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VUOSIKERTOMUS 2021

Anna-Kristiina Mikkonen aloitti toiminnanjohtaja, rehtorina 1.8.2021.
Linnalan kuvataidekoulun Eskarikuvislaisten (4–6 v.) rakentelemia taloja
Kultakutri ja kolme karhua -tarinan mukaan. Teokset olivat esillä kevätnäyttelyssä.
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KATSAUS VUOTEEN 2021
Vuoden alussa 2021 koronapandemia sulki Linnalan ovet muutamaksi kuukaudeksi ja epävarma yleistilanne vaikutti kokonaisuudessaan kaikkiin toimiin sekä ihmisten liikkuvuuteen vuoden aikana. Yleisesti
ottaen alkuvuosi mentiin etäopetuksen ja osittaisten sulkujen kanssa ja epävarmuuden tunne heijastui
koko vuoden tulokseen. Opiston kurssimaksutuotot alittivat budjetin huomattavasti. Leikkikoulun vuosi
oli toiminnallisesti normaali, ehjä kokonainen vuosi, mutta ryhmästä suuri osa siirtyi esikouluun ja lapsitilanne sukelsi ennennäkemättömästi kesän alussa. Syksyn aikana leikkikoulun paikat saatiin täyteen ja
yhteistä Setlementtipäiväkotien brändityötä jatkettiin innolla. Leikkikoulun vuosi kuitenkin taloudellisesti oli ennustettua vaikeampi. Kaikkinensa koronapandemian ja epävarmuuden hinta oli vuoden taloudelliselle tulokselle raskas.
Setlementin ja opiston pitkäaikainen toiminnanjohtaja ja rehtori Tapio Keskinen ilmoitti alkuvuodesta
eläköityvänsä ja hallitus käynnisti uuden toiminnanjohtaja, rehtorin rekrytoinnin. Keskinen siirtyi hyvin
ansaituille eläkepäiville 31.7.2021 ja uutena toiminnanjohtaja, rehtorina aloitti 1.8.2021 YTM Anna-Kristiina Mikkonen, jolla on pitkä setlementtitausta niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Syksyllä 2021 lukukausi saatiin kokonaisuudessaan vedettyä niin sanotusti normaaleissa olosuhteissa.
Hallinnossa sisäisesti käynnistettiin ICT-asioihin liittyen kehittämisprosesseja. Opiston kurssit kiinnostivat
myös uusia harrastajia ja eritoten kielten yksilöopetus ja sijoittamisen kurssit olivat suursuosiossa. Vuosien tauon jälkeen, kotitalous teki paluun kurssitarjontaan. Setlementtityön arvot ja osallisuus näkyivät
erinomaisesti vuoden lopun ”Ikäihmisten joulupuu” -keräyksessä, joka saavutti ennennäkemättömän
suosion kaupunkilaisten kesken. Lämmin kiitos lahjoittaneille ja yhteistyökumppaneille upean kampanjan onnistumisesta.
Linnalan Setlementin alueellinen ulottuvuus ja vaikuttavuus kiteytyy numerosarjaan 3000 opiskelijaa,
300 opintoryhmää, 30 toimipistettä. Linnala on alueellisesti merkittävä, opiskelijamäärältään mitattuna
Savonlinnan kaupungin suurin oppilaitos. Linnala tarjoaa jokaiselle jotain, vauvasta vaariin. Englanninkielipainotteisesta leikkikoulusta seniorien päivätoimintaan. Linnalan vuoden 2021 yksi lukuisista tähtitarinoista on 96-vuotias Martti, joka käy älypuhelimen käyttöä opiskelemassa meillä. Linnala on hyvän olon
kohtaamispaikka, kaikille, niin työntekijöille, opiskelijoille kuin muille kävijöille.

Anna-Kristiina Mikkonen
toiminnanjohtaja, rehtori
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LINNALAN SETLEMENTIN PALVELUT
Linnalan Setlementti järjestää koulutus- ja sosiaalipalveluita. Laajin toimintamuoto on kansalaisopisto eli
Linnalan opisto, joka toimii seutuopistona Savonlinnan eri taajamissa sekä haja-asutusalueella. Lisäksi
Enonkosken kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Linnalalta. Linnalan toimintamuotoihin kuuluvat myös
englantipainotteinen varhaiskasvatusyksikkö eli Linnalan leikkikoulu, senioreiden päivätoiminta (Linnalan seniorikeskus), omaishoidontuki, vapaaehtoistoiminta ja monikulttuurinen työ (Kansainvälinen kohtaamispaikka).

HALLITUS
Hannu Kurki, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Johanna Heikka, yliopistonlehtori, varapuheenjohtaja
Tuula Hanski, isännöitsijä
Pekka Lötjönen, ylikonstaapeli
Anna-Kristiina Mikkonen, YTM, 31.7.2021 asti
Ulla Nokelainen, FM
Juha Räisänen, diakoniatyöntekijä
Riitta Sipinen, TtM
Tuukka Suomalainen, metsäpalveluyrittäjä
-------------------------------------------------------Tapio Keskinen, toiminnanjohtaja, rehtori, esittelijä, 31.7.2021 asti
Anna-Kristiina Mikkonen toiminnanjohtaja, rehtori, esittelijä 1.8.2021 alkaen
Päivi Harjusalmi, kielten pääopettaja, henkilöstön edustaja (opettajat)
Marja-Leena Hasselqvist, koulutussihteeri, henkilöstön edustaja (muu henkilökunta)
Hallitus kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 89 asiakohtaa. Kevätkokous oli 14.4.2021 ja syyskokous
3.11.2021.

YHDISTYKSEN JÄSENET
Jäseneksi otetaan henkilö tai yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimii sen toteuttamiseksi. Jäsen voi vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja kehittää sitä mm. osallistumalla yhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin. Jäsenyys on osoitus halusta tukea avointa inhimillistä kasvua. Jäsenmaksu yksityishenkilöiltä on 10 €/vuosi ja yhteisöiltä 40 €/vuosi. Vuonna 2021 jäseniä oli 35 ja yhteisöjäseniä 3.

YHTEISTYÖ
Setlementti kehittää yhteistyötä ja verkostoja paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja tarvittaessa
myös kansainvälisesti. Keskeisiä seudullisia yhteistyökumppaneita olivat Savonlinnan kaupunki, Enonkosken kunta, Savonlinnan seurakunta, oppilaitokset, Itä-Savon sairaanhoitopiiri SOSTERI, kirjastot, kyläyhdistykset ja paikalliset järjestöt. Yhteistyötä tehtiin myös Suomen Musiikkioppilaitosten liiton, Taiteen perusopetusliiton sekä muiden setlementtien ja kansalaisopistojen kanssa.
Toimintaa rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Aluehallintovirasto, Etelä-Savon ELYkeskus, STEA, Savonlinnan seurakunta ja Suomen Setlementtiliitto. Linnalan Setlementti ry on Suomen
Setlementtiliitto ry:n, Kansalaisopistojen liiton (KOL), Savonlinnan Kuvataidekoulun Tuki ry:n, Suomen
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lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n, Sivistystyönantajat ry:n ja Hyvinvointialan liitto ry:n jäsen.

TALOUS
Talouden osalta Linnalan Setlementin vuosi oli alijäämäinen -74 288,16 €. Suuren alijäämän syinä olivat
leikkikoulun tilanteen jyrkkä muutos ja opiston kurssimaksutuottojen romahtaminen koronan takia.
Vertailun vuoksi edellisen vuoden tulos oli ylijämäinen 6 352 €, vaikka sekin oli jo ns. koronavuosi.
Leikkikoulun toiminta oli alijäämäistä -25 431,23 € johtuen lapsimäärän vähentymisestä. Leikkikoulu
maksoi opistolle tilojen hoidosta ja taloushallintopalveluista yht. 18 174,96 €. Seniorikeskus sen sijaan
pääsi ylijäämäiseen 2 832,02 € tulokseen johtuen kaupungin myöntämästä vuokran alennuksesta seniorikeskukselle 1.1.–31.5. sekä täydestä 33 000 € vuokra-avustuksesta.
Vuokratuottoja kertyi 28 789,50 €. Kannatusyhdistyksen alainen toiminta jäi kuitenkin 13 969,86 € alijäämäiseksi.
Opiston toiminnan tulorahoituksen muodostivat valtionosuus 578 090 €, valtion erillinen korona-avustus 27 000 €, Savonlinnan kaupungin avustukset opistolle yht. 186 518 €, kaupungin myöntämät kuvataidekoulun tilojen vuokra-avustus 27 550 € ja kuorotoiminnan avustus 14 900 €. Enonkosken kunnan
avustus opistotoimintaan oli 23 500 €. Opiston kurssimaksut ja muut tuotot olivat yht. 375 967 €, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna -77 082 €. Opiston alijäämä ennen yleisavustuksia oli -878
934,81 € ja yleisavustuksia saatiin 815 108 €. Opisto ei pystynyt pitämään kaikkia valtionapuun oikeutettuja tunteja vuonna 2021. Valtio on kuitenkin ilmoittanut, ettei se peri valtionosuuksia vuodelta
2021 takaisin. Tilauskoulutusmyynti oli kuluneena vuonna 7 346,70 €. Kaupungin kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella hankittiin yhden henkilön työpanos opiston käyttöön (kädentaitojen opettaja).
Linnalan Setlementti ry:n tekemä OP Private-sijoitusten hoitosopimus Suur-Savon Osuuspankin kanssa
oli voimassa koko vuoden.
STEA:n rahoittamina jatkuivat Omaishoidontuen ja vapaaehtoistyön koordinoinnin hanke (Ak3), Kansainvälinen kohtaamispaikka - monikulttuurisen työn hanke (Ak4) sekä Paikka auki -hanke, jonka rahoituksella yksi nuori palkattiin oppisopimuksella (lähihoitaja) järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin seniorityöhön syksyllä 2021. Omaishoidontukityötä avustivat myös kaupunki 3 542 eurolla ja Savonlinnan seurakunta 2 000 eurolla. Lisäksi kaupunki avusti maahanmuuttajatyötä 3 542 eurolla.

TOIMISTO
Toimiston henkilökunnan vakanssit olivat täytettyinä vuoden 2020 tasoisina myös kuluvana vuonna.
Talouspäällikön ja kurssisihteerin tehtävät hoidettiin osa-aikaisina (molemmat 60 %:n työsuhteessa),
koulutus- ja toimistosihteerien ja asiakasneuvojan vakanssit olivat kokoaikaisia. Toimistopalvelut ovat
mitoitetut koko setlementin käyttötarpeen mukaan. Toimisto tekee oman työn ohessa myös kurssisuunnittelua: liikunta ja tanssi, yhteiskunta ja kansalaistaidot, teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus. Toimiston
aukioloajat on porrastettu lukukausien mukaan palvelemaan asiakasvolyymeja eri aikoina mahdollisimman joustavasti. Toimistosihteeri hoitaa myös Kiinteistö Oy Linnalankulman taloushallintopalvelut.
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KIINTEISTÖNHUOLTO
Opiston, leikkikoulun ja seniorikeskuksen tilojen siivous hoidettiin omana työnä mutta kuvataidekoulun
siivouspalvelut ostettiin Savotek Oy:ltä. Muut kiinteistönhuoltopalvelut hankittiin Kiinteistö Oy Linnalankulman kautta ja hoidettiin ostopalveluna Savotek Oy:ltä.

VIESTINTÄ
Linnalan kausiesite julkaistiin kaksi kertaa lukukausien alkaessa maakuntalehti Itä-Savon mainosliitteenä. Linnalan yleisesite toimii yleistiedotteena toiminnasta. Tapahtumista ja opiston kursseista toimintakausien aikana tiedotettiin viikoittain Linnalan palstalla Itä-Savossa sekä Puruvesi-lehdessä. Nettisivut ja sosiaalinen media palvelivat verkossa tapahtuvaa viestintää.

Linnalan opisto ja opetusalat
Linnalan opisto on yleissivistävää koulutusta antava vapaan sivistystyön oppilaitos, kansalaisopisto, joka
järjestää myös tilauskoulutusta, tapahtumia ja kehittää toimintaansa erilaisilla hankkeilla. Koulutuksen
tavoitteena on yksilön monipuolinen kehittyminen, elämänhallinta ja yhteisöllisyys. Taiteen perusopetusta järjestetään yleisen oppimäärän mukaisesti kuvataiteessa ja käsityössä (Linnalan Kuvataidekoulu)
sekä musiikissa. Opisto työllistää päätoimisen henkilökunnan lisäksi vuosittain 70-100 tuntiopettajaa.
Opetustunteja annettiin toimintavuonna yhteensä 11 073. Valtionosuus oli saatu 11 521 tuntiin, jota tavoitetta ei saavutettu koronatilanteen takia. Opintoryhmiä on vuosittain n. 300 / lukukausi, toimipisteitä
30 ja netto-opiskelijoita keskimäärin 3000, toimintavuonna netto-opiskelijoita oli 2395.
Linnala on merkittävä tapahtumajärjestäjä seudulla, vaikkakin koronatilanteen takia tapahtumien
määrä ja yleisön määrä pienenivät. NormaalivuoLINNALAN OPISTON TAPAHTUMAT
sina tapahtumien määrä on ollut n. 120/vuosi ja
kpl yleisöä
osallistujamäärä niihin n. 10 000.
Kurkistuskortti-käytäntö toimii normaalisti avoimet ovet -periaatteella maaliskuussa ja marraskuussa, ja se mahdollistaa asiakkaille tutustumisen opintoryhmiin. Toimintavuonna molemmista
kurkistuskuukausista luovuttiin koronapandemian takia.

Yleisluennot
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116

Kielikahvilat

9

125

Näyttelyt

2

330

15

1 186

Linnalan teatteriesitykset

6

155

Runomatineat

5

249

Opiston retket

1

34

45

2 195

Konsertit ja muut musiikin tilaisuudet

Yhteensä

Tutkintotavoitteisen koulutuksen avulla opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa eriasteisia yleisesti hyväksyttyjä tutkintoja. Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen tutkinto. Savonlinnassa YKIn suorituskielet ja tasot ovat englanti, espanja, italia,
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ranska, ruotsi, saksa ja venäjä perus- ja keskitason tutkinnot, suomi perus-, keski- ja ylin taso. Kuvataiteen
ja käsityön taiteen perusopintoja oli mahdollista opiskella Linnalan kuvataidekoulussa. Musiikin taiteen
perusopetuksessa oli mahdollisuus suorittaa musiikin yleisen oppimäärän mukaiset opinnot.
Opetushallituksen opintoseteliavustusta saatiin 4 500 €. Opintoseteliavustus on tarkoitettu aikuisopiskelusta perittäviä maksuja korvaavaksi järjestelmäksi vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Kurssimaksualennukset kohdennettiin tietotekniikan kursseihin, joista seniorit (yli 63 v.) ja eläkeläiset saivat 25 % alennuksen. Kevätkaudella avustusta kohdennettiin Englannin perustason kurssi venäläisille -opintoryhmään ja syyskaudella kahteen Puhutaanpa suomea S2 -kurssiin.
Laatutyötä tehdään Linnalan opistossa CAF-järjestelmän avulla. Yhteinen arviointimalli (CAF – Common
Assessment Framework) on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Kansalaisopistojen CAF sisältää itsearvioinnin rakenteet ja välineet sen suorittamiseksi. Strategisen työn aloittaminen linjattiin toimintavuonna. Laatutyöryhmään kuuluvat rehtori, koulutussihteeri, taideaineiden
pääopettaja ja tietotekniikan tuntiopettaja.
Opetushallituksen rahoittama Oma polku -hanke päättyi maaliskuussa. Rahoitus tuli teemasta Vapaan
sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen. Hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen työpajatoimintaa savonlinnalaisille osatyökykyisille työttömille, määräaikaisella eläkkeellä oleville ja vaikeasti työllistyville henkilöille. Lisäksi hanke avusti vapautuvia vankeja ja
yhdyskuntaseuraamustuomiota suorittavia henkilöitä tuottamalla henkilökohtaista tukea ammatillisessa
koulutuksessa selviämisessä sekä arjen asumisen tukea koevapauden yhteydessä. Toiminta toteutettiin
yhteistyössä Sulkavan vankilan ja Mikkeli-Savonlinnan alueen yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa.
Toimintaan haettiin jatkohanketta, mutta rahoitusta ei saatu.

Musiikin opetusala
Paluu etäopetukseen
Musiikinopetus vuoden alkaessa ehti toimia normaaliin tapaan vain muutaman viikon, kunnes kokoontumisrajoitukset tulivat jälleen voimaan. Suurin osa opetuksesta siirtyi verkkoon zoomin tai WhatsAppin
välityksellä, mutta soitinryhmien kohdalla etäopetus ei ollut mahdollista ja kuorojenkin toiminta, jossa
nimenomaan yhdessä laulaminen on tärkeää, jäi vähäisemmäksi. Välillä onneksi sentään alaikäisten yksilöopetus lähiopetuksena oli sallittua, mutta aikuiset joutuivat jatkamaan harrastustaan kotioloista käsin. Opiskelijoita etäopetus ymmärrettävästi harmitti, mutta toisaalta moni oli kovin kiitollinen siitä, että
rakasta harrastusta pystyi edes jotenkin jatkamaan. Yksilöopetuksessa etäopetus toimi lähes yhtä hyvin
kuin lähiopetus, mutta lauluryhmien kohdalla etäopetus oli enemmänkin laiha lohtu siitä, mitä yhdessä
laulaminen parhaimmillaan on. Valitettavasti rajoitusten vuoksi kevään tuntimäärä jäi kovasti alle suunnitellun, kun kaikkea opetusta ei verkon välillä voitu toteuttaa.
Et ole yksin -musiikkivideo
Etäopetuksen lomassa musiikin pääopettaja Heidi Laasanen sai ajatuksen säveltää ja sanoittaa koronaajan lohtulaulun. Heidi opetti laulun zoomin kautta Kaiku-kuorolaisille sekä muutamille lauluoppilailleen,
jotka puolestaan äänittivät kotonaan omat lauluosuutensa puhelimillaan. Jari Vähkyrä teki laulun taustat
ja Heidi editoi siihen jokaisen laulajan osuudet sekä teki myös oman lauluraidan. Lopuksi jokainen laulaja
videoi itsensä puhelimellaan kotona laulamassa kappaletta, ja Pasi Massinen editoi videoleikkeistä valmiin videon. Video julkaistiin Linnalan YouTube-kanavalla 19.3. saaden laajasti positiivista huomiota mm.
Itä-Savo -lehdessä sekä Kansalaisopistojen liiton uutiskirjeessä.
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Syyslukukausi alkoi musiikin ilmoittautumisten osalta melko varovaisesti korona- ja etäopetushuolen
vuoksi, ja useampi suunniteltu kurssi peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Onneksi esimerkiksi Häpeästä hiljaiset -teemailta saatiin lopulta toteutettua, kun luento siirrettiin verkkoon ja osallistumismahdollisuus avautui ihmisille ympäri Suomea. Kurssi keräsi lyhyessä ajassa runsaasti ilmoittautumisia. Eräs savonlinnalainen osallistuja kiitti jälkeenpäin sähköpostitse hyvästä ja tarpeellisesta luennosta
sekä harmitteli, että varsinainen työpajaosuus jouduttiin perumaan liian vähäisen osallistujamäärän
vuoksi.
Kuluneena vuonna Linnala tarjosi musiikinopetusta yhteensä 2426 tuntia, josta 698 tuntia oli ryhmäopetusta ja 1728 laulun sekä soiton yksilöopetusta. Soitonopetusta tarjottiin pianon (klassinen ja vapaa säestys), viulun, huilun, harmonikan, kitaran, sähköbasson ja rumpusetin kursseilla.
Konsertit ja tapahtumat
Kevätkaudella konsertteja ja tapahtumia ei pystytty järjestämään
koronarajoitusten vuoksi. Kevään oppilasmatinea toteutettiin kuitenkin striimaamalla 31.3. Syyskaudella konsertteja päästiin järjestämään rajoitetuin yleisömäärin, ja osa konserteista toteutettiin
suljettuina tilaisuuksina kutsuvieraille.
Hanketoimintana alkanut Laulua hoivakoteihin –vapaaehtoistoiminta jatkui Linnalassa aina rajoitusten niin salliessa. Toimintaa
ohjasi eläkkeelle jäänyt musiikinopettaja Maija Keskinen.
Syyskaudella musiikin pääopettaja Heidi oli mukana Savonlinnan
seudun luovien alojen ammattilaisten Rajoilla-ryhmän kokouksissa, joissa suunniteltiin yhteinen joulukalenteritempaus. Luukuista paljastui aina jonkin toimijan ilmaistapahtuma, ja Linnalalta
oli musiikin osalta kaksi luukkua: Ikävä omia maita -laulelmakonsertti 5.12. ja Jouluksi laulukuntoon! -kurssin kaikille avoin opetuskerta 14.2.
Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet
31.3.2021
13.6.2021
20.6.2021
9.10.2021
17.10.2021
24.10.2021
31.10.2021
14.11.2021
24.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
29.11.2021
5.12.2021
6.12.2021

Maalismatinea, Linnalan soitinopiskelijoiden oppilaskonsertti, Linnala-sali, striimi
Karaokekurssin konsertti - Kepeästi kesään, Linnala-sali, Rauni Tietäväinen
Tuomien tuoksua - Retrotyttöjen kesäisten laulujen konsertti, Linnala-sali, Maija Keskinen
"On hetki ystävien..." naiskuoro Bel Canton syyskonsertti, Kulttuurikellari, Leena Astikainen
"Jälleen lähtee laulu soimaan" -konsertti, Retrotytöt, Linnala-sali, Maija Keskinen
Viihdekonsertti "Varisevat lehdet" - Voitto Torpakko, Linnala-sali
Karaoketanssit, Linnala-sali, Rauni Tietäväinen
Isänpäiväkonsertti, lapsi- ja nuorisokuorot, Leena Astikainen, Linnala-sali
Tonttusoitto, Linnalan soitinopiskelijoiden oppilaskonsertti, Linnala-sali
Swinging Christmas -konsertti Bel Canto, Kulttuurikellari, Leena Astikainen
Joulukonsertti, Tuomiokirkko – Bel Canto, Iloinen lapsikuoro, Leena Astikainen
Kissa vieköön! -yhteislauluilta Kaiku-kuoron kanssa, Linnala-sali, Heidi Laasanen
Ikävä omia maita -laulelmakonsertti, Linnala-sali, Heidi Laasanen ja Jukka Laaksonen
Joulukuun juhlaa! - lauluja adventista jouluun, Tuomiokirkko, Leena Astikaisen lauluoppilaat
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Kielten opetusala
Ryhmä- ja/tai yksilö/pariopetuksena tarjottiin arabiaa, englantia, espanjaa, italiaa, ranskaa, ruotsia, saksaa, suomea (S2), venäjää ja viroa. Tukiviittomien alkeisiin sekä venäjänkielisille suunnatulle englannin
kursseille ei enää riittänyt kysyntää. Helmikuussa heikentynyt koronavirustilanne muutti kurssit etäopetukseksi. Uutuutena tarjotulle, kielistudiossa toteutettavaksi aiotulle englannin Tankerosta taitajaksi ääntämiskurssille tilanne oli erityisen haastava. Kieltenopettajat pystyivät kuitenkin vastaamaan muutokseen erinomaisesti eikä kursseja jouduttu peruuttamaan, mutta kaikki opiskelijat eivät halunneet tai
voineet etäopetukseen osallistua. Koska kurssit aloitettiin lähiopetuksena supistetulla opiskelijamäärällä
turvavälit säilyttäen, näkyi se luonnollisesti jo sisäänottomäärissä.
Kansainvälisen kohtaamispaikan kanssa
yhteistyössä järjestettiin edelleen Venäjää
venäläislapsille -kurssi. Syksyllä OPH:n
opintosetelirahoituksella perustettu Puhutaanpa suomea S2-kurssi osoittautui niin
suosituksi, että sille perustettiin rinnakkaisryhmä. Suomen yksilöopetus palveli
erityisesti kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jääviä työssäkäyviä maahanmuuttajia, muiden kielten yksilöopetus tiiviimpää etenemistä tai erityisalojen kieltä tarvitsevia. Yksilöopetus näyttää tuovan opistoon erityisesti miesopiskelijoita, ja etäopetus on osalle yksilöopiskelijoista normaalioloissakin ainoa tapa osallistua kielikoulutukseen. Ryhmäopetuksessa tasolta toiselle etenevä kurssijatkumo on pystytty turvaamaan melko pitkälle. Vuorotyötä tekevien osallistumismahdollisuudet säilytettiin järjestämällä englannin ja espanjan rinnakkaisryhmiä päivä- ja iltaopetuksena.
Open Badge -osaamismerkkejä myönnettiin 12 italian (taso A1), espanjan (B1-2), viron (A1-2) sekä englannin (A1-2, B1) kielissä. Taidelukion kanssa käynnistetyn yhteistyön myötä kaksi heidän opiskelijaansa
sai italian osaamismerkistä kurssisuorituksen lukioon. Kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi esitteli kielten
osaamismerkkejä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (TIEKE) koulutuksessa maaliskuussa sekä
SUKOLin (Suomen kieltenopettajien liiton) vapaan sivistystyön päivillä huhtikuussa. Hän osallistui myös
Kansalaisopistojen Liiton (KoL) työryhmään, joka hyödynsi osaamismerkkien kriteereitä KOSKI-tietovarantoon liittyvien kielten ePerusteiden laatimisessa. KOSKI-kelpoisia kielikursseja ei Linnalassa vielä
päästy aloittamaan järjestelmän teknisen keskeneräisyyden vuoksi.
SUKOLin Päivi Harjusalmelle myöntämän Vuoden kieliteko 2020-palkinnon pohjalle perustetusta rahastosta jaettiin ensimmäinen kurssistipendi englannin opiskelija Marja Poutaselle. Rahaston tarkoituksena
on tukea ja kannustaa Linnalan opiston kieltenopiskelijoita. Tätä tarkoitusta rahasto toteuttaa myöntämällä vuosittain yhden stipendin aktiiviselle Linnalan opiston kieltenopiskelijalle, joka opiskelee tavoitteellisesti ja ahkerasti, hyödyntää oppimistilanteet tunnilla ja opiskelee myös itsenäisesti sekä edistyy
opinnoissaan omista lähtökohdistaan katsottuna hyvin.
Yleisiin kielitutkintoihin ilmoittautui 75 kokelasta (englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, suomi). Kielikahvila Café Lingva ehti kokoontua keväällä kerran ennen koronataukoa sekä syksyllä neljästi. Osallistujia
oli 15-39 illassa englannin ja suomen pöytien ollessa suosituimpia. Kaiken kaikkiaan käyntejä oli 125.
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Omaa osaamistaan kieltenopettajat kehittivät eri alueilla. Tuntiopettajista Frédéric Baduel osallistui
Ilona IT:n & KOL:n Adobe Connect-Meet-Teams-Zoom-kurssille. Katja Pajarinen-Mohamed kävi KoL:n Arviointiosaamisen webinaarin, Opettaja hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentajana -koulutuksen (JAMK),
Innosta opiskelija osaamisperustaisuuteen -webinaarin (KoL); lisäksi EVERET-hankkeen seuraavat koulutukset: Zoom ja Padlet, Teams ja Padlet, Oppimisen aktivointi, Kuvat ja interaktiiviset sisällöt opetuksessa
(OMNIA). Kielten pääopettaja osallistui seuraaviin KoL:n koulutuksiin: Osaamisperusteisuuden teemapäivä, Arviointiosaamisen webinaari, Innosta opiskelija osaamisperustaisuuteen sekä Saavutettava ja
matalan kynnyksen kansalaisopisto -hankkeen aloituskoulutus.
Vuosina 2021–2022 Linnala koordinoi Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksella toteutettavaa
hanketta Maltomerkilöi karjalakse – karjalan kielen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteistyökumppaneita ovat Ilomantsin kansalaisopisto ja Joensuun seudun kansalaisopisto. Hankkeen tarkoituksena on kehittää digitaaliset osaamismerkit kansalaisopistojen karjalan kielen opetukseen, perehdyttää opistojen henkilöstöä osaamisperusteiseen arviointiin sekä tukea vähemmistökielen osaamisen näkyväksi tekemistä.

Liikunnan, tanssin ja hyvinvoinnin opetusala
Linnalan liikuntakurssit tarjoavat monipuolisen mahdollisuuden osallistua kuntotasonsa ja ikänsä mukaiseen ryhmään. Kurssitarjonnassa tiedostetaan liikunnan tärkeys ennaltaehkäisijänä, jolloin liikuntakyvyn ylläpito korostuu parantaen työikäisillä työkykyä ja hyvinvointia sekä seniori-ikäisillä lihaskuntoa
ja jäsenten liikkuvuutta – kannustaen lisäksi omaehtoisesti liikkumaan säännöllisesti ympäri vuoden. Liikuntaryhmiin osallistuminen on monille myös sosiaalinen tapahtuma, sillä on mukava tulla tuttuun porukkaan ja vaihtaa päivän kuulumisia.
Pehmeämmät liikuntamuodot ovat selkeästi trendi, esimerkkinä kehonhuolto, jossa on pidemmät venytykset ja rauhallinen musiikki. Viikon suosituimmat liikuntapäivät olivat maanantai ja torstai. Rentouttaville kursseille, kuten erilaiset joogalajit ja syvävenyttely, tultiin usein suoraan töistä, jolloin saatiin ns.
omaa aikaa irrottautumalla arjen kiireistä ”omalle tutulle paikalle rentoutumaan työpäivän jälkeen”, totesivat monet. Miesten osuus ryhmissä pysyi vakiona, mm. kuntonyrkkeily ja miesten oma ukkojumpparyhmä vetivät miehiä mukaan. Kevätkaudella lähiopetus liikuntakurssien osalta jäi muutamien ryhmien osalta hyvin lyhyeksi, ja osa ryhmistä jatkui kesäkuulle asti. Etäopetusta tarjottiin YouTuben kautta
(nauhoitetut videot) kehonhuoltoryhmien osalta ja
WhatsAppina syvävenyttelyn osalta. Syyslukukaudella ryhmät pystyttiin pitämään normaalisti ilman
pandemiakatkosta. Havaittavissa oli vielä syyslukukaudella 15–20 %:n opiskelijavaje.
Työnantajan henkilöstölleen kustantamat työhyvinvoinnin maksuedut (mm. Smartum-, Tyky-, Epassi) olivat edelleen käytössä ja suosittu maksutapa. Jumpparyhmissä oli kausimaksun ohella kertamaksumahdollisuus, joka oli hyvä vaihtoehto vuorotyöläisille ja satunnaisille tai aktiiviliikkujille, jotka
voivat hyödyntää eri ryhmiä ja eri kokoontumisaikoja useamman kerran viikossa ilman ennakkoilmoittautumista. Liikuntaryhmät toimivat Linnalan
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omissa tiloissa ja taajama-alueen liikuntasaleissa (Kellarpellon ja Pihlajaniemen sekä Kallislahden koulu).
Kuntosaliryhmät toimivat KuntoGym:n tiloissa ja vesiliikuntaryhmät SpaCasinon allastilassa.
Liikunnan kurssitarjontaan kuuluivat monipuoliset jumpat, kehonhuolto-syvävenyttely, erilaiset joogat
(astangajooga, hathajooga, kundaliinijooga, vijnanajooga), kuntosaliharjoittelu, kuntonyrkkeily, LAVISlavatanssijumppa ja vesiliikunta. Suosikeiksi nousivat seniorijooga, syvävenyttely, kehonhuolto sekä senioreille suunnatut Virkeyttä aamuun ja Kevyesti kuntoon -liikuntaryhmät. Kellarpellon kuntojumppa oli
kertamaksullisista ryhmistä edelleen suosituin. Kevätlukukauden uusista kursseista esille nousi lempeää
joogaa etänä ja juoksukoulu. Syyslukukaudella uusista kursseista vijnana-jooga löysi uusia osallistujia.
Tanssiryhmien määrä ja kävijäkunta vakiintui iloiten rytmillisestä liikuntamuodosta, joihin sisältyi erilaisia yksin tanssittavia tanssilajeja valssista latinotansseihin. Yli 60-vuotiaille kohdennettiin omat tanssiryhmät. Torstaisin kahden lattariryhmän suosio oli runsasta ja muutamia osallistujia jäi varasijoille. Senioritanssikin (ikäihmisten seuratanssi) löysi omat tanssijat, ryhmä pidettiin yksintanssittavana ryhmänä. Kevät- ja syyslukukaudella pyörähdeltiin paritanssin tahdeissa perjantai-iltaisin oman tutun parin kanssa.
Hökkyrät-kansantanssiryhmässä tanssitaan suomalaisia kansantansseja ja suomalaiseen kansantanssiperinteeseen pohjautuvia tansseja. Esiintymiset jäivät toimintavuonna väliin pandemian takia.
Linnalan Liikunta -Facebook-ryhmä toimi ajankohtaisena kanavana tiedottaa liikunnan kurssitoiminnasta myös uusille osallistujille. Menovinkit ja ihmisten välinen ”puskaradio” olivat myös hyviä kanavia
ilmoitella uusista ryhmistä.

Tietotekniikan opetusala
Etäopiskelua, joka oli opiskelumuotona jo aiempina vuosina, jatkettiin alkuvuonna 2021. Ryhmät, joille
etäopiskelu oli mahdollista, kokoontumiset pyrittiin pitämään suunnitellusti. Kokemukset etäopiskelusta
ovat pääosin myönteisiä, kunhan edellytykset etäopiskeluun on olemassa. Opiskelijoille etätapaamiseen
osallistuminen jo sinällään on hyvä ja tärkeä osaamisalue. Tietotekniikan peruskursseille lähiopiskelu
soveltui paremmin ja niitä siirrettiin keväällä myöhemmäksi, kunnes paluu lähiopiskeluun oli jälleen mahdollista toukokuun alussa. Syyskauden tilanne mahdollisti lähiopiskelun ja etänä kokoonnuttiin vain yksittäisiä kertoja.
Yhden päivän mittaisten teemapäivien määrä pysyi korkeana kurssitarjonnassa. Teemapäivien kohdalla
siirryttiin kaksi kertaa kokoontuviin teemoihin; vähemmän tunteja kerralla, kaksi kokoontumista. Kursseja tarjottiin esim. iOS, Android, kuvakirja, työvälineohjelma, pilvipalvelu, älypuhelin, laitteen ylläpito ja
tietoturva -teemoihin. Uusia aihealueita olivat
Zoom, Teams, Google Meet ja muut etäkokousohjelmistot. Muuhun tarjontaan sisältyi tuttujen peruskurssien lisäksi kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja sosiaalisen median opintoja. Nämä aihealueet olivat pitempien kurssin sisällä olleita osa-aiheita. Pilvipalvelujen yleistyminen näkyi oppituntikäytännöissä. Yhä pienempi osuus käytetyistä ohjelmista sijaitsee asennettuna paikalliselle laitteelle.
Tämä vähentää tarvetta ohjelmistopäivityksille ja
tasoittaa eroja laiteympäristöjen välillä. Tärkeänä
asiana kurssien opetussuunnitelmia voitiin laajentaa kattavien pilvipalvelujen ansiosta.
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Tietoturvakurssien täyttymistä auttoi internet-liittymien määrän kasvu, laitekannan monipuolistuminen, tietoisuus tietoturvan merkityksestä, tarve hyödyntää internetin runsas ilmaisohjelmatarjonta ja
halu oppia käyttämään laitteita aiempaa monipuolisemmin. Yhä suurempi osa kursseista käsitteli mobiililaitteita.
Mobiililaitepuolella tarjontaan lisättiin uusia viestintä-, sosiaalisen median, tunnistautumisen ja mobiilimaksamisen sovelluksia mm. MobilePay.
Muutamien ryhmien kohdalla oppitunnit taltioitiin Zoom, Jitsi ja Freeconferencecall –ohjelmistolla ja taltiolinkit sekä muut oppituntien keskeiset sisällöt jaettiin Google Classroom –ympäristössä. Tämä koettiin
hyväksi käytännöksi.
Seniorikansalaiset opiskelivat tietotekniikkaa yhä laajemmin ja muodostivat tärkeän kohderyhmän.
Miesten opiskeluaktiivisuuden lisäämiseksi jatkettiin Huru-ukkojen tietotekniikkaa, jolle järjestettiin toiveiden mukaisesti myös jatkokurssi. Nimen mukaisesti kurssilla opiskeltiin jämäkästi ja tavoitteellisesti,
mutta ei tosikkomaisesti. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioitiin yksilö- ja pariopetuksessa, jolla
tuntimäärä nostettiin suunnitellulle tasolle. Linnala järjesti aiempien vuosien tapaan tietotekniikkaopetusta myös Savonrannalla, Punkaharjulla, Hiukkajoella, Kerimäellä ja Enonkoskella. Tarjonnassa oli älypuhelin-, seniori- ja pilvipalvelu –kurssit.
Yhteisöille suunnattuja tilauskoulutuksia järjestettiin seniorijärjestöille ja omaishoitajille. Myös hankekoulutuksen osana oli digioppiminen.
Työpöytäohjelmistoissa pääpaino oli Office-, Windows -tuotteissa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja
kuten LibreOffice käytettiin aiempaa enemmän. Opiston laitekantaa uusittiin tietotekniikkaluokassa yksittäisillä kannettavilla sekä tablet- ja älypuhelinlaitteilla. Uutena laitetyyppinä ja käyttöjärjestelmänä
käytössä on Chromebook -kannettavia, joilla on oma käyttäjäkuntansa.

Linnalan kuvataidekoulu on osa Linnalan Setlementti ry:n ylläpitämää Linnalan opiston toimintaa. Se järjestää
lakisääteistä kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta 3-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä kuvataiteen
taiteenperusopetusta aikuisille Savonlinnan seutukunnan alueella. Linnalan kuvataidekoulun toiminta perustuu
lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Linnalan Kuvataidekoulun opetussuunnitelma perustuu 1.8.2018 voimaan astuneeseen Opetushallituksen taiteen perusopetuksen
yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin 2017. Savonlinnan kaupunki hyväksyi Linnalan Kuvataidekoulun uudistetun opetussuunnitelman 14.6.2018.
Linnalan Kuvataidekoulun lasten ja nuorten opinnot etenevät tavoitteellisesti tasolta toiselle. Päättötodistuksen saa suoritettuaan yhteiset opinnot (6 opintokokonaisuutta) ja syventävät työpajaopinnot (4 opintokokonaisuutta), yhteensä 10 opintokokonaisuutta, sekä tehtyään lopputyön, joka sisältää teoksen/teoskokonaisuuden,
portfolion työskentelystä ja siihen liittyvät väli- ja päättöseminaarit ja teoksista koostuvan lopputyönäyttelyn
keväällä. Lasten ja nuorten opintojen laajuus on 760 tuntia ja niiden suorittamiseen menee yleensä 9 vuotta.
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Opintojen rakennetta kuvaava taulukko:
Opintojen vaihe
VARHAISIÄN OPINNOT
YHTEISET OPINNOT
1. opintokokonaisuus
2. opintokokonaisuus
3. opintokokonaisuus
4/5. opintokokonaisuutta
5/6. opintokokonaisuutta
TYÖPAJAOPINNOT
(syventävät opinnot)
7. opintokokonaisuus
8. opintokokonaisuus
9. opintokokonaisuus
10. opintokokonaisuus
(lopputyö)

ikäkausi
4-6 v.
viitteell. ikä
7-8 v.
8-9 v.
9-10 v.
10-11 v.
11-12 v.

oppitunnit/vk
1,3

opintovkot/v
30

laajuus/v
40 h

2
2
2
3
3

30
30
30
30
30

60 h
60 h
60 h
90 h
90 h

n. 11-12 v.
n. 12-13 v.
n. 14-15 v.
n. 15-17 v.

3
3
3
3

32
32
32
32

100 h
100 h
100 h
100 h
yht. 760 h

Aikuisten opintojen laajuus on 800 tuntia ja ne voi suorittaa 8 vuodessa. Aikuisten taiteen perusopetuksen
yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä
kymmenen opintokokonaisuutta (6 + 4). Yhteisissä opinnoissa (opintokokonaisuudet 1-6) yhden
opintokokonaisuuden laajuus on 66 tai 70 tuntia ja kuuden opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus on
yhteensä 400 tuntia. Työpajaopinnoissa (opintokokonaisuudet 7-10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on
100 tuntia ja neljän opintokokonaisuuden laajuus on yhteensä 400 tuntia. Yhteisten opintojen ja
työpajaopintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 800 tuntia.
Aikuisten opintojen rakennetta kuvaava taulukko:
Opintojen vaihe
YHTEISET OPINNOT
1. opintokokonaisuus = piirustus ja maalaus
2. opintokokonaisuus = valokuvaus
(mediataide)
3. opintokokonaisuus = grafiikka
4. opintokokonaisuus = kuvanveisto
5. opintokokonaisuus = keramiikka
6. opintokokonaisuus = taidehistoria
TYÖPAJAOPINNOT (syventävät opinnot)
Opintokokonaisuus 7.-10.

1.
vuosi

2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yht.

16 h
16 h

16 h
16 h

16 h
16 h

18 h
18 h

66 h
66 h

16 h
16 h
16 h
15 h

16 h
16 h
16 h
15 h

16 h
16 h
16 h
15 h

18 h
18 h
18 h
25 h

66 h
66 h
66 h
70 h
400 h

100

100

100

100

400 h
yht.
800 h

Yleinen toimintastrategia
Taiteen perusopetuksen lisäksi Linnalan Kuvataidekoulu järjestää mm. kesäleirejä, on aktiivisesti mukana erilaisissa taide- ja kulttuuriprojekteissa, sekä järjestää tilauskoulutusta ja yksilöopetusta kysynnän mukaan. Kuvataidekoulu pyrkii vastaamaan laajentuneen Savonlinnan seutukunnan tarpeisiin aktiivisesti. Yhteistyötä tehdään alueen taideoppilaitosten, sekä muiden Savonlinnan seudulla toimivien kulttuuritoimijoiden kanssa. Linnalan Kuvataidekoulu on mukana Savonlinnan kaupungin Koulut ja kulttuuri -yhteistyöryhmässä.
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Linnalan Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain reilut 200 opiskelijaa, ikäjakaumaltaan n. 3–80-vuotiaita. Kuvataidekoululla on vankka asema alueen vapaa-ajan toimintojen tuottajana. Savonlinnan kaupunki on Linnalan
Kuvataidekoulun merkittävä yhteistyökumppani, joten Kuvataidekoulun on tärkeää olla omalta osaltaan mukana tukemassa alueen kestävän kehityksen aluestrategiaa.
Pyrimme taideoppilaitoksena tukemaan opiskelijoiden luovuutta ja vaikuttamaan ympäristölähtöisiin valintoihin, ettei aina tarvitse ostaa uutta, voi myös tehdä itse. Pyrimme jakamaan globaalia ympäristötietoutta, kansainvälisyyttä ja ymmärrystä maapallon nykytilasta ja edistämään ymmärrystä siitä, että itse voi vaikuttaa asioihin esimerkiksi taiteen keinoin.
Kevät- ja syyslukukausi 2021 Linnalan Kuvataidekoulussa
Keväällä 2021 Linnalan Kuvataidekoulun lapsi- ja nuoriso-opiskelijat pystyivät jatkamaan opintojaan lyhyen etäopintojakson jälkeen kontaktiopetuksena. Aikuisopiskelijat suorittivat opintojaan etänä, mutta pääsivät kohtuullisen hyvin mukaan etäopetusrutiineihin WhatsAppin ja Teamsin avulla.
Lähiopetukseen palattiin syksyllä 2021 ja etäopetukseen ei ollut tarvetta siirtyä koko syyslukukaudella. Kaikki
ryhmät jatkoivat opiskelua normaalisti koronasäännöt huomioon ottaen.
Linnalan Kuvataidekoulun opettajien kyselyjen mukaan opiskelijat suhtautuivat etäopetukseen positiivisesti,
mutta lähiopetus on taiteessa tärkeää, koska tekniikat ja palautteenanto ovat huomattavasti selkeämpiä konkreettisesti asian näkemällä paikan päällä. Muutamat ulkomaalaistaustaiset opiskelijat kertoivat etäopiskelun
olevan hankalaa, koska suomen kieli on jo lähtökohtaisesti vaikea ymmärtää ja etäyhteys ei tee kieltä yhtään
selkeämmäksi.
Opettajat kokivat jokainen etäopetuksen erittäin kuormittavaksi, vaikka se sujuikin kohtuullisen hyvin ongelmista huolimatta. Kaikkien Linnalan Kuvataidekoulun opettajien toiveena olikin opintojen jatkuminen kontaktiopetuksena koko lukuvuoden ajan.
Suomen Setlementtiliiton lapsi- ja nuorisotyön tukemana järjestettiin kaksi nukketeatterileiriä syysluukauden
alussa. Leirillä piirrettiin, maalattiin sekä valmistettiin oma käsinukke sekä harjoiteltiin oman työskentelyn kuvaamista.
Kulttuuripolku 2021 -työpajat
Linnalan Kuvataidekoulu tekee yhteistyötä Savonlinnan kaupungin kanssa Kulttuuripolku-työpajojen järjestäjänä. Keväällä 2021 Kulttuuripolkutyöpajat järjestettiin suunnitellusti, koska koronarajoitukset eivät koskeneet
alakouluja. Työpajoissa vieraili noin 200 kolmasluokkalaista opettajineen. Linnalan Kuvataidekoulusta Marianne
Ketolainen ja Pauliina Sairanen toimivat työpajojen opettajina Museon Nälkälinnanmäen toimipisteessä ja Marianne Ketolainen lisäksi seutukunnan muissa toimipisteissä (Savonrannan, Punkaharjun ja Kerimäen kouluilla).
Kuva: Vuosittaisissa Kulttuuripolku -työpajoissa vierailee n. 200 kolmasluokkalaista.
Muut tavoitteet
Sähköisten opetusvälineiden käyttö tiedon- ja
ideoidenhaussa ja taiteentekemisen apuna on
Kuvataidekoulussa luontevaa. Valokuvauksen
jaksot ovat mukana kaikissa työpajaopinnoissa
sekä nuorilla että aikuisilla. Pyrimme edelleenkin
kehittämään opiskelijoidemme kuvanlukutaitoa
aktiivisesti myös sen sähköisessä muodossa.
Opetuksen pääsisältö oli kuitenkin perinteisissä
ja vakiintuneissa osa-alueissa, joita kuvataiteessa
ovat mm. piirustus, maalaus, grafiikka, keramiikka, sarjakuva, valokuvaus ja rakentelu sekä
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käsityössä mm. esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä
ympäristön rakentaminen ja suunnittelu. Arkkitehtuurin opetus on vahvistanut paikkansa opetussuunnitelmassa ja edelleen opetettiin tilasuunnittelun alkeita mahdollisimman monelle ryhmälle. Opetuksessa pääpaino
oli opiskelijoiden omakohtaisessa opetussuunnitelmaan pohjautuvassa työskentelyssä, säännöllisyydessä ja
vuorovaikutuksessa ryhmässä.
Opetushallituksen rahoittaman mediataidekasvatushankkeiden myötä mediatuotannon ja sosiaalisen median
eri osa-alueiden on vahvistettu ja Linnalan Kuvataidekoulu esimerkiksi tuotti säännöllisesti sisältöä Facebookja Instagram -sivuilleen.
Arviointi
Itsearviointi, vertaisarvioinnit ja lopputyön arvioinnit ovat tulleet vahvasti mukaan taiteen perusopetuksen
opiskeluun. Ensimmäiset sanalliset ja numeraaliset arvioinnit toteutettiin keväällä 2017, kun luotiin selkeät arviointikriteerit lopputöille ja Linnalan Kuvataidekoulun lopputyöntekijät saivat numero- ja sanalliset -arvioinnit
teoksistaan. Opiskelijoita ohjattiin edelleen oman työskentelynsä dokumentointiin ja itsearviointiin, jotka ovat
pohjana opettajien arvioinneille.
Linnalan Kuvataide on ollut mukana kehittelemässä Taiteen perusopetuksen osaamismerkkijärjestelmää viiden
muun kuvataidekoulun kanssa ja syksyn 2021 aikana merkit saatiin suunniteltua.
Savonlinnan kuvataidekoulun tuki ry
Savonlinnan kuvataidekoulun tuki ry oli vahvasti mukana Linnalan Kuvataidekoulun arjessa mm. tärkeällä avustustoiminnalla vuosittain Opintoinfotilaisuuksissa ja kevätnäyttelyn avajaisissa, sekä auttamalla eri näyttelyjen
ripustamisessa. Savonlinnan kuvataidekoulun tuki ry on mukana myös haettaessa määrä- ja hankerahoja koulun
toimintaan.
Linnalan Kuvataidekoulun Kevätnäyttely 2021
Linnalan Kuvataidekoulun oppilastöiden kevätnäyttely 2021 ja Lopputyönäyttely 2021 järjestettiin totuttuun
tapaan Taito Shopin näyttelytilassa ja Kuvataidekoulun grafiikan luokassa 1.4.-24.4.2021. Kevätnäyttelyn, kuten
koko vuoden opintojenkin teemana oli ”Sadut ja tarinat”. Näyttely sai positiivista palautetta kävijöiltä, joita oli
n. 1000.

Kuvataiteiden ja muotoilun opetusala
Linnalan Opiston taideaineiden opetus tarjosi monipuolista kuvataiteen,
keramiikan, lasinsulatuksen opetusta Savonlinnan seudun asukkaille. Aineryhmän opetus muutettiin etäopetukseksi helmikuussa 2021, mutta
Kevätnäyttely voitiin kuitenkin järjestää Linnalan opiston luentosalissa
28.5.-14.6.2021.
Kuva: Linnalan opiston kevätnäyttelyjuliste
Opiskelijalähtöisyys
Taideaineiden opetuksessa pääpaino oli opiskelijoiden omakohtaisessa
työskentelyssä ja pitkäjänteisessä tutustumisessa työskentelytekniikkaan. Työskentelyn ohessa opetus sisältää taiteen teoriaa ja historiaa.
Opetus pyrki vastaamaan opiskelijoiden toiveisiin siitä mitä erityisesti he
haluaisivat opinnoissa painotettavan. Tavoitteena oli säännöllinen ja pitkäjänteinen opiskelu ja antoisa vuorovaikutus samanhenkisessä ryhmässä.
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Opetustarjonta
Kuvataiteessa opetusohjelmassa olivat perinteiset maalaustekniikat mm. öljyväri-, akvarelli- ja ikonimaalaus.
Opiskelijoille, jotka haluavat kokeilla useita maalaustekniikoita, oli mahdollisuus opiskella Maalauksen luovat
tekniikat -ryhmässä, jossa lukuvuoden aikana käytiin läpi 4 eri maalaustekniikkaa kuuden viikon jaksoissa, viimeinen jakso toteutettiin etäopintoina ja niillä välineillä, joita opiskelijoilta löytyi kotoa. Piirustusta pystyi opiskelemaan toivotussa Elävän mallin piirustus –työpajassa. Keramiikassa perinteiset käsinrakennus- ja rakutekniikka olivat kurssitarjonnan keskiössä. Syksyllä 2021 lasinsulatuskurssit nostivat suosiotaan muutaman vuoden
tauon jälkeen.
Sähköiset opetusvälineet olivat mukana myös opiston taiteenopiskelussa, ja niiden käyttöä pyrittiin vahvistamaan mm. esittämällä videoituja työskentelytekniikoita.

Kädentaitojen ja kotitalouden opetusala
Lähes koko kevätkauden 2021 kestäneet koronarajoitukset haittasivat kädentaitojen kurssien toteuttamista lähiopetuksena. Tunteja siirrettiin huhti-toukokuulle. Syksyn kurssit pystyttiin kuitenkin toteuttamaan suunnitelman mukaisesti.
Kädentaitojen vakiintuneita ja suosittuja kursseja olivat teknisen työn kurssit Savonlinnan ammattiopisto
Samiedun ja huonekalujen verhoilu Verhoomo Millin tiloissa. Suosittuun verhoiluun perustettiin syksyllä
uusi ryhmä. Tekstiilityössä nypläyskurssi on vakiinnuttanut paikkansa Linnalan ohjelmassa. Keväällä ohjelmassa olivat lisäksi neulakinnaskurssi ja tuulikellokurssi. Neulakinnasjatkokurssi ja paperipillipunonta
ja järjestettiin syksyllä. Syyskaudella 2021 Linnalan ohjelmaan palasivat toivotut kotitalouskurssit kotitalousopettaja Marika Pesosen pitäminä.
Taito- ja taideaineiden kevätnäyttely ja syksyn pop-up tilaisuuksia ei myöskään järjestetty. Neulakinnasjatkokurssin töitä oli esillä Linnalan vitriinissä 27.11.–8.12. Lisäksi Linnalan joulumyyjäisten yhteydessä
esiteltiin tulevan kevään kursseista Koukuttavia lankatöitä ja Pihapatsaskurssia. Samassa tilaisuudessa oli
työnäytökset koukkuamisesta ja neulakinnastekniikasta.
Yhteistyö Taito Itä-Suomi ry:n kanssa jatkui siten, että osa tekstiilityön lyhytkursseista toteutettiin käsityökeskuksen järjestäminä Puistokatu 7:n tiloissa. Syyskaudella aiheina olivat lusikkakorut ja huovutetut
tossut. Kevätkauden aiheita olivat lusikkakorut sekä mosaiikkipöydät ja tarjottimet.
Merja Kuismanen osallistui Tieto-taito kiertoon, kansalaisopiston opettajille suunnattuun täydennyskoulutukseen Järvi-Saimaan kansalaisopistossa.
Tilauskoulutuksena Eläkeliiton Itä-Savon piirin kanssa järjestettiin kesällä betonityöt- ja syksyllä kierrätyskäsityöt kurssit.

Teatterin, ilmaisun ja kirjallisuuden opetusala
Teatteri-ilmaisun lapsiryhmä (9–12 v.) valmisti kevätkaudella Suvi Pennanen-Oikarin ohjaamana improvisaatioesityksiä, joista ryhmä teki tallenteen. Aktiivinen ryhmä sai syyskaudella ohjaajakseen draamaopettaja Maarit Honkasen.
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Linnalan nuorisoteatterissa 13–18-vuotiaille tutustuttiin teatteritaiteeseen monipuolisesti mm. äänenkäytön, kehollisen ilmaisun ja teatteri-improvisaation kautta. Ryhmä valmisti improvisaatioesityksiä toukokuussa. Opettajana toimi teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Hanna Hautala. Syyskaudella viikonloppukurssit eivät vetäneet riittävästi harrastajia, ja teatteri siirtyi lukuvuodeksi tauolle.
Linnalan aikuisteatteri valmistaa esityksiä seniori-ikäisten päiväryhmän ja iltaryhmän toimesta teatteriohjaaja Martti Luukon ohjaamana. Esitykset ovat Linnala-salissa. Linnalan teatterin päiväryhmä (seniorit) ja iltaryhmä valmistivat kevätkaudella yhteistyössä monologeista ja dialogeista näytelmäesityksen, jonka yleisöesitykset olivat alkusyksystä. Monologi-teema vahvisti puheilmaisua ja toimimista näyttämöllä. Syyskaudella päiväryhmä alkoi harjoitella Aili Lindénin näytelmää Hemmetin karkauspäivä ja iltaryhmä Anneli Pukeman näytelmää Rakastettu Johansson. Esitykset sijoittuvat helmi-huhtikuuhun. Teatteriharrastus kiinnostaa, sillä ryhmiin tuli monia uusia näyttelijöitä.
Runopiiri Linnan Lausujia ohjaa Kaarina Lavonen. Maaliskuisen runomatinean aiheena olivat luontorunot ja marraskuinen matinea koostui ryhmän lausujien mielirunoista. Lisäksi ryhmä esiintyi lokakuussa
Joel Lehtosen 140-vuotisjuhlassa Savonlinnan Kulttuurikellarissa ja oli mukana järjestämässä joulurunotuokioita. Kirjallisuusteeman alla kokoontui kaksi luovan kirjoittamisen ryhmää.

Yhteiskunnallisten aineiden ja kansalaistaitojen
opetusala
Yhteiskunnallisista kurssiteemoista suosituimmaksi osoittautui sijoittaminen. Kevätkaudella peruskurssi
pidettiin etänä, ja syyskaudella toteutettiin kaksi peruskurssia kasvaneen kysynnän myötä. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksia toteutettiin kaksi ja Muistikoulu toteutui syyskaudella.
Yhteistyössä Liikenneturvan kanssa toteutettiin kevätkaudella kolme etäluentoa, jotka kohdennettiin
ikääntyville autoilijoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Syyskaudella toteutettiin suosittu Ikuinen Kiina luentosarja, jossa käsiteltiin Kiinan historiaa, politiikkaa ja pyrkimyksiä ennen ja nyt sekä tutustuttiin kiinalaiseen tapakulttuuriin. Lisäksi saatiin katsaus terveydenhuoltoon ja Kiinan matkaajalle tärkeitä ohjeita. Tavoitteena oli auttaa osallistujia ymmärtämään kiinalaisten ajatus- ja arvomaailmaa. Luennoitsijana oli lääkäri Eero Timgren.
Kurkistuksia kotiseutuun -retki – ’Laitaatsalmi jääkaudesta Ensoon Kustaa III:n ja Suvorovin myötä’ tehtiin toukokuussa m/s Elviira-laivalla Savonlinnan matkustajasatamasta Laitaatsalmeen. Retkellä kuultiin
Kustaan sodan taisteluista Savonlinnan seudulla, Suvorovin linnoitustöistä sekä Laitaatsillan historiasta
jääkaudesta nykypäivään. Taistelun muistomerkillä ammuttiin 1700-luvun replikatykillä, ensimmäisen
kerran 231 vuoteen. Retki toteutettiin yhteistyössä Savonlinnan oppaat ry:n, Pyhän Olavin Kilta ry:n ja
Tykkipursiyhdistys ry:n kanssa.

Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan alueiden
opetustoiminta
Lähiopetuksen ja kaupungin liikuntatilojen käytön kieltäneet, lähes koko kevään jatkuneet koronarajoitukset haittasivat merkittävästi kurssien toteuttamista Puruvesi-alueella. Opetusta siirrettiin huhti-toukokuulle ja osa kursseista jouduttiin perumaan.
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Yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry:n hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2- hankkeen kanssa järjestettiin Kerimäellä ja Punkaharjulla tutustumispäivä senioritanssista, laviksesta ja lattareista.
Opistopalvelujen alueellinen tarjonta ja opetuksen saavutettavuus on pyritty säilyttämään hajauttamalla toimintaa eri puolille pitäjää, jotta palvelut olisivat lähellä käyttäjiä. Haja-asutusalueella kursseja
järjestettiin kouluilla ja kylätaloissa, taajaman lisäksi Anttolassa, Louhella ja Makkolassa. Liikuntaryhmiä
oli opintoryhmistä eniten lukumääräisesti. Kerimäen liikuntahalli mahdollistaa kuntosalitoiminnan ja isot
jumpparyhmät, myös eriytettyinä senioreille.
Kerimäellä musiikin opetus keskittyi yksilöopetukseen. Pianon lisäksi yksilöopetusta annettiin kevätkaudella sähköbassossa, rummuissa ja kitarassa. Kirjallisuudessa oli tarjolla sanataideopetusta ja lukupiiri
kehitysvammaisille. Tietotekniikassa kohderyhmänä oli seniorit. Kädentaitojen ryhmiä oli Kerimäen taajamassa sekä Makkolassa ja Silvolassa. Posliinimaalaus ja ikäihmisten virikeryhmä jatkoivat vakiintunutta
toimintaansa. Kerimäen Pitäjänteatteri on aktiivisesti toimiva harrastajateatteriryhmä. Pitäjänteatteri ei
tuottanut esitystä kesäksi koronarajoitusten vuoksi. Lapsiteatteri alakouluikäisille jatkoi toimintaansa
Maarit Honkasen ohjauksessa. Kerimäen syksyn pop-up tilaisuus ja keväälle suunniteltu oppilastöiden
näyttely peruuntuivat koronarajoitusten vuoksi.
Punkaharjun opetustarjonnassa korostuivat kädentaitojen lisäksi musiikki, ilmaisu ja taide. Kuorotoiminta on aktiivista Punkaharjun Naislaulajien ja Punkaharjun Mieslaulajien ansiosta. Puruveden Pelimannit harjoittelevat ja esittävät sovitettua kansanmusiikkia ja vanhaa tanssimusiikkia. Ryhmä osallistui Kulttuurikellarin kansanmusiikkipäivään syksyllä ja keväällä 2021. Punkaharjun runoryhmä ja Punkaharjun
Naislaulajat järjestivät 7.12.2021 Lämmin joulumieli –tapahtuman, jossa esitettiin jouluisia runoja ja lauluja. Runoryhmän ja Punkaharjun Mieslaulajien harjoittama ja esittämä Balladi Ihantalasta saavutti suuren yleisösuosion.
Linnalan toimipiste Punkaharjulla, Kuusitie 1, on osoittautunut suosituksi ja toimivaksi kokoontumispaikaksi usealle opintoryhmälle ja erilaisille tapahtumille. Linnalan opisto osallistui Punkaharjun Jouluraitille
26.11.2021. Jouluista musiikkia esittivät Punkaharjun Naislaulajat ja Puruveden Pelimannit. Opetustilassa
oli avoimet ovet ja kurssierittely pitsiliinojen kierrätyksestä ja makramee- tekniikasta.
Alueellisen tarjonnan näkökulmasta Hiukkajoki, Kulennoinen, Vaara ja Särkilahti olivat edelleen aktiivisia
kyliä myös opistotoiminnan kannalta. Taide- ja taitoaineiden oppilastöiden näyttelyä eikä syksyn pop-up
tilaisuutta pystytty järjestämään koronarajoitusten vuoksi. Punkaharjun toimitilassa oli keväällä ikkunanäyttely 17.4.-2.5.2021. Näyttely oli koottu kudontailtakäsityöryhmässä valmistuneista töistä.
Savonrannalla opetusta annettiin musiikissa, kädentaidoissa ja tietotekniikassa. Opintoryhmiä oli Savonrannan koululla, Rönkkö-talossa, Sampolassa ja Savonranta-talossa. Perinteikäs jouhikkoryhmä ja kansanmusiikkiopetus elävöittivät paikallista musiikkielämää. Yhteistyötä Savonrannan Kädentaitajat ry:n
kanssa jatkettiin järjestämällä käsityökurssit Rönkkö-talossa ja Savonranta-talossa. Kädentaitojen popup tilaisuutta syksyllä eikä kevääksi suunniteltua taide-ja taitoaineiden oppilastöiden näyttelyä pystytty
järjestämään koronarajoitusten vuoksi.
Savonlinnan kaupunki avusti vuonna 2021 Savonrannalla tapahtuvaa opistotoimintaa 21 103 eurolla
sekä Kerimäellä ja Punkaharjulla annettavaa opetusta 80 775 eurolla. Savonlinnan kaupungin ja Linnalan
opiston välinen vuoden 2016 alusta alkanut ostopalvelusopimus kattoi vuonna 2021 yhden henkilön työpanoksen.
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Enonkosken alueen opetustoiminta
Enonkosken kunnan kanssa toistaiseksi tehty erillissopimus opistopalveluiden tuottamisesta Enonkosken
kunnassa jatkui. Vuonna 2021 Enonkosken kunta maksoi opetuspalveluista Linnalan opistolle xxxxxx euroa, opetusta Enonkoskella järjestettiin 571,5 tuntia. Opintoryhmiä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä
Enonkosken sivistystoimen kanssa, kuntalaisten toiveet huomioiden.
Opetustarjonnassa keskeisimpiä aineryhmiä olivat musiikki, teatteri, tietotekniikka, kädentaidot sekä keramiikka. Jooga- ja keramiikkakurssit olivat suosituimpia opintoryhmiä. Alakouluikäisille kohdennettu
lapsiteatteri alkoi uutena ryhmänä syksyllä 2021. Kursseja oli tarjolla pääosin Enonkosken koululla ja Simanalan kylätalossa. Muita opetuspaikkoja olivat Vanhustentalon kerhotila ja Koskipirtin nuorisotila. Kädentaitojen pop-up tilaisuutta eikä oppilastöiden näyttelyä Enonkosken kirjastossa voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi.
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Linnalan Leikkikoulu
Englantipainotteinen varhaiskasvatusyksikkö toimi edelleen monien lastenhoitoa tarvitsevien perheiden unelmapaikkana. Pienenä 1–5-vuotiaiden sisarusryhmänä se järjesti varhaiskasvatussuunnitelman
mukaista monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä englantipainotteisena myös viikoittaisia englantituokioita 3–5-vuotiaiden pienryhmille. Linnalan opiston musiikinopetus mahdollisti soitonopetuksen
hoitopäivän aikana.
Hoitolapsia oli kevätkaudella 15, joista 4 alle 3-vuotiaita ja syyskaudella 20 lasta, joista 5 alle 3-vuotiaita.
Kesäkuussa hoidossa oli päivittäin 4–9 lasta ja heinäkuussa 1–5 lasta. Vanhempainillat sekä kevät- ja joulujuhlat jäivät pitämättä koronarajoitusten vuoksi. Varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat lasten jouluisia esityksiä videolle, ja vanhemmat saivat nähdä niitä leikkikoulun omassa Facebook-ryhmässä.
Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilöstö suoritti toimintansa tavoitteellista ja suunnitelmallista itsearviointia. Toimintavuonna arviointikohteena oli lasten osallisuuden toteutuminen leikkikoulun arjessa (Lasten osallisuuden arviointi -kaavake/ Varhaiskasvatuksen pedagoginen
johtajuus, Parrila & Fonsen). Parhaiten toteutuivat yksikössämme väittämät:
- ”Lapsilla on päivittäin mahdollisuus valita toimintojaan sekä kokea innostusta ja iloa yhdessä tekemisestä kasvattajien kanssa.”
- ”Jokainen lapsi tulee päivän aikana kuulluksi, nähdyksi, tuetuksi ja autetuksi.”
- ”Lasten mielipiteet ja aloitteet huomioidaan, niistä keskustellaan ja niihin vastataan mahdollisuuksien
mukaan.”
Setlementtipäiväkotien brändityön loppukoonti pidettiin helmikuussa.

”Kyllä se enkku ois varmaa vaikeempaa, jos
ei ois Linnalassa oppinu”
Yhteistyö kaupungin kanssa toimi hyvin sekä käytännön toiminnan että koronaohjeistuksen osalta. Varhaiskasvatuspäällikön ohjaus- ja valvontakäynti toteutui toukokuussa verkon kautta ja marraskuussa paikan päällä. Kaupungin ruokapalveluilta ostettiin lounas Savonlinnan musiikkiopiston ruokalassa. Koulujen loma-aikoina lounas ostettiin kuljetuspalveluna Karpalo-kodin keittiöstä. Aamu- ja välipalat valmistettiin leikkikoulun tiloissa.
Yhteistyöhön seurakunnan kanssa sisältyi virpomavitsojen valmistus yksinäisille ihmisille ennen palmusunnuntaita. Kirkko tuli samalla tutuksi. Syksyinen bussiretki suuntautui oman ryhmämme lapsen jumppasynttäreille SaVoLille.
Kevään ajan työskentelimme pääasiassa kolmen työntekijän voimin ja tarvittaessa käytimme sijaisia. VEO
Airi Tiainen kävi loka- ja marraskuussa havainnoimassa lapsiryhmää ja antamassa hyviä neuvoja henkilökunnalle. TET-harjoittelijoita oli yksi Mertalan koulusta viikon ajan keväällä ja yksi Ammattiopisto Spesiasta kaksi viikkoa syksyllä.
Täydennyskoulutus sisälsi mm. varhaiskasvatusmessut, setlementti-, lääkehoito-, omavalvonta- ja MiniMove-webinaarit. Syyskaudella koko henkilökunta suoritti Hätä-EA-koulutuksen Linnalassa. Marraskuussa oli Lahdessa setlementtipäiväkotien johtajien tapaaminen.
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Linnalan Seniorikeskus
Seniorikeskuksen toiminnan tavoitteena on tarjota seniori-ikäisille terveyttä, aktiivisuutta ja virkeyttä
edistäviä palveluja monipuolisen päivätoiminnan muodossa. Ikääntyvien toimintakyvyn heikentyessä
palveluja on muokattu käyttäjien arkea tukevaksi ja toiveiden mukaiseksi.
Yhteistyöverkostot sisältävät sekä terveydenhuollon, sosiaalitoimen että seurakunnan asiantuntijoita.
Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa on säännöllistä. Myös omaisten kanssa tehdään
tiivistä yhteistyötä. Yhteistyö Sosterin kotihoidon kanssa oli edelleen tiivistä uusien asiakkaiden ”rekrytoinnin” osalta. Seniorikeskuksen henkilökunta vastasi SPR:n verenluovutuskahvituksista.
Toimintapäiviä tarjottiin asiakkaille 3–4 kertaa viikossa. Asiakaskäyntejä kirjattiin 1812 (vuoden 2020
luku 1510). Seniorikeskus oli suljettuna noin 2 kk koronarajoitusten vuoksi. Uusia asiakkaita tuli toimintaan mukaan jonkin verran vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Asiakkaiden keski-ikä oli noin 85 vuotta.
Asiakkaalta perittävään päivämaksuun (19 € / 24 € saunapäivä) sisältyi aamiainen, lounas, päiväkahvi
sekä ohjattu toiminta. Lisäksi eri eläkeläisjärjestöjen ryhmille järjestettiin toiminnallisia päiviä toiveiden
pohjalta.

”Tiälä näkköö toisia immeisiä”
Erityisryhmien ohjaus oli osa toiminnallista työtä. Kehitysvammaisten erityisryhmiä ohjattiin kolmessa
Attendon asumisyksiköissä (Willa Pehtoori, Ruustinna ja Ahola) sekä Linnalassa. Kerhoihin osallistui yhteensä 44 henkilöä joka toinen viikko, yhteensä 292 kirjattua osallistumiskertaa. Erityisryhmien kevätkarkeloita eikä joulujuhlaa järjestetty koronatilanteen takia, samoin kevät- ja syksyn disko jouduttiin perumaan.
Tapahtumista joulumyyjäiset saatiin järjestettyä muutaman vuoden tauon jälkeen, ja kävijöitä oli noin
150. Ikääntyvien joululahjakeräys järjestettiin yhteistyössä Linnalan omaishoidontuen kanssa ja se saavutti suuren suosion kaupunkilaisten keskuudessa.
Henkilökuntaa oli seniorikeskuksessa yksi kokoaikainen ohjaaja. Tarvittaessa palkattiin tuntityöntekijöitä
viriketoiminnan ohjaamiseen sekä ruokahuoltoon. Oppisopimusopiskelijan (lähihoitaja) työpanos ohjautui seniorikeskukseen Paikka auki -hankkeen rahoituksella (STEA). Lisäksi 2–3 henkilöä toimi seniorikeskuksessa työvoimapoliittisin järjestelyin joko kuntoutustuella tai työkokeilussa.
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Linnalan omaishoidontuki
Omaishoitajille suunnattiin ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja vertaistukitoimintaa yhteistyössä Savonlinnan seudun omaishoitoyhdistyksen, OmaisOiva-projektin ja Etelä-Savon Muistiluotsin kanssa. Koronatilanteesta johtuen omaishoidontuen työntekijä Pirjo Jäntti Leskinen hoiti tehtävää etätyönä elokuun loppuun saakka. Palvelua annettiin puhelimitse, sähköpostilla ja verkkokokoontumisten kautta.
Omaishoidontuen työntekijänä aloitti 1.9.2021 Soili Poikela Pirjo Jäntti Leskisen vuorotteluvapaan sijaisena, ja tuolloin aloiteltiin omaishoitajien kokoontumiset huomioiden koronatilanteen edellyttämät ohjeistukset. Omaishoitajien virike- ja keskustelukerho kokoontui syys-joulukuun aikana kolme kertaa,
käyntikertoja yhteensä 15. Omaishoitoperheiden ja Parkinson-kerhon yhteinen Boccia- ryhmä kokoontui
syys-joulukuussa 13 kertaa, käyntikertoja kirjattiin 46.
Yhteistyössä Pieksämäen OmaisOivan kanssa järjestettiin omaishoitajille hyvinvointiwebinaareja Linnalassa kolme kertaa, ja käyntikertoja niissä oli yhteensä 15. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä omaishoitoperheille digikurssi, osallistujia 9. Taiteilija Anne Välinoron Kasvokkain-esineteatterimonologiin osallistui
8 henkilöä. Linnalan joulupuulahjakeräyksen myötä 20 omaishoitoperhettä sai jouluherkkukassin.

Linnalan ystäväntuvat
Ystäväntupien toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Ne ovat kohtaamispaikkoja, joissa eri elämäntilanteissa olevat voivat tavata toisiaan, suunnitella ja osallistua toimintaan. Tavoitteena on syrjäytymisen
ehkäiseminen ja yhteisvastuun lisääminen lähimmäisestä. Lähtökohtana on turvallisuus, toimintakyvyn
ylläpitäminen ja ilon säilyminen elämässä. Savonlinnassa on kolme ystäväntupaa. Toimintaa vetävät vapaaehtoiset ja sitä koordinoi Linnalan Setlementti ry:ssä Pirjo Jäntti Leskinen (etänä 1.1.–31.8.) ja 1.9.
alkaen Soili Poikela osana seniorityötä ja vapaaehtoistoimintaa.
Tupien toiminta tukee yksilön sosiaalista vuorovaikutusta ja muokkautuu kävijöiden kiinnostuksen kohteiden
ja ajankohtaisten asioiden mukaan. Vierailijoina käy eri
alojen asiantuntijoita sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoita. Toimintaa ohjaavat myös askartelun
ammattilaiset ja harrastajat. Lauluhetket ovat yksi tärkeä toimintamuoto. Ystäväntupien kävijät ovat pääsääntöisesti eläkeläisiä ja ikääntyneitä.

Ystäväntuvat
Hernemäki,
Lounas-kahvila Wirsu
Pääskylahti, Kaartilantie 62
Mertala, Laaksokoti,
Notkolantie 10
Yhteensä

kävijämäärä
240
112
38
390

Toimintavuonna ystäväntuvat olivat syyskesään saakka tauolla. Syys-joulukuun aikana Soili Poikela ja Linnalan seniorikeskuksessa opiskelijana oleva Nina Siitonen osallistuivat lähes viikoittain ystäväntupien toimintaan. Pidettiin jumppatuokioita, laulettiin, pelattiin bingoa sekä askarreltiin joulukortteja. Linnalan
seniorikeskuksen tiloissa järjestettiin ystäväntupien joulupuurotilaisuus, johon osallistui 26 ystävätupalaista. Joulupuurotilaisuudessa nautittiin jouluruokailun ohella yhteislaulusta, sekä joulupukin ja -muorin
vierailusta. Kaikille tilaisuuteen osallistuneille joulupukki toi opiskelija-Ninan valmistaman punatulkkuasetelman. Nina askarteli kaikkiaan 86 punatulkkuasetelmaa, jotka jaettiin omaishoitajille, ystäväntupalaisille, vapaaehtoistoimijoille ja yhteistyötahoille.

21

Linnalan Se tlementti ry:n vuosikertomus 202 1

Linnalan vapaaehtoistyö ja vertaistuki
Toimintavuonna ryhmien toiminta painottui koronatilanteen takia loppuvuoteen.
Tosikokit ovat äijäryhmä, joka valmistaa yhdessä ruokaa, leipoo ja ruokailun aikana ”parantaa maailmaa”. Ryhmä tekee myös vapaaehtoistyötä tarjoten osaamistaan Linnalan eri tapahtumissa. Toimintavuonna ryhmä kokoontui 14 kertaa ja käyntikertoja Linnalan opetuskeittiössä kertyi 195.
Tiistaipiirissä vapaaehtoiset käsityöharrastajat tekevät käsitöitä, joiden myyntituotto ohjataan seniorityölle. Tarvikkeista vastaa Linnalan seniorikeskus. Kierrätysmateriaalien käyttö huomioidaan valinnoissa.
Ryhmässä oli 10 vapaaehtoista, osallistumiskertoja 79. Joulupuurotilaisuuteen osallistui 5 ryhmäläistä.
Kiputukiryhmä on suljettu vertaisryhmä, joka kokoontuu itsenäisesti ja oman tarpeensa ja tilanteensa
mukaan. Ryhmän käyntikertoja oli 44. Yhteyshenkilönä toimi Pirjo Jäntti Leskinen elokuun loppuun
saakka ja syyskuusta alkaen Soili Poikela.
Työnohjaus- ja keskustelukerho vapaaehtoistyötä tekeville kokoontui loka-marraskuussa kolme kertaa
ja käyntikertoja oli kuusi. Kerhon vetäjänä toimi Soili Poikela.
Valtakunnallisen vanhustenviikon ohjelmana Linnalan seniorikeskuksessa järjestettiin mukava toimintapäivä yhteistyönä eri tahojen kanssa. Päivän tapahtumiin osallistuivat Linnalan leikkikoulun ohjaajat ja
lapset. He askartelivat ja ojensivat vanhuksille vaahteranlehdenmuotoiset värikkäät kortit, joihin oli kirjoitettu runo, lauloivat ja leikkivät. LC Savonlinna/Eerikin vapaaehtoset kävelyttivät vanhuksia ulkona, ja Maija Keskisen yhteislaulutuokion
aikana tanssittiin. Tosikokit-äijäryhmä valmisti ruuan ja tarjoili
sen. Päivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat seniorikeskuksen vastaava Marjo-Riikka Tiilikainen ja Soili Poikela.
Osallistujia oli 22.
Joulukorttipajoja järjestettiin Linnalan seniorikeskuksessa
kaksi kertaa, ja niihin osallistui 7 henkilöä, käyntikertoja oli 14.
Ystäväntupien joulukorttiaskartelijat lahjoittivat kortteja
myös Savonlinnan Siskojen ja Simojen joulukorttikeräykseen,
johon Linnalan vapaaehtoistyö lahjoitti yht. 210 joulukorttia.
Linnalan Joulupuukeräys ikäihmisille järjestettiin ensimmäistä kertaa. Keräys saavutti suuren suosion, ja lahjoituksia
tuli runsaasti. Yli 200 ikäihmistä ja 20 omaishoitoperhettä sai
vastaanottaa lahjan tuntemattomalta lahjoittajalta. Lahjakeräykseen otettiin lahjatoiveita Sosterin kotihoidon työntekijöiltä, seurakunnan diakoniatyöltä, Iltakoti ry:n Joosepin ja Rosinan palvelutaloilta ja yksityishenkilöiltä. Linnalan tontut Marjo-Riikka Tiilikainen ja Soili Poikela toimittivat lahjat lahjatoiveiden
esittäjille jaettaviksi edelleen, ja yksityishenkilöiltä tulleet lahjatoiveet ja lahjat tontut veivät perille lahjan
saajille koteihin.
Omaishoidontukityötä avustivat STEA 37 666 eurolla, Savonlinnan kaupunki 3 542 eurolla ja Savonlinnan
seurakunta 2 000 eurolla.
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Linnalan monikulttuurityö
Kansainvälinen kohtaamispaikka on maahanmuuttajille ja heidän läheisilleen tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupiste. Kohtaamispaikka toimii samassa toimitilassa Savonlinnan kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa (Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste Navigaattori, os. Olavinkatu 40). Toiminnan tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista seudulle, edistää monikulttuurisuutta sekä luoda mahdollisuuksia kantaväestön ja maahanmuuttajien väliseen kanssakäymiseen mm.
vapaaehtoistyön kautta. Toiminnan kohderyhmänä ovat Savonlinnan seudulla asuvat maahanmuuttajat.
Toimintaa rahoitti STEA (54 000 €) ja Savonlinnan kaupunki (3 542 €).
Kohtaamispaikka tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja suomen, venäjän ja englannin kielillä. Tavoitteena on sujuvoittaa maahanmuuttajien kotoutumista, parantaa elämän hallintaa ja hyvinvointia sekä
vähentää riippuvuutta ohjaus- ja sosiaalipalveluista. Kohtaamispaikassa työskenteli yksi kokoaikainen
työntekijä. Koronapandemian vuoksi kohtaamispaikka otti vastaan asiakkaita vain ajanvarauksella.
Helmi-toukokuussa toimittiin osittain etänä. Vain välttämättömät tapaamiset hoidettiin kasvokkain. Etätyövälineitä olivat puhelin, sähköposti ja pikaviestipalvelut. Verkostopalaverit ja koulutukset toteutettiin
sähköisillä sovelluksilla.
Toimintavuoden aikana ohjauspalveluja käytti 137 maahanmuuttaja-asiakasta. Ohjauspalveluja käyttävien asiakkaiden määrä vähentyi edellisvuodesta noin 15 henkilöllä. Ohjaustapaamisia oli 295. Puhelimella tai sähköisillä kanavilla ohjausta annettiin 397 kertaa. Kohtaamispaikan järjestämiä tapahtumia oli
3, ja niihin osallistui noin 60 henkilöä. Ohjauspalveluissa näkyi maahanmuuttajien työllisyystilanteen parantuminen sekä työperäinen maahanmuutto. Työelämään ja työlupiin liittyvä ohjaus lisääntyi.
Savonlinnan kaupungin avustuksella järjestettiin Venäjää venäläislapsille kielikurssi syksyllä ja keväällä.
Kurssin laajuus 42 h. Setlementtiliiton Lapsi- ja nuorisotyön toimintarahalla järjestettiin Linnalan kuvataidekoulun toteuttama: Nukketeatteria maahanmuuttajalasten ja suomalaislasten yhteistyönä –leiri.
Kesto 6 pv. 6 h/pv. Leirille osallistui 5 maahanmuuttajalasta ja 3 kantasuomalaista.
Kohtaamispaikka tuki vapaaehtoisten maahanmuuttajien ja kantasuomalasten ohjaamaa kerhomuotoista harrastustoimintaa järjestämällä tiloja, hankkimalla materiaaleja ja välineitä. Vapaaehtoisia kerhojen ohjaajia ja avustajia oli 8 henkilöä. Kerhot kokoontuivat rajoitusten salliessa Linnalan seniorikeskuksessa tai opiston tiloissa. Harrastekerhot olivat osallistujille maksuttomia, ja niihin osallistui myös joitakin
kantasuomalaisia. Kerhoja oli 9 kpl, kokoontumiskertoja yhteensä 91. Läsnäoloja kerhoissa oli yhteensä
615 kpl. Vuoden aikana kerhojen toimintaan osallistui 63 henkilöä. Kerhoissa harrastettiin musiikkia joko
ryhmässä tai yksilöllisesti, kuorolaulua, nukketeatteria, liikuntaa. Vuoden aikana toimintaa kehitettiin ja
perustettiin kanteleryhmä sekä nuorten ohjaama video- ja digitukiryhmä. Vapaaehtoisten ryhmä on perustanut Kulttuurikeskus Nadezhdan, joka rekisteröityi viralliseksi yhdistykseksi helmikuussa 2021.
Maahanmuuttaja-asiakkailta pyydettiin asiakaspalautetta vuodesta 2021 webropol-kyselyllä. Kysely oli
laadittu selkosuomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kysely lähettiin 38 ohjausasiakkaille, joiden sähköposti
oli tiedossa. Vastauksia saimme 17 kpl. Vastausprosentiksi tuli 44,74. Palvelun laatu koettiin hyväksi
(mittarilla 0–5, kaikki vastaajat vastasivat 5), kommunikaatiota luonnehdittiin helpoksi ja toimivaksi ja
asiakkaat kokivat saaneensa vastaukset kysymyksiinsä. Palvelua kuvailtiin ammattitaitoiseksi, helposti
saavutettavaksi ja se järjestyi asiakkaan työajat huomioiden. Selkeä ohjaus on antanut valmiuksia hoitaa
itsenäisesti asioita ja auttanut navigoimaan suomalaisessa hallintojärjestelmässä. Ohjaus ja kielellisten
ongelmien selvittäminen asiakkaalle asioitaessa viranomaisten kanssa on parantanut maahanmuuttajien
elämänhallintaa.
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Linnalan henkilökunta
Työterveyshuoltopalvelut ostettiin Suomen Terveystalo Oyj:ltä. Työterveyden yhteyshenkilönä toimi Auli
Parviainen ja Terveystalon yhteyshenkilönä Pia Iso-Sipilä. Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut yleislääkäritasoisina hankittiin vähintään 14 tuntia viikossa opettaville opettajille heidän työsuhteensa ajaksi
sekä vakituiselle henkilökunnalle. Kaikilla on lakisääteinen ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja lisäksi terveydenhoitajan sairausvastaanottopalvelut.
Setlementissä toimi TS/YT-toimikunta. Toimikuntaan kuuluivat työsuojeluvaltuutettu Pirjo Jäntti Leskinen, varavaltuutetut Kaija Suhonen ja Marja-Leena Hasselqvist sekä työsuojelupäällikkö Tapio Keskinen
31.7. saakka ja Anna-Kristiina Mikkonen 1.8. alkaen. Linnalan Setlementti ry tarjosi aterian hallitukselle
ja päätoimiselle henkilökunnalle rehtorin jäädessä eläkkeelle hänen lähtöjuhlassaan. Päätoiminen henkilökunta ja hallitus saivat käyttöönsä Smartum-seteleitä 100 €/vuosi ja yli 58-vuotiaat 150 €/vuosi. Tyhypäivää ei koronatilanteen takia järjestetty.
Linnalan Setlementti ry muisti henkilökuntaa heidän merkkipäivinään (50- ja 60- vuotispäivinä) ja eläkkeelle jäädessä. Muistamiskäytännöt on uudistettu yhteistyössä tilintarkastajien kanssa neuvotellen ja
käsitelty TS/YT-toimikunnassa.
Linnalan Setlementin henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua oman alansa täydennyskoulutukseen ennalta laaditun koulutussuunnitelman mukaan määrärahojen puitteissa. Päätoimisen henkilökunnan koulutukseen osallistumisen vahvistaa toiminnanjohtaja ja tuntiopettajien osalta kyseisen alan pääopettaja.
Oppisopimuskoulutukseen otettavista päättää hallitus. Koulutukseen oli varattu määrärahaa 0,5 % kunkin yksikön vuoden 2020 toteutuneista palkoista laskettuna, se kattoi koulutuksesta aiheutuneet kurssimaksut ja matkakulut, ei työaikaa, sijaista ei palkata henkilöstön koulutukseen osallistumisen takia. Koulutukset olivat pääsääntöisesti webinaareina koronatilanteen takia.
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Henkilöstö vuonna 2021

Toiminnanjohtaja, rehtori
Tapio Keskinen, FM, 31.7.2021 asti
Anna-Kristiina Mikkonen, YTM, 1.8.2021 alkaen

Toimisto
Auli Parviainen, yo-merkonomi, osa-aikainen talouspäällikkö
Marja-Leena Hasselqvist, yo-merkonomi, HuK, koulutussihteeri
Virpi Karjalainen, merkonomi, osa-aikainen kurssisihteeri
Jukka Muhonen, merkonomi, asiakasneuvoja
Kristiina Wright, toimistosihteeri

Päätoiminen opetushenkilöstö
Päivi Harjusalmi, FM, kielten pääopettaja
Heidi Laasanen, musiikkipedagogi AMK, musiikin pääopettaja
Pauliina Sairanen, kuvataiteilija AMK, taideaineiden pääopettaja, kuvataidekoulun vastaava
Aune Keinänen, tekstiilityön opettaja, ostopalvelusopimus, Savonlinnan kaupunki
Päätoimiset tuntiopettajat, opetusta vähintään 14 t / viikko:
Leena Astikainen, musiikki, kuorotoiminta
Marianne Ketolainen, taideaineet
Terje Kurola, kielet
Markku Lybeck, tietotekniikka, digituki, it-asiat
Katja Pajarinen-Mohamed, kielet ja musiikki
Olli-Pekka Pöllänen, liikunta

Linnalan leikkikoulu
Leikkikoulun työntekijät ja sijaiset:
Tuula Pölönen, varhaiskasvatuksen opettaja, leikkikoulunjohtaja
Kirsi Kohonen, varhaiskasvatuksen opettaja
Mari Koivu, varhaiskasvatuksen opettaja, kokoaikainen 2.8.–30.09. ja osa-aikainen 1.10.–31.12.
Kristiina Sairanen, lastenhoitaja
Lisäksi sijaisia

Linnalan seniorikeskus
Marjo-Riikka Tiilikainen, yo-merkonomi, lähihoitaja
Tiia Myllymäki, oppisopimusopiskelija (lähihoitaja), Paikka auki-hanke (STEA)

Omaishoidontuki ja vapaaehtoistoiminta
Pirjo Jäntti Leskinen, lähihoitaja, omaishoitotuen vastaava (vuorotteluvapaalla 1.9.2021 -28.2.2022)
Soili Poikela 1.9.2021-28.2.2022 (Pirjo Jäntti Leskisen vuorotteluvapaan sijainen)

Monikulttuurinen työ
Marketta Parkkinen, FM, monikulttuurisen työn vastaava (STEA)

Kiinteistönhoito
Kaija Suhonen, laitoshuoltaja
Merja Kosunen, osa-aikainen siivooja
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