t
ke 9.1.-24.4. klo 12-13.45
Kerimäen kirjasto, kokoustila
YK Eero Korhonen
Tavoitteena on keskusteluin ja luennoin
käsitellä yhteiskunnassa, itse kunkin elämässä ja lähiympäristössä tapahtuvia asioita sekä aktivoida säilyttämään oma vireytensä ja toimintakykynsä. Uusien asioiden
lisäksi muistellaan yhdessä myös menneitä
aikoja. Maksuton kurssi.

KIELET
611011k Englannin kielen perustaso
26 t 54 €
ti 8.1.-9.4. klo 18-19.30
Koulukeskus A, luokka 13
FK Sirpa Lintunen
Kurssi sopii englantia noin 2-3 vuotta opiskelleille. Oppimateriaalista sovitaan ensimmäisellä kerralla.

MUSIIKKI
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen musiikin
yksilöopetukseen ke 2.1. klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p. 015 51180.
617081k Piano 15 min 80 €
ma 7.1.-8.4. klo 14-16.15
Koulukeskus A, luokka 5
Tuntiopettaja Maarit Honkanen
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta.
Yksilöopetus 15 min.
617087k Kitara, sähköbasso ja muut
soittimet 15 min 80 €
ma 7.1.-8.4. klo 15-16.30
Koulukeskus A, musiikkilk

Kuva: Aune Keinänen

Muusikko Jani Hokka
Kitaransoiton alkeis- ja jatko-opetusta.
Soittimen kautta myös teorian opiskelua.
Yksilöopetus 15 min.
617101k Bändikurssi 26 t 54 €
ma 7.1.-8.4. klo 17-18.30
Koulukeskus A, musiikkiluokka
Muusikko Jani Hokka
Tavoitteena on kehittää bändisoittamista ja
oman instrumentin hallintaa.

616019k Niska-hartiajumppa 8 t 25 €
pe 11.1.-5.4 klo 11.30-12.00 Liikuntahalli
Olli-Pekka Pöllänen
Liikkeet tehdään tuolilla ja tuolia apuna
käyttäen sekä seisten. Sopii myös liikuntarajoitteisille ja taukojumpaksi kotona taikka
työssä. Huom! kurssimaksulla 25 € laskutus tai kertamaksu 2,50 € suoraan ohjaajalle
(jolloin ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua).

TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
620021k Seniorien tietotekniikka jatko
30 t 69 €
ma 4.2.-15.4. klo 16.15-18.30
Koulukeskus B, atk-luokka
Opiskellaan tekstin- ja kuvankäsittely sekä
sosiaalinen media älypuhelimella ja tietokoneella.
200310k iPad tutuksi 9 t 21 €
ma 29.4.2019-13.5. klo 16.15-18.30
Koulukeskus B
Aiheina uusin iOS -käyttöjärjestelmä, ohjelmien asennus, poisto, navigaattori, pankkipalvelut, sähköposti. Höysteenä lukuisat
käyttöä nopeuttavat vinkit! Voit käyttää myös
opiston laitetta, jos hankinta vasta suunnitelmissa.

KUVATAITEET JA MUOTOILU
614011k Posliininmaalaus 39 t 69 €
ma 7.1.-8.4 klo 9-11.30
Kerimäen Monkkari
Tuntiopettaja Seija Kautonen
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin posliininmaalausta harrastaneille. Perehdytään
perustyötapoihin ja tekniikkoihin, kehitetään sommittelua ja luovuutta. Myös koristelua. Kerrataan aiemmin opittua.

TEATTERI, ILMAISU JA
KIRJALLISUUS
619012k Lapsiteatteri 26 t 54 €
ti 8.1.-9.4. klo 16-17.30 Koulukeskus A
KM Maarit Honkanen
Lapsiteatteri alakouluikäisille.
619021k Sanataidepaja 19 t 40 €
ke 9.1.-3.4. klo 18-20
Koulukeskus B, luokka 110
FM, sanataideohjaaja Anneli Pulkka
Sanataide on luovaa kielellistä ilmaisua: luovaa kirjoittamista, omia tekstejä, tarinoita,
runoja, kirjoja, huumoria, kauhua, jännitystä,
fantasiaa ja mielikuvitusta. Pajassa siis kirjoitetaan, luetaan ja tutustutaan sanoihin
elinvoiman ja luovuuden lähteenä. Pääset
löytöretkelle omaan elämääsi. Kokoontuminen joka toinen viikko.
619031k Lukupiiri kehitysvammaisille 7 t
ti 8.1.-2.4. klo 17-17.45
Lemmenmäen palvelukoti
Tuntiopettaja Maritta Luukkanen.
Maksuton kurssi.

ja hermosto ovat tärkeä pohja suorituskyvyn
parantamiseen niin lapsille kuin aikuisille. Rullaus ja staattinen venyttely sopivat mainiosti
yhteen, joten käytämme tätä tapaa kurssilla,
se auttaa tutkitusti lisäämään liikerataa tehokkaammin kuin pelkkä venyttely. Saat ohjeet
putkirullan hankintaan. Kertamaksu 4,50 €.

Nyörikori tilkuista.

KÄDENTAIDOT

Makkolan Päivölä
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Kudontaa ja lankatöitä. Valmistetaan koristeita ja sisustus- ja käyttötekstiilejä erilaisin tekniikoin.

LINNALA POP-UP – käsityö
pe 29.3. klo 15-19
Kerimäen kirjasto, kokoustila
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Esillä töitä Kerimäen käsityöryhmistä. Työpajassa keväistä askartelua. Vapaa pääsy,
materiaalimaksu 2 €.

615031k Käsityöryhmä, Silvola 18 t 40 €
ke 9.1.-13.2. klo 12-14.15
Kylätalo Nousula
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita lankatöihin. Jatketaan syksyn mosaiikkitekniikkaa; päällystetään valmiita tai itse muotoiltuja kolmiulotteisia pohjia.

615004k Kerimäen päiväkäsityö 30 t 59 €
pe 18.1.-29.3. klo 11-13.30 Kerimäen kirjasto, kokoustila
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita lankatöihin; makrameesolmeilu ja kanavakirjonta. Kierrätysmateriaaleista lusikkakoruja, mosaiikkitöitä ja tilkuista ommeltu
nyörikori.

616011k Terveysliikunta 16 t 38 €
to 10.1.-4.4. klo 16.15-17.15 Koulukeskus A
Joogaopettajaksi opiskeleva, HuK ,
PT Mariya Loginova
Pyritään herättämään kiinnostus liikuntaharrastusta kohtaan ja kehittämään kehon notkeutta ja vireyttä vaihtelevan liikunnan avulla.

615021k Teknisen työn kurssi 33 t 62 €
ma 7.1.-25.3. klo 18-20.30
Kerimäen Monkkari
Tuntiopettaja Erkki Juuti
Opetellaan valmistamaan tai korjaamaan
erilaisia puuesineitä. Mahdollisuus myös
pieniin metallitöihin.
615023k Huonekalujen verhoilu/
entisöinti 44 t 74 €
ke 9.1.-27.3. klo 17-20 Kerimäen Monkkari
Artenomi Jaana Lundberg
Perinteistä, teollista verhoilua, ompelua, pienet pintakäsittelyt uusille ja vanhoille kalusteille. Petsaus, lakkaus, maalaus ja ootraus
puisille kalusteille. Mahdollisuus valmistaa omia öljymaaleja pigmenteillä. Materiaali- ja työvälinehankinnat voi tehdä opettajan kautta.
615015k Kudonta ja käsityöt,
Makkola 36 t 66 €
ti 8.1.-2.4. klo 18.30-20.45

LIIKUNTA

616013k Miesten liikuntakasvatus
16 t 38 €
to 10.1.-4.4. klo 20.30-21.30 Liikuntahalli
Kahvakuulaohjaaja, Personal Trainer OlliPekka Pöllänen
Monipuolisesti erilaisia lihaskuntoharjoituksia, pallopelejä ja lihashuoltoa rennossa
seurassa.
616015k Seniorijumppa 16 t 38 €
pe 11.1.-5.4. klo 10-11 Liikuntahalli
Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa
terveyden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi.
616016k Venyttely ja putkirullaus
16 t 38 €
ti 8.1.-2.4. klo 13-14 Judonokon judosali
Liikunta-alan ammattilainen Sanna Koski
Putkirullaus eli foam rolling kehittää liikkuvuutta, ehkäisee jumeja, parantaa terveyttä
ja hyvinvointia. Se sopii niin liikkujalle kuin
liikkumattomalle, sillä lihaskalvot eli faskiat

616021k Työikäisten kuntosaliryhmä
16 t 41 €
ti 8.1.-2.4. klo 18-19 Liikuntahalli
Olli-Pekka Pöllänen
Monipuolista ja tehokasta lihaskuntoharjoittelua terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Yhteinen alku- ja loppuverryttely ja
kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla. Sopii
sekä naisille että miehille. Ensimmäisellä
kerralla tutustutaan laitteisiin.
616023k Seniorikuntosali 16 t 41 €
ke 9.1.-3.4. klo 10-11 Liikuntahalli
Olli-Pekka Pöllänen
Ohjausta kuntosalilaitteiden turvalliseen
käyttöön. Sisältää alkulämmittelyn ja venyttelyt. Ohjattua kuntoilua rauhalliseen tahtiin.
Sopii sekä naisille että miehille. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan laitteisiin.
616025k Kahvakuula 16 t 38 €
ma 7.1.-1.4. klo 18-19.00 Liikuntahalli
Olli-Pekka Pöllänen
Tule kokeilemaan erittäin tehokasta ja
mukavaa harjoitusmuotoa, joka kehittää
lihaskuntoa, hapenottokykyä, tasapainoa
ja liikkuvuutta. Huom. tarvitset oman kahvakuulan ryhmään osallistuaksesi. Naisille
suositeltavin kahvakuulan paino 6-12 kg ja
miehille 10-16 kg.
616017k Naisten liikuntakasvatus,
Anttola 16 t 38 €
ti 8.1.-2.4. klo 19.30-20.30
Anttolan koulu, sali
Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa
terveyden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi.
616027k Kahvakuula, Anttola 16 t 38 €
ma 7.1.-1.4. klo 19.30-20.30
Anttolan koulu, sali
Olli-Pekka Pöllänen
Tarvitset oman kahvakuulan, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön. Naisille suositeltavin
kahvakuulan paino on 6-12 kg ja miehille
10-16 kg.
616018k Naisten ja miesten liikuntakasvatus, Makkola 16 t 38 €
to 10.1.-4.4. klo 18-19 Makkolan Päivölä
Mariya Loginova
Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa
terveyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi.
Ota oma matto mukaan.
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savonranta
Kuva: Markku Lybeck

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

läkin. Täällä opit myös äänenkäyttöön liittyviä asioita. Soittajat myös tervetulleita. Nuotinlukutaito ei välttämätöntä. Älä arastele,
mukaan vain!

Yhteyshenkilöt 1.1.-30.4.2019:
Liikunnan kurssit: asiakasneuvoja
Jukka Muhonen, p. 040 680 3801
tai jukka.muhonen@linnala.fi
Muut aineryhmät: koulutussihteeri
Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 680 3830
tai marja-leena.hasselqvist@linnala.fi

517106k Jouhikonsoittokurssi 20 t 54 €
la-su 27.-28.4. ja 18.-19.5. klo 10-14
Savonrannan koulu
MuM Eila Hartikainen
Iloisen yhdessäolon merkeissä soitetaan
perinteistä savonrantalaista Villas-mallin
jouhikkoa. Kaikki jouhikon omistajat innolla
mukaan! Kurssi kokoontuu kahtena viikonloppuna.

Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2.
Savonrannan koulu, Kangastie 5
Vuokalan mylly, Lamminniementie 6
Savonrannan seurakuntakoti Pappilantie 17
Rönkkötalo, Rönkönvaarantie 801

TIETOTEKNIIKKA

MUSIIKKI
517082k Musiikin yksilöopetus 70 €
ti 8.1.-2.4. klo 13-17
Savonrannan koulu, musiikkilk
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
12 opetuskertaa. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 2.1. klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p. 015 51180.
517104k Bändikurssi 24 t 50 €
ti 8.1.-2.4. klo 17.15-18.45
Savonrannan koulu, musiikkilk

Savonrannan kurssilla opiskellaan älypuhelimia, pilvipalveluja ja kuvakirjoja.
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Yhtyesoiton harjoittelua ja uusien biisien
opettelua esiintymisiä varten. Myös yksilöohjausta eri instrumenteissa. Kurssin
lopussa tehdään äänite. Ei ikärajaa. Nyt
uusia soitttajia rohkeasti mukaan bändisoiton fiilikseen!

517105k Kansanmusiikkikurssi 24 t 50 €
ti 8.1.-2.4. klo 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-

520033k Ummikon tietotekniikka
42 t 75 €
la 9.2.-4.5. klo 8.30-13.15
Savonrannan koulu, tietokonelk
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Pilvipalvelut, valokuvien käsittely, kuvakirjat, some, älypuhelimet, ajankohtaiset tietotekniset aiheet. Kokoontuminen joka toinen lauantai.

KÄDENTAIDOT
515015k Käsin tekemisen iloa
Rönkkötalo 30 t 59 €
ke 9.1.-20.3. klo 17.45-20.15

Artenomi Anu Redsven
Valmistamme käsitöitä perinteisin ja ajankohtaisin tekniikoin, neulontaa, virkkausta
ja pientä kaunistusta kotiin. Materiaalikulut
tehtävän työn mukaan.
515014k Käsin tekemisen iloa
Vuokala 24 t 50 €
ke 9.1.-6.3. klo 14.45-17.15
Vuokalan mylly, käsityötila
Artenomi Anu Redsven
Valmistamme käsitöitä perinteisin ja ajankohtaisin tekniikoin, neulontaa, virkkausta
ja pientä kaunistusta kotiin. Materiaalikulut
tehtävän työn mukaan.
515017k Mosaiikkikurssi, jatko 15 t 36 €
ke 13.3.-10.4. klo 12-14.30
Vuokalan mylly, käsityötila
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Mosaiikkia kierrätyslaatoista ja posliiniastioista. Päällystetään valmiita tai itsemuotoiltuja kolmiulotteisia pohjia.
515022k Puutyö- ja entisöintikurssi
33 t 62 €
ma 7.1.-25.3. klo 18-20.30
Savonrannan koulu, puutyölk
Teknikko Timo Portaankorva
Pieniä puutöitä sekä huonekalujen entisöintiä
ja korjausta.

punkaharju
Kuva: Sanna Koski

Yhteystiedot: Linnalan toimisto,
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna,
p. 015 511 80. Ks. sivu 2.
Yhteyshenkilöt 1.1.-30.4.2019:
Liikunnan kurssit: asiakasneuvoja
Jukka Muhonen, p. 040 680 3801 tai
jukka.muhonen@linnala.fi
Muut aineryhmät: koulutussihteeri
Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 680 3830
tai marja-leena.hasselqvist@linnala.fi
Ilmoittautuminen ja alennukset, ks. sivu 2.

Perinteisiä ja ajankohtaisia käsityötekniikoita:
kudonta, lankatyöt ja makramee. Kierrätysmateriaaleista lusikkakoruja ja mosaiikkitöitä.
715031k Käsityöryhmä, Vaara 24 t 50 €
to 10.1.-14.2. klo 12-15 Vaaran kylätalo
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita lankatöihin. Kierrätysmateriaaleista lusikkakoruja,
mosaiikkitöitä ja tilkuista ommeltu nyörikori.
715033k Särkilahden käsityöryhmä 15 t 36 €
ke 6.3.-3.4. klo 17.30-19.45 ent. koulu
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita lankatöihin.
Kierrätysmateriaaleista esim. lusikkakoruja,
mosaiikkitöitä ja tilkuista ommeltu nyörikori.

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

LIIKUNTA
716012k Kuntojumppa 16 t 38 €
to 10.1.-4.4. klo 15.15-16.15
Punkaharjun koulu, yläkoulun sali
Liikunta-alan ammattilainen Sanna Koski
Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi. Yhteinen alku- ja loppuverryttely. Kertamaksu 4 €.

MUSIIKKI
717051k Naiskuoro 26 t 54 €
ti 8.1.-9.4. klo 18-19.30
Punkaharjun koulu, musiikkilk
Musiikinopettaja Esko Alanen
Naiskuorolle sovitettua kevyttä ohjelmistoa.
717053k Mieskuoro 30 t 59 €
ti 8.1.-23.4. klo 18.30-20
Punkaharjun seurakuntatalo
TuntiopettajaTatjana Korpelainen
Osittain uusiutuvalla ohjelmistolla. Tervetuloa myös nuoremmat miehet. Laulua harrastaville harjoitusten yhteydessä perusteellista
äänen käytön koulutusta.
717061k Pelimannit 25 t 52 €
Kokoontuu la 26.1., la 16.2., la 16.3., su
31.3. ja la 13.4., Punkaharjun alakoulu
Muusikko, kulttuurituottaja (AMK) Olli Knuth
Joka 4. viikko. Sovitettua kansanmusiikkia
ja vanhaa tanssimusiikkia. Kokoontuu viisi
kertaa keväällä.
717082k Kitara, sähköbasso ja muut
soittimet 30 min 145 €
ke 9.1.-10.4. klo 17.30-19
Punkaharjun koulu, musiikkilk
Muusikko Jani Hokka
Alkuun Yksilöopetus 30 min. Soittimen
kautta myös teorian opiskelua. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 2.1. klo 9 alkaen
Linnalan toimistoon p. 015 51180.
717065k Harmonikansoitto,
Hiukkajoki 15 min 80 €
ti 8.1.-9.4. klo 15-16.30 Hiukkajoen kylätalo
Muusikko Voitto Torpakko
Harmonikansoiton perus- ja jatko-opetusta.
Yksilöopetus 15 min. Kurssi alkaa, mikäli
ilmoittautuneita on vähintään 5. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 2.1. klo 9.00 alkaen
Linnalan toimistoon p. 01551180.
717063k Puhallinorkesteri,
Kulennoinen 39 t 69 €
to 10.1.-11.4. klo 18-20.30 Kulennoisten
koulu

Hiukkajoen liikunta.
Tuntiopettaja Jari-Matti Vänttinen
Ohjelmisto koostuu tanssi- ja viihdemusiikista sekä kevyestä klassisesta perinteiseen
seitsikkomusiikkiin.
717084k Piano, Kulennoinen 80 €
ke 9.1.-10.4. klo 14-16.15
Kulennoisten koulu
KM Maarit Honkanen
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. Yksilöopetus 15 min.. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 2.1. klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p. 015 51180.

TIETOTEKNIIKKA
720032k Android älypuhelin 15 t 35 €
to 28.3.-25.4. klo 16.15-18.30
Punkaharjun koulu
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Enemmän irti älypuhelimesta: puhelintoiminnot, asetukset, päivittäminen, sähköposti, WhatsApp ja muut kiinnostavat puhelimen toiminnot.

KUVATAITEET JA MUOTOILU
714011k Kuvataide 36 t 68 €
ma 21.1.-15.4. klo 17-19.30
Punkaharjun koulu, kuvataidelk
Kuvataiteilija (AMK) Pauliina Sairanen
Kurssilla opiskellaan 5 eri teemaa lukuvuoden aikana. Syksyllä teemat olivat akryylimaalaustekniikka (tai vaihtoehtoisesti öljyvärimaalaustekniikka) ja akvarellimaalaustekniikka, sekä muotoiluteema (käyttöesine
keramiikasta), keväällä öljyväri- ja guassimaalaustekniikat. Syyslukukaudella perehdytään erityisesti varjostamiseen, jota harjoitellaan lyijykynäpiirroksissa. Tekniikoiden
opiskelun ohessa opitaan myös sommittelua, värioppia ja luovaa ilmaisua. Lukuvuoden taidehistoriassa tutustumme modernin

taiteen historiaan. Osa materiaaleista sisältyy opetukseen ja hinnassa on 5 € materiaalimaksu, osa tuodaan itse. Kurssilla opastetaan
värien ja materiaalien hankinnassa. Kurssi
sopii aloittelijoille ja pidempään kuvataidetta
harrastaneille. Ei netti-ilmoittautumista.
714013k Posliininmaalaus 33 t 62 €
ke 9.1.2019-27.3. klo 17.30-20
Punkaharjun koulu, kuvataidelk
Tuntiopettaja Tuija Poutanen
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin posliininmaalausta harrastaneille. Perehdytään
perustyötapoihin ja tekniikoihin, kehitetään
sommittelua ja luovuutta. Saadaan tietoa
materiaaleista ja väreistä.
714032k Keramiikkakurssi 21 t 44 €
ti 8.1.-19.2. klo 18.30-20.45
Punkaharjun koulu, tekstiilityön lk
Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä savesta
käsinrakentamalla. Opetellaan koristelumenetelmiä ja esineiden lasittaminen.
714035k Lasinsulatus 15 t 36 €
ti 12.3.-9.4. klo 18.30-20.45
Punkaharjun koulu, teknisentyön lk
Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen
Valmistetaan sulatuslasista koruja, lautasia, vateja sekä ikkuna- ja seinäkoristeita.
Työt tehdään sulattamalla lasilevyjä yhteen
tai sulattamalla lasi valmiiseen muottiin.
Laseja voit ostaa opettajalta. Polttomaksu
10 € sisältyy hintaan.

ILMAISU
719021k Runopiiri, Punkaharjun
lausujat 33 t 62 €
ke 23.1.-24.4. klo 15-17.15
Punkaharjun koulu
Ohjaaja Kaarina Lavonen

Sukella runojen maailmaan! Opit ilmaisemaan itseäsi persoonallisella tavallasi ja
saat esiintymisvarmuutta. Tutustut monipuolisesti runouteen. Ääni-, hengitys-, rentoutus- ja improvisaatioharjoituksia. Esiinnymme yhdessä Punkaharjun laulajien
kanssa. Järjestämme myös kaikille avoimen Runokahvila Open Mic -tapahtuman
innostaaksemme uusia kirjoittajia ja esiintyjiä. Tule mukaan!

KÄDENTAIDOT
715011k Kudonta ja iltakäsityöt 39 t 69 €
to 10.1.-11.4. klo 17-19.15 Punkaharju-talo,
kokoushuone 202
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Kudontaa, lankatöitä, kirjontaa ja tuftausta.
Valmistetaan käyttö- ja koristetekstiilejä erilaisin tekniikoin.
715021k Puu- ja metallityöt 33 t 62 €
to 10.1.-28.3. klo 17.30-19.45
teknisentyön lk
KM Jorma Palo
Valmistetaan puusta ja metallista koristeja käyttöesineitä. Lisäksi huonekalujen entisöintiä.
715023k Verhoilu 44 t 74 €
ke 9.1.-27.3. 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 ensimmäisellä kerralla.
715018k Hiukkajoen käsityöryhmä
30 t 59 €
ti 15.1.-26.3. klo 12-14.30
Hiukkajoen kylätalo
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen

716011k Hiukan Liikkuvat 16 t 38 €
ma 7.1.-1.4. klo 18.30-19.30
Hiukkajoen kylätalo
Liikunta-alan ammattilainen Sanna Koski
Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa
terveyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi.
Yhteinen alku- ja loppuverryttely.
716015k Hiukan Venyvät 16 t 38 €
ma 7.1.-1.4. klo 17.30-18.30
Hiukkajoen kylätalo
Liikunta-alan ammattilainen Sanna Koski
Kurssi vastaa sisällöltään kevennettyä jumppaa tavoitteena säilyttää kehon liikkuvuus
monipuolisella ohjelmalla ja ylläpitää lihaskuntoa.
716016k Putkirullauskurssi,
Hiukkajoki 16 t 38 €
to 10.1.-4.4. klo 17-18 Hiukkajoen kylätalo
Liikunta-alan ammattilainen Sanna Koski
Putkirullaus eli foamrolling Rullaus kehittää
liikkuvuutta, ehkäisee jumeja, parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Se sopii niin liikkujalle
kuin liikkumattomalle, sillä lihaskalvot eli faskiat ja hermosto ovat tärkeä pohja suorituskyvyn parantamiseen niin lapsille kuin aikuisille! Rullaus ja staattinen venyttely sopivat
mainiosti yhteen, joten käytämme tätä tapaa
kurssilla, se auttaa tutkitusti lisäämään liikerataa tehokkaammin kuin pelkkä venyttely.
Saat ohjeet putkirullan hankintaan.
716021k Kahvakuula,
Kulennoinen 16 t 38 €
to 10.1.-4.4. klo 19-20
Kulennoisten koulu, liikuntasali
Kahvakuulaohjaaja,
Personal Trainer Olli-Pekka Pöllänen
Tule kokeilemaan erittäin tehokasta ja
mukavaa harjoitusmuotoa, joka kehittää
lihaskuntoa, hapenottokykyä, tasapainoa ja
liikkuvuutta.Tarvitset oman kahvakuulan.
Naisille suositeltavin kahvakuulan paino on
6-12 kg ja miehille 10-16 kg.
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enonkoski
Yhteystiedot: Linnalan toimisto,
Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna,
p. 015 511 80. Ks. sivu 2.
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
817051k Viihdekuoro 26 t 38 €
ma 7.1.-8.4. klo 17-18.30
Enonkosken vanhustentalon kerhotila

Musiikinopettaja Esko Alanen
Uudet ja entiset kuorolaiset tervetuloa!
817061k Harmonikansoitto,
Simanala 31 €
to 10.1.-28.3. klo 16-18.30
Simanalan kylätalo
Muusikko Voitto Torpakko
Harmonikansoiton alkeis- ja jatko-opetusta. Yksilöopetus 15 min. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen ke 2.1. klo 9.00 alkaen
Linnalan toimistoon p. 01551180.
817081k Kitara, sähköbasso ja muut
soittimet 31 €
to 10.1.-11.4. klo 17.30-18.45
Enonkosken koulu, musiikkilk
Muusikko Jani Hokka
Kitaransoiton alkeis- ja jatko-opetusta.
Yksilöopetus 15 min.
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen
2.1. klo 9.00 alkaen Linnalan toimistoon
p. 01551180.

TIETOTEKNIIKKA
820032k Seniorien tietotekniikka
24 t 40 €
ti 8.1.-5.3. klo 16.15-18.30
Enonkosken koulu
Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck
Opiskelemme tärkeät perustoiminnot; Windows 10, tekstinkäsittely, Internet, sähköposti. Oman koneen voi ottaa mukaan.

TEATTERI
819011k Näytelmäryhmä 40 t 52 €
to 10.1.-4.4. klo 16-18.15
Enonkosken koulu, alakoulun sali
KM Maarit Honkanen

KÄDENTAIDOT
815031k Enonkosken päiväkäsityö 15 t 21 €
ma 21.1.-18.2. klo 13-15.15
Simanalan kylätalo

vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Ideoita lankatöihin; neulonta, virkkaus ja
makramee. Punontaa kahvipusseista esim.
kori ja lintu.
815021k Puutyöt 39 t 52 €
ke 9.1.-27.3. klo 17-20
Enonkosken koulu, teknisentyön lk
Tuntiopettaja Sami Mikkonen
Eri puutyömenetelmiä käyttäen valmistetaan kalusteita ja pikkuesineitä. Kurssi sopii
vasta-alkajllekin sekä miehille että naisille.
815011k Kudonta ja käsityöt,
Simanala 36 t 52 €
ma 7.1.-1.4. klo 16-18.30 Simanalan kylätalo
vs. tekstiilityönopettaja Merja Kuismanen
Kudontaa ja lankatöitä. Valmistetaan koristeita sekä sisustus- ja käyttötekstiilejä erilaisin tekniikoin.

ti 8.1.-27.3. 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.

LIIKUNTA
816021k Kahvakuula 16 t 23 €
pe 11.1.-5.4. klo 19-20
Enonkosken koulu, liikuntasali
Kahvakuulaohjaaja,
Personal Trainer Olli-Pekka Pöllänen
Tule kokeilemaan tehokasta harjoitusmuotoa, joka kehittää lihaskuntoa, hapenottokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. Ota oma
kahvakuula mukaan, naisille suositeltavin kahvakuulan paino 6-12 kg, miehille
10-16 kg.

815023k Huonekalujen entisöinti ja
verhoilu, Simanala 33 t 45 €

SENIORITYÖ, omaishoitajatuki, ystäväntuvat, erityisryhmät
Linnalan Seniorikeskus tarjoaa senioriikäisille monipuolista päivätoimintaa. Päivätoimintaan sisältyvä ohjelma innostaa
oppimaan ja kokeilemaan uutta, virkistää muistia ja tukee kotona asumista. Toiminnan ja palvelun tarkoituksena on tukea
ikääntyvän arkea kokonaisvaltaisesti. Seniorikeskus tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ryhmässä, mikä
osaltaan estää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
Päiväohjelma suunnitellaan asiakkaiden toiveiden ja mieltymysten mukaan: Seniorikeskuksen päivätoiminta soveltuu kaikille seniori-ikäisille, jotka selviävät itsenäisesti arjen
pienistä askareista (ruokailu ja wc-käynnit).
Arjen apuvälineet voivat olla mukana, kuten
rollaattorit, pyörätuolit yms.
Seniorikeskuksen kerhopäivät ovat TI
(mahdollisuus saunomiseen) ja TO klo 9-14
sekä PE klo 9-13 (muistisairaiden ryhmä,
avustamme tarvittaessa wc-käynneissä ja
ruokailuissa). Päivämaksu on 18 € (saunoville 23 €) sisältäen ohjelman, aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Seniorikeskuksessa tarjotaan monipuolista omatekoista kotiruokaa huomioiden myös erityisruokavaliot.
Lisätiedot Marjo-Riikka Tiilikainen
p. 040 6803 831.

Kuva: Marjo-Riikka Tiilikainen

Juttutupa
Juttutupa jatkuu keskiviikkoisin 6.2. klo
10-12 alkaen, mikäli ilmoittautuneita tulee
riittävästi (minimi 6). Kurssi on kohtaamispaikka afaattisille henkilöille. Tavoitteena
on edistää osallistumista, tukea kommunikoinnissa ja antaa vertaistukea. Kurssille voi osallistua myös puhevammaisten
tulkin tai avustajan kanssa. Kokoontumispaikka on Linnalan seniorikeskus, käynti
sisäpihalta, os. Pappilankatu 6, Savonlinna.
Kurssimaksu 72 € sis. 10 kokoontumiskertaa ja kahvit.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. pe 18.1.
Linnalan Setlementti, Seniorikeskus
p. 040 6803 831.
Omaishoitajatuki
Omaishoitajatuki on omaishoitajille suunnattua ohjausta, neuvontaa ja koulutusta
yhteistyössä mm. Linnalan opiston, Savonlinnan kaupungin, Savonlinnan seurakunnan, Savonlinnan seudun omaishoitajayhdistyksen, Pieksämäen Omaishoitajat ry
kanssa. Työntekijä ohjaa yksilöllisesti ja
antaa vinkkejä omaishoitajuuteen liittyvissä
asioissa huolimatta siitä, onko kaupungin
kanssa sopimuksen tehnyt hoitaja. Toimintoihin voi osallistua, jokainen joka tarvitsee
tukea läheisensä hoivaamiseen. Omaishoitajille suunnatut vertaistukiryhmät kokoontuvat maanantaisin Linnalan seniorikeskuk-

Ystäväntuvat
ovat vapaaehtoisten voimin toimivia pääsääntöisesti eläkeikäisille tarkoitettuja yhteisiä oleskelu ja kohtaamispaikkoja. Tunnelma
ja yhteiset tekemiset syntyvät kävijöiden toiveista 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
sosiaalisuutta, 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/

Hattupäivä.
sessa. Ilmoitamme toiminnasta Itä-Savossa
Linnalan palstalla.
Lisätiedot Pirjo Jäntti p. 0440 511 826 ja
linnala.fi/omaishoitajatuki
Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyö tarjoaa useita vaihtoehtoja
osallistua toimintaan, joka tuo iloa osallistujien elämään. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita otetaan mukaan toimintaan jatkuvasti.

Tiistaipiiri
Tiistaipiiri on toiminut Linnalassa usean vuosikymmenen ajan. Siellä vapaaehtoiset käsityöharrastajat tekevät monenlaisia käsitöitä,
joiden myyntituotto ohjataan seniorityölle.
Tarvikkeet hankkii Linnalan seniorikeskus, käytämme myös paljon kierrätysmateriaalia. Kokoontumiset tiistaisin klo 13-16
askartelu-/käsityöluokassa Linnalassa. Tarjoamme osallistujille päiväkahvit. Tervetuloa mukaan!

Tosikokit
Tosikokit on äijäryhmä, joka kokoontuu
Linnalan opetuskeittiössä. He valmistavat
yhdessä ruokaa, leipovat ja ruokailun aikana
”parantavat maailmaa”. Ryhmä tekee myös
vapaaehtoistyötä tarjoten osaamistaan Linnalan eri tapahtumissa.
Muu vapaaehtoistyö
Mukaan kaivataan henkilöitä, joilla on osaamista ja taitoja esim. musiikin, liikunnan ja
kädentaitojen alalta. Vierailut seniorikeskuksessa, Ystäväntuvilla, tuovat lisäarvoa tupien
toimintaan ja antavat molemmille osapuolille mm. onnistumisen kokemuksia.
Lisätiedot Pirjo Jäntti, p. 0440 511826
tai pirjo.jantti@linnala.fi tai
linnala.fi/vapaaehtoistyö
Omaishoitajatukea, Ystäväntupatoimintaa,
sekä eri vapaaehtoistyön toimintoja rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Savonlinnan
Seurakunta ja Savonlinnan kaupunki. STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista rahoitettavia sosiaalija terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden toimintaa.

linnalan leikkikoulu
Kuva: Kirsi Kohonen

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

3 - 5 -vuotiaat saavat oppituokion englanninkielisen opettajan johdolla. Englannin kieli
kuuluu jokaiseen päiväämme tavalla tai toisella. Leikit, laulut, pelit, lorut ja pienet dialogit totuttavat alle 3-vuotiaitakin lapsia kuulemaan, kuuntelemaan, toistelemaan, ymmärtämään sekä käyttämään englantia spontaanisti. Samalla kehittyy luontevasti utelias ja
positiivinen asenne eri kieliä ja kulttuureita
kohtaan. Juhlissamme lapset esiintyvät iloisesti sekä suomeksi että englanniksi. Kurkista blogiin! (https://kirihanke.blogspot.fi)

Haluatko asiakkaaksemme? Kun tarvitset lapsellesi hoitopaikkaa, voit hakea hoitomaksuihin palveluseteliä Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatustoimistosta. Vapaista
paikoista voit kysyä suoraan leikkikoululta.
Ajankohtaiset yhteystiedot linnala.fi > leikkikoulu. Voit myös varata henkilökohtaisen
tutustumisajan leikkikouluun. Meillä on vain
yksi 1 - 5 -vuotiaiden sisarusryhmä. Lukuvuodella 2019 - 2020 on sen lisäksi 6-vuotiaiden mahdollista osallistua esiopetukseen
(4 h/pv, max 10 oppilasta).

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ohella
lapset saavat oppia yhdessä englannin kieltä
toiminnallisten, luovuutta ja osallisuutta edistävien toimintatapojen kautta. Kerran viikossa

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

Lisätietoja tammikuun loppuun mennessä
lto Kirsi Kohonen puh. 040 6803802 tai
kirsi.kohonen@linnala.fi.

Leikkikoulu on yksityinen, englantipainotteinen varhaiskasvatusyksikkö Savonlinnan keskustassa. Pätevä henkilökuntamme
sitoutuu työssään olennaiseen:

monikulttuurinen työ
Kuva: Marketta Parkkinen

Kansainvälinen kohtaamispaikka on matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste
maahanmuuttajille. Kohtaamispaikkaan voi
tulla tutustumaan ja asioimaan ajanvarauksella tai ilman. Tavoitteenamme on tukea
Savonlinnan seudulla asuvia maahanmuuttajia ja helpottaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Palvelemme asiakkaita
suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Kohtaamispaikasta maahanmuuttaja voi saada tietoa mm. maahanmuuttoon, oleskelulupiin,
sosiaaliturvaan, koulutukseen, suomen
kielen opiskeluun, asumiseen, terveydenhuoltoon ja työhön liittyvistä kysymyksistä.
Meiltä voi kysyä neuvoja kaikissa arkielä-

män asioissa ja autamme myös lomakkeiden täyttämisessä. Kohtaamispaikassa voi
käyttää tietokonetta ja lukea päivän lehdet.
Opastamme myös tietokoneen käytössä ja
verkkoasioinnissa.
Kohtaamispaikan toiminnassa on mukana
suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia
vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset ovat mukana
järjestämässä kerhotoimintaa ja tapahtumia
tai toimivat tukihenkilöinä maahanmuuttajille. Tuemme maahanmuuttajien omaehtoista toimintaa mm. tarjoamalla tiloja kerhoille ja tapahtumille. Jos haluat lisätietoa
kohtaamispaikan palveluista, vapaaehtoistoiminnasta 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 Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Savonlinnan kaupunki. STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista
rahoitettavia sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden toimintaa.

Mahdollisuuksien tori.

