SYKSY 2022

3000 opiskelijaa, 300 opintoryhmää, 30 eri toimipistettä

TULE SINÄKIN!

• KIELET • KUVATAITEET JA MUOTOILU
• LIIKUNTA, HYVINVOINTI JA TANSSI
• LINNALAN KUVATAIDEKOULU
• KÄDENTAIDOT JA KOTITALOUS • MUSIIKKI
• TEATTERI, KIRJALLISUUS JA ILMAISU • TIETOTEKNIIKKA
• YHTEISKUNTA JA KANSALAISTAIDOT
Linnalan Setlementti

linnala.fi

LUKUKAUSI JA
LOMAVIIKKO 43
Lukukauden kestävät kurssit alkavat viikoilla 35-37. Lomaviikko on
viikolla 43, ellei ryhmän kohdalla
muuta mainita.

REHTORIN TERVEHDYS

Monien
mahdollisuuksien
Linnala
Linnalan Setlementti on monialainen järjestö,
joka tarjoaa toimintaa vauvasta vaariin. Linnala
tarjoaa Savonlinnassa ainoana palveluntuottajana englanninkielipainotteista varhaiskasvatusta leikkikoulussa. Seniorikeskus kutsuu iäkkäämpää väestöä toiminnalliseen ympäristöön
viettämään laatuaikaa hyvin laaditun ja monipuolisen ohjelman parissa. Omaishoidontuki ja
vapaaehtoistyön koordinointi hoidetaan kauttamme. Kansainvälinen kohtaamispaikka taas
kokoaa maahanmuuttajaväestöä ja Kuvataidekoulussa kehitytään taito-ja taideaineissa.
Kansalaisopisto elää ajassa ja opiston tarjonnasta löydät tänäkin lukuvuonna yli 300 erilaista opintoryhmää. Opetusta löytyy kielistä
kädentaitoihin, tietotekniikasta musiikkiin liikuntaryhmiä unohtamatta. Linnalan opintotarjonta on monipuolista ja kaikenikäiset oppilaat
on tarjonnassa huomioitu. Linnala on matalankynnyksen talo, josta jokaiselle varmasti löytyy
jotain. Tule rohkeasti mukaan!
Ps. Linnalalla on uusi logo, jossa opinportaita
kiipeävät kaikenikäiset henkilöt
Anna-Kristiina Mikkonen
Linnalan Setlementti ry,
toiminnanjohtaja, rehtori

YHTEYSTIEDOT
LINNALAN TOIMISTO
JA TOIMITILA
Sotilaspojankatu 7,
57100 Savonlinna
linnala.ﬁ, p. 015 51180
sähköpostit
etunimi.sukunimi@linnala.ﬁ
(ei koske tuntiopettajia).
Opetus tapahtuu Linnalan toimitilassa, mikäli pelkkä luokkatila on
mainittu.
TOIMINNANJOHTAJA, REHTORI
Anna-Kristiina Mikkonen
p. 0440 511 822,
anna-kristiina.mikkonen@linnala.ﬁ
TOIMISTON AUKIOLOAJAT
to 11.8. klo 9-16.15
pe 12.8. suljettu
ma 15.8. klo 9-18
ti-to 16.8.-18.8. klo 9-17
pe 19.8. klo 9-14
ma-to 22.-25.8. klo 9-16.15
ja pe 26.8. klo 9-14
29.8.-9.9. ma-to 9-18
ja pe klo 9-14
12.9. alkaen ma-to klo 9-16.15
ja pe klo 9-14
TOIMISTON HENKILÖKUNTA
sähköposti:
etunimi.sukunimi@linnala.ﬁ
Kurssisihteeri
Jukka Muhonen
p. 040 680 3801
(asiakaspalvelu, tilojen vuokraus,
todistukset ja tilauskoulutus, kurssisuunnittelu: liikunta, hyvinvointi, tanssi, yhteiskunnalliset aineet,
teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus)
Toimistosihteeri
Kristiina Wright
p. 040 680 3813
(asiakaspalvelu, viestintä, kurssilaskutus)
Toimistopäällikkö
Marja-Leena Hasselqvist
p. 040 680 3830
(talous- ja henkilöstöhallinto)
Toimistosihteeri
Virpi Karjalainen
p. 040 680 3818
(tuntiopettajien palkkalaskenta ja
opiston päiväkirjat)
PÄÄTOIMINEN
OPETUSHENKILÖSTÖ
Opintoihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa annetaan vastaanottoaikoina ja sopimuksen mukaan
myös muuna aikana.
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@linnala.ﬁ
Kielten pääopettaja
Päivi Harjusalmi
p. 040 680 3819, to klo 14-15
Taideaineiden pääopettaja,
kuvataidekoulun vastaava
Pauliina Härkönen
p. 044 3511 815, to klo 15-16
Tekstiilityön opettaja
Aune Keinänen
p. 040 680 3808
Musiikin pääopettaja
Heidi Laasanen
p. 044 3511 821
Tietotekniikan opettaja
Markku Lybeck
p. 044 3511 828

Linnalan uusi ilme löytyy myös ekologisista kasseista, joita voit
ostaa toimistosta, á 10 €. Kuva: Marja-Leena Hasselqvist

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

TILAUSKOULUTUSTA LINNALAN OPISTOSTA!
Tarvitseeko henkilöstösi täydennyskoulutusta seuraavista teemoista?
TIETOTEKNIIKKA
ohjelmien
ja -laitteiden
hallintaa
Windows, Ofﬁce,
kuvankäsittely,
koneen ylläpito ja
tietoturva, tabletit ja
älypuhelimet

KIELET
täsmäkoulutusta
kieli- ja kulttuuriosaamiseen
englanti, espanja,
italia, ranska, ruotsi,
saksa, suomi,
venäjä, viittomakieli, viro

LIIKUNTA
JA HYVINVOINTI
virkeyttä työhön
liikunnasta
jooga, kehonhuolto,
kuntonyrkkeily,
tanssiliikunta,
taukoliikuntaohjaus, ensiapu

MUSIIKKI
ääni selkeäksi
ja kuuluvaksi
yksinlaulu,
soitinopinnot,
yhteismusisointi,
äänenhuolto

KUVATAIDE
luovasti uutta
ideoiden
taide, käsityö,
mediataide,
valokuvaus,
maalaus ja
keramiikka

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN
Opisto lähettää laskun sähköpostiisi, tai mikäli sähköpostiosoitetta
ei ole, postissa. Voit maksaa kurssimaksun myös viitenumerolla, jonka saat ilmoittautuessasi netin kautta. Maksuvälineinä käyvät myös
Smartum, Tykykunto, Virike, Ticket
Mind&Body, E-passi ja Eazybreak.
Kurssin peruuntuessa em. tyhymaksutavoilla suoritettuja maksuja ei
voida palauttaa, vaan ne voi käyttää muuhun kurssiin. Käteismaksuja
ei oteta vastaan toimistossa, poikkeuksena liikuntaryhmien kertamaksut, jotka maksetaan ohjaajalle.

VIESTINTÄ JA MUUTOKSET
Tämä esite sisältää pääosan syyslukukaudella toteutettavista kursseista ja tapahtumista. Ilmoitamme
muutoksista, uusista kursseista ja
tapahtumista Itä-Savossa Linnalan
palstalla. Kurssitiedot löytyvät kattavasti kotisivuilta linnala.ﬁ. Äkilliset muutokset ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä. Muistathan ilmoittaa toimistoon, mikäli yhteystietosi muuttuvat!

PERUUTUSEHDOT
Peruutuksesta ei aiheudu kuluja,
kun se tapahtuu 7 pv ennen kurssin alkua. Mikäli et ole perunut
kurssia 7 vuorokautta ennen kurssin alkamista, veloitamme 15 euron peruutusmaksun. Mikäli kurssi
on ehtinyt jo alkaa, peritään kurssin
koko hinta. Kurssimaksut palautetaan vain terveydenhuollon todistusta vastaan, tai jos kurssi päättyy
opiston toimesta. Lukukauden mittaisissa kursseissa yhden kokoontumiskerran peruuntuminen (force
majeure) ei velvoita opistoa sijaisen
järjestämiseen, kurssimaksun palautukseen tai korvaavan kokoontumisen järjestämiseen. YKI yleisten kielitutkintojen ilmoittautumisilla on erilliset peruutusehdot.

ILMOITTAUTUMINEN
OPISTON KURSSEILLE
Varmista sinua kiinnostavan
kurssin alkaminen ja ilmoittaudu
ennakkoon!
Jatkavat opiskelijat:
opisto on varannut paikan opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet opintoryhmissä tai suoraan
toimistoon.
Yleinen kaikille avoin
ilmoittautuminen
ma 15.8. klo 9.00 alkaen
- netin kautta, os. linnala.ﬁ
- p. 015 511 80
- toimistossa

KAIKUKORTTI
Lisätiedot netistä hakusanalla
Savonlinnan Kaikukortti.

Kertamaksulla liikuntaryhmiin
osallistuvat ilmoittautuvat kurssin opettajalle, joka kerää maksun tunnin alussa.

AVUSTUKSIA
KURSSIMAKSUIHIN
Savonlinnan Hattu ry:n lasten ja
nuorten harrastustoiminta-avustusta voi hakea jatkuvasti. Avustus
on tarkoitettu 7-17-vuotiaille savonlinnalaisille lapsille ja nuorille,
joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa
harrastusta perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.
Lisätiedot ja hakulomake
os. savonlinnanhattu.ﬁ

ILMOITTAUTUMINEN
KUVATAIDEKOULUUN
on käynnissä!
ALENNUKSET
Toimisto huomioi alennukset laskuun automaattisesti, poikkeuksena työttömyysalennus, opiskelija-alennus ja kotihoidontukialennus, joiden yhteydessä tulee todentaa alennusoikeus. Netin kautta ilmoittautuessa alennuksen voi
suoraan vähentää laskun loppusummasta. Alennukset eivät koske alle 20 euron kursseja, yksilöopetusta eikä niitä kursseja, joiden
kohdalla lukee Ei alennuksia. Kurssista voi saada vain yhden alennuksen.

VAKUUTUKSET
Opiston toimesta on vakuutettu alle 20-vuotiaat opiskelijat, sekä teknisen työn ja rakukeramiikkakurssien opiskelijat. Opistolla ei ole tapaturmavakuutusta muiden opiskelijoiden tapaturmien varalle.
Huolehdi omasta tapaturmavakuutuksestasi. Kursseilla syntyviä kuvataiteen ja kädentaitojen teoksia
ei ole vakuutettu.

1. Seniorialennus 15 %:
63 v. ja vanhemmat sekä
eläkkeellä olevat.
2. Opiskelija-alennus 10 %.
Esitä opiskelijakortti.
3. Työttömyysalennus 50 %:
Esitä TE-toimiston dokumentti.
4. Englannin pakettialennus:
saat 15% alennuksen englannin
puhekursseista, jos olet jo jollain
oppikirjaa käyttävällä englannin
kurssilla.
5. Opintosetelialennus 25 %
(OPH) osasta tietotekniikan
kursseja. Kurssin kohdalle on
merkitty alennusoikeus.
6. Tietotekniikan teemapäiväalennus: ostaessasi kaksi teemapäiväkurssia saat kolmannen puoleen hintaan.
7. Kotihoidontukialennus Enonkoski 50 %. Alennuksen saa
enonkoskelaiset kotihoidontuella olevat vanhemmat Enonkoskella järjestettävistä kursseista.
Varmista alennusoikeutesi os.
minna.nurmio@enonkoski.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 kurssisihteeri
Jukka Muhonen, p. 040 680 3801
tai jukka.muhonen@linnala.ﬁ.
KANNATUSJÄSENYYS
Linnalan Setlementti ry tarjoaa
kansalaisopistopalveluja (Linnalan
opisto), päivähoitoa (Linnalan leikkikoulu), seniorityötä ja ystäväntupatoimintaa. Lisäksi STEA:n tuella toteutetaan omaishoito- sekä
monikulttuurityötä. Linnalan Setlementti ry ei ole poliittisesti eikä uskonnollisesti sitoutunut. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu
10 € Linnalan Setlementti ry:n tilille Suur-Savon Osuuspankki,
FI91 5651 1320 0131 12. Merkitse viestikenttään nimesi ja osoitteesi.

Kysy tarjous:
jukka.muhonen@linnala.ﬁ
tai p. 040 680 3801

os. Sotilaspojankatu 7, Savonlinna

LINNALAN LEIKKIKOULU
Linnalan Leikkikoulu on yksi Suomen neljästä setlementtipäiväkodista. Pieni englantipainotteinen
Leikkikoulumme palvelee lapsiperheitä palvelusetelipäiväkotina Savonlinnan keskustassa. Me varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat olemme lähellä pientä
ihmistä. Meillä lapsi on keskiössä.
Olemme läsnä. Kuuntelemme lasta. Uskallamme tehdä työtä sydämellä. 21 lapsen sisarusryhmässä
1-6-vuotiaat saavat leikkiä paljon
ja osallistua ikätasolleen sopivaan
opetukseen pienryhmissä.

kuulemaan, kuuntelemaan, toistelemaan, ymmärtämään ja käyttämään englantia spontaanisti. Samalla heille kehittyy luontaisen
utelias ja positiivinen asenne erilaisia kieliä, kulttuureita ja ihmisiä
kohtaan. Juhlissamme lapset laulavat iloisesti sekä suomeksi että
englanniksi.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ohella englannin kieli kuuluu
jokaiseen päiväämme tavalla tai
toisella. 3-6-vuotiailla on viikoittainen englannin tuokio. Leikit, laulut,
pelit, lorut ja pienet dialogit totuttavat myös alle 3-vuotiaita lapsia

Tarvitseeko lapsesi varhaiskasvatuspaikkaa? Osa-aikaista 20
h/vko vai kokoaikaista 21-35 h
vai yli 35 h/vko? Vapautuvista yli
3-vuotiaiden paikoista voit kysyä
ympäri vuoden suoraan leikkikoululta p. 040 680 3806. Voit myös

Asiakkaamme voivat halutessaan ja lapsensa niin halutessa – ilmoittaa lapsensa 4-vuotiaasta alkaen
hoitopäivän aikana pidettävälle
Linnalan opiston soittotunnille.

varata henkilökohtaisen tutustumisajan yhdessä lapsesi kanssa.
Tervetuloa!

”Parasta
on, kun saa
maalata.”

Mikä leikkikoulussa
on parasta?
Lapset
vastaavat:

”Voi mennä
perikseen ja leikkiä
siellä kavereitten
kanssa eikä tarvi
olla yksin.”

”No ku mulla
on kavereita
täällä. Tykkään
tehdä majoja.”

”Leikki ja
kivat pikkueskarituokiot ja
enkkutuokioilla
se leikki ’Hiding
the teddy-bear’.”

”Aina kun
kaveri haluaa
rakentaa majoja
ja piirtää.
Enkkutuokiot on
hauskoja.”

”Jumpasta
tulee tosi
hyvä mieli
ja leikkimisestä.”

SENIORITYÖ
Yhteystiedot:
Seniorityön vastaava
Marjo-Riikka Tiilikainen
p. 040 6803 831 tai
marjo-riikka.tiilikainen@linnala.ﬁ
Linnalan seniorikeskus
tarjoaa monipuolista ja kotona asumista tukevaa päivätoimintaa ikääntyville. Toiminnan tavoitteet ovat ikääntyvien yhteisöllisyys ja osallisuus, joita edistetään
liikunnallisilla, muistia ylläpitävillä, omatoimisuuteen kannustavilla
ja ikääntymiseen sopeuttavilla laadukkailla ohjaustoiminnoilla. Yhdessä pelaamme pelejä, juttelemme ajankohtaisista asioista, osallistumme pienimuotoisiin liikuntahetkiin, leivomme, laulamme, askartelemme sekä muistelemme menneitä. Toiminnassa turvataan ikääntyvien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, sekä suunnitellaan päiväohjelmaa ikääntyvien
toiveiden mukaisesti. 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

tiistai (mahdollisuus saunomiseen)
ja torstai klo 9-14. Päivämaksu
on 20 € (saunoville 25 €) sisältäen ohjelman, aamupalan, lounaan
ja päiväkahvin. Seniorikeskuksessa
tarjotaan monipuolista omatekoista kotiruokaa huomioiden myös
erityisruokavaliot.
Järjestöyhteistyö
Kysy yhdistyksellesi toiminnallista
päivää joko säännöllisin tai kertaluontoisin kokoontumisin.

Juttu lentää ja huumori hersyy seniorikeskuksen lämpimässä ilmapiirissä. Kuva: Elmeri Härkönen

Juttutupa
Juttutupa jatkuu keskiviikkoisin
21.9. klo 10-12, ajalla 21.9.-23.11.
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 75 € sis. 10 kokoontumiskertaa ja kahvit. Lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. pe 2.9. Linnalan Setlementti, seniorikeskus p.
040 6803 831.

OMAISHOIDONTUKI, YSTÄVÄNTUVAT, HARRASTERYHMÄT JA VAPAAEHTOISTYÖ
Yhteystiedot:
Omaishoito-/ja
vapaaehtoistyön vastaava
Pirjo Jäntti Leskinen,
puh.0440-511 826,
pirjo.jantti@linnala.ﬁ
Toiminnoista tiedotetaan Sanomalehti Itä-Savossa Linnalan palstalla.
220139s Yhteislaulutilaisuus
to 20.10. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Musiikinopettaja Maija Keskinen
Kansakouluajan lauluja.
OMAISHOIDONTUKI
Omaishoidontuki tarjoaa omaishoitotilanteessa oleville ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja vertaistukea
yhteistyössä mm. Linnalan opiston,
Savonlinnan kaupungin, Savonlinnan seurakunnan, Savonlinnan

seudun omaishoitajayhdistyksen
ja Pieksämäen Omaishoitajat ry
OMAIS-OIVAN kanssa. Työntekijä ohjaa yksilöllisesti ja antaa vinkkejä omaishoitajuuteen liittyvissä
asioissa huolimatta siitä, onko kaupungin kanssa tehty omaishoitajasopimusta. Toimintoihin voi osallistua jokainen, joka tarvitsee tukea
läheisensä hoivaamiseen.
Omaishoitajille suunnatut vertaistukiryhmät kokoontuvat joka toinen maanantai Linnalan seniorikeskuksessa.
VAPAAEHTOISTEN
HARRASTERYHMÄT
Vapaaehtoistyö tarjoaa useita
vaihtoehtoja osallistua toimintaan,
joka tuo iloa osallistujien elämään.
Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita otetaan mukaan toimintaan jatkuvasti.

YSTÄVÄNTUVAT
Ystäväntuvat ovat vapaaehtoisten voimin toimivia pääsääntöisesti eläkeikäisille tarkoitettuja yhteisiä oleskelu- ja kohtaamispaikkoja. Tunnelma ja yhteiset tekemiset
syntyvät kävijöiden toiveista ja aktiivisuudesta.
Hernemäen ystäväntupa,
Lounas-Kahvila Wirsu, Pihlajavedentie 25, tiistaisin klo 13-15
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.

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 1316 Linnalan tekstiililuokassa, 3.
krs. Tarjoamme osallistujille päiväkahvit.
TOSIKOKIT
Tosikokit ovat äijäryhmä, joka kokoontuu Linnalan opetuskeittiössä
kerran viikossa. Ryhmässä valmistetaan yhdessä ruokaa, leivotaan
ja ”parannetaan maailmaa”. Ryhmä
tekee myös vapaaehtoistyötä tarjoten osaamistaan Linnalan eri tapahtumissa.

MUU VAPAAEHTOISTYÖ
Linnalan muuhunkin vapaaehtoistyöhön kaivataan henkilöitä, joilla
on osaamista ja taitoja esim. musiikin, liikunnan ja kädentaitojen alalta. Vierailut seniorikeskuksessa
ja ystäväntuvilla tuovat lisäarvoa
osallistujien toimintaan ja antavat
molemmille osapuolille mm. onnistumisen kokemuksia.
Omaishoidontukea, ystäväntupatoimintaa sekä eri vapaaehtoistyön toimintoja rahoittavat Savonlinnan seurakunta ja Savonlinnan
kaupunki ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista rahoitettavia sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten,
terveyttä ja hyvinvointia edistävien
hankkeiden toimintaa.

MONIKULTTUURINEN TYÖ
Kansainvälinen kohtaamispaikka
on matalankynnyksen ohjaus- ja
neuvontapiste maahanmuuttajille.
Tavoitteenamme on tukea Savonlinnan seudulla asuvia maahanmuuttajia ja helpottaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Palvelemme asiakkaita suomeksi,
venäjäksi ja englanniksi.
Kohtaamispaikasta maahanmuut-

taja voi saada tietoa mm. maahanmuuttoon, oleskelulupiin, sosiaaliturvaan, koulutukseen, suomen
kielen opiskeluun, asumiseen, terveydenhuoltoon ja työhön liittyvistä kysymyksistä.
Meiltä voi kysyä neuvoja kaikissa arkielämän asioissa ja autamme
myös lomakkeiden täyttämisessä,
opastamme tietokoneen käytössä
ja verkkoasioinnissa.

Kohtaamispaikan toiminnassa on
mukana suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia.
Vapaaehtoiset ovat mukana järjestämässä kerhotoimintaa ja tapahtumia tai toimivat tukihenkilöinä maahanmuuttajille. Mikäli haluat lisätietoa kohtaamispaikan
palveluista, vapaaehtoistoiminnasta tai sinulla on toimintaehdotuksia, ota rohkeasti yhteyttä tai tule käymään.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja
palvelupiste Navigaattori
Kansainvälinen kohtaamispaikka
Olavinkatu 40 A, 2. kerros, 57130
Savonlinna. Avoinna arkisin ma-pe
klo 10.00-15.00.
Kohtaamispaikan vastaava:
Marketta Parkkinen
p. 0440 511 823 tai
marketta.parkkinen@linnala.ﬁ
Kansainvälistä kohtaamispaikkaa

rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja
Savonlinnan kaupunki. STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista
rahoitettavia sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä
ja hyvinvointia edistävien hankkeiden toimintaa.

MUSIIKKI
Musiikin kurssisuunnittelija ja
yhteysopettaja Heidi Laasanen
p. 044 3511 821, heidi.laasanen
@linnala.ﬁ. Ota yhteyttä!
HYVÄ HARRASTUS
KEHITTÄÄ JA TUOTTAA ILOA
Linnala kutsuu kaikenikäisiä musiikin harrastamiseen ja opiskeluun sekä saamaan virkistystä, kokemuksia ja elämyksiä myös konserteista ja musiikkitapahtumista.
Laulaminen ja soittaminen vaikuttavat tutkitusti myönteisesti niin
fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen, eikä soitto- tai laulutaidon
opiskelun aloittaminen ole koskaan
liian myöhäistä!
MITÄ VOIT OPISKELLA?
Yksinlaulua klassisen, iskelmän
ja poplaulun tyyliin, kuorolaulua, soitinopintoja, bändisoittoa
tai muuta ryhmäsoittoa, esiintymistä, musiikkitaitoa, musiikin kuuntelua, taiteidenvälisyyttä jne.

MUSIIKIN
RYHMÄOPETUS
Ilmoittautuminen
ma 15.8. klo 9 alkaen
• netin kautta os. linnala.ﬁ
• tai soittamalla Linnalan
toimistoon p. 015 51180
• tai käymällä toimistossa

MUSIIKIN
LYHYTKURSSIT
170905s Biisinkirjoitus
10,67 t 40 €
pe 14.10. klo 18-21 ja la 15.10.
klo 10-16 luentosali, aulakrs
Muusikko, musiikkipedagogi
Antti Korhonen
Lojuuko pöytälaatikossasi keskeneräisiä lauluja tai haluaisitko kokeilla laulunkirjoittamista? Lyhytkurssilla käydään erilaisia laulunkirjoitustyökaluja läpi ja saat henkilökohtaista ohjausta omaan biisiisi. Tavoitteena on saada valmis kappale aikaan, jonka voi halutessaan esittää muille ryhmäläisille
kurssin päätteeksi. Opettajana
toimii laulaja-lauluntekijä Antti Korhonen. Hänen tuotantoaan
voit kuunnella mm. youtubesta
ja spotifysta artistinimellä Antti Roihu.

LASTEN JA
NUORTEN KUOROT
170305s Iloisen Lapsikuoron
Laululeikkikuoro 13 t
to 18.8.-17.11. klo 17-17.45
musiikkilk 2. krs
Diplomilaulaja Leena Astikainen
Iloiseen Lapsikuoroon 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.
Kuoro jatkaa kauden toimintaansa
oman aikataulunsa puitteissa. Maksuton, tukijana Cantilena ry.
170310s Iloinen Lapsikuoro 26 t
to 18.8.-17.11. klo 17.30-19
musiikkilk 2. krs
Maldonado Rafael
Kuoro 7-11-vuotiaille tytöille ja
pojille. Terveen äänenkäytön ja
1-2-äänisen kuorolaulun ensiaskeleet, monipuolista lastenlauluohjelmistoa, paljon esiintymisiä. Myös
uudet laulajat, tervetuloa! Pääsyvaatimuksena kyky laulaa oikein
ryhmässä toisten kanssa. Kuorolaisia innostetaan kokeilemaan myös
solistikykyjään. Kuoroa johtavat
Leena Astikainen ja Rafael Maldonado. Maksuton, tukijana Cantilena ry.
170320s Nuorisokuoro Juventus
ja Linnanneidot 26 t
ma 15.8.-14.11.
Diplomilaulaja Leena Astikainen
Tasokkuudestaan tunnettu kuoro

KIELET
12-19-vuotiaille tytöille ja pojille.
Harjoitetaan tervettä äänenkäyttöä ja monipuolista 2-4 –äänistä
lauluohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Myös uudet laulajat, tervetuloa! Kuoro jatkaa kauden toimintaansa oman aikataulunsa mukaan. Linnanneidot on osa Nuorisokuoro Juventusta. Nuorisokuoro Juventus: harjoitukset ma klo
17.00-18.00, Linnala-sali (poikien
kurssimaksu 22 €) Nuorisokuoro
Linnanneidot: harjoitukset ma klo
17.00-18.30, Linnala-sali (kurssimaksu 32 €)

miesten Linna La Swing-kuoron
kanssa. Esiintymisissä kuoroa
säestävät usein pianisti, rumpali ja ammattikitaristi. Laulamisen
hauskuus ja laulajien huumorintaju kuuluvat tämän kuoron
luonteeseen. Kuoroon voidaan
ottaa laulajia myös muiltakin
paikkakunnilta. Kuoroon pääsyn
edellytyksinä ovat peruslaulutaito ja huumorintaju. Laulutaitoa,
äänenkäyttöä ja ilmaisua kehitetään harjoituksissa. Ei tarvitse
olla musiikin harrastaja tai ammattilainen tullakseen mukaan,
vaikkakin nuotinlukutaito on tietysti eduksi, ei kuitenkaan välttämätön. Uusien laulajien laulunäyte pidetään harjoitusten jälkeen. Mukaan toivotaan nyt uusia, innokkaita laulajia.

Lapsi- ja nuorisokuorojen
yhteisiä esiintymisiä:
su 2.10.klo 13 Savonlinnasali,
Vanhusten viikon avajaisjuhla
su 16.10. klo 16 ”Ilmastokonsertti”, Tuomiokirkko
ma 5.12. Isänmaallinen joulukonsertti, Tuomiokirkko
ke 7.12. klo 18.30
savonlinnalaisten kuorojen
joulukonsertti, Tuomiokirkko

LAULUKURSSIT
170502s Jokainen osaa laulaa!
2,67 t 10 €
to 1.9. klo 18-20
musiikinkuuntelulk 2. krs
Musiikkipedagogi, laulunopettaja Heidi Laasanen
Starttikurssi laulamisen perusteisiin laulamista jännittäville ja
itsensä laulutaidottomiksi kokeville. Kurssilla tehdään lempeitä harjoitteita oman äänen vapauttamiseksi ja annetaan eväitä jatkoon kotona harjoitteluun.
Kaikki harjoitukset tehdään yhdessä rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä. Tule mukaan vapauttamaan oma ainutlaatuinen äänesi!
170503s Rohkaistu laulamaan
12 t 38 €
ti 6.9.-8.11. klo 17.30-18.30
musiikkilk 2. krs
Musiikkipedagogi, laulunopettaja
Heidi Laasanen
Haluatko rohkaisua, äänenkäytön
harjoittamista ja kannustusta laulamisesi tueksi? Tervetuloa laulamaan matalan kynnyksen ryhmäkurssille. Kurssin tavoitteena on tutustua omaan ääneen, rohkaistua
laulamaan, kehittyä äänenkäytössä
ja kokea laulamisen iloa. 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.
170505s Lauletaan karaokea!
21 t 93 €
la 8.-23.10. klo 10-16
Linnala-sali, aulakrs
Karaokekouluttaja
Toni Lappalainen
Matalan kynnyksen kurssilla käydään läpi karaokelaulun
tekniikkaa ja lavakäyttäytymistä ja annetaan laulun raikaa! Yhteisessä osiossa lämmitellään
ääni, minkä jälkeen kukin vuorollaan laulaa ja saa ohjausta.
Myös toisia kuuntelemalla oppii! Tavoitteena on kehittää karaokelaulajan taitoja kunkin lähtötaso huomioiden. Kurssilaisilla on myös mahdollisuus äänittää 80 € lisämaksusta (tekijänoikeuskorvaukset) itselleen
omavalintaisesta kappaleesta
laadukas äänite kotiinviemisiksi. Osallistujat kurssille valitaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssilaisille suositellaan myös
yksinlaulutunteja (laulunopettaja Heidi Laasanen) henkilökohtaiseen äänelliseen ja ilmaisulliseen opiskeluun. Ei alennuksia.
Sunnuntaina 23.10.
karaoketanssit Linnalassa,
jossa kurssilaisilla
mahdollisuus esiintyä.

Poppis!-kuoro Kulttuurikellarin ravintolassa. Kuva: Marja Koponen

AIKUISTEN KUOROT
JA LAULURYHMÄT
170515s Retrotytöt 36 t 66 €
ma 15.8.-28.11. klo 16.30-18.15
musiikkilk 2. krs
Musiikinopettaja, laulunopettaja
Maija Keskinen
Lauluryhmä, jossa verrytellään
ääntä taipuisaksi moniääniseen
laulamiseen. Ohjelmistona iskelmiä, kansanlauluja, lastenlauluja
jne. 3 -äänisinä sovituksina. Syyskauden lauluina elokuvasävelmät.
Nuotinlukutaitoa ei vaadita, kohtuullisen puhdas laulu edellytetään.
Laulunäyte ennen valintaa. Huom!
Ei netti-ilmoittautumista. Jos kiinnostut, ota yhteys suoraan opettajaan p. 040 8384 989.
Konsertti 20.11.
170520s Ikivihreät 26 t 62 €
ti 30.8.-29.11. klo 12-13.30
Linnala-sali, aulakrs
FM Eino Logren
Lauletaan yhdessä pianon säestyksellä. Tavoitteena on säilyttää
elävä lauluharrastus sekä iloita ja
virkistyä yhdessä laulamalla. Ennen laulun aloitusta pidetään rentoutus- ja äänenavausharjoituksia.
Lauluvalikoima koostuu ikivihreistä iskelmistä, viihdelauluista, kansakoululauluista, kansanlauluista, musikaaleista, hengellisistä lauluista ja virsistä. Laulut on sovitettu sopivalle korkeudelle sekä naisettä mieslaulajia ajatellen. Jokaisen
puolentoista tunnin laulujakson
keskellä pidetään lyhyt tauko. Tervetuloa ammentamaan virkeyttä ja
hyvinvointia laulamisesta!

170530s Linna la Swing
36 t 66 €
ke 7.9.-30.11. klo 18.15-20.30
Savonlinnan seurakuntakeskus
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Nuorista ja nuorekkaista miehistä
koostuva pop-kuoro joka keikkailee
ja konsertoi säännöllisesti. Yhteiskonsertteja myös Countryside Girls
-kuoron kanssa. Ohjelmisto koostuu eri vuosikymmenten tunnetuista pop- ja rock-kappaleista pääasiassa englannin kielellä laulettuna. Kuoroon pääsyn edellytyksinä
ovat puhdas laulutaito ja huumorintaju. Laulutaitoa, äänenkäyttöä ja ilmaisua kehitetään. Nuotinlukutaito
on eduksi mutta ei välttämätön. Mukaan toivotaan myös uusia, innokkaita laulajia, laulunäyte harjoitusten
yhteydessä. Ikäsuositus omien tuntemusten mukaan. ”Tää on miesten
juttu” – tervetuloa! Kuoro jatkaa toimintaansa oman aikataulunsa mukaan. Esiintymisistä ilmoitellaan.
170535s Naiskuoro Bel canto
36 t 66 €
ke 17.8.-9.11. klo 18-20.15
musiikkilk 2. krs
Diplomilaulaja Leena Astikainen
Nuorekas ja tasokkuudestaan tunnettu kuoro, jossa opiskellaan tervettä äänenkäyttöä ja monipuolista
naiskuoro-ohjelmistoa klassisesta
viihteeseen. Entiset ja uudet laulajat, tervetuloa kehittävään ja mielenkiintoiseen harrastukseen, jos-

sa laulun lisäksi myös nauru raikaa! Kauden toiminta jatkuu kuoron oman aikataulun mukaan.
Esiintymiset:
su 16.10. klo 16 ”Ilmastokonsertti”, yhteistyössä lapsija nuorisokuorojen kanssa,
Tuomiokirkko
ke 7.12. klo 18.30
savonlinnalaisten kuorojen
yhteinen joulukonsertti,
Tuomiokirkko
su 11.12. klo 15 Vivaldi: Gloria,
Tuomiokirkko
170540s Donna La Beat
36 t 66 €
ma 5.9.-28.11. klo 18.30-20.45
Säämingin seurakuntatalo
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Donna La Beat on juuri Linnalaan perustettu nuorista ja
nuorekkaista naisista koostuva pop-kuoro. Varsinaista ikärajaa ei kuitenkaan ole. Ohjelmisto koostuu eri vuosikymmenten
tunnetuista pop- ja rock-kappaleista svengaavina kuorosovituksina. Kuoro laulaa suomen ja
englannin kielellä ja toimii Linnalan kansalaisopiston kuorona. Kuoronjohtajana toimii kuoron perustaja, musiikinopettaja
Ari Kaartinen, joka vastaa myös
laulujen sovittamisesta. Kuoro
konsertoi yksin ja myös yhdessä

AIKUISTEN
SOITINRYHMÄT
170610s Linnalan Jazzbändi
24 t 49 €
ma 5.9.-28.11. klo 18-19.30
seniorikeskus, pohjakrs
Muusikko Janne Rinkinen
Eri soittimia käyttävä ryhmä, jossa harjoitellaan jazzahtavaa ohjelmistoa ja rohkaistaan kokeilemaan
myös improvisointia. Kurssiin sisältyy opettajan ohjauksen lisäksi ryhmän itsenäistä harjoittelua.
Esiintymisistä sovitaan.
170615s Linnalan Viihdeorkesteri 36 t 64 €
to 8.9.-1.12. klo 18-20.15
seniorikeskus, pohjakrs
FM Eino Logren
Viihdeorkesteri soittaa ja laulaa
viihde- ja tanssimusiikkia sekä toimii tarvittaessa säestystehtävissä.
Nuotinlukutaito on suotava ja sitä
pyritään kehittämään. Tervetuloa
mukavaan porukkaan virkistymään
ja oppimaan uuttakin! Mahdollisista esiintymisistä sovitaan yhdessä.

MUSIIKIN
YKSILÖOPETUS
Ilmoittautuminen ma 15.8. klo 9 alkaen (ei netti-ilmoittautumista)
Uudet opiskelijat ilmoittautuvat
toimistoon p. 015 511 80. Jatkavat oppilaat sopivat oppitunneista suoraan opettajan kanssa. Tunnit pidetään kauden loppuun mennessä, niitä ei voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. Esteen sattuessa oppitunti tulee perua 24 t aikaisemmin suoraan opettajalle tai toimistoon, muuten tunti katsotaan
pidetyksi.

170525s Kaiku 26 t 62 €
ma 29.8.-28.11. klo 18.30-20
Linnala-sali, aulakrs
Musiikkipedagogi, laulunopettaja
Heidi Laasanen
Kaiku (Kaiken kansan kuoro) -kuorossa lauletaan 1-2 -äänisiä lauluja. Matalan kynnyksen kuorossa ilmapiiri on iloisen kannustava
ja rento. Ääni lämmitellään yhteisin harjoituksin, opetellaan 2-äänisiä stemmoja, opitaan joku laulu ulkoakin ja ennen kaikkea annetaan laulun soida. Kurssi sopii naisja miesäänille. Mukaan rento asu ja
vesipullo.

Syyslukukauden kurssimaksut
12 viikkoa
30 min: Lapset 182 €
ja yli 18 v. 196 €
15 min: lapset 98 €
ja yli 18 v. 104 €
45 min. alle 18 v. 280 €
ja aikuiset 300 €

Esiintyminen yhteislauluillassa
ma 28.11.
170526s Poppis! -poplaulukuoro 26 t 62 €
ti 30.8.-29.11. klo 18.45-20.15
musiikkilk 2. krs
Musiikkipedagogi, laulunopettaja
Heidi Laasanen
Poppis! on energinen ja nuorekas
kuoro, jossa lauletaan 1-2 -äänisesti popkappaleita eri vuosikymmeniltä suomeksi ja englanniksi.
Nuotinlukutaito ei ole välttämätön,
innostus laulamiseen riittää. Tervetuloa mukaan!

170545s Savonlinnan
Mieslaulajat 36 t 66 €
ma 5.9.-28.11. klo 17.30-20
Savonlinnan seurakuntakeskus
Opettaja Arho Raunio
Mieskuoro tarjoaa musiikillisen
harrastusmahdollisuuden mukavassa porukassa. Kuoron ohjelmisto koostuu perinteisestä ja kevyestä mieskuoromusiikista ja se esiintyy eri kokoonpanoilla juhlissa, tapahtumissa ja konserteissa vuoden kierron mukaan. Uusille laulajille koelaulu harjoitusten yhteydessä. Kuoro jatkaa kauden toimintaa oman aikataulunsa puitteissa.
Esiintymisistä ilmoitellaan.

Kouluilla tapahtuva opetus:
30 min: 233 €
15 min: 124 €
Alkusoitto 6 x 30 min 82 €

LAULUNOPETUS

Linnalan viihdeorkesteri harjoittelee. Kuva: Elmeri Härkönen

170705s Liedseminaari
34 t 123 €
1.9.–6.12. musiikkilk 2. krs
Diplomilaulaja
Leena Astikainen
Kurssille otetaan 9 laulajaa, jotka ovat riittävän pitkällä yksinlau-

HALUATKO KYSYÄ KIELIKURSSEISTA (keskusta-alue),
YLEISISTÄ KIELITUTKINNOISTA,
esittää kurssitoiveita tai antaa
palautetta? Sinua neuvoo kielten
pääopettaja Päivi Harjusalmi,
joka vastaa kaikkien kielikurssien suunnittelusta. Puhelin ja
WhatsApp 040 680 3819, s-posti paivi.harjusalmi@linnala.ﬁ,
Skype linnalankieltenopettaja.
Ota rohkeasti yhteyttä
– neuvonta on sinua varten!
Tavattavissa ma 15.8. klo 9-13
ja 14–17, ti 23.8. klo 9-13 ja 1416 sekä ke 31.8. klo 10-13 ja 1418. Muulloin varmimmin torstaisin klo 14-15.

Harmonikkaryhmän ohjelmisto sisältää monenlaista musiikkia.
Kuva: Elmeri Härkönen
luopinnoissaan. Harjoitellaan laulunopettajan ja pianistin ohjauksessa kullekin oppilaalle soveltuvaa
klassista lauluohjelmistoa yksinlaulun tasosuorituksia ja konsertteja
varten. Lisätiedot opettajalta
p. 050 520 6082.

Kitara – Plektra
Musiikinopettaja
Ari Kaartinen
P. 040 5854859
Yksilöllistä ohjausta kitaran ja sähköbasson soitossa. Oppilaan taitotaso ja toiveet huomioidaan.

Yksinlaulu – Cantilena
Diplomilaulaja
Leena Astikainen
p. 050 520 6082
Klassisen laulun yksilöopetusta, jossa opiskellaan terveen äänenkäytön tekniikkaa ja valmistetaan lauluohjelmistoa esiintymisiä
ja klassisen laulun tasosuorituksia varten.

Komppaa kitaralla/ukulelella
Muusikko, kulttuurituottaja (AMK)
Olli Knuth
P. 050 3777303
Haluatko oppia säestämään omia
suosikkilaulujasi kitaralla tai ukulelella? Rohkaistu tulemaan matalan
kynnyksen kurssille, jossa opetellaan sointuja ja eri komppaustyylejä. Ei lähtötasovaatimuksia, nuotinlukutaito ei ole välttämätön, halu
oppia riittää.

Yksinlaulu
– Iskelmä, karaoke, pop
Musiikkipedagogi, laulunopettaja
Heidi Laasanen p. 044 3511 821
Opetellaan tervettä äänenkäytön
tekniikkaa iskelmän, karaoken ja
poplaulun tyyleissä tulkintaa unohtamatta. Myös muut laulajat, tervetuloa! Kappalevalinnat tehdään yhteistyössä opettajan kanssa oppilaan 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 Pop ja klassinen
Musiikinopettaja
Ari Kaartinen
p. 040 5854859
Opetellaan tervettä äänenkäytön
tekniikkaa opiskelijan toivomassa
tyylilajissa tulkintaa unohtamatta.
Kappalevalinnat tehdään yhteistyössä opettajan kanssa.

SOITINOPETUS
Alkusoitto 6 x 30 min
lapsille ja nuorille
Tule kokeilemaan soittamista 6x30
min. Valitse jokin näistä: piano, haitari, viulu, huilu, kitara tai rumpusetti. Kuudella kokeilukerralla saat
jo vähän tuntumaa soittamiseen.
Kurssin hinta on kokeilijalle edullisempi, 82 €. Jos mieluinen soitin löytyy, voit jatkaa sen opiskelua.
Lisätiedot musiikin pääopettajalta
p. 044 3511 821.
Harmonikka
Musiikkipedagogi
Mari Hiltunen
P.040 8349686
Opetusta aloittaville sekä aiemmin
soittaneille lapsille ja aikuisille. Ohjelmisto voi sisältää monenlaista
harmonikkamusiikkia. Nuotinlukutaito ei ole välttämätön.
Huilu
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
p. 050 526 5470
Opetellaan huilunsoiton hengitysja sormitekniikkoja ja keskitytään
kauniin äänen tuottamiseen sekä musiikin tulkintaan. Opiskelu alkaa ja etenee oppilaan omien kykyjen mukaan.

Piano Linnala
Opettajat Maija Keskinen
p. 040 8384989 ja
Henna-Reetta Keskitalo
050 5425154.
Jatkavien oppilaiden oppituntien
sopiminen opettajan kanssa.
Piano Nojanmaa
Pianotunti koululla koulupäivän jälkeen on mainio mahdollisuus! Opetusta tarjotaan vasta-alkajille ja
oppilaan taso huomioiden.
Pianonsoitonopettaja
Henna-Reetta Keskitalo
p. 050 5425154.
Lisätiedot mus. pääopettaja
p. 044 3511 821.
Vapaa säestys pianolla
Musiikkipedagogi, laulunopettaja
Heidi Laasanen
p. 044 3511 821
Haluatko oppia säestämään omia
suosikkilaulujasi pianolla? Rohkaistu tulemaan matalan kynnyksen
kurssille, jossa opetellaan sointuja ja eri komppaustyylejä. Ei lähtötasovaatimuksia, nuotinlukutaito ei
ole välttämätön, halu oppia riittää.
Rumpusetti Mertala
Luokan- ja aineenopettaja
Mika Hollström
p. 050 5723646
Opiskellaan rumpusetin soittamisen perustekniikkaa ja nuotinlukua.
Opetus Mertalan koulun bänditilassa tasoryhmissä.
Viulu
Viulunsoitonopettaja
Tatiana Nikulina
p. 046 8101 662
Viulunsoiton opetusta vasta-alkajille ja kauemmin soittaneille lapsille ja aikuisille. Perehdytään viulunsoiton perustekniikkaan ja soitetaan erityylistä ohjelmistoa edeten
tutuista lastenlauluista aina vaativampiin kappaleisiin.
Soita tai laula
opettajan säestyksellä
FM, pianisti
Henna-Reetta Keskitalo
Haluatko laulaa tai soittaa pianosäestyksen kanssa? Pianistina toimii Henna-Reetta Keskitalo. Ota
mukaan nuotit myös säestäjälle. Ilmoittautumiset sähköpostilla mus.
pääopettaja heidi.laasanen@linnala.ﬁ tai p. 044 3511 821. Hinta
25 € 45 min tai 17 € 30 minuuttia.

Olemme FACEBOOKISSA
www.facebook.com hakusana:
Linnala Kielikoulutus.
Seuraa meitä myös
TWITTERISSÄ, @linnalakielet
sekä BLOGISSA http:// linnalakielikoulutus.wordpress.com
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 Linnalan
opettajan kanssa mahdollisesta arvioinnista heti kurssin alussa. Tiedäthän, että joillakin kursseilla voi
saada arvion osaamisestaan Kielenosaajamerkillä.
YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI)
on Opetushallituksen valvoma ja
Jyväskylän yliopiston kehittämä
valtakunnallinen tutkinto, joka sopii kaikille kielitaidostaan virallisen
todistuksen haluaville riippumatta siitä, missä taito on hankittu. Ilmoittautumiset Internetissä Opintopolkupalvelussa https://yki. opintopolku.ﬁ Tutkintomaksut: perustaso 120 €, keskitaso 140 €, ylin taso 180 €. Taitotasot: jyu.ﬁ/hytk/ﬁ/
laitokset/solki/yki/yleista/tietoakielitutkinnoista/taitotasokuvaukset.
Linnalan kurssien kuvauksen loppuun on merkitty kurssin YKI-taso.
Tutkintopäivät SYKSY 2022
Ilmoittautumisaika: 2.-30.9.2022
la 29.10.2022
englanti, perus- ja keskitaso
la 12.11.2022
suomi, perus-, keski- ja ylin taso
la 19.11.2022
espanja, ruotsi, saksa,
perus- ja keskitaso

KIELIKAHVILA
CAFÉ LINGVA
Maksuton kansainvälinen, monikielinen ja kaikille avoin kahvila. Milloin: Joka kuukauden toisena maanantaina klo 17.15-18.45, alkaen
12.9. Seuraavat 10.10., 14.11.,
12.12. 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 vain kuunnella toisten tarinointia. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! Halukkaat voi-

vat ostaa kahvia jne. Tarvitsemme myös vapaaehtoisia kielipöytiin; kaikki kielet ovat tervetulleita!
Erityisesti suomen 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 multilingual
café open to everyone. When?
12 Sept., 10 Oct., 14 Nov., 12
Dec. 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. No sign-up
needed! We also 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. 040 680 3819.

MILLÄ TAITOTASOLLA OLEN?
MIKÄ KURSSI OLISI MINULLE
SOPIVAN TASOINEN?
HAKISINKO KURSSILTA
OSAAMISMERKKIÄ?
Haluaisitko
tietää mitä osaat ja
saada siitä taitotasosi mukaisen
tunnustuksen? Vapaaehtoista Kielenosaajamerkkiä voi nyt hakea
kursseilta, joiden nimen lopussa on tähti. Osoitat osaamisesi kurssin mittaan portfoliolla eli
tekemiesi tehtävien kokoelmalla, jotka opettajasi lopuksi arvioi. Kielenosaajamerkki on digitaalinen ja siihen liitetään sanallinen kuvaus osaamisestasi kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) kuusiportaisella asteikolla. Merkkiä voi hyödyntää työssä, opiskelussa, työpaikkaa haettaessa ja liittää
vaikkapa LinkedIniin. Hakemiseen tarvitset s-postiosoitteen.
Merkki on maksuton. Ilmoita viimeistään toisella kokoontumiskerralla opettajallesi aikovasi
hakea merkkiä. Jokaisen kurssin
loppuun on sulkuihin merkitty
taitotaso, jolle se sijoittuu.

KIELTEN YKSILÖJA PARIOPETUS,
myös etäopetuksena
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 (45 min)
paketti maksaa 220 €, pariopetuksen 15 tunnin paketti 165 €/opiskelija. Mikäli haluat etäopetusta ja
ohjausta välineiden peruskäytöstä
tarvitaan, osa oppitunneista käytetään siihen. Yksilö ja pariopetus-

KIELET
tusta kielen käyttöön käytännössä. Oppikirjana Stepping Stones 3
kappaleesta 3. Syksyn aiheina ovat
matkailu ja rahan käyttö. Kieliopista opimme mm. futuurin perfektin.
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. (YKI3/B1-B2)
110107s Englantia keskitasolle
iltakurssi* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 19-20.30
ryhmätyölk 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Ks. Englantia keskitasolle aamukurssi.

Kielten opiskelu tapahtuu rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kuva: Elmeri Härkönen

ta annetaan vain yksityishenkilöille eikä kursseja voida laskuttaa yrityksiltä, yhteisöiltä tai julkishallinnolta. Lähiopetus 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. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset suoraan opettajalle alk. ma 15.8.2022 klo 9.00.
HUOM! Myös tiedustelut vasta
tuolloin. Tunteja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua nopeasti! Ei alennuksia. Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet.
Englanti
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
p. 050 526 5470
katja.pajarinen(at)gmail.com
Espanja, viro
Filologi Terje Kurola
p. 050 525 2302
terje_kurola(at)hotmail.com
Italia
HuK Liisa Kärkkäinen
p. 050 542 3859
Ranska
tuntiop. Frédéric Baduel
p. 044 293 9456,
fredericbaduel(at)hotmail.com
(opettaja puhuu myös suomea)
Ruotsi, suomi, venäjä
FM Milja Juuti p. 050 340 4728
Saksa
FM Jarmo Pitkänen
p. 050 572 1246
jaskapitkanen21(at)gmail.com
Viittomakieli
tuntiop. Anita Nikulainen
p. 044 505 2528.

EDULLISEMMAT KIELIKURSSIT PAKETTINA
Englannin puhekursseista saat
15% alennuksen, jos olet jo jollain oppikirjaa käyttävällä englannin kurssilla. Alennetut hinnat: Speak English Easily, Now
We Are Talking, Keep up Your
English A ja B 53 €.

ENGLANTI PERUSTASO
Perustason kurssit sopivat opistossa opintonsa aloittaneille ja
peruskoulutasoisen englannin
kertaajille.
110002s Englantia aivan alusta
aamulla* 18 t 47 €
ma 5.9.-28.11. klo 10.30-12
kielistudio, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Kurssi sopii sinulle, joka et osaa
englantia vielä ollenkaan tai haluat
kerrata alkeet alusta saakka. Opimme aakkoset, numerot, tervehtimään ja esittäytymään, lentomatkustamiseen liittyvää sanastoa sekä kertomaan perustietoja itsestä.
Puhumaan oppiminen on tärkeää,
ja opiskelumenetelmät ovat aikuiselle miellyttäviä ja kannustavia eikä riveittäin etenevää kyselyä käytetä. Hanki oppikirja Destinations 1
(sis. CD:n) kurssin alkamisen varmistuttua. Edetään iltakurssin kanssa samaan tahtiin, joten vuorottelu
näiden välillä on mahdollista. Ilmoittaudu siihen ryhmään, jossa arvelet
käyväsi eniten. Ei kokoonnu 12.9,
10. ja 25.10, 14.11. (YKI1/A1)
110003s Englantia aivan alusta
illalla* 18 t 47 €
ma 5.9.-28.11. klo 17.15-18.45
kielistudio, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Ks. Englantia aivan alusta aamulla*.
110005s Englanti 4* 24 t 62 €
ma 5.9.-28.11. klo 17.15-18.45
kielilk A, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Sopii n. 2-3 lukuvuotta opistossa
opiskelleille/vast. taidot hallitseville. Oppikirjana Destinations 2 kappaleesta 4. Syksyn aiheina mm.
elämä maaseudulla ja talven aktiviteetit. Kieliopista opitaan uutena
adjektiivien vertailuasteet. Opiskelu tapahtuu rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä kuunnellen, toistaen ja tekemällä yksilö- ja paritehtäviä. (YKI1/A1)
110010s Englantia muutaman
vuoden pakertaneille* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 12.30-14
kielilk A, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Sopii 4 vuotta opistossa opiskelleille/vast. taidot hallitseville. Oppikirjana Destinations 3 kappaleesta
4. Syksyn aiheita ovat joulunvietto
ja suunnitelmat. Kieliopista opitaan
uutena tulevaisuuden aikamuoto-

ja. Teemme tehtäviä, kuunteluita
ja pieniä puheharjoituksia. Opiskelu tapahtuu rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä kuunnellen, toistaen ja tekemällä yksilö- ja paritehtäviä. (YKI1/A2)
110012s Englantia perustasolle
ja kertaajille* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 17.15-18.45
kielistudio, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Kurssi sopii n. 8 v. opistossa opiskelleille/peruskoulutietojen kertaajille. Aiheitamme: asioiden hoitaminen ja palvelut, britti- ja amerikanenglannin erot, ympäristö, energia
ja kierrätys. Erityishuomio puhumisessa, opiskelumenetelmät miellyttäviä ja kannustavia eikä riveittäin
etenevää kyselyä käytetä. Oppikirja
Destinations 4 (sis. CD:n) kappaleesta 6. (YKI2/A2)
110025s Englantia epäröiville/
English in the Morning* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 10.30-12
sovelluslk 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Sanaston kertausta, laajentamista
sekä puhutun englannin ymmärtämisen kehittämistä peruskoulutiedot/esim. English for You 4/Steps 2
-oppikirjojen oppimäärän tai 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.
110030s Speak English Easily
24 t 62 €
ke 7.9.-30.11. klo 17.15-18.45
sovelluslk 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Tule muuttamaan oppimasi sanat ja kielioppi puheeksi. Olet opiskellut peruskoulun englannin oppimäärän/6-7 v. Linnalassa, et puhu vielä sujuvasti, kaipaat rohkaisua. Sinulla ei tarvitse olla syvällisiä ajatuksia keskustelun pohjak-

si, 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).
110032s Tankerosta taitajaksi,
rallienglanti ruotuun! -ääntämiskurssi 12 t 31 €
ti 13.9.-22.11. klo 19-20
kielistudio, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Menevätkö valaat (whale) ja hunnut (veil) sekaisin, tuleeko laskusta
(bill) pilleri (pill) ja 32 on töötituu?
Nyt saa kerrankin keskittyä ääntämiseen! Sopii lähes kaikentasoisille: englantia opistossa vähintään
pari vuotta, perustaidot muualta tai
enemmänkin. Kokeillaan yhdessä
rennosti kuinka se suu oikein pannaan! Jokainen saa treenata omassa rauhassa helppokäyttöisellä kielistudiolla, kuunnella itseään, verrata malliin ja kehittää taitojaan. 60
min. istunto riittää tähän tarkoitukseen. Siinä sivussa tarttuu mieleen
sanastoa ja luontevia fraasejakin.
Monistemateriaali. (A1/YKI1->)

ENGLANTI JATKOTASO
Jatkotason kurssit sopivat jatko-opinnoiksi peruskoulutiedot
tai Linnalan peruskurssitason
hyvin hallitseville, lukiotasoisille kertaajille tai vähintään lukiotason kielitaidon ylläpitämiseen
pyrkiville.
LOOKING FOR ENGLISH
COURSES IN ENGLISH?
If the course name is partly or
completely in English, teaching
language will be English,
no knowledge of Finnish
necessary.
110105s Englantia keskitasolle
aamukurssi* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 10.30-12
kieliluokka A, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Sopii n. 9 vuotta opistossa opiskelleille/kaikille, joille englannin peruskielioppi ja -sanasto on tuttua,
mutta jotka tarvitsevat kannus-

110110s Englantia keskitasolle
päivällä* 24 t 62 €
to 8.9.-1.12. klo 11-12.30
kielilk A, 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Kurssi sopii niille englannin lukiotason englannin kertaajille, jotka sanaston laajentamisen ja kieliopin lisäksi kaipaavat erityisesti puhumisen harjoittelua. Aiheitamme: työelämä, ammattien hyvät ja huonot puolet, työpaikkailmoitukset,
kansalaisaktiivisuus, vapaaehtoistyöt, äänestäminen. Opimme kieltä käyttämällä sitä jokapäiväiseen
elämään liittyvissä tilanteissa. Tekemällä oppii, myös sanastoa ja
kielioppia! Oppikirjana Stepping
Stones 2 kappaleesta 6. (YKI3/B1)
110120s Now We Are Talking!
24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 17.15-18.45
kielilk B, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
Kaikille englannin kielen perusasiat
(peruskoulun englannin oppimäärä/lukion lyhyt englanti) hallitseville tarkoitettu ryhmä, jossa kohennetaan suullista kielitaitoa hauskalla tavalla kannustavassa ja rennossa ympäristössä. Osaat jo puhua englantia, mutta tunnet tarvitsevasi lisää harjoitusta. Erilaisten
pareissa ja pienryhmissä tehtävien
vuorovaikutteisten puheharjoitusten avulla saat sujuvuutta ja varmuutta jo hallussa olevien englannin kielen taitojesi käyttöön ja opit
ehkä muutaman lisääkin. Tarvitset
mukaasi vain sanakirjan/älypuhelimen ja halutessasi muistiinpanovälineet; muu oppimateriaali opettajalta. (YKI3/B1)
This course is for those who already
speak English rather ﬂuently
but feel that are in need of more
practice. We practise speaking
English in pairs or small groups in a
relaxed and supportive atmosphere
using a variety of communication
activities. Teaching in English,
no Finnish required. If possible,
bring a notebook and a dictionary/
smartphone; other study material
will be provided by the teacher.
(Level: intermediate/YKI3/B1)

at a relatively high level. You
already master essential grammar
and vocabulary, and understand
English spoken at a normal
speed. The course is focused on
giving you plenty of speaking
time, boosting vocabulary and
refreshing grammar through a
variety of fun communication
games and conversations about
inspiring topics. All study materials
will be provided by the teacher.
Level: upper-intermediate (lukio
A/B). (YKI4->/B2->)

ESPANJA
Romaanisten kielten ﬁlologi
Terje Kurola
110205s Espanja 1* 22 t 57 €
ti 6.9.-29.11. klo 19-20.30
kielilk A, 2. krs
Aikaisempia opintoja ei tarvita.
Kurssilla opit espanjan ääntämisen,
opit tervehtimään/hyvästelemään,
esittäytymään, kertomaan voinnista. Kieliopissa pääpaino on verbien
preesens-taivutuksilla. Oppikirjana Fantástico 1 kappaleesta 1. Vko
42-43 ei opetusta. (YKI1/A1)
110216s Espanja 5* 22 t 57 €
ti 6.9.-29.11. klo 17.15-18.45
kielilk A, 2. krs
Sopii espanjaa n. 200 h opiskelleille. Harjoittelemme erityisesti menneisyysaikamuotoja ja pronominien käyttöä. Keskusteluaiheina
ovat terveys ja elämäntavat, harrastukset ja työ, erilaiset juhlapyhät. Oppikirjana Fantástico 3 kappaleesta 9. Vko 42-43 ei opetusta. (YKI1/A2)
110220s Espanjaa
edistyneemmille* 24 t 62 €
ma 5.9.-5.12. klo 17.15-18.45
tekstiililk 3. krs
Tervetuloa hiomaan espanjan taitojasi. Mikäli indikatiivin aikojen lisäksi myös subjunktiivi on tullut tutuksi ja haluat täydentää kielen osaamista, tämä on sinulle oikea kurssi. Kertaamme aikamuotoja preesensistä lähtien ja keskustelemme paljon, aiheina perhe ja koti,
opiskelu, työelämä. Oppikirjana Español dos kappaleesta 1. Vko 4243 ei opetusta. (YKI3/B1)

ITALIA
110305s Italia 1* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 17.15-18.45
sovelluslk 2. krs
HuK Liisa Kärkkäinen
Opiskellaan arkipäivän tilanteissa
tarvittavia italian alkeita. Opitaan
mm. tervehtimään, esittäytymään,
kysymään kuulumisia, tilaamaan
kahvilassa ja kertomaan perustietoja itsestä. Tutustutaan myös Italiaan matkailumaana. Harjoitellaan
ääntämistä ja tehdään paljon kes-

kustelu- ja kuunteluharjoituksia.
Tunneilla työskennellään pareittain ja ryhmissä sekä pelataan oppimispelejä. Oppikirja on Bella Vista 1. (YKI1/A1)
110306s Italia 2* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 19-20.30
sovelluslk 2. krs
HuK Liisa Kärkkäinen
Kurssilla harjoitellaan italiaa käytännön tilanteissa. Tänä syksynä
opetellaan mm. ravintolasanastoa
ja kaupungilla liikuttaessa tarvittavaa kieltä. Tutustutaan myös Italian
matkakohteisiin. Kurssin alussa
kerrataan aiemmin opetellut asiat.
Jos olet joskus aloittanut italian
opinnot, ja ne ovat jääneet kesken,
tämä kurssi voisi sopia sinulle. Oppikirja on Bella Vista 1. Kertauksen jälkeen jatketaan kappaleesta
6. (YKI1/A1)
110307s Italia 3* 24 t 62 €
ke 7.9.-30.11. klo 19-20.30
ryhmätyölk 2. krs
HuK Liisa Kärkkäinen
Tänä syksynä opitaan mm. matkustamiseen liittyvää uutta sanastoa ja opetellaan uusi aikamuoto, perfekti. Tehdään paljon puheharjoituksia pareittain ja ryhmissä.
Tutustutaan italialaisiin tapoihin ja
matkakohteisiin Italiassa. Kurssin
alussa kerrataan aiemmin opittuja asioita. Myöskin uudet opiskelijat
ovat tervetulleita mukaan. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on
noin kahden vuoden italian opiskelu kansalaisopistossa tai vastaava
kielitaito. Oppikirja on Bella Vista 1
kappaleesta 11 alkaen. (YKI1/A1)
110310s Italia 5* 24 t 62 €
ke 7.9.-30.11. klo 17.15-18.45
ryhmätyölk 2. krs
HuK Liisa Kärkkäinen
Syksyn aikana tutustutaan mm.
Italian ruokakulttuuriin ja juhlaperinteisiin. Harjoitellaan myös konditionaalin käyttöä. Tunneilla tehdään paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia ja pyritään vahvistamaan suullista kielitaitoa pelkäämättä kielioppivirheitä. Tutustutaan myös Italian matkakohteisiin. Osallistumisen edellytyksenä on n. 4 v. italian opiskelu kansalaisopistossa tai vastaava kielitaito.
Oppikirja on Si Parte 2, kertauksen jälkeen jatketaan kappaleesta
6. (YKI2/A2)
110311s Parliamo italiano! –
conversazione italiana
20 t 52 €
to 22.9.-1.12. klo 17-18.30
kielilk B, 2. krs
FM Lucrezia Sette
Benvenuti a far pratica con l’italiano in modo rilassato e diver
tente! Gli argomenti verran-

no scelti in base alle preferenze
degli studenti. L’obiettivo del
corso è sviluppare il vocabolario e la capacità comunicativa in
lingua italiana. (A2)

RANSKA
Tuntiopettaja Frédéric Baduel
110505s Ranska 3, 24 t 62 €
ma 5.9.-28.11. klo 17.15-18.45
sovelluslk 2. krs
Tervetuloa tutustumaan ranskalaiseen kulttuuriin ja elämään. Oppikirjan C’est parfait! 2 (kappaleesta
2) avulla opit käyttämään ranskaa
arkielämän tilanteissa ja matkustaessasi ranskankielisillä alueilla.
Sopii 2 v. (n. 100 h) ranskaa opiskelleille. (YKI2/A2)
110515s C´est la vie! 24 t 62 €
to 8.9.-1.12. klo 19-20.30
kielilk B, 2. krs
Tavoitteena 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) La connaissance du ﬁnnois n’est pas nécessaire pour participer à ce cours.
Vous voulez garder le contact avec
la langue française? 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
français bien sûr. Des révisions de
grammaire de temps en temps.
Matériel fourni par le professeur.
Bienvenue! (YKI3/B1)

RUOTSI
110605s Prata på!
– ruotsia rupatellen 24 t 62 €
to 8.9.-1.12. klo 17.15-18.45
sovelluslk 2. krs
FM Päivi Harjusalmi
Kohennetaan ruotsin suullista taitoa rennosti pienten puheaktiviteettien ja pelien avulla jokapäiväisistä teemoista keskustellen, sanastoa päivittäen, toisiamme kannustaen. Sopii vähintään perus(koulu)taidot hallitseville, vaan ei
”kaiken unohtaneille”. (YKI2-3/
A2-B1).

SAKSA
110710s Saksaa harrastajille
22 t 57 €
ti 13.9.-29.11. klo 17.15-18.45
ryhmätyölk 2. krs
FM Jarmo Pitkänen
Tässä jatkoryhmässä opit saksan

110125s Keep up Your English
A, 24 t 62 €
ke 7.9.-30.11. 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->)
110130s Keep up Your English
B* 24 t 62 €
ke 7.9.-30.11. klo 17.15-18.45
kielilk B, 2. krs
HuK Katja Pajarinen-Mohamed
This is a course for learners of
English whose skills are already

Kielten tunneilla tehdään paljon puheharjoituksia parin kanssa. Kuva: Pasi Massinen

arki- ja yleiskieltä sekä puhekielen sanastoa ja fraaseja. Monipuolisia kirjallisia harjoituksia, kertaavaa peruskielioppia, maantuntemusta ja ryhmäkeskustelua. Edellyttää saksan perustaitojen hallintaa. Oppikirja: Genau osa 5 soveltuvin osin. Lisäksi opettajan tuottamaa materiaalia. Lisätietoa suoraan opettajalta p. 050 5721246.
(YKI2-3/A2-B1)

SUOMI
110805s Puhutaanpa suomea!
24 t
ma 5.9.-28.11. klo 17-18.30
ryhmätyölk 2. krs
FM Milja Juuti
Tervetuloa suomen kielen (S2) keskustelukurssille ei-suomea äidinkielenään puhuvat! Kurssi on tarkoitettu jo suomen perusteet osaaville, jotka tarvitsevat rohkaisua ja
vahvistusta suomen kielellä puhumiseen. Keskustelun aiheet käsittelevät suomalaista elämää, esim. yhteiskuntaa, työelämää, vapaa-aikaa
ja nykyajan ilmiöitä. Keskustelun
apuna käytämme Samalla kartalla 1 -oppikirjaa (n. 28 €), joka antaa
erinomaisen sanastopohjan eri puheteemoille. Hanki kirja vasta, kun
kurssi on alkanut! Kurssi on ilmainen, jos sinulla on kotikunta Suomessa, muille 62 €. (A2-B1, YKI2-3)
110807s Suomi 1 /
Финский язык для начинающих /
Finnish for beginners 24 t
ke 7.9.-30.11. klo 19-20.30
kielilk A, 2. krs
FM Milja Juuti
Tervetuloa opiskelemaan suomea Suomen mestari 1 -oppikirjan
avulla. Osta kirja ensimmäisen oppitunnin jälkeen. Kurssi on ilmainen, jos sinulla on kotikuntaoikeus
Suomessa. (A1, YKI1).
Добро пожаловать изучать финский
язык с помощью учебника Suomen
mestari 1. Купите его после первого
урока. Курс бесплатный, если у
вас есть муниципальное право на
проживание в Финляндии; другим
62 €.
Welcome to study Finnish with
the help of the textbook Suomen
mestari 1. Buy it after the ﬁrst lesson. The course is free if you have
a municipality of residence in Finland; for others 62 €

VENÄJÄ
FM Milja Juuti
110915s Venäjä 3* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 19-20.30
tekstiililk 3. krs
Tule opiskelemaan venäjää rennosti mutta rohkeasti! Kurssi sopii 2-3
v. Linnalassa opiskelleille. Jatkamme Pora 1 -oppikirjan kappaleesta 8. Sinulle ovat tuttuja kieliopista substantiivien ja adjektiivien suku ja luku, sijamuodoista prepositionaali ja akkusatiivi sekä verbien
preesenstaivutuskin onnistuu. Puhetta kehitämme asiointikielen ja
fraasien kautta esim. hotelli-, mökki- ja matkustustilanteissa ja laajennamme myös kielen perusrakenteita (genetiivi ja verbien aikamuodot). Opiskelua höystämme
venäläisillä lauluilla sekä kulttuurija tapatietoudella. (YKI1-2/A1)
110920s Venäjä 5* 24 t 62 €
ma 5.9.-28.11. klo 19-20.30
kielilk A, 2. krs
Tervetuloa opiskelemaan venäjää
leppoisasti mutta uteliaasti Pora 2
-oppikirjan kappaleesta 3 alkaen,
jos sinulla on venäjän opintoja takanasi n. 3 vuotta Linnalassa tai vastaava määrä muualla. Osaat jo kieliopista yksikön sijamuodot ja verbien aikamuodot sekä puheesta käytetyimmät kohteliaisuusfraasit. Teemoista tuttuja ovat mm. perhe, työ,
harrastukset ja asiointikieli eri tilanteissa. Kurssilla vahvistamme kielen
rakenteita (datiivi, instrumentaali ja
verbit) ja laajennamme työ-, opiskelu- ja harrastusteemoja erilaisin puhe- ja kirjoitustehtävin. Kielen lisäksi vahvistamme venäjätietoutta erilaisilla materiaaleilla. Hanki oppikirja
vasta kurssin alettua. (YKI2/A2)

110924s Venäjä 7* 24 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 17-18.30
tekstiililk 3. krs
Tule opiskelemaan venäjää leppoisasti Pora 2 -oppikirjan kappaleesta 8 alkaen kertaustakaan unohtamatta. Kurssi sopii, jos takanasi on
4-5 v venäjän opintoja Linnalassa
tai vastaava määrä muualla. Opimme keskustelemaan mm. terveydestä, yhteiskunnallisista asioista ja lomanvietosta. Kielioppia laajennamme liikeverbeillä, aspekteilla
ja adjektiivien vertailulla. Opiskelua
piristämme musiikilla ja venäjätietoudella. (YKI2/A2)
110925s Venäjää
edistyneemmille* 24 t 62 €
ke 7.9.-30.11. klo 17-18.30
kielilk A, 2. krs
Tervetuloa venäjän kurssille sinä
pitkän linjan opiskelija (6-8 v. Linnalassa tai vastaava määrä muualla). Kurssilla kertaamme ja vahvistamme kielitaitoasi Pora 3 -oppikirjan alusta alkaen sekä opettajan lisämateriaalin avulla. Teemoina ovat mm. yhteiskunta, luonto,
kulttuuri ja kaupungistuminen, joita harjoittelemme runsailla puhetehtävillä. Kielioppi painottuu pronomineihin ja numeroihin. Kielen lisäksi laajennamme venäjätietoutta
erilaisilla materiaaleilla. (YKI3-4/B1)
110930s Venäjää venäläislapsille
ti 6.9.-15.11. klo 16.30-18
lk D, 2. krs
Tuntiopettaja Irina Pöyhönen
Tarkoitettu venäjää äidinkielenään
puhuville 6-18 -vuotiaille lapsille.
Kurssilla on 2 tasoryhmää ja siellä opiskellaan venäjän kielioppia ja
kirjallisuutta. Kurssi on maksuton.
Järjestää Kansainvälinen kohtaamispaikka.

VIRO
Romaanisten kielten ﬁlologi
Terje Kurola
111103s Viron alkeet* 24 t 62 €
to 8.9.-8.12. klo 19-20.30
kielilk A, 2. krs
Aikaisempia opintoja ei tarvita.
Kurssilla opit kohteliaisuusilmaisuja, esittäytymään, pärjäämään helpoissa käytännön tilanteissa. Sopii
myös matkailijan kielikurssiksi. Oppikirjana Kohtume Eestis! alusta.
Vko 42-43 ei opetusta. (A1)
111105s Viron jatkokurssi*
24 t 62 €
to 8.9.-8.12. klo 17.15-18.45
kielilk A, 2. krs
Sopii, jos viron alkeet ovat jo hieman tuttuja. Kurssilla jatkat erilaisiin sijamuotoihin tutustumista ja
opit käyttämään imperfektiä, perfektiä ja pluskvamperfektiä. Tavoitteena on myös selviytyminen arkielämän tilanteissa. Oppikirjana
Meie keelesild kappaleesta 6. Vko
42-43 ei opetusta. (A1)

ARABIA
111210s Arabian jatkokurssi*
24 t 62 €
to 8.9.-1.12. klo 17.15-18.45
kielistudio, 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 osaamme jo
kohtuullisen määrän perussanastoa ja kielioppia. Ääntämisen opettelun apuna käytetään pääasiassa suomalaisia kirjaimia. Vähitellen on ryhdytty myös kirjoittamaan
ja lukemaan arabialaista kirjaimistoa. Syksyllä jatkamme erityisesti
osaamiemme asioiden harjoittelemista tekstien sekä puhe-, kuuntelu- ja kirjoittamisharjoitusten kautta. Aiheet liittyvät arkipäivän toimintoihin. Kurssin aineisto opettajalta, tarvitset vain muistiinpanovälineet. Uusien opiskelijoiden tulee
olla yhteydessä opettajaan etukäteen, jotta arabian taidon riittävyydestä kurssille voidaan keskustella
(katja.pajarinen[at]gmail.com).

LINNALAN KUVATAIDEKOULU
Taiteen perusopetusta
kuvataiteessa ja käsityössä
Linnalan kuvataidekoulu
Puistokatu 7, 57100 Savonlinna
Facebook: https://www.facebook.
com/linnalankuvataidekoulu
Instagram:
@linnalankuvataidekoulu
Toiminnasta vastaa taideaineiden
pääopettaja Pauliina Härkönen,
p. 044 3511 815 tai
pauliina.harkonen@linnala.ﬁ
(vastaanottoaika
torstaisin klo 14-15).
Linnalan Kuvataidekoulu antaa lakisääteistä kuvataiteen ja käsityön
taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. 4-18-vuotiaille järjestetään opetusta sekä kuvataiteessa että käsityössä (Kuvisja KuvisKässä -ryhmät), aikuisille
vain kuvataiteessa. Opetus on tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää. Opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista (perusopinnot)
ja syventävistä opinnoista (työpajat). 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.
ILMOITTAUTUMINEN
ON KÄYNNISSÄ.
Uusia opiskelijoita otetaan lähes kaikkiin ryhmiin. Jos ryhmä on
täynnä, voit ilmoittautua varalle, tai
opiskelupaikka voidaan etsiä toisesta ryhmästä.
Kuvataidekoulun opettajat:
Elmeri Härkönen, valokuvaaja
Marianne Ketolainen,
keraamikko (AMK)
Annamari Kinnunen,
kuvataiteilija (AMK)
Maarit Lampinen,
artenomi
Pauliina Härkönen,
kuvataiteilija (AMK)
Juho Sihvonen,
kuvataiteilija (AMK)

KUVATAIDEKOULU
Vanhempaininfo
ke 7.9. klo 16.30–17.30
Pauliina Härkönen
Onko lapsesi juuri aloittanut kuvataidekoulun? Mitä on taiteen perusopetus? Linnalan Kuvataidekoulun opetussuunnitelma, mitä se
tarkoittaa? Linnalan Kuvataidekoulun vanhempaininfossa vastaukset näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin ja tietoa lukuvuoden tavoitteista. Infotilaisuus on tarkoitettu kaikille vanhemmille selventämään opintojen rakennetta ja taiteen perusopetuksen merkitystä.
Tilaisuudessa esittäytyy myös Savonlinnan kuvataidekoulun tuki ry.
Kahvitarjoilu!

Tunnit pidetään Kuvataidekoululla. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 27 €. 4-5-ryhmissä evästauko sovitusti. Kuviskässä-ryhmien käsityöjaksoista osa järjestetään yhteistyössä Taito Shopin
kanssa.
130110s Punkaharjun Kuvis
30 t 135 €
ti 23.8.-13.12. klo 14.30-16
Punkaharjun koulu,
kuvataideluokka
Marianne Ketolainen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. piirustus ja maalaus, kuvanveisto ja keramiikka. Syyslukukausi
alkaa piirtämis- ja maalaustekniikoiden kokeiluilla. Kuvanveiston ja
keramiikan jaksolla opitaan keskeisiä tekniikoita. Punkaharjun Kuvis
on kuvataidekouluopintoihin valmentava ryhmä.
130205s Kuvis 1,
7-8-vuotiaat 30 t 135 €
ke 24.8.-7.12. klo 18-19.30
Annamari Kinnunen,
Marianne Ketolainen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. piirustus ja maalaus, rakentelu, graﬁikka, savityöt ja kädentaidot. Syyslukukausi alkaa piirustuksen ja maalauksen jaksolla, jolla tutustutaan puuväreillä piirtämiseen ja akvarellimaalaukseen. Seuraavaksi rakennellaan kulkuneuvoja pienoiskoossa. Graﬁikan jaksolla kokeillaan monotypian tekemistä
mm. nallella.
130206s KuvisKässä 1,
7-8-vuotiaat 30 t 135 €
ma 22.8.-5.12. klo 18-19.30
Maarit Lampinen,
Marianne Ketolainen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. piirustus, maalaus, savityöt,
rakentelu, graﬁikka ja käsityöt.
Syyslukukauden aloittaa käsityöjakso, jolla valmistetaan pehmokissa ja sille asusteet. Seuraavaksi on
vuorossa kuvataidejakso, jolla kokeillaan erilaisia piirustusvälineitä.
Viimeisellä jaksolla tehdään joulukoristeita.
130207s Kuvis 2,
8-9-vuotiaat 30 t 135 €
to 25.8.-8.12. klo 16.15-17.45
Marianne Ketolainen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. savityöt, piirustus, maalaus,

130335s Sarjakuvatyöpaja
11-17 v. 50 t 161 €
to 25.8.-15.12. klo 18-20.30
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 tutustumme pila- ja karikatyyrien tekemiseen, joista toteutetaan myös
itsenäinen tehtävä. Valmiista sarjakuvista kokoamme sarjakuvalehden, sekä julkaisemme sarjakuvablogia.

rakentelu, graﬁikka ja kädentaidot. Syyslukukaudella rakennellaan
kierrätysmateriaaleista pikkuinen
mökki, missä asuu salaperäinen
perhe, maalataan kankaalle ja tehdään savesta kynttilälyhty.
130215s KuvisKässä 2,
8-9-vuotiaat 30 t 135 €
ke 24.8.-7.12. klo 16.15-17.45
Marianne Ketolainen,
Maarit Lampinen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. kädentaidot, piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu ja graﬁikka. Syyslukukausi alkaa kuvataidejaksolla, jolla rakennellaan kierrätysmateriaaleista pikkuinen mökki, missä asuu salaperäinen perhe.
Käsityöjaksolla värjätään tuubihuivi
ja huovutetaan. Viimeisellä jaksolla tehdään savesta kynttilälyhty ja
maalataan kankaalle.

AIKUISTEN
PERUSOPINNOT
Opinnot kestävät 4 lukuvuotta ja
niiden aikana tutustutaan laajasti
eri kuvataiteen tekniikoihin. Opintojen laajuus on 96 tuntia lukuvuodessa. Lukukausi sisältää 45 tuntia opetusta sekä 3 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 27 €.

130220s KuvisKässä 3,
9-10-vuotiaat 30 t 135 €
ma 22.8.-5.12. klo 17-18.30
Marianne Ketolainen,
Maarit Lampinen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. kädentaidot, piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu ja graﬁikka. Syyslukukausi alkaa kuvataidejaksolla, jolla piirretään sarjakuvia. Käsityöjaksolla suunnitellaan
oma peli ja pelikassi. Viimeisellä
kuvataidejaksolla ennen joulua painetaan monotypioita ja aloitetaan
oman animaation kuvaaminen.
130222s KuvisKässä 4,
10-11-vuotiaat 45 t 155 €
ke 24.8.-7.12. klo 18-20.30
Marianne Ketolainen,
Maarit Lampinen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. kädentaidot, piirustus, maalaus, savityöt, rakentelu ja graﬁikka. Syyslukukausi alkaa kuvataidejaksolla, jolla tehdään eläinaiheinen paperimassaveistos. Käsityöjaksolla värjätään lankaa ja suunnitellaan valoteos. Viimeisellä jaksolla kokeillaan erilaisia maalausvälineitä ja tehdään kollaasi.
130225s Kuvis 5,
11-12-vuotiaat 45 t 155 €
to 25.8.-8.12. klo 15.30-17.45
Pauliina Härkönen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. piirustus, maalaus, keramiikka ja kuvanveisto, rakentelu ja gra-

Kuva: Elmeri Härkönen

ﬁikka. Lukuvuoden aikana ryhmässä valmistetaan yhdistelytekniikoilla eläin- tai ihmishahmoinen pukunukke, teemana Nykyaika. Syyslukukausi alkaa nukeille tehtävillä savipäillä ja -raajoilla. Nukkeja jatketaan tekemällä niille pehmeät vartalot ja vaatteet. Lopuksi tehdään
hahmoille miljöö.

SYVENTÄVÄT OPINNOT
11-17-VUOTIAAT
Syventäviksi opinnoiksi voi valita Piirustus ja maalaus-, Sarjakuva-, Laaja kuvataiteen-, tai Kässätyöpajan. Opinnot kestävät 4 vuotta. Opintojen laajuus on 100 tuntia/ lukuvuosi. Työpajat sisältävät
48 tuntia opetusta ja 2 t itsenäistä
työskentelyä lukukaudessa. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun
27 €. Kurssit järjestetään Kuvataidekoululla.
130305s Kuvataidekoulun
lopputyö- ja portfolio -info
2t7€
pe 7.10. klo 15.30-17
Pauliina Härkönen
Kuvataidekoulun opinnäytetyö- ja
portfolio -info on tarkoitettu lopputyön tänä lukuvuonna 2022-2023
tekeville. Seminaarissa annetaan
ohjeet lopputyön taiteelliseen ja
kirjalliseen osioon. Yhteinen nuorten ja aikuisryhmien opiskelijoille.
Ajankohta on alustava, tarkempi,
kaikille sopiva aika sovitaan työpajojen ensimmäisillä kerroilla.

VARHAISIÄN OPINNOT
4-6-VUOTIAAT
130105s EskariKuvis,
4-6-vuotiaat 20 t 120 €
ke 24.8.-7.12. klo 16.15-17.15
Maarit Lampinen,
Marianne Ketolainen
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.

YHTEISET OPINNOT
7-13-VUOTIAAT
Yhteisten opintojen ryhmät (kuvisja kuviskässä -ryhmät) 1-5 etenevät vuosittain tasolta toiselle. Kursseilla tutustutaan monipuolisesti
kuvataiteen ja käsityön tekniikkoihin ja materiaaleihin. Tavoitteena
on kehittää lapsen kuvallista ilmaisua ja kädentaitoja monipuolisesti.

KUVATAITEET JA MUOTOILU

Enkaustiikkaa, eli vahamaalaustekniikkaa opiskeltiin Linnalan
opiston Maalauksen luovien tekniikoiden kevätlukukaudella.
Kuva: Elmeri Härkönen

130310s Kässätyöpaja,
11-17-vuotiaat 50 t 161 €
ma 22.8.-12.12. klo 15.30-17.45
Maarit Lampinen,
Marianne Ketolainen
Lukuvuoden aikana työpajassa
opiskellaan kuuden viikon jaksoissa 5 eri teemakokonaisuutta, jotka ovat asustepaja, taidepaja, varjostinpaja, tuolin tuunaus- ja toivetekniikkapaja. Tekniikoiden ohella myös piirretään ja maalataan. Itsenäisenä tehtävänä kuvitettu portfolio. Syyslukukausi alkaa asustepajalla, jolloin ommellaan villakankaasta lämpimiä lapasia, kaulureita tms., joihin tehdään itse suunniteltu koristekuvio. Seuraavaksi samaa kuviota kehitellään maalauksen keinoin. Viimeisellä jaksolla
suunnitellaan varjostin paperimassasta ja saadaan ohjeet itsenäisesti
toteutettavaan portfolioon.

130315s Laaja kuvataiteen
työpaja, 11-17-vuotiaat
50 t 161 €
ti 23.8.-20.12. klo 18-20.30
Elmeri Härkönen, Juho Sihvonen
Lukuvuoden aikana työpajassa
opiskellaan kuuden viikon jaksoissa 5 eri teemakokonaisuutta, jotka
ovat syksyllä valokuvaus, elokuva
ja sarjakuva. Keväällä seripaino ja
akvarellimaalaus. Syyslukukausi alkaa valokuvausjaksolla, jolla opiskellaan kameran toiminnot, kuvataan ulkona luonnossa ja studiossa. Elokuva- ja sarjakuvajaksoilla
tutustumme elokuvatuotannon eri
vaiheisiin, sekä käymme läpi sarjakuvien piirtämistä vaihe vaiheelta aina valmiiksi sarjakuvaksi asti.
Itsenäisenä työskentelynä: Elokuva-analyysi.
130325s Piirustus- ja
maalaustyöpaja A,
11-17 v. 50 t 161 €
to 25.8.-15.12. klo 18-20.30
Pauliina Härkönen,
Annamari Kinnunen
Lukuvuoden aikana piirustus- ja
maalausteemapajassa piirretään
erilaisilla piirustusvälineillä, kuten
lyijykynällä, hiilellä ja tussilla. Croquis-piirtäminen on osa työpajan
rutiineja ja se opettaa mittasuhteita ja nopeaa hahmottamista. Työpajassa opiskellaan eri maalaustekniikoita monipuolisesti. Syyslukukausi aloitetaan öljyvärimaalaustekniikalla. Taidehistoriassa vuorossa nykytaide, joka on aiheena myös itsenäisessä tehtävässä.
130330s Piirustus- ja
maalaustyöpaja B,
11-17 v. 50 t 161 €
ti 23.8.-20.12. klo 18-20.30
Pauliina Härkönen
Lukuvuoden aikana piirustus- ja
maalausteemapajassa piirretään
erilaisilla piirustusvälineillä, kuten
lyijykynällä, hiilellä ja tussilla. Croquis-piirtäminen on osa työpajan
rutiineja ja se opettaa mittasuhteita ja nopeaa hahmottamista. Työpajassa opiskellaan eri maalaustekniikoita monipuolisesti. Syyslukukausi aloitetaan öljyvärimaalaustekniikalla. Taidehistoriassa vuorossa nykytaide, joka on aiheena myös itsenäisessä tehtävässä.

130405s Aikuisten kuvataiteen
perusteet 1, 48 t 159 €
pe 26.8.-9.12. klo 16.15-18.30
Annamari Kinnunen,
Juho Sihvonen,
Marianne Ketolainen
Lukuvuoden aikana käydään läpi
viisi 6 viikon mittaista jaksoa: graﬁikka, akvarellimaalaus, keramiikka, öljyvärimaalaus ja kuvanveisto.
Graﬁikan jaksolla kokeilemme linokaiverrusta katoavan laatan tekniikalla. Akvarellimaalausjaksolla tutustutaan tekniikkaan harjoitusten
kautta. Keramiikkajaksolla tutustutaan käsinrakennustekniikoihin.
130410s Aikuisten kuvataiteen
perusteet 2, 48 t 159 €
to 25.8.-8.12. klo 10-12.30
Elmeri Härkönen,
Pauliina Härkönen
Lukuvuoden aikana käydään läpi
viisi 6 viikon mittaista jaksoa: valokuvaus, taidehistoria/nykytaide, mustetekniikat, graﬁikka ja keramiikka. Valokuvausjaksolla opiskellaan kameran toiminnot ja kuvataan ulkona luonnossa ja studiossa. Taidehistoriassa perehdytään nykytaiteen historiaan luentojen ja harjoitustöiden avulla ja
kootaan itsenäisenä tehtävänä aiheesta portfolio. Mustetekniikoissa päästetään vuorostaan luovuus
valloilleen.

Kurssisuunnittelusta vastaa
taideaineiden pääopettaja
Pauliina Härkönen
p. 044 3511 815 tai
pauliina.harkonen@linnala.ﬁ

TAITEEN TYÖPAJA
141020s Elävän mallin
piirustus -työpaja 8 t 45 €
pe 7.-14.10. klo 16.15-19.15
taidelk 3. krs
Kuvataiteilija (AMK)
Pauliina Härkönen
Piirretään sekä pitkiä, että lyhyitä asentoja ja nopeatempoista croquis -piirustusta. 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! Materiaalimaksu 5€ sisältyy
hintaan. Ei alennuksia.

MAALAUS JA
PIIRUSTUS
140106s Akvarellimaalaus
36 t 95 €
ti 6.9.-29.11. klo 10-12.30
taidelk 3. krs
Kuvataiteilija (AMK) Juho Sihvonen
Tutustutaan akvarellimaalauksen
tekniikoihin, luonnosteluun ja värioppiin. Aiheet kurssilaisten toiveiden mukaan. Tarvitset akvarellivärit ja -paperia, siveltimiä, sekoituspaletin, lyijykynän ja maalarinteippiä. Materiaalien hankinnassa
opastetaan tarvittaessa. Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin akvarellimaalausta jo pidempään harrastaneille.
140110s Öljyvärimaalaus
36 t 95 €
ke 7.9.-30.11. klo 10-12.30
taidelk 3. krs
Kuvataiteilija (AMK)
Annamari Kinnunen
Perehdytään öljyvärimaalauksen
tekniikkaan, kuvan sommitteluun ja
värioppiin. Tunneilla on mahdollista maalata omia aiheita, tai annettuja tehtäviä. Tavoitteena vahvistaa omaa ilmaisua ja syventää öljyvärimaalaustekniikan osaamis-

Maalausryhmissä voi luovasti toteuttaa omaa kädenjälkeä. Kuva: Elmeri Härkönen
ta. Vasta-alkajia opastetaan alkuun öljyväritekniikassa ja materiaalien hankinnassa. Syksyn teemana nykytaide, jota tarkastellaan väriopin ja taidehistorian näkökulmista. Tunneille tarvitset mukaan seuraavat öljyvärimaalaustarvikkeet:
maalauspohjia, siveltimiä, palettiveitsiä, öljyvärejä, maalausnesteet,
joita haluaa käyttää, luonnoslehtiö
tai piirustuspaperia, ja runsaasti innostusta ja luovuutta!
140115s Maalauksen luovat
tekniikat 36 t 102 €
ke 7.9.-30.11. klo 18-20.30
taidelk 3. krs
Kuvataiteilija (AMK)
Pauliina Härkönen
Opiskellaan kuuden viikon jaksoissa 4 eri maalaustekniikkaa lukuvuoden aikana. Syyslukukauden
tekniikat ovat akvarellimaalaus- ja
kiinalainen sivellinmaalaustekniikka. Kevätlukukaudella on vuoros-

140120s Ikonimaalaus
36 t 95 €
ma 12.9.-5.12. klo 18-20.30
posliinilk 3. krs
Valokuvaaja, Ikonimaalari
Ahti Makkonen
Maalaamme ikoneita ortodoksisen
perinteen mukaisesti pohjustetulle puupohjalle munatemperatekniikalla. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.

VALOKUVAUS
Valokuvaaja Elmeri Härkönen
140205s Kuvankäsittely
18 t 100 €
to 1.9.-10.10. klo 18-20.15
taidelk 3. krs
Opit valokuvien värisäädön ja kuvankäsittelyn perustiedot ja -taidot.
Aiheita ovat mm: RAW-kuvan tuonti editointiohjelmaan, valkotasapaino, sävytys, kontrasti, tarkennus,
kohinan poisto, vääristymien hallinta, syvääminen ja tallennusmuodot.
Esimerkkikuvien avulla kuvan säätö on helppoa. Kuvaamme tarvittaessa muutaman oman kuvan, tai
voit käyttää omia kuviasi. Kurssin
käytössä on tarvittaessa neljä Canon550d kameraa. Itse kuvan editointi tapahtuu Taidelukion tietokoneluokassa, jossa käytössämme on
tietokoneet ja Adoben ohjelmistot.
Voit tuoda myös oman kannettavasi mukaan, jos haluat. Käymme läpi
lisäksi ilmaisohjelmia, joilla perusvärinsäätö on helppoa. Ei alennuksia.

AIKUISTEN
SYVENTÄVÄT OPINNOT
Syventäviksi opinnoiksi voi valita
Piirustus- ja maalaustyöpajan (aikuisten syventävät opinnot). Opintojen laajuus 100 t/vuosi. Lukukaudessa on 45 tuntia opetusta ja 5 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 27 €.
130505s Piirustus- ja maalaustyöpaja (aikuisten kuvataiteen
syventävät teemaopinnot)
47 t 159 €
pe 26.8.-9.12. klo 16.15-18.45
Pauliina Härkönen,
Annamari Kinnunen,
Juho Sihvonen
Tavoitteena on syventää tietoa ja
omaa taiteellista ilmaisua piirtämisen ja maalaamisen alueella. Lukuvuoden aikana piirretään erilaisilla piirustusvälineillä, kuten lyijykynällä, hiilellä ja tussilla ja käytetään
monipuolisesti eri maalaustekniikoita. Lukukausi alkaa akvarellimaalausjaksolla, jolla työskennellään mahdollisuuksien mukaan ulkona. Seuraavassa jaksossa työskennellään akryylimaalauksen parissa. Sarjakuvajaksolla tutustumme hahmosuunnitteluun, käsikirjoittamiseen, sekä käymme läpi
sarjakuvien piirtämistä vaihe vaiheelta aina valmiiksi sarjakuvaksi
asti. Toteutamme työpajan aikana
päiväkirja- ja omaelämäkerrallisen
sarjakuvan. Taidehistoriassa vuorossa nykytaide, joka on aiheena
myös itsenäisessä tehtävässä.

sa mustetekniikat ja tempera. Tekniikoiden opiskelun ohessa opitaan myös sommittelua, värioppia
ja erityisesti luovaa ilmaisua. Lukuvuoden taidehistoriassa tutustutaan kiinalaisen maalaustaiteen
historiaan. Osa materiaaleista sisältyy opetukseen ja hinnassa on 7
€ materiaalimaksu, osa tuodaan itse. Kurssilla opastetaan materiaalien hankinnassa. Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään kuvataidetta
harrastaneille.

Piirtämisharjoituksessa luonnostellaan erilaisia pintoja, kuten esimerkiksi salamaniskemää puun pintaa. Kuva: Elmeri Härkönen

140210s Valokuvaus
21 t 105 €
ma 5.9.-17.10. klo 18-20.15
taidelk 3. krs
Opit valokuvauksen perustiedot ja
-taidot. Sopii myös kokeneemmille kuvaajille perusasioiden kertaamiseen. Aiheita ovat mm: valotus,
aukko, suljinaika, ISO herkkyys, tarkennus ja sommittelu. Lyhyen teoriapohjan jälkeen kuvausta opitaan
pääsääntöisesti käytännön kuvausharjoitusten avulla. Kuvaamme ulkona luonnossa ja harjoittelemme
studiokuvausta. Oma järjestelmäkamera ja kamerajalusta mukaan.
Kurssin käytössä on tarvittaessa
neljä Canon550d kameraa ja kaksi
kuvausjalustaa. Ei alennuksia.

KERAMIIKKA JA
LASINSULATUS
Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen. Materiaalit voi ostaa ohjaajalta. Ota oma esiliina mukaan kurssille. Keramiikkakursseilla mahdollisuus valaa myös kipsimuotteja. Kurssimaksuihin on jo lisätty polttomaksut. Keramiikkaryhmät kokoontuvat Linnalan keramiikkaluokassa, 3. krs.
140305s Keramiikan
lyhytkurssi 8 t 45 €
7.-14.10. klo 17.30-20.45
Teemme savesta käyttö- ja koriste-esineitä. Toisella kokoontumiskerralla esineet lasitetaan.

140315s Keramiikan
päiväryhmä 28 t 85 €
ke 7.9.-19.10. klo 10-13.15
Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä savesta käsinrakentamalla,
valamalla ja dreijaamalla. Koristelumahdollisuuksina mm. alilasitevärit, savilietteet, metallioksidit, lasitteet ja lasin sulattaminen esineen
pintaan. Mahdollisuus valaa myös
kipsimuotteja.
140320s Keramiikan
iltaryhmä 28 t 85 €
to 8.9.-20.10. klo 18-21
Ks. Keramiikan päiväryhmä.
140325s Keramiikan
päiväryhmä jatko 28 t 85 €
ke 2.11.-14.12. klo 10-13.15
Ks. Keramiikan päiväryhmä.
140330s Keramiikan
iltaryhmä jatko 28 t 85 €
to 3.11.-15.12. klo 18-21
Ks. Keramiikan päiväryhmä.
140340s Jouluista
keramiikkaa 8 t 45 €
la 19.-26.11. klo 10-13.30
Teemme savesta pipareita, tonttuja, lyhtyjä ym. jouluisia koristeita.
Toisella kokoontumiskerralla esineet lasitetaan.
140303s Lasinsulatus
16 t 80 €
pe 16.9.-7.10. klo 10-13.15
Linnalan Kuvataidekoulu
Keraamikko (AMK)
Marianne Ketolainen
Kurssilla voit tehdä Bullseye -sulatuslasista koruja, lautasia, pöydällä seisovia lyhtyjä, vateja sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Sulatustyöt tehdään sulattamalla lasilevyjä
yhteen ja sulattamalla lasi valmiiseen muottiin. Materiaalit voit ostaa opettajalta. Jos sinulla on omia
Bullseye -laseja tai työvälineitä, ota
ne mukaan. Polttomaksu sisältyy
kurssin hintaan.

LIIKUNTA, HYVINVOINTI JA TANSSI
Liikunnan kurssisuunnittelusta vastaa
kurssisihteeri
Jukka Muhonen,
p. 040 680 3801 tai
jukka.muhonen@linnala.ﬁ
Facebook: Linnala Liikunta

painoon. Ota mukaan n. 7cm:n pino eripaksuisia kirjoja, makuualusta sekä väljät lämpimät vaatteet. Ei
alennuksia.

KEHONHUOLTO
160301s Kehonhuolto ti-aamu
vetreyttä kroppaan 20 t 72 €
ti 6.9.-29.11. klo 10-11.15
Linnala-sali, aulakrs
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä
Kiristääkö kroppaasi ja tunnet itsesi jäykäksi? Venyttelemme koko kehon lempeästi lyhyin dynaamisin ja pidempikestoisin venytyksin. Keskitymme myös selkärangan
liikkuvuuteen. Tunti sisältää vaihtelevasti rentouttavia ja tasapainoa
lisääviä harjoituksia.

Kurssimaksut voi maksaa myös
seuraavilla maksutavoilla, jolloin
maksu toimistoon: Smartum, Virike, TYKY, Ticket Mind & Body,
E-Passi ja EaZybreak (Kurssin peruuntuessa emme voi palauttaa
em. maksutavoilla tehtyjä suorituksia, mutta maksun voi siirtää toiseen kurssiin).
Kertamaksulla liikuntaryhmiin osallistuvat ilmoittautuvat kurssin
opettajalle, joka kerää maksun tunnin alussa. Kertamaksuista ei saa
alennuksia.
Seniori- (yli 63 v.) tai eläkeläisalennus on 15 % kurssimaksuista. Alennuksia ei kuitenkaan myönnetä ryhmistä, joissa lukee Ei alennuksia.

160345s Kehonhuolto
ke-ilta 20 t 72 €
ke 7.9.-30.11. klo 18.15-19.30
liikuntasali, pohjakrs
Liikunnanohjaaja (AMK) Hanna-Mari Hannikainen
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.

JUMPPA
160105s Virkeyttä ja voimaa
16 t 62 €
ma 5.9.-29.11. klo 10-11
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti, pt
Olli-Pekka Pöllänen
Tavoitteena on kehittää kehon lihasvoimaa ja liikkuvuutta monipuolisella ohjelmalla sis. musiikin ja
välineet. Ryhmä sopii seniori-ikäisille. Kertamaksu 6 €.

160305s Kehonhuoltoa
to-iltapäivä 20 t 72 €
to 8.9.-1.12. klo 15.45-17
Linnala-sali, aulakrs
KM, ohjaaja Elina Mathieson
Venyttelemme koko kehon sekä lyhyin että pidempikestoisin dynaamisin venytyksin. Keskitymme hyvin myös selkärangan liikkuvuuteen. Tunti sisältää vaihtelevasti rentouttavia ja tasapainoa lisääviä harjoituksia. Tunti kaiken tasoisille liikkujille. Ryhmä ei kokoonnu
viikoilla 42-43.

160110s Kevyesti kuntoon
12 t 49 €
ma 5.9.-28.11. klo 11.05-11.50
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti, pt
Olli-Pekka Pöllänen
Tavoitteena on oman kunnon säilyminen ja mielenvirkeys. Perusliikuntaryhmä sopii Ikääntyneille sekä uusille liikuntaa aloittaville. Kertamaksu 4 €.
160113s Virkeyttä päivään
16 t 62 €
ma 5.9.-28.11. klo 12.30-13.30
Linnala-sali, aulakrs
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä
Kevyttä jumppaa, ei hyppyjä, liikkeet tehdään pystyasennossa tai
istuen. Tavoitteena on kehon liikkuvuuden, lihaskunnon ja tasapainon kohentuminen monipuolisella
ohjelmalla, sis. musiikin ja välineet.
Kertamaksu 6 €.
160116s Pihlajaniemen
jumppa 16 t 62 €
ma 5.9.-28.11. klo 20-21
Pihlajaniemen koulu
KM Kirsi Pyykkö
Helppoa ja tehokasta perusjumppaa ilman vaikeita askelsarjoja, vaihtuvalla ohjelmalla ja
eri jumppavälineillä! Kertamaksu 6 €.
160141s Niska-hartiajumppa A,
8 t 32 €
ti 6.9.-29.11. klo 10.30-11
liikuntasali, pohjakrs
Fysioterapeutti, ohjaaja
Olli-Pekka Pöllänen
Jumppaliikkeet tehdään pääsääntöisesti tuolilla istuen. Sopii myös
liikuntarajoitteisille ja vähän liikuntaa harrastaneille. Jumppaliikkeiden ohessa jutellaan päivän puheenaiheista. Kertamaksu 3 €. Ei
alennuksia.
160142s Niska-hartiajumppa B,
8 t 32 €
ti 6.9.-29.11. klo 11.15-11.45
liikuntasali, pohjakrs
Fysioterapeutti, ohjaaja
Olli-Pekka Pöllänen
Ks. edellä. Kertamaksu 3 €. Ei alennuksia.
160144s Kellarpellon
kuntojumppa
16 t 62 €
ti 6.9.-29.11. klo 18.30-19.30
Kellarpellon koulu, sali
KM Kirsi Pyykkö
Helppoa ja tehokasta perusjump-

160310s Kehonhuolto
to-ilta 16 t 62 €
to 8.9.-8.12. klo 17.20-18.20
Linnala-sali, aulakrs
KM, ohjaaja Elina Mathieson
Tuntiin sisältyy monipuolisesti sekä
liikkuvuus- ja kehonhallintaliikkeitä
että kehoa avaavia venytyksiä.

Liikuntaryhmät kohentavat liikkuvuutta, lihaskuntoa, tasapainoa sekä mielen virkeyttä. Kuva: Elmeri Härkönen

SYVÄVENYTTELY
paa ilman vaikeita askelsarjoja
vaihtuvalla ohjelmalla ja eri jumppavälineillä! Kertamaksu 6 €.
160145s Ukkojumppa
16 t 62 €
ke 7.9.-30.11. klo 17.30-18.30
Savonlinnan seurakuntakeskus,
palloilusali
Fysioterapeutti, ohjaaja
Olli-Pekka Pöllänen
Miesten oma jumpparyhmä
hurtilla huumorilla. Huoltavaa ja
terveyttä ylläpitävää fysiojumppaa sis. alkulämmittelyn, lihaskunto- ja tasapainoliikkeitä ja
loppuvenyttelyn. Jokainen tekee
liikkeet oman kuntonsa mukaan.
Kertamaksu 6 €.
160146s Kehon aamujumppa
16 t 62 €
to 8.9.-1.12. klo 9-10
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti, 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
seniori-ikäisille. Kertamaksu 6 €.
160150s Stretching lihaskuntotreeni 20 t 72 €
to 8.9.-1.12. klo 17-18.15
liikuntasali, pohjakrs
Ohjaaja Mari Ahtila
Tehokas mutta rauhallinen lihaskunto-osuus sekä venyttelyt. Rentouttava ja syvävenyttävä kehonhuoltotunti.

160151s Kallislahden jumppa
14 t 67 €
to 8.9.-24.11. klo 18.30-19.30
Kallislahden koulu, sali
Ohjaaja Soile Rautsiala
Liikettä koko kropalle, sisältäen
aerobisen osuuden, lihaskuntoa
sekä tärkeät huoltavat harjoitteet.
Ei vaikeita askelkuvioita. Sisäliikuntavarusteet. Ei kertamaksua eikä
alennuksia.
160152s Keppijumppa 7 t 30 €
pe 9.9.-25.11. klo 8.45-9.15
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen
Monipuolista ja helppoa keppijumppaa. Liikkeet tehdään pystyasennossa ja lopuksi lyhyt venyttelyosuus. Ryhmä sopii kaikille. Jumppakepit lainattavissa Linnalasta. Kertamaksu 3 €.
160153s Naisten sunnuntaijumppa 16 t 62 €
su 11.9.-4.12. klo 17.15-18.15
Linnala-sali, aulakrs
Fysioterapeutti, ohjaaja
Olli-Pekka Pöllänen
Tehokas ja lihaskuntoa ylläpitävä
jumppa rennolla menolla sisältäen huoltavat harjoitteet. Ei vaikeita
askelkuvioita. Liikettä koko kropalle! Kertamaksu 6 €.

JUOKSU
160162s Juoksukoulu 21 t 65 €
ti 6.9.-1.11. klo 16.30-17.30
taidelk 3. krs
Liikuntaneuvoja, pt
Pauliina Härkönen
Unelmoitko juoksuharrastuksen
aloittamisesta, ajan parantamisesta kympillä, tai puolimaratonille
osallistumisesta? Juoksukoulussa

opit tarvittavat teoriatiedot juoksemisesta harrastuksena, sekä tekemään oman harjoitusohjelman
tavoitteittesi mukaan. Opit myös
juoksua tukevia harjoituksia (kuntosalikäynti Kristallisport-kuntosalilla on omakustanteinen, ei sisälly
kurssimaksuun), ravitsemustietoa
ja ennen kaikkea nauttimaan juoksemisesta. Juoksukoulu sisältää
10 teoriatuntia tiistaisin klo 16.3017.30, sekä Linnalan juoksuporukan yhteistreenit keskiviikkoisin
klo 16.30-17.30. Tehdään juoksun
harrastamisesta elämäntapa!
160163s Linnalan juoksuporukka 10 t 30 €
ke 7.9.-2.11. klo 16.30-17.30
Liikuntaneuvoja, pt
Pauliina Härkönen
Tökkiikö lenkille lähtö? Tai kutsuuko sohva, kun olisi tarkoitus lähteä lenkille? Ratkaisu voisi olla Linnalan juoksuporukan yhteislenkit.
Ensimmäiset lenkit ovat rauhallisia ja osa matkasta kävellään. Lisäämme juoksuosuutta myöhemmillä lenkeillä tavoitteena juosta yhtämittaisesti n. 5 km. Loppupuolella teemme myös intervalli- ja
vauhtikestävyysharjoituksia. Juoksuporukka sopii etenkin juoksuharrastusta aloitteleville, tai uudelleen
lämmittelijöille. Ensimmäisellä kerralla kokoontuminen Linnalan opiston ala-aulaan klo 16.30, josta lähtö yhteislenkille.

KUNTOSALI
160205s Kuntosali ti-päivä
jatko/alkeet 16 t 98 €
ti 6.9.-29.11. klo 14.30-15.30
KuntoGym
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä

Harjoittelemme tunnin kuntosalilaitteilla- ja painoilla kiertoharjoittelun muodossa. Harjoittelu kehittää kokonaisvaltaisesti lihaskestävyyttä, mutta tunnilla painotamme
myös hyvää asennonhallintaa esimerkiksi selän, polvien ja hartioiden osalta. Ota mukaan vesipullo
ja tukevat sisäliikuntakengät. Tunti
sopii niin vasta-alkajille kuin jo hieman harjoittelukokemusta omaaville. Sauna ei sisälly hintaan. Ei
kertamaksua eikä alennuksia.

ALEXANDERTEKNIIKKA
160348s Alexander-tekniikalla
helpotusta esiintymisjännitykseen ja äänenkäyttöön
4 t 42 €
la 3.9. klo 10-13.15
Linnala-sali, aulakrs
Alexander-tekniikan opettaja
(STAT), näyttelijä (FIA)
Riitta-Liisa Helminen
Alexander-tekniikka on ajatteluun
perustuva oppimismenetelmä, jonka avulla opit huomaamaan totunnaiset jännitykset ja luopumaan
niistä. Kaulan ja selän vapautumisen myötä hengitys ja äänenkäyttö löytävät vapaan virtaavuuden,
liikkuminen ja työasennot kevenevät. Luonnollinen ryhti löytyy jännittämättä. Esiintymistilanteissa
vuorovaikutus yleisön kanssa paranee. Alexander-tekniikkaa voit
käyttää missä tahansa arkitilanteessa, esim. liikkumisessa, näyttöpäätteellä istumisessa, nostamisessa, soittamisessa ym. Kurssilla tutkitaan omavalintaisia toimintoja. Opettaja ohjaa käsillään oppilaan kehoa luonnolliseen tasa-

160340s Syvävenyttely
aamupäivä 20 t 76 €
ke 7.9.-30.11. klo 9.45-11
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja Mari Ahtila
Liikkeet tehdään rauhallisesti ja tehokkaasti syvävenyttäen. Rentouttava kehonhuoltotunti. Ryhmä sopii myös seniori-ikäisille.

PILATES
160304s Pilates 12 t 48 €
ke 7.9.-30.11. klo 17.15-18
liikuntasali, pohjakrs
Liikunnanohjaaja (AMK),
fysioterapeuttiopisk. (AMK)
Hanna-Mari Hannikainen
Pilatestunnilla vahvistamme
keskivartalon syviä tukilihaksia
sekä huollamme kehoa dynaamisilla venytyksillä. Tunnin jälkeen olo tuntuu ryhdikkäämmältä ja vetreämmältä. Tunti sopii tukiharjoittelumuodoksi minkä tahansa lajin harrastajalle! Ota mukaan oma jumppa-alusta. Ei alennuksia.

YINJOOGA
160303s Yin-jooga 12 t 48 €
ti 6.9.-29.11. klo 16.45-17.30
Linnala-sali, aulakrs
Liikunnanohjaaja (AMK),
RYT200 joogaopettaja
Hanna-Mari Hannikainen
Yin jooga on rauhallinen ja palauttava joogaharjoitus, joka
rauhoittaa kehoa ja mieltä. Tunti lisää liikkuvuutta ja lihasten
elastisuutta, rauhoittaa hermostoa ja aktivoi aineenvaihduntaa.
Asanoissa viivytään useita minuutteja, mikä opettaa kehon

kuuntelua ja läsnäoloa. Yin jooga on erinomainen vastapaino
muuten aktiiviselle arjelle. Ota
mukaan oma jumppa-alusta.

SENIORIJOOGA
160319s Seniorijooga 18 t 79 €
ti 13.9.-29.11. klo 14.30-15.45
Linnala-sali, aulakrs
HuK, joogaopettaja RYT200, PT
Mariya Loginova
Helppoja liikkeitä, jotka sopivat kaiken kuntoisille. Hathajoogaa tehdään rauhallisesti lisäten voimaa
ja samalla parantaen tasapainoa.
Harjoitukset rentouttavat kehoa ja
mieltä. Ota mukaasi jooga-alusta
tai vastaava ja päälle joustava asu.
160354s Lempeä jooga
senioreille 20 t 72 €
ma 5.9.-28.11. klo 13.50-15.05
Linnala-sali
Ohjaaja Elina Mathieson
”Lempeä jooga” on kehoa elvyttävä ja mieltä rauhoittava, levollinen joogahetki. Tunnilla keskitytään selän hyvinvointiin, hengityksen ja liikkeen rentouteen
sekä kehon liikkuvuuteen helppojen harjoitteiden myötä. Tunti sisältää ohjatun hengitys- ja
rentoutusharjoituksen.”

ASTANGAJOOGA
160355s Astangajooga
ti-jatko 24 t 82 €
ti 6.9.-29.11. klo 16.30-18
liikuntasali, pohjakrs
Ohjaaja Tuovi Nousiainen
Jatkokurssi alkeiskurssin käyneille. Dynaaminen harjoitus on kokonaisvaltainen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävä sekä mieltä piristävä. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja loppurentoutusta varten lämpimät vaatteet/kevyt peitto.
160356s Lempeä astangajooga
20 t 72 €
ti 6.9.-29.11. klo 18.15-19.30
liikuntasali, pohjakrs
Ohjaaja Elina Kapanen
Sovellettu ja lempeä astangajoogaharjoitus, joka sopii niin astangan alkeet tunteville kuin pidempään jooganneille. Astangajoogaharjoitus koostuu aurinkotervehdyksistä, seisten ja istuen tehtävistä kehoa avaavista ja vahvistavista asennoista, selinmakuulla tehtävistä rauhoittavista loppuliikkeistä, sekä loppurentoutuksesta. Joogaharjoituksen myötä harjoitamme
myös keskittymiskykyä, taitoa rentoutua ja hengittää vapaasti.

VIJNANAJOOGA
160324s Vijnana-jooga alkeet/
jatko 20 t 72 €
pe 9.9.-2.12. klo 16-17.15
Linnala-sali, aulakrs
Vijnana-joogaopettaja
Eira Kotoneva
Vijñāna-jooga on kokonaisvaltainen joogasuuntaus, jossa tuodaan
joogan kaikki eri osa-alueet yhteen.
Siinä yhdistyvät meditaatio, hengitysharjoitukset ja asanaharjoitus
sekä joogan ﬁlosoﬁa. Asanaharjoitukset, jotka pääosin ovat klassisia
asanoita, toteutetaan ”The Seven
Vital Principles” -kehonhallintametodin avulla, jolloin liikkeet ovat kokonaisvaltaisia ja orgaanisia. Sopii kaikille, eikä aiempaa kokemusta joogasta tarvita.

KUNDALIINIJOOGA
160328s Kundaliinijooga
(lauantai) 8 t 36 €
la 10.9.-12.11. klo 13-14.30
Linnala-sali, aulakrs
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja, FM,
DI Sari Helena Nyrhinen
Se on yksi menetelmä, jonka avulla voi oppia tunnistamaan sekä
mielen että kehon voimavarat. Se
on yksinkertaista, ja kuka tahansa ikään, kokoon tai kokemukseen
katsomatta voi harrastaa sitä. Kundaliinijooga antaa välineitä tasapainoiseen elämään tässä hetkessä. Kertamaksu 9 €. Ei alennuksia.

VESIJUMPPA
160401s Vesijumppa 1, 12 t 98 €
ma 5.9.-28.11. klo 16.15-17
Spahotel Casino, allasosasto
Ohjaaja Aatu Mäkelä
Sopii kaikenikäisille ja -kokoisille
naisille ja miehille. Sauna sisältyy
hintaan. Ei alennuksia.
160410s Vesijumppa
jatkoryhmä 12 t 98 €
ke 7.9.-30.11. klo 18-18.45
Spahotel Casino, allasosasto
Vesijumppa on vaihtelevaa ja monipuolista liikuntaa kehon kaikille lihaksille ”pehmeässä muodossa”. Vesijumpan liikkeet ovat yksinkertaisia, mutta silti tehokkaita. Tämä ryhmä on tarkoitettu vesijumppaa aiemmin harrastaneille. Ei
alennuksia.

KUNTONYRKKEILY
160510s Kuntonyrkkeilyn
jatkoryhmä 16 t 62 €
ma 5.9.-28.11. klo 17.45-18.45
liikuntasali, pohjakrs
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä
Jatkoryhmä on tarkoitettu vähintään 2 lukuvuotta tai aiemmin kuntonyrkkeilyä harrastaneille. Tunnit sisältävät tehokasta aerobista liikuntaa ja vaativampia tekniikkaharjoitteita (sparrataan ja lyödään nyrkkeilysäkkiä tai pistehansikkaita).
160511s Kuntonyrkkeilyn alkeet/
alkeiden jatko 16 t 62 €
ma 5.9.-28.11. klo 19-20
liikuntasali, pohjakrs
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä
Tunneilla harjoitellaan lyöntiasentoa ja -tekniikkaa, sekä pistehanskoihin ja säkkiin lyömistä. Tunnit
sisältävät keskivartaloharjoitteita,
pariharjoittelua ja erilaisia sykettä nostattavia harjoitteita. (HUOM!
Ei otella/sparrata). Uusilta osallistujilta vaaditaan vähintään puolen
vuoden nyrkkeilytaustaa. Ryhmä
sopii myös kertaajille!

Tanssi virkistää mieltä ja kehoa. Kuva: Elmeri Härkönen

LATINFIESTA
160162k LatinFiesta
15 t 78 €
pe 16.9.-2.12. klo 17.25-18.25
Linnala-sali, aulakrs
Ohjaaja Maria Laakso
Vuoroviikoin Lavista ja lattareita.
Aloitamme Laviksella. Lavis-tunnille tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/jive, cha cha
ja samba ym. Opit lavatanssiaskeleet kuntoilun ohessa. LatinFiesta
- tunneilla tanssitaan salsaa, cumbiaa, chachachaata, reggaetonia,
bachataa ja sambaa. Lähdetään
liikkeelle helpoista koreograﬁoista,
joita laajennetaan kurssin edetessä. Aikaisempaa tanssikokemusta
ei tarvita, vain positiivisella mielellä
mukaan. Ei alennuksia.

LATTARIT
180299s Tiistailattarit 2,
16 t 67 €
ti 6.9.-29.11. klo 17.45-18.45
Linnala-sali, aulakrs
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä
Kehollista hyvinvointia tanssin
kautta! Yksin tanssittava jatkoryhmä, jossa aikaisempi tanssipohja
suotavaa. Alkulämmittelyjen kautta lyhyisiin koreograﬁoihin latinalaisrytmien tahtiin hauskanpitoa
unohtamatta. Ei alennuksia.
180300s Tiistailattarit 1,
16 t 67 €
ti 6.9.-29.11. klo 19-20
Linnala-sali, aulakrs
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä
Kehollista hyvinvointia tanssin kautta! Yksin tanssittava jatkoryhmä, joka sopii aiempaa latinalaistanssipohjaa omaaville. Alkulämmittelyjen
kautta koreograﬁoihin sekä tekniikkaharjoitteisiin hauskanpitoa unohtamatta. Ei alennuksia.
180301s Torstailattarit 1,
16 t 67 €
to 8.9.-1.12. klo 10.20-11.20
Linnala-sali, aulakrs
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä

Kuntonyrkkeily on tehokasta aerobista liikuntaa.
Kuva: Elmeri Härkönen

Kehollista hyvinvointia tanssin
kautta! Yksin tanssittava kevyempi jatkoryhmä kaikenikäisille. Aikaisempi tanssipohja suotavaa. Alkulämmittelyjen jälkeen lyhyet koreograﬁat latinalaisrytmien tahtiin hauskanpitoa unohtamatta. Ei
alennuksia.
180302s Torstailattarit 2,
16 t 67 €
to 8.9.-1.12. klo 11.30-12.30
Linnala-sali, aulakrs
Tanssiohjaaja Tuija Penttilä
Kehollista hyvinvointia tanssin
kautta! Yksin tanssittava kevyempi jatkoryhmä kaikenikäisille. Alkulämmittelyjen jälkeen lyhyet koreograﬁat latinalaisrytmien tahtiin
hauskanpitoa unohtamatta. Tervetuloa mukaan uudet tanssijat! Ei
alennuksia.

KANSANTANSSI
180305s Kansantanssi –
Hökkyrät 26 t 68 €
su 4.9.-4.12. klo 18.30-20
Linnala-sali, aulakrs
FM, ohjaaja Päivi Potiron
Ryhmä sopii aloittelijoille ja jonkin
aikaa tanssineille. Tanssitaan suomalaisia kansantansseja ja suomalaiseen kansantanssiperinteeseen
pohjautuvia tansseja. Tavoite päätetään yhdessä kurssilaisten kanssa kurssin alussa.

PARITANSSI
180308s Tanssin tahdit –
paritanssi jatko 24 t 77 €
pe 9.9.-2.12. klo 18.30-20
Linnala-sali, aulakrs
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä
Kehollista hyvinvointia tanssin
kautta! Perustanssikurssi, jossa
syksyn aikana opit lavatanssien alkeiden jatkoja rennossa ja iloisessa oppimisympäristössä. Kertaillaan kevään tansseja ja jatketaan
siitä eteenpäin. Voit myös tulla kertaamaan hieman unohtuneita lajeja
tai muuten vaan hakea varmuutta
omaan perustekniikkaan mielellään
oman parin kanssa. Uudet tanssijat, joilta jo valssi ja foksi sujuu,
tervetuloa mukaan! Ei alennuksia.

SENIORITANSSI

180314s Senioritanssi 15 t 58 €
ke 7.9.-30.11. klo 11.30-12.30
Linnala-sali, aulakrs
Senioritanssiohjaaja Tuija Penttilä
Kehollista hyvinvointia tanssin
kautta! Tykkäätkö liikkua musiikin
tahtiin? Lämpimästi tervetuloa tutustumaan tähän eurooppalaiseen
liikuntamuotoon! Rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreograﬁa, luonne ja musiikki. Omaa paria ei tarvita. Tasapainoa, koordinaatiota, sydänterveyttä, muistia, iloa, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä. Kertamaksu 6 €. Ryhmä
ei kokoonnu 14.9. eikä 19.10.

TEATTERI, ILMAISU JA KIRJALLISUUS

KÄDENTAIDOT JA KOTITALOUS
150210s Tekninen työ B,
36 t 114 €
ma 19.9.-21.11. klo 17-20
Samiedu, C-rakennus,
Rakennusosasto
Puuseppämestari Raimo Viinanen
Käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta. Materiaalina puu.
Opiskelijat vastaavat itse materiaalikustannuksista. Ei alennuksia.

Kurssisuunnittelu
ja lisätiedot
Aune Keinänen,
p. 040 6803808 tai
aune.keinanen@linnala.ﬁ
150105s Perinnekäsityöt
30 t 80 €
ke 14.9.-23.11. klo 17-19.15
tekstiililk 3. krs
Tekstiilityön opettaja
Aune Keinänen
Tule opettelemaan perinteinen käsityötekniikka tai kertaamaan ja
täydentämään aiemmin opittua.
Aiheina nypläys, käpypitsi ja neulakinnastekniikka. Lisäksi pitsin
kiinnitystä ja sisustus- ja käyttötekstiilejä kierrätyspitseistä.
150108s Pitsipallot ja tontut
12 t 39 €
to 22.9.-13.10. klo 17-19.15
tekstiililk 3. krs
Artesaani Merja Kuismanen
Kierrätyspitsiliinoista kankaankovetus -tekniikalla valopalloja ja joulukuusia talvea valaisemaan tai
vaihtoehtoisesti tonttu jouluksi.
Pitsipallot voi myös virkata itse.
150110s Koukuttavia
lankatöitä 12 t 39 €
ke 28.9.-19.10. klo 14-16.15
tekstiililk 3. krs
Tekstiilityön opettaja
Aune Keinänen
Koukkuaminen, tunisialainen virkkaus ja kirjovirkkaus. Kurssi sopii aloittaville ja jatkaville lankatöistä kiinnostuneille. Voit valmistaa esim. kintaat, laukun, hatun,
peiton tai maton. Ota mukaan erilaisia jämälankoja ja lankoihin sopiva virkkuukoukku ja 2-päinen
koukku.

KÄDENTAITOJEN
LYHYTKURSSIT

Verhoilu- ja entisöintikurssilla huonekalut saavat uuden ilmeen.
Kuva: Elmeri Härkönen
150203s Huonekalujen
verhoilu/entisöinti A,
44 t 142 €
to 15.9.-1.12. klo 17-20
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. Ei alennuksia.
150204s Huonekalujen
verhoilu/entisöinti B,
44 t 142 €
ti 13.9.-29.11. klo 17-20
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. Ei alennuksia.
150205s Tekninen työ A,
36 t 114 €
ma 19.9.-21.11. klo 17-20
Samiedu, C-rakennus,
Rakennusosasto
Tuntiopettaja Jenna Lindqvist
Käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta. Materiaalina puu.
Opiskelijat vastaavat itse materiaalikustannuksista. Ei alennuksia.

Artesaani Teija Louhelainen.
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.
150305s Posliinikorut 8 t 27 €
ke 5.-12.10. klo 17-20.15
Menikö rakkain muumimuki tai perintölautanen rikki? Tällä kurssilla vanhat, rikkinäiset posliiniastiat
saavat uuden elämän uniikkeina
ja kierrätyshenkisinä posliinikoruina. Posliinista syntyy kauniita sormuksia, kaulakoruja, rannekoruja ja
korviksia.
150306s Huovutetut tossut
9 t 33 €
ke 9.-23.11. klo 17-19.30
Tule tekemään ihanan pehmeä
paketti pukinkonttiin tai itsellesi! Kurssilla valmistetaan lämpimät
huopatossut käsin huovuttaen.

150307s Valotalot 6 t 22 €
ke 30.11.-7.12. klo 17-19.30
Tunnelmaa kotiisi tuovat kauniit
valotalot. Kurssilla valmistetaan talon muotoisia sisustusvaloja, joiden
runko muotoillaan teräsverkosta ja
valon paperinen, kaunis läpikuultava pinta muodostuu paperimassasta. Rakenna oma kyläsi erikokoisista taloista tai tee vaikka majakan muotoinen sisustusvalo tuomaan valoa pimeään!

KOTITALOUS
Kotitalousopettaja
Marika Pesonen.
Ota mukaasi esiliina ja omia rasioita. Kurssimaksu sisältää tarvikemaksun. Ei alennuksia.
120120s Lauantaibrunssikurssi 4 t 28 €
la 22.10. klo 10-13
opetuskeittiö, aulakrs
Valmistamme kurssilla tuttuja brunssin kestosuosikkeja, kuten
bageleita, pekonia, pannukakkuja
sekä mufﬁnsseja. Vietetään rento
viikonloppuaamu yhdessä ruoanvalmistuksen ja ruokailun äärellä.
120121s Italialaiset leivonnaiset
4 t 28 €
la 3.12. klo 10-13
opetuskeittiö, aulakrs
Teemme makumatkan Italiaan valmistamalla sekä suolaisia että makeita italialaisia leivonnaisia. Teemme mm. calzone- pizzataskuja, sisilialaisia cannoli-leivoksia sekä
suolaista ricotta-piirasta.

Kurssisuunnittelusta vastaa
kurssisihteeri Jukka Muhonen,
p. 040 680 3801,
jukka.muhonen@linnala.ﬁ

TEATTERI
(lapset ja nuoret)
190105s Lapsiteatteri
9-12 v. 24 t 65 €
ma 5.9.-28.11. klo 15.30-17
liikuntasali, pohjakrs
Draamaopettaja Maarit Ahlgrén
Tutustutaan teatterin maailmaan
ja luodaan pienoisnäytelmä leikkejä ja improvisaatioharjoitteita apuna käyttäen. Ei vaadi aikaisempaa
kokemusta.
190102s Nuorisoteatteri
13-18 v. 24 t 65 €
ma 5.9.-28.11. klo 17.10-18.40
lk D, 2. krs
Draamaohjaaja Maarit Ahlgrén
Improilemme ja teemme erilaisia
ilmaisuharjoituksia. Harjoittelemme ja esitämme näytelmän.

TEATTERI
190120s Linnalan teatterin
päiväryhmä (seniorit) 36 t 48 €
ke 7.9.-30.11. klo 13-15.45
Linnala-sali, aulakrs
Teatteriohjaaja Martti Luukko

Jatketaan teatterin tekemistä. Uskaltaudu mukaan avuliaaseen ja
kannustavaan ryhmään! Tehdään
hauska näytelmä.

Lukupiirissä keskustellaan syksyn
aikana seuraavista kirjoista ja niiden kirjailijoista, omista lukutunnelmista, teemoista. To 15.9. Eeva Kilpi: Rajattomuuden aika, to 13.10.
Hannu Väisänen: Toiset kengät, to
10.11. Pirkko Saisio: Voimattomuus
ja to 1.12. Jukka Viikilä: Akvarelleja
Engelin kaupungista. Teemana ovat
siis suomalaiset kertojat. Kaikkia
kirjoja voi ostaa ainakin käytettyinä,
ja melko hyvin niitä saa kirjastoistakin. Tervetuloa mukaan yhteisten
lukemiskokemusten ja kiinnostavien keskustelujen äärelle!

190125s Linnalan teatterin
iltaryhmä 36 t 48 €
ke 7.9.-30.11. klo 16.30-19
Linnala-sali, aulakrs
Teatteriohjaaja Martti Luukko
Tule tekemään teatteria! Kevätkaudella esitykseen tuleva näytelmä
sovitaan ryhmän kanssa yhdessä.

ILMAISU
190205s Runopiiri Linnan
Lausujat 36 t 48 €
to 8.9.-1.12. klo 17-19.30
luentosali, aulakrs
Ohjaaja Kaarina Lavonen
Helppo sukellus lausunnan maailmaan! Aloitamme Aleksander-tekniikan kurssilla 3.- 4.9, joka auttaa
sinua esittämään runoja rennommin ja vuorovaikutus yleisön kanssa paranee. Syksyn aikana teemme ääni-, hengitys-, rentoutus- ja
improvisaatioharjoituksia ja valmistamme matinean ”Ihmisestä on kysymys”. Jokainen osallistuja saa valita teemaan sopivia runoja esitettäväksi. Matinea Linnala-salissa su 27.11. klo 15 (harjoitukset la
26.11. klo 10-12). Olemme mukana järjestämässä joulurunotuokioi-

Näytelmäroolit tarjoavat kiinnostavaa haastetta.
Kuva: Elmeri Härkönen
ta. Tule rohkeasti mukaan! Lisätiedot ohjaaja Kaarina Lavoselta p.
0504902453

KIRJALLISUUS
190315s Työstä tekstiä! 48 €
to 22.9.-24.11. klo 17-18.30
opetuskeittiö aulakrs
FM Henna-Reetta Keskitalo
Onko sinulla pöytälaatikossasi isoja tai pieniä tekstejä, joista haluaisit saada palautetta? Tällä kurssilla

neille. Kokoontumiskertojen aiheet
1. Muistin toiminta, aistien ja havainnoinnin merkitys sekä muistikeinot muistamisen tukena. 2.
Muistiterveyden riskit, unen ja liikunnan vaikutukset muistiin. 3. Ravinnon merkitys aivoterveyteen.
4. Unohtaminen ja muistihäiriöt.
Muistisairaan kohtaaminen. Ennakkoilmoittautuminen.

YLEISLUENNOT

Onko digiloikka vielä ottamatta? Ei
hätää, sillä Linnalassa hankit valmiudet tietoyhteiskunnassa toimimiseen, joko ryhmä- tai yksilöopetuksessa. Opiskelemalla saat
enemmän irti laitteistasi, työskentelet nopeammin, osaat toimia digiyhteiskunnassa. Syksyllä pääteemoja ovat sähköiset palvelut, tunnistautuminen, mobiilimaksaminen (MobilePay), mobiilivarmenne, oman etätapaamisen järjestäminen, sosiaalisen median palvelut mm. Instagram, peruskursseja unohtamatta. Seniorien tietotekniikkaa ja älypuhelinopintoja sekä tietoturvakursseja järjestetään
Savonlinnan lisäksi Savonrannalla,
Kerimäellä, Enonkoskella, Punkaharjulla ja Hiukkajoella.
Kursseilla voit käyttää omaa tai
opiston laitetta. Teemapäivät ja
opiston kurssit järjestetään Linnalan tietotekniikkaluokassa, 2.
kerros. Huomioi muutamille kursseille kohdistettu opintoseteliavustus (OPH), jolla saat kurssimaksusta 25 % alennuksen. Opintoseteleitä rajoitettu määrä, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa. Kurssien
opettajana toimii Markku Lybeck.
Linnala järjestää koulutusta myös
yrityksille ja yhteisöille, kysy lisätietoja.
Tiedot turvaan! -tietoisku
pe 26.8. klo 13-14.30 Linnala-sali
Tietoturva tietokoneissa ja älypuhelimissa, tietoturvan työvälineet,
Miksi ”ei minun koneellani mitään
salaista ole” -toteamus riitä? Vinkkejä ja linkkejä, lisäksi alkavien tietotekniikkakurssien esittely. Vapaa
pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.

TIETOTEKNIIKAN
TEEMAPÄIVÄT
Teemapäivä on tehokas, käytännönläheinen tapa oppia laitteiden
ja sovelluksien käyttö. Teemapäivien tarjontaan kuuluu mm. työvälineohjelmat, älypuhelimet ja tabletit, laitteen ylläpito. Opistossa Wiﬁ-yhteys. Teemat ovat nyt kaksipäiväisiä, 4 oppituntia kerralla. Teemapäivien alennuskäytän-

sähköisten palvelujen käyttö (kanta, suomi.ﬁ, poliisi jne.), turvallisen
nettisivun tunnusmerkit, tietoturvan perusteet, vinkit tietoverkoissa
liikkumiseen. Oma läppäri tai puhelin / tablet mukaan. Yksi kokoontuminen.
200122s Läppäri tutuksi 8 t 65 €
ke 7.12. klo 9.30-15.30
Matalan kynnyksen tietokonekurssi, jossa hankit perusvalmiudet yhdessä päivässä. Näppäimistön ja hiiren käyttö, tekstinkäsittely ja kiinnostavimmat nettisivustot
ja tiedonhaku. Voit käyttää opiston
tietokonetta.

SENIORIEN
TIETOTEKNIIKKA
Digikursseilla opitaan mm. käyttämään netin kauppapaikkoja turvallisesti.
tö poikkeaa opiston muista kursseista: ostaessasi kaksi teemapäiväkurssia saat kolmannen puoleen
hintaan.
200105s Excel taulukkolaskenta 8 t 65 €
ke 14.9. ja 21.9. klo 9.30-12.45
Taulukkolaskenta on keskeisiä perusdigitaitoja. Excel perusteet, kaavat, kaaviot, tärkeimmät funktiot,
vakiointi, käyttöä nopeuttavat vinkit. Oman koneen voi ottaa mukaan.
200110s Tietokoneen siivous
ja tietoturva 8 t 65 €
ke 28.9. ja 5.10. klo 9.30-12.45
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.
200115s Android älypuhelin
8 t 65 €
ke 12.10. ja 19.10. klo 9.30-12.45
Android älypuhelimen peruskäyttö,
asetukset, suositeltavimmat ohjel-

mat mm. WhatsApp -viestintä, valokuvaus, navigaattori, käyttöä nopeuttavat vinkit. Oma puhelin mukaan (Samsung, Huawei tai vast.).
Huomioi teemapäivien oma alennuskäytäntö: joka kolmas teemapäivä puoleen hintaan.
200116s iPhone tutuksi 8 t 65 €
ke 2.11. ja 9.11. klo 9.30-12.45
Opi iPhonen sujuva käyttö; puhelut
ja yhteystiedot, ohjelmien asennus,
WhatsApp, navigaattori, sähköposti, valokuvaus, käyttöä nopeuttavat vinkit. Oma puhelin mukaan.
200120s Android älypuhelin,
jatko 8 t 65 €
ke 16.11. ja 23.11. klo 9.30-12.45
Enemmän irti älypuhelimesta; hyödylliset appit (Areena, Tori, Sport
Tracker jne.), WhatsApp -käytön monipuolistaminen, valokuvien varmuuskopiointi, jaetut albumit, sähköinen asiointi ja tunnistautuminen.
200121s Sähköiset palvelut
8 t 65 €
ke 30.11. klo 9.30-15.30
Kuinka hoidat asioita digiyhteiskunnassa. Tunnistautumistekniikat,

200204s Seniorien älypuhelinkurssi 33 t 79 €
ma 5.9.-14.11. klo 9.30-12
Älypuhelin tutuksi! Puhelimen käytettävyyttä parantavat asetukset
ja vinkit, soittaminen, viestit, yhteystiedot, kameran käyttö, sähköposti, WhatsApp, Yle Areena,
112 ja muut suositut ohjelmat sekä tunnistautuminen puhelimen
avulla. Oma puhelin mukaan, esim.
Samsung, Huawei tai iPhone.
Opintoseteliavustus eläkeläisille ja
yli 63 v. Alennettu hinta 59,25 €.
200234s Seniorien
tietotekniikka 39 t 99 €
ti 13.9.-29.11. ja ti 10.1.2023
klo 9.30-12
Kurssi itsensä senioriksi tuntevalle. Opiskellaan perusasioiden lisäksi Windows 10, tekstinkäsittely, Internet ja Gmail-sähköposti sekä sähköinen asiointi verkossa. Aiempaa kokemusta tietokoneista
ei tarvita. Oman koneen voi ottaa
mukaan. Opintoseteliavustus eläkeläisille ja yli 63 v. Alennettu hinta 74,25 €.
200235s Seniorien tietotekniikka
torstai, jatko 90 t 220 €
to 22.9.-8.12. ja to 12.1.11.5.2023 klo 9.30-12
Älypuhelimen ja läppärin käytön
tehostaminen ja monipuolistami-

nen, pilvipalvelut, sosiaalinen media (Facebook, Instagram), kuvankäsittely, videon koosto, sähköinen
asiointi, mobiilipalvelut, ajankohtaiset tietotekniikan aiheet. Puolet läppäri- ja puolet älypuhelinopintoja. Uusia osallistujia mahtuu
mukaan! Ei kok.viikot: 43, 50-1, 9.
Opintoseteliavustus eläkeläisille ja
yli 63 v. Alennettu hinta 165 €.
200240s Huru-ukkojen
tietotekniikka 33 t 85 €
pe 30.9.-9.12. klo 9.30-12
”Eihän tällaisen huru-ukon kannata kurssille tulla...” Ehkä sittenkin
kannattaa! Kurssi on jatkoa aiemmalle, mutta voit tulla uutena mukaan. Aiheena älypuhelimet, sähköinen asiointi, Facebook, ajankohtaiset tietotekniikat aiheet. Puhelin- ja tietokoneopintoja. Opintoseteliavustus eläkeläisille ja yli 63 v.
Alennettu hinta 63,75 €.

TIETOTEKNIIKAN
YKSILÖ- JA
PARIOPETUS
Opiskele tietotekniikkaa rauhallisesti, yksilöllisesti, omaan kalenteriin ja juuri omiin tarpeisiin sopien. Aiheina voivat olla vaikka läppärin käyttö, älypuhelin ja tablet
(käyttöönotto, perusteet, sähköinen asiointi, WhatsApp, Facebook,
Instagram, kuvien hallinta, pilvipalvelut, tietoturva, koneen siivous ja
ongelmien ratkaisu, LibreOfﬁce, Linux, Mac, uuden koneen käyttöönotto. 10 oppitunnin pakettitarjous
190 €, yksikköoppitunti 22 € (45
min). Mahdollisuus myös pari- ja
pienryhmäopiskeluun; tuntihinta
16 € / osallistuja. Voit ottaa oman
laitteen mukaan. Opetusajankohdat joustavia. Tuntimäärä, kokoontumisajankohdat ja muut yksityiskohdat sovitaan. Soita reilusti suoraan opettajalle tai lähetä sähköpostia, p. 044 3511 828, markku.lybeck@linnala.ﬁ. Voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa digiasioissa.

190310s Lukupiiri 8 t 39 €
to 15.9.-1.12. klo 17-18.30
ryhmätyölk 2. krs
Lehtori Anna Karhu

YHTEISKUNTA JA KANSALAISTAIDOT
Kurssisuunnittelusta vastaa
kurssisihteeri Jukka Muhonen,
p. 040 680 3801,
jukka.muhonen@linnala.ﬁ

TIETOTEKNIIKKA

tekstejä työstetään kannustavassa ilmapiirissä. Tekstit luetaan ja niistä
käydään palautekeskustelut. Puhumme mm. tekstin rakenteesta, tyylistä
ja julkaisun väylistä. Vapaaehtoinen
ennakkotehtävä: Lähetä max. 5 liuskaa tekstiäsi opettajalle ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa.

190315s Elämäkertakurssi
18 t 52 €
pe 16.9.-18.11. klo 15-16.30
ryhmätyölk 2. krs
FM Henna-Reetta Keskitalo
Tule kirjoittamaan ainutlaatuisesta elämästäsi: muistoista, paikoista joissa olet elänyt, tuntemistasi ihmisistä, eletystä ajasta ja ajan muutoksista. Opettaja antaa aiheita, joista
kirjoittaa, ja kirjoitettuja tekstejä saa jakaa toisten ryhmäläisten kuultavaksi. Kurssin aikana
syntyneistä teksteistä voi koostaa elämänkerran tai muistelmat. Sopii kaikille, jotka haluavat työstää elämänsä tarinaa.

220188s Arjen turva 10 €
to 8.9. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Hankevetäjä Raija Jääskeläinen
Luento pohjautuu kotitalouksien
72 tunnin varautumissuosituksen
ympärille. Luennolla käsitellään kotitalouksien varautumisen perusasioita kuten, miten pitkittyneeseen sähkökatkoon tai vedenjakeluhäiriöön olisi hyvä varautua sekä kriisitilanteisiin. Keskustellaan
kodin turvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta, ja opitaan löytämään kotitalouden turvallisuutta ja varautumista edistäviä asioita. Osanottajat saavat mukaansa 72 tuntia käsittävän opasvihkosen.
220190s Edunvalvonta &
edunvalvontavaltuutus 10 €
to 15.9. klo 13.15-15
Linnala-sali, aulakrs
VT, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Toni Andersin
Ikääntyvän ihmisen edunvalvonta suhteessa edunvalvontavaltakirjalla järjestettyyn henkilökohtaisten asioiden hoitoon sekä edunvalvontavaltakirjan laatiminen ja siinä huomioitavat seikat sekä avioja avolesken aseman ääriviivat sekä suhde rintaperillisiin. Luento sis.
monisteet läpikäytävien asioiden
pääkohdista.
220192s Testamentti ja
perunkirja 10 €
to 29.9. klo 13.15-15
Linnala-sali, aulakrs
VT, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Toni Andersin
Luento sisältää monisteet läpikäytävien asioiden pääkohdista.
220146s Linnalan
vuosikymmenet
to 17.11. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Toiminnanjohtaja, rehtori Anna-Kristiina Mikkonen
Luento seniori/vapaaehtoistyön
näkökulmasta.

TIETOISKUT
220131s Elämää kivun kanssa
to 1.9. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Luennoitsija Arto Hannolin

Tähtitieteen kurssilla pääset galaksien maailmaan. Kuva: Pixabay
Omien kipujensa asiantuntijan
luento. Yhteistyössä Suomen kipu ry
220133s Rakennuspalikoita
hyvään elämään
to 22.9. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Aikuiskouluttaja, ratkaisukeskeinen
työnohjaaja Soili Poikela
220135s Turvallisuusluento
to 6.10. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Ylikonstaapeli Topi Reinikainen
Tietojen kalastelun estäminen.
220137s OLKA-toiminta
Savonlinnassa
to 13.10. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Hankekoordinaattori Mirja Turkka
Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.
220140s Korjausrakentaminen
to 3.11. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Korjausneuvoja Ismo Kortman
Etelä-Savon vanhustyön keskusliitosta korjausneuvoja kertoo aiheesta.
220142s Naisten
hemoglobiinintason seuranta
to 10.11. klo 13-15
Linnala-Sali, aulakrs.
Sairaanhoitaja Ritva Nousiainen
Sairaanhoitaja kertoo terveysmittauksista, niiden tärkeydestä ja tuloksista. Yhteistyössä Savonlinnan
sydänyhdistys ry
220148s Mitä se nyt olikaan?
to 24.11. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Susanna Lappalainen,

Heikki Molari, Satu Mehtonen,
Annikki Tikkanen
Muistihuoliluento. Miksi unohdamme joskus ihmisten nimet? Milloin
unohtelusta pitää olla huolissaan?
Miten voin vaikuttaa omaan aivoterveyteeni? Tervetuloa kuulemaan
ja keskustelemaan muistiasioista ja siitä miten voimme itse vaikuttaa omaan aivoterveyteemme.
Luennoitsijat: Susanna Lappalainen Etelä-Savon Muistiluotsi. Heikki Molari ja Satu Mehtonen Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry.
Tilaisuuden avaa Savonlinnan Seudun Muistiyhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Tikkanen.

LIIKENNETURVA
220150s Ikääntyvän kuljettajan ajokyvyn heikkeneminen milloin ottaa asia puheeksi?
to 1.12. klo 13-15
Linnala-sali, aulakrs
Yhteyspäällikkö Eini Karvonen
Ikä muuttaa kuljettajaa ja voi
tuoda tullessaan sekä haasteita
että vahvuuksia ajamiseen.
Mitä tehdä, jos huomaa, ettei läheisen ajaminen enää ole turvallista? Tilaisuudessa aihetta käsitellään erityisesti Liikenneturvan yhdessä potilasjärjestöjen kanssa tekemän aineiston kautta.

YHTEISKUNNALLISET
KURSSIT
220205s Muistikoulu 11 t 35 €
pe 30.9.-21.10. klo 10-12.30
tekstiililk 3. krs
FM, kotitalousopettaja Ulla Ventelä
Kurssi on kohdennettu yli 60-vuotiaille, aivoterveydestä kiinnostu-

220206s Vapaaehtoistoiminnan
kurssi 13 t 36 €
to 6.10.-10.11. klo 17-19
lk D, 2. krs
Kouluttaja Soili Poikela
Kurssi sisältää vapaaehtoistoiminnan perusteet, periaatteet ja arvot
ja toimintatavat. Kurssilla tehdään
paljon käytännön harjoituksia mm.
näin autan turvallisesti, näin kohtaan muistisairaan, näin autan näkövammaista ja saadaan vinkkejä ja tietoa ikäihmisten ulkoilukaverina toimimiseen. Kurssilla saadaan
tietoa myös tahoista, jotka järjestävät vapaaehtoistoimintaa, sekä tavataan vapaaehtoistyössä mukana olevaa.

TÄHTITIEDE
220205s Tähtitieteen
perusteet 16 t 48 €
pe 16.9.-10.11. klo 17.30-19
luentosali, aulakrs
FT (tähtitiede) Eira Kotoneva
Oletko aina halunnut tietää miten tähdet syntyvät tai mikä on
meteoriitin ja meteorin ero ja voiko muualla Universumissa olla elämää? Näihin ja moniin muihin tähtitieteeseen liittyviin asioihin saat
vastauksen tällä kurssilla. Kurssilla käydään läpi tähtitieteen perusasioita: historiaa, perustermistö,
tähtien ja planeettojen synty ja kehitys galaksien ja tähtien luokittelu,
aurinkokuntamme ja mustan aukon
rakenne ja kosmologian perusperiaatteet sekä käydään läpi, miten
tähtitiedettä nykyään harjoitetaan
ja mitkä ovat nykyajan viimeisimmät saavutukset ja haasteet.
220180s Sijoittamisen
peruskurssi 16 t 48 €
ti 4.10-8.11. klo 17-18.45
lk D, 2. krs
Savonlinnan osakesäästäjien sihteeri Sirkku Liimatainen
Oletko usein pohtinut mitä sijoittaminen on, miten tämä toimii käytännössä ja mitkä asiat vaikuttavat kun laadit omaa sijoitussuunnitelmaa? Silloin sinun kannattaa ilmoittautua sijoittamisen peruskurssille! Tämä kurssi soveltuu ni-

menomaan aloittelijoille ja henkilöille, jotka ovat aloittaneet sijoittamisen ja haluavat vahvistaa osaamistaan. Ennakkotietoja sijoittamisesta ei siis tarvita. Kurssilla käydään läpi sijoittamisen perusasioita
ja katsotaan mitä sijoittaminen on,
ja mitä sijoittamisella voidaan saavuttaa. Tämä kurssi on varsin käytännönläheinen runsaine esimerkkeineen. Ei alennuksia. Yhteistyössä: Suomen osakesäästäjät.

JÄRJESTYKSENVALVONTA
210105s Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus 8 t 70 €
la 12.11. klo 8-16
luentosali, aulakrs
Järjestyksenvalvojakouluttaja
Matti Korhonen
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksella voit päivittää 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. Kurssilla noudatetaan 31.3.2018 päivitettyä koulutusmateriaalia (sis. hintaan). Kurssilta ei sallita poissaoloja. Ei alennuksia.
210110s Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus 40 t 238 €
la-su 8.-9.10. ja 22.-23.10.
klo 8-16 ryhmätyölk 2. krs
Järjestyksenvalvojakouluttaja
Matti Korhonen
Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia järjestyksenvalvojana järjestyksenvalvojista annetun
lain tarkoittamissa tilaisuuksissa:
yleinen kokous ja yleisötilaisuus,
majoitus- ja ravitsemisliikkeet, leirintäalueet ja matkustaja-alukset. Kurssi sisältää luentoja, käytännönharjoituksia, itseopiskelua
ja kirjallisen teoriakokeen. Kurssilla
noudatetaan 31.3.2018 päivitettyä
koulutusmateriaalia. Vastuukouluttajana toimii Matti Korhonen. Koulutusmateriaali jaetaan tulosteena kurssin alussa ja siihen voi tutustua ennakkoon myös verkossa
poliisi.ﬁ > haku järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali. Peruskurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen, jonka myötä voi hakea
järjestyksenvalvojan korttia poliisilaitokselta. Kortti on voimassa 5
vuotta. Kurssilta ei sallita poissaoloja. Ei alennuksia.

Yhteystiedot: Linnalan toimisto, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, p. 015 511 80. Kurssisuunnittelu ja yhteyshenkilö Aune Keinänen, p. 040 680 3808 tai aune.keinanen@linnala.ﬁ

Enonkosken yhteyshenkilö toimistosihteeri Minna Nurmio, p. 044 345 3035 tai minna.nurmio@enonkoski.ﬁ

PUNKAHARJU
ILMAISU JA
KIRJALLISUUS
719010s Kirjapiiri 6 t 25 €
ke 31.8.-12.12. klo 17.30-18.30
Tila ilmoitetaan.
FM, sanataideohjaaja
Anneli Pulkka
Kirjapiiri on avoin kaikille lukemisesta ja kirjallisuudesta kiinnostuneille. Piirissä luetaan ja keskustellaan kirjallisuudesta. Kurssi alkaa
ke 31.8, jolloin sovitaan syksyn aikataulu. Syksyllä käsiteltävät kirjat: 1.Tommi Kinnunen: Ei kertonut
katuvansa (ke 31.8.) 2. Max Seeck: Uskollinen lukija 3. Kjell Westö: Tritonus 4. Quynh Tran: Varjo ja
viileys 5. Lauri Johansson ja Jarkko
Sipilä: Late: Suomen pelätyimmän
rikollisen tarina.
719020s Punkaharjun
runoryhmä 36 t 70 €
ke 14.9.-7.12. klo 15-17.15
Tila ilmoitetaan.
Tuntiopettaja Eija Kupsa
Tervetuloa tutustumaan runojen
kiehtovaan maailmaan hyvässä
seurassa. Voit itse halutessasi valita runosi ja esiintymisesi, ryhmässä rohkaistaan ja neuvotaan.

MUSIIKKI
717051s Punkaharjun
Naislaulajat 24 t 55 €
ti 6.9.-29.11. klo 18-19.30
Tila ilmoitetaan.
Musiikinopettaja Esko Alanen
Naiskuorolle sovitettua kevyttä ohjelmistoa.
717053s Punkaharjun
Mieslaulajat 30 t 63 €
ti 30.8.-20.12. klo 18-19.30
Punkaharjun seurakuntatalo
Tuntiopettaja
Tatjana Korpelainen
Osittain uusiutuvalla ohjelmistolla.
Tervetuloa myös nuoremmat miehet. Laulua harrastaville harjoitusten yhteydessä perusteellista äänen käytön koulutusta.

TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikan opettaja
Markku Lybeck
720025s Hiukan nörtit 28 t 72 €
la 27.8, 3.9, 15.10. ja 22.10. klo
8.30-13.15 Hiukkajoen kylätalo
Läppäristä ja puhelimesta enemmän irti. Kaksi ensimmäistä kertaa
ovat puhelin- ja kaksi muuta läppäriopintoja. Tietoturva, koneen siivoaminen ja nopeuttaminen, mainosten torjunta, tärkeimmät ilmaisohjelmat (mm. tekstinkäsittely).
Sähköinen asiointi ja tunnistautumismenetelmät. Oman koneen voi
ottaa mukaan. Opintoseteliavustus eläkeläisille ja yli 63 v. Alennettu hinta 54 €.
720037s Tietokoneen siivous
17 t 45 €
pe 4.11.-2.12. klo 15.45-18
Punkaharjun koulu, ent. lukio
Tietoturva, päivitykset, tarpeettomien ohjelmien poisto, koneen nopeuttaminen, mainosten torjunta,
tärkeimpien ilmaisohjelmien imurointi ja asennus. Oma läppäri mukaan, ei välttämätön. Opintoseteliavustus eläkeläisille ja yli 63 v.
Alennettu hinta 33,75 €.

KUVATAITEET JA
MUOTOILU
130110s Punkaharjun Kuvis,
4-6-vuotiaat 30 t 135 €
ti 23.8.-13.12. klo 14.30-16
Punkaharjun koulu, kuvataidelk
Keraamikko (AMK)
Marianne Ketolainen
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat
mm. piirustus ja maalaus, kuvanveisto ja keramiikka. Syyslukukausi
alkaa piirtämis- ja maalausteknii-

koiden kokeiluilla. Kuvanveiston ja
keramiikan jaksolla opitaan keskeisiä tekniikoita. Punkaharjun Kuvis
on kuvataidekouluopintoihin valmentava ryhmä.

716011s Hiukan Liikkuvat
16 t 41 €
ma 12.9.-5.12. klo 9.30-10.30
Hiukkajoen kylätalo
Ohjaaja Mari Ahtila
Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja peruskunnon
ylläpitämiseksi. Yhteinen alku- ja
loppuverryttely.

714005s Kuvataide 36 t 70 €
ma 5.9.-28.11. klo 16-18.30
Punkaharjun koulu, kuvataidelk
Kuvataiteilija (AMK)
Pauliina Härkönen
Syyslukukauden tekniikkana öljyvärimaalaus, tai vaihtoehtoisesti
akryylivärimaalaus. Maalataan vapaita aiheita, opetuksessa pääpaino sommittelussa ja valon ja varjon
tarkkailussa. Mukaan omat värit ja
maalauspohjat. Opetusmateriaaleja varten hinnassa on 7 € materiaalimaksu. Kurssilla opastetaan värien ja materiaalien hankinnassa.
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään kuvataidetta harrastaneille.

716015s Hiukan Venyvät
16 t 41 €
ma 12.9.-5.12. klo 10.30-11.30
Hiukkajoen kylätalo
Ohjaaja Mari Ahtila
Kurssi vastaa sisällöltään kevennettyä jumppaa tavoitteena säilyttää kehon liikkuvuus monipuolisella ohjelmalla ja ylläpitää lihaskuntoa.
716016s Hengitysjumppa
12 t 36 €
to 15.9.-8.12. klo 14.30-15.15
Hiukkajoen kylätalo
Tuntiopettaja Tatjana Nokelainen
Hengitysjumppa sopii kaikille. Oikeanlainen hengitys auttaa unettomuuteen ja korjaa levotonta mieltä.
Hengitysjumppa auttaa astmaatikkoja ja koko kehon hapentarve on
helpompi tyydyttää, kun keuhko-

714010s Posliininmaalaus
36 t 70 €
ke 14.9.-7.12. 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.
714015s Keramiikkakurssi
30 t 63 €
ti 30.8.-8.11. klo 16.30-18.45
Punkaharjun koulu, teknisentyönlk
Keraamikko (AMK)
Marianne Ketolainen
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä
savesta käsinrakentamalla. Opetellaan koristelumenetelmiä ja esineiden lasittaminen. Materiaalit voit
ostaa opettajalta.

KUVATAIDE
Käsityöryhmissä sovelletaan sekä perinteisiä että uusia tekniikoita. Kuva: Merja Kuismanen

714020s Lasinsulatus 12 t 34 €
ti 15.11.-13.12. klo 16.30-18.45
Punkaharjun koulu, teknisentyönlk
Keraamikko (AMK)
Marianne Ketolainen
Valmistetaan Bullseye-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. Ei alennuksia.

717064s Yksinlaulu
– Punkaharju
ke 14.9.-7.12. klo 16-19
Punkaharjun koulu, Väistötila A,
musiikkilk
laulunopettaja Tytti Kankare
Yksilöopetus 12x30 min 150 €.
Kehitetään omaa lauluääntä hengitysharjoitusten, ääniharjoitusten
ja itselle mieluisien laulujen kautta.
Tule rohkeasti mukaan! Ryhmään
ilmoittautuminen ma 15.8. klo 9:00
alkaen Linnalan toimistoon p.015
51180.

KÄDENTAIDOT
715005s Kudonta ja iltakäsityöt
36 t 70 €
to 8.9.-1.12. klo 17-19.15
Tila ilmoitetaan.
Tekstiilityön opettaja
Aune Keinänen
Kudotaan käyttö- ja koristetekstiilejä. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä. Perinteisiä
ja ajankohtaisia käsityötekniikoita esim. makrameesolmeilu, koukkuaminen, sanomalehdestä punottu kori, jouluinen aihe, mahdollisuus tuftaukseen.

717084s Piano,
Kulennoinen
ti 6.9.-29.11. klo 14.15-14.45
Kulennoisten koulu
FM Eino Logren
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. Yksilöopetus 12x15 min 83
€ tai 12x30 min 150 €. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen ma 15.8.
klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p.
015 51180.

Makrameesolmeilu soveltuu myös kukka-amppeleihin.
Kuva: Aune Keinänen

tuuletus tehostuu. Urheilijat ja poliisit keskittyvät hengitystekniikoiden avulla. Ota mukaan oma jumppa-alusta.

TANSSIPÄIVÄT
Kurssi toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

716018s Pranajamajooga,
Hiukkajoki 24 t 58 €
to 15.9.-8.12. klo 15.30-17
Hiukkajoen kylätalo
Tuntiopettaja Tatjana Nokelainen
Pranajamajooga parantaa kehontuntemusta, unenlaatua, hapenottokykyä, immuniteettia, lisää notkeutta, helpottaa kiputiloja ja tasapainottaa kehoa. Ota mukaan
jumppa- tai jooga-alusta. Ryhmä sopii jooga harrastuksen aloittaville.
716021s Kahvakuula,
Kulennoinen 16 t 41 €
to 8.9.-1.12. klo 19-20
Kulennoisten koulu, liikuntasali
Fysioterapeutti, pt, ohjaaja
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.

717011s Tanssin taikaa,
Punkaharju – SENIORIT 4 t 10 €
ma 5.9, 19.9, 3.10. ja 17.10. ( joka
toinen viikko) klo 13.30-14.15
Tila ilmoitetaan.
Tanssinopettaja (YAMK) Mari Kurtti
Tanssin taikaa ja tasapainoa senioreille. Kehonhallintaa, tasapainoja lihaskuntoharjoittelua tanssin lomassa, yksin tanssien ja seisten.
Ilm. viim. ma 1.9.

Kudontaryhmissä tehdään sekä käyttö- että koristetekstiilejä.
Kuva: Merja Kuismanen

717012s Tanssin taikaa,
Punkaharju – LAVIS 4 t 10 €
ma 5.9, 19.9, 3.10. ja 17.10. ( joka
toinen viikko) klo 14.30-15.15
Tila ilmoitetaan.
Tanssinopettaja (YAMK),
Lavis lisenssiohjaaja Mari Kurtti
Lavis-lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin. (Lisätiedot:
www.lavis.ﬁ). Ilm. viim. to 1.9.

ENONKOSKI

714016s Raku-keramiikka
12 t 34 €
la 3.9. klo 10-13.15 poltto la 17.9.
klo 10-16.45 Punkaharjun koulu,
teknisentyönlk
Keraamikko (AMK)
Marianne Ketolainen
Raku on ikivanha japanilainen tekniikka, jossa liekit ja savu synnyttävät mustaa tai vaikkapa kuparinvärisenä välkehtivää keramiikkaa. Töiden poltto tapahtuu ulkona.
Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. Ei alennuksia.

717063s Puruveden Pelimannit
25 t 56 €
la 3.9.-10.12. klo 10.30-14.15
Tila ilmoitetaan.
FM Eino Logren
Soitetaan ja lauletaan sovitettua
kansanmusiikkia ja vanhaa tanssimusiikkia. Kokoontuu noin kerran
kuukaudessa, alkaa la 3.9. Muista kokoontumisista sovitaan ryhmässä. Uudet soittajat tervetuloa
mukaan!

717087s Pianon yksilöopetus,
Punkaharju
to 8.9.-1.12. klo 14-16
Tila ilmoitetaan.
FM Eino Logren
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. Yksilöopetus 12x15 min 83
€ tai 12x30 min 150 €. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen ma 15.8.
klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p.
015 51180.

LIIKUNTA

715015s Hiukkajoen
käsityöryhmä 30 t 63 €
ti 20.9.-29.11. klo 12-14.30
Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo
Tekstiilityön opettaja
Aune Keinänen
Uusia ideoita lankatöihin ja makramee-solmeiluun lisäksi huovutusta
ja kirjontaa sekä jouluista askartelua. Aloitetaan punomalla kori sanomalehdestä.

715020s Puu- ja metallityöt
36 t 70 €
to 8.9.-1.12. klo 17.30-19.45
Punkaharjun koulu, teknisentyönlk
KM Jorma Palo
Valmistetaan puusta ja metallista koriste- ja käyttöesineitä. Lisäksi
huonekalujen entisöintiä.
715025s Verhoilu 40 t 78 €
ma 12.9.-21.11. klo 17-20
Tila ilmoitetaan.
Artenomi Jaana Lundberg
Uudista vanha huonekalu. Voit tehdä joko pienimuotoisen uudistuksen tai perusteellisen verhouksen.
Kankaista ja materiaalihankinnoista sovitaan ensimmäisellä kerralla.
715030s Käsityöryhmä, Vaara
24 t 54 €
to 13.10.-24.11. klo 10-13
Vaaran kylätalo
Tekstiilityön opettaja
Aune Keinänen
Aloitetaan koukkuamalla, ota mukaan 2-päinen koukku ja jämälankoja. Uusia ideoita lankatöihin ja
makramee-solmeiluun, himmeli paperipilleistä ja sanomalehdestä
punottu kori, jouluista askartelua ja
huovutusta.

814005s Lasten kuvataidekurssi 22 t 34 €
ke 14.9.-30.11. klo 15-16.30
Enonkosken koulu, auditorio
Artenomi (AMK) Outi Savolainen
Esikoulu- ja alakouluikäisille tarkoitettu kurssi. Kurssilla tutustutaan
kuva- ja veistotaiteeseen iloisissa merkeissä. Harjoitellaan piirustus ja maalaustekniikoita ja toteutetaan myös kolmiulotteinen teos.
Työt toteutetaan ikätasolle sopivalla tavalla, työturvallisuudesta huolehtien.

MUSIIKKI
817051s Viihdekuoro 24 t 39 €
ma 5.9.-28.11. klo 17-18.30 Enonkosken vanhustentalon kerhotila
Musiikinopettaja Esko Alanen
Uudet ja entiset kuorolaiset tervetuloa!

maksaminen, sähköinen tunnistautuminen, kiinnostavimmat apit.
Oma puhelin mukaan. Kokoontumiset: pe 26.8, ke 31.8, pe 2.9, ke
7.9, pe 9.9, ke 14.9, ke 21.9 ja ke
28.9. Opintosetelialennus yli 63 v.
ja eläkeläisille alennettu hinta.
820025s Tietokoneen siivous
10 t 25 €
to 6.-20.10. klo 15.45-18
Enonkosken koulu, auditorio
Opitaan tietokoneen ylläpitoon liittyvät toimet. Tietoturva, päivitykset, tarpeettomien ohjelmien poisto, koneen nopeuttaminen, tärkeimpien ohjelmien asentaminen,
nettiselaimen lisäosat mm. mainosten torjunta. Ei alennuksia.

KÄDENTAIDOT

Tietotekniikan opettaja
Markku Lybeck

815005s Puutyöt 44 t 63 €
ke 14.9.-30.11. klo 17-20 Enonkosken koulu, teknisentyön lk
Tuntiopettaja Sami Mikkonen
Eri puutyömenetelmiä käyttäen
valmistetaan kalusteita ja pikkuesineitä. Kurssi sopii vasta-alkajillekin
sekä miehille, että naisille.

820024s Seniorien
tietotekniikka 27 t 48 €
ke ja pe 26.8.-28.9. ke klo 15.4518 ja pe klo 15.45-18
Enonkosken koulu, auditorio
Android älypuhelin: perustoiminnot, ylläpito, sosiaalinen media,
Whatsapp, navigaattori, mobiili-

815010s Kudonta ja käsityöt,
Simanala 36 t 56 €
ma 5.9.-28.11. klo 14-16.15
Simanalan kylätalo
Artesaani Merja Kuismanen
Kudontaa yhdessä suunniteltuihin ja rakennettuihin loimiin. Makrameepunonnalla kukkia ja tähtiä.

TIETOTEKNIIKKA

Tuftauksella seinätekstiilejä, tyynyjä ja muita kodintekstiilejä. Virkaten
pitsipalloja ja askartelua jouluksi.
815020s Mosaiikkikurssi
24 t 34 €
ma 3.10.-14.11. klo 9-12
Koskipirtin nuorisotila, Enonkoski
Artesaani Merja Kuismanen
Mosaiikkia kierrätyslaatoista, posliiniastioista ja uusista paloista.
Päällystetään valmiita tai itse muotoiltuja kolmiulotteisia pohjia, esim.
eläinhahmoja. Vaihtoehtoisesti kankaankovetustekniikalla jouluinen tonttu. Kurssi sopii sekä aloittaville että jo mosaiikin salat osaaville oppilaille.

715035s Särkilahden
käsityöryhmä 21 t 48 €
ke 7.9.-19.10. klo 17.15-19.30
Särkilahti, ent. koulu
Artesaani Merja Kuismanen
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoita lankatöihin; makrameesolmeilulla seinäryijyjä, mattoja, kukkia ja
tähtiä. Kirjontaa ristikkopohjaan ja
virkaten pitsipalloja. Jouluisena askarteluna kynttilöiden valua.
715037s Tonttukurssi 12 t 34 €
pe 4.-25.11. klo 12-14.15
Tila ilmoitetaan.
Artesaani Merja Kuismanen
Jouluksi tonttu kotia koristamaan.
Muotoillaan kolmiulotteisia tonttuja rautalangasta ja massasta. Puetaan kierrätysvaattein kankaankovetusainetta käyttäen. Tai vaihtoehtoisesti voi askarrella pienempiä
tonttuja. Ei alennuksia.

Terveysliikunta pitää kuntoa yllä. Kuva: Elmeri Härkönen

Yhdessä tehden syntyy värikkäitä käsitöitä.

815032s Raku-keramiikka
12 t 23 €
la 20.-27.8. klo 10-13.15
Enonkosken koulu, auditorio
Keraamikko (AMK)
Marianne Ketolainen
Raku on ikivanha japanilainen tekniikka, jossa liekit ja savu synnyttävät mustaa tai vaikkapa kuparinvärisenä välkehtivää keramiikkaa.

Töiden poltto tapahtuu ulkona. Esineiden valmistus la 20.8. klo 1013.15. Rakupoltto la 27.8. klo 1016.45. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. Ei alennuksia.
815031s Keramiikka 20 t 29 €
la 10.9.-12.11. klo 10-13.15
Enonkosken koulu, auditorio
Keraamikko (AMK)
Marianne Ketolainen
Valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä savesta käsinrakentamalla. Opetellaan koristelumenetelmiä ja esineiden lasittaminen.
Materiaalit voit ostaa opettajalta. Ryhmä kokoontuu la 10.9, 24.9,
8.10, 22.10. ja 12.11.

LIIKUNTA
816021s Kahvakuula 16 t 24 €
pe 9.9.-2.12. klo 19-20 Enonkosken koulu, alakoulun sali
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt 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.
816030s Jooga,
Enonkoski 16 t 24 €
ke 7.9.-30.11. klo 18-19
Enonkosken koulu, alakoulun sali
HuK, joogaopettaja RYT200, PT
Mariya Loginova
Helppoja kaikenikäisille sopivia
hathajooga liikkeitä. Joogan avulla liikkuvuus ja tasapaino paranevat. Harjoitus rentouttaa kehoa ja
mieltä. Sopii kaikenkuntoisille. Mukaan tarvitset joustavat vaatteet,
jumppa-alustan sekä viltin loppurentoutusta varten. 4.11. ryhmä ei
kokoonnu.
816040s Terveysliikunta,
Simanala 16 t 24 €
ke 14.9.-7.12. klo 17-18
Enonkosken Simanalan kylätalo
Tuntiopettaja Anja Kuuramaa
Monipuolista kuntoliikuntaa terveyden, liikkuvuuden ja peruskunnon ylläpitämiseksi.

SAVONRANTA
MUSIIKKI
517082s Musiikin yksilöopetus
ti 6.9.-29.11. klo 13.30-17.15
Savonrannan koulu, musiikkilk
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Musiikin yksilöopetus 12x30 min,
76 €. Yksilöopetusta kaiken ikäisille pianossa, viulussa, laulussa /
pop-laulussa, kitarassa, bassokitarassa ja rummuissa. Rohkeasti mukaan soiton opiskeluun! Uusien oppilaiden ilmoittautuminen ma 15.8.
klo 9 alkaen Linnalan toimistoon p.
015 51180.
517105s Bändikurssi 24 t 55 €
ti 6.9.-29.11. klo 17.15-18.45
Savonrannan koulu, musiikkilk
Musiikinopettaja Ari Kaartinen
Bändi-/yhtyesoittoa kaikenikäisille nuorista aikuisiin. Yhtyesoiton
opiskelua ja harjoittelua mahdollisia esiintymisiä varten. Myös yksi-

löohjausta eri instrumenteissa. Ohjelmisto soittajien toiveiden mukaan. Bändi voi toimia tarvittaessa säestävänä orkesterina Savonrannan viihdekuorolle. Uusia soittajia / laulajia ja soittimia toivotaan
mukaan bändisoiton ﬁilikseen. Tervetuloa!
517106s Jouhikonsoittokurssi
20 t 56 €
la-su 17.-18.9. ja 19.-20.11.
klo 10-14 Sampola
MuM Eila Hartikainen
Iloisen yhdessäolon merkeissä soitetaan perinteistä savonrantalaista
Villas-mallin jouhikkoa. Kaikki jouhikon omistajat innolla mukaan!
517110s Savonrannan
viihdekuoro 24 t 55 €
ti 6.9.-29.11. klo 18.45-20.15
Savonrannan koulu, musiikkilk
Musiikinopettaja Ari Kaartinen

Kuorossa opiskellaan ja harjoitellaan suomalaisia iskelmä- ja viihdemusiikin kappaleita yksi-, kaksi- tai
jopa kolmiäänisinä kuorosovituksina. Nuotinlukutaito ei välttämätöntä. Kuorossa opit myös äänenkäyttöön liittyviä asioita. Kuoro voi esiintyä tarvittaessa erilaisissa tilaisuuksissa myös yhtyeen säestämänä.

TIETOTEKNIIKKA
520035s Ummikon tietotekniikka, Savonranta 57 t 113 €
la 1.10.-10.12. ja
la 28.1.-13.5.2023 klo 8.30-13.15
Savonrannan koulu, tietokonelk
Tietotekniikan opettaja
Markku Lybeck
Pilvipalvelut, valokuvat, some (Facebook, Instagram), älypuhelimet,
maksuliikenne puhelimella, sähköinen asiointi, ajankohtaiset tietotekniikan aiheet. Kokoontumiset: 1.10,
5.11, 26.11, 10.12. sekä 28.1, 18.2,

18.3, 15.4. ja 13.5.2023. Opintoseteliavustus eläkeläisille ja yli 63 v.
Alennettu hinta 96,05 €

KÄDENTAIDOT
515010s Käsin tekemisen iloa
Rönkkötalo 36 t 70 €
ke 14.9.-7.12. klo 17.45-20.15
Rönkkötalo
Artenomi Anu Redsven
Valmistamme käsitöitä perinteisin
ja ajankohtaisin tekniikoin, neulontaa, virkkausta ja pientä kaunistusta kotiin. Materiaalikulut tehtävän
työn mukaan.
515020s Puutyö- ja
entisöintikurssi 36 t 70 €
ma 19.9.-21.11. klo 17-20
Savonrannan koulu, puutyölk
KM Jorma Palo
Pieniä puutöitä sekä huonekalujen
entisöintiä ja korjausta.

Uusia jouhikkoja.
Kuva: Eila Hartikainen

KERIMÄKI
YHTEISKUNTA
619020s Lukupiiri
kehitysvammaisille 7 t
ti 6.9.-29.11. klo 17-17.45
Lemmenmäen palvelukoti
Tuntiopettaja Maritta Luukkanen
Luetaan yhdessä selkokielisiä kirjoja, tehdään omia tarinoita.
621041s Ikäihmisten
virikeryhmä 24 t
ke 14.9.-7.12. klo 12-13.45
Kerimäen kirjasto, kokoustila
YK Eero Korhonen
Kurssin 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.

MUSIIKKI
617072s Yksinlaulu
ti 13.9.-13.12. klo 16-19 Kerimäen
Koulukeskus A, musiikkilk
Laulunopettaja Tytti Kankare
Yksilöopetus 12x30 min 150 €.
Kehitetään omaa lauluääntä hengitysharjoitusten, ääniharjoitusten
ja itselle mieluisien laulujen kautta.
Tule rohkeasti mukaan! Ryhmään
ilmoittautuminen ma 15.8. klo 9.00
alkaen Linnalan toimistoon p. 015
51180.
617080s Pianon yksilöopetus
ma 5.9.-2.12. klo 15-16.45
Kerimäen Koulukeskus A, lk 5
FM Eino Logren
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta. Yksilöopetus 12x15 min 83
€ tai 12x 30 min 150 €. Uusien
oppilaiden ilmoittautuminen ma
15.8. klo 9.00 alkaen Linnalan toimistoon.

Sopii vasta-alkajille ja aiemmin
posliininmaalausta harrastaneille.
Perehdytään perustyötapoihin ja
tekniikkoihin, kehitetään sommittelua ja luovuutta. Koristelua myös
siirtokuvioilla.

TEATTERI, ILMAISU JA
KIRJALLISUUS
619005s Lapsiteatteri
22 t 50 €
ti 13.9.-29.11. klo 15.30-17
Kerimäen Koulukeskus B, sali
KM Maarit Ahlgrén
Lapsiteatteri alakouluikäisille.
Teemme pienen näytelmän esitettäväksi, luvassa myös erilaisia
hauskoja ilmaisuharjoituksia. Rohkeasti mukaan!
619015s Sanataidepaja
16 t 42 €
ke 14.9.-7.12. klo 18-20
Kerimäen Koulukeskus B, lk 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. Kurssi kokoontuu joka toinen
viikko: 14.9, 28.9, 12.10, 9.11,
23.11. ja 7.12.

KÄDENTAIDOT
614011s Huonekalujen verhoilu/
entisöinti 40 t 78 €
ke 14.9.-23.11. klo 17-20
Kerimäen Monkkari
Artenomi Jaana Lundberg
Perinteistä, teollista verhoilua, om-

pelua, 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.
615005s Kerimäen
päiväkäsityö 33 t 66 €
ti 13.9.-29.11. klo 10-12.15
Kerimäen kirjasto, kokoustila
Artesaani Merja Kuismanen
Makrameesolmeillen kukkia ja tähtiä, tuftausta, jääpalavärjäystä ja
ompelua, kirjontaa ristikkopohjaan
ja mosaiikkia kierrätyslaatoista ja
-astioista. Jouluaskarteluna kynttilänvalua.
615010s Kudonta ja käsityöt,
Makkola 36 t 70 €
ti 6.9.-29.11. klo 18.30-20.45
Päivölä
Artesaani Merja Kuismanen
Kudontaa yhdessä suunniteltuihin
ja rakennettuihin loimiin. Valmistetaan sisustus- ja käyttötekstiilejä erilaisin tekniikoin, mm. makrameesolmeilulla ja tuftauksella seinäryijyjä, tyynyjä tai pieniä koristeita.
615015s Silvolan
käsityöryhmä 20 t 45 €
ke 5.10.-9.11. klo 12-15
Kylätalo Nousula
Artesaani Merja Kuismanen
Massasta muotoillen lintuja tai
muita eläinhahmoja. Lankatöinä
makrameesolmeilua, tuftausta, kirjontaa ristikkopohjaan ja virkaten
pitsivalopalloja. Jouluisena askarteluna kynttilänvalua tai kankaankovetustekniikalla tonttu.

LIIKUNTA
616011s Terveysliikunta 16 t 41 €
to 8.9.-1.12. klo 16.15-17.15
Kerimäen Koulukeskus A, sali
Fysioterapeutti, pt, ohjaaja
Olli-Pekka Pöllänen
Pyritään herättämään kiinnostus liikuntaharrastusta kohtaan ja kehittämään kehon kokonaisvaltaista terveyttä vaihtelevan liikunnan avulla.
616021s Kahvakuula 16 t 41 €
ma 5.9.-28.11. klo 18-19
Kerimäen Koulukeskus B, sali
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt 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.
616025s Työikäisten
kuntosaliryhmä 16 t 41 €
ti 6.9.-29.11. klo 18-19
Kerimäen Liikuntahalli
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt Olli-Pekka Pöllänen
Monipuolista ja tehokasta lihaskuntoharjoittelua terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Yhteinen alkuja loppuverryttely ja kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla. Sopii sekä
naisille että miehille. Ensimmäisellä
kerralla tutustutaan laitteisiin.
616015s Seniorijumppa 16 t 41 €
pe 9.9.-2.12. klo 10-11
Kerimäen Liikuntahalli
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja lihaskunnon
ylläpitämiseksi.

TIETOTEKNIIKKA
620025s Seniorien
tietotekniikka 27 t 75 €
ma 26.9.-28.11. ja 9.1.-8.5.2023
klo 15.45-18 Kerimäen
Koulukeskus B, lk 112, atk-lk
Tietotekniikan opettaja
Markku Lybeck
Kurssilla opiskellaan älypuhelimen
perustoimintoja ja tarpeellisimpia
sovelluksia kuten WhatsApp. Tietokonepuolella mm. tekstinkäsittely ja sähköposti. Puolet kurssista
tietokone- ja puolet puhelinopintoja. Kokoontumiset kerran kuukaudessa: 26.9, 31.10, 28.11 sekä 9.1,
6.2, 6.3, 17.4 ja 8.5.2023. Opintosetelialennus 25 % yli 63 v. ja eläkeläisille. Alennettu hinta 56,25 €

616017s Naisten liikuntakasvatus, Anttola 16 t 41 €
ti 6.9.-29.11. klo 19.30-20.30
Anttolan koulu, sali
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt Olli-Pekka Pöllänen
Yksinkertaista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja lihaskunnon
ylläpitämiseksi.
616023s Kahvakuula,
Anttola 16 t 41 €
ma 5.9.-28.11. klo 19.30-20.30
Anttolan koulu, sali
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt Olli-Pekka Pöllänen
Tarvitset oman kahvakuulan, joka
on tarkoitettu ulkokäyttöön. Naisille suositeltavin kahvakuulan paino
on 6-12 kg ja miehille 10-16 kg.
616020s Niska-hartiajumppa
Silvola 8 t 27 €
ke 7.9.-30.11. klo 11.30-12
Kylätalo Nousula
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt Olli-Pekka Pöllänen
Liikkeet tehdään tuolilla ja tuolia
apuna käyttäen sekä seisten. Sopii myös liikuntarajoitteisille ja taukojumpaksi kotona taikka työssä.
Laskutus kurssimaksulla 27 € tai
kertamaksulla 3 € käteismaksulla
suoraan ohjaajalle, jolloin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
616018s Naisten ja
miesten liikuntakasvatus,
Makkola 16 t 41 €
Ryhmän alkamisesta ilmoitetaan.
Makkolan Päivölä
Monipuolista ja tehokasta kuntoliikuntaa terveyden ja peruskunnon ylläpitämiseksi. Ota oma matto mukaan.

TANSSIPÄIVÄ
Kurssi toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

KUVATAITEET JA
MUOTOILU
614005s Posliininmaalaus
40 t 78 €
ma 19.9.-28.11. klo 12-15
Kerimäen Monkkari
Tuntiopettaja Leena Herttuainen

616027s Seniorikuntosali 16 t 41 €
ke 7.9.-30.11. klo 10-11
Kerimäen Liikuntahalli
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja,
pt Olli-Pekka Pöllänen
Ohjausta kuntosalilaitteiden turvalliseen käyttöön. Sisältää alkulämmittelyn ja venyttelyt. Ohjattua kuntoilua rauhalliseen tahtiin. Sopii sekä
naisille että miehille. Ensimmäisellä
kerralla tutustutaan laitteisiin.

Kehyskudonnassa syntyy pienessä tilassa vaikkapa pässejä. Kuva: Aune Keinänen

617014s Tanssin taikaa,
Kerimäki – LATTARIT 4 t 10 €
ma 5.9, 19.9, 3.10. ja 17.10.
klo 16.30-17.15
Kerimäen Koulukeskus A, sali
tanssinopettaja (YAMK),
lisenssiohjaaja Mari Kurtti
Latinalaistanssirytmejä- tanssia,
tekniikka, hikeä ja hymyä. Lähdetään liikkeelle alkeista ja tanssitaan
yksin. Ilm. viim. to 1.9.

