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YHTEYSTIEDOT

LINNALAN TOIMISTO  
JA TOIMITILA 
Sotilaspojankatu 7,  
57100 Savonlinna 
ŕĿŠŠîŕî����Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ�
sähköpostit  
ĚƥƭŠĿŞĿ�ƙƭŒƭŠĿŞĿʧŕĿŠŠîŕî���
Opetus tapahtuu Linnalan toimi-
tilassa, mikäli pelkkä luokkatila on 
mainittu.

REHTORI, TOIMINNANJOHTAJA 
Anna-Kristiina Mikkonen 
Ǝ��ȁȅȅȁ�ȆȂȂ�ȉȃȃ��
îŠŠîɠŒƑĿƙƥĿĿŠî�ŞĿŒŒūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���

ASIAKASPALVELU
ƥĿɠƎĚ�ȃȈ�ɠȄȁ�Ȃȃ��Œŕū�ȊɠȂȅ
Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�ȊɠȂȈ
ƥĿɠŒĚ�Ȅ�ɝȅ�Ȃ��Œŕū�ȊɠȂȇ�Ȅȁ
ƥū�Ȇ�Ȃ��Œŕū�ȊɠȂȅ
Ȋ�ɠȃȁ�Ȃ��Şîɠƥū�Œŕū�ȊɠȂȈ�
ŏî�ƎĚ�Œŕū�ȊɠȂȅ
ȃȄ�Ȃ��îŕŒîĚŠ�Şîɠƥū�Œŕū�ȂȁɝȂȇ�
ƎĚ�Œŕū�ȂȁɠȂȃ

PUHELINPALVELU 
Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ
Şîɠƥū�ȊɠȂȇ�ŏî�ƎĚ�ȊɠȂȃ

TOIMISTON HENKILÖKUNTA 
sähköposti:  
ĚƥƭŠĿŞĿ�ƙƭŒƭŠĿŞĿʧŕĿŠŠîŕî���
Kurssisihteeri Jukka Muhonen, 
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȁȂ�
(asiakaspalvelu, tilojen vuokraus, 
todistukset ja tilauskoulutus, kurs-
sisuunnittelu: liikunta, hyvinvoin-
ti, tanssi, yhteiskunnalliset aineet, 
teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus) 
Toimistosihteeri  
Kristiina Wright 
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȂȄ�ɚîƙĿîŒîƙƎîŕǄĚŕƭ��
viestintä, kurssilaskutus) 
Toimistopäällikkö  
Marja-Leena Hasselqvist, 
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȄȁ�
(talous- ja henkilöstöhallinto) 
Toimistosihteeri  
Virpi Karjalainen 
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȂȉ�
(tuntiopettajien palkkalaskenta ja 
opiston päiväkirjat) 
Toimistotyöntekijä  
Eija Matikainen  
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȁȄ
(Punkaharjun, Kerimäen ja  
Savonrannan toimistopalvelut)

PÄÄTOIMINEN  
OPETUSHENKILÖSTÖ 
Opintoihin liittyvää henkilökohtais-
ta neuvontaa annetaan vastaanot-
toaikoina ja sopimuksen mukaan 
myös muuna aikana. 
Sähköposti:  
ĚƥƭŠĿŞĿ�ƙƭŒƭŠĿŞĿʧŕĿŠŠîŕî���
Kielten pääopettaja  
Päivi Harjusalmi 
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȂȊ��ƥū�Œŕū�ȂȅɝȂȆ�
Taideaineiden pääopettaja,  
kuvataidekoulun vastaava  
Pauliina Härkönen 
Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂ�ȉȂȆ��ƥū�Œŕū�ȂȆɝȂȇ�
Musiikin pääopettaja  
Heidi Laasanen 
Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂ�ȉȃȂ�

MUU OPETUSHENKILÖSTÖ
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂ�ȉȃȉ�
Artesaani  
Merja Kuismanen
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�Ȅȉȁȉ�
Muita tuntiopettajia opistossa on 
lisäksi n. 70.

LINNALAN KIINTEISTÖN  
PUHTAANAPITO 
Kaija Suhonen laitoshuoltaja  
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�Ȅȉȁȅ��
ŒîĿŏî�ƙƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���
Merja Kosunen siivooja 

LUKUKAUSI JA LOMAVIIKKO 9 
Lukukauden kestävät kurssit alka-
Ǆîƥ�ǄĿĿŒūĿŕŕî�ȃɝȅ��gūŞîǄĿĿŒŒū�ūŠ�ǄĿĿ-
Œūŕŕî�Ȋ��ĚŕŕĚĿ�Ƒǋ�ŞþŠ�Œū�ēîŕŕî�Şƭƭ-
ta mainita. 

VIESTINTÄ JA MUUTOKSET 
Tämä esite sisältää pääosan kevät-
lukukaudella toteutettavista kurs-
seista ja tapahtumista. Ilmoitamme 
muutoksista, uusista kursseista ja 
tapahtumista Itä-Savossa Linnalan 
palstalla. Kurssitiedot löytyvät kat-
ƥîǄîƙƥĿ�ŒūƥĿƙĿǄƭĿŕƥî�ŕĿŠŠîŕî�����ŒĿŕŕĿ-
set muutokset ilmoitetaan opiske-
lijalle tekstiviestillä. Muistathan il-
moittaa toimistoon, mikäli yhteys-
tietosi muuttuvat!

ILMOITTAUTUMINEN 
OPISTON KURSSEILLE 

Varmista sinua kiinnostavan 
kurssin alkaminen ja ilmoittaudu 
ennakkoon! 

Jatkavat opiskelijat: opisto on 
varannut paikan opiskelijoille, 
jotka ovat ilmoittautuneet opin-
toryhmissä tai suoraan toimis-
toon. 

Yleinen kaikille avoin  
ilmoittautuminen  
Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�Ȋ�ȁȁ�îŕŒîĚŠ�
ɠ�ŠĚƥĿŠ�Œîƭƥƥî�ŕĿŠŠîŕî���
ɠ�Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂ�ȉȁ�
- toimistossa

Kertamaksulla liikuntaryhmiin 
osallistuvat ilmoittautuvat kurs-
sin opettajalle, joka kerää mak-
sun tunnin alussa. 

ILMOITTAUTUMINEN  
KUVATAIDEKOULUUN  
on käynnissä! 

ALENNUKSET 
Toimisto huomioi alennukset las-
kuun automaattisesti, poikkeuk-
sena työttömyysalennus, opiske-
lija-alennus ja kotihoidontukialen-
nus, joiden yhteydessä tulee to-
dentaa alennusoikeus. Netin kaut-
ta ilmoittautuessa alennuksen voi 
suoraan vähentää laskun loppu-
summasta. Alennukset eivät kos-
ŒĚ�îŕŕĚ�ȃȁ�ĚƭƑūŠ�ŒƭƑƙƙĚŏî��ǋŒƙĿŕŵ-
opetusta eikä niitä kursseja, joiden 
kohdalla lukee Ei alennuksia. Kurs-
sista voi saada vain yhden alen-
nuksen. 

Ȃ� ¬ĚŠĿūƑĿîŕĚŠŠƭƙ�ȂȆ�ʣ��ȇȄ�Ǆ��
ja vanhemmat  
sekä eläkkeellä olevat. 

ȃ� ~ƎĿƙŒĚŕĿŏîɠîŕĚŠŠƭƙ�Ȃȁ�ʣ��
Esitä opiskelijakortti.

Ȅ� ¹ǋŵƥƥŵŞǋǋƙîŕĚŠŠƭƙ�Ȇȁ�ʣ��
Esitä TE-toimiston dokumentti. 

4. Englannin pakettialennus: saat 
15% alennuksen englannin pu-
hekursseista, jos olet jo jollain 
oppikirjaa käyttävällä englannin 
kurssilla. 

Ȇ� ~ƎĿŠƥūƙĚƥĚŕĿîŕĚŠŠƭƙ�ȃȆ�ʣ�
(OPH) osasta tietotekniikan 
kursseja. Kurssin kohdalle on 
merkitty alennusoikeus. 

ȇ� eūƥĿ�ūĿēūŠƥƭŒĿîŕĚŠŠƭƙ�/ŠūŠ-
koski 50 %. Alennuksen saa 
enonkoskelaiset kotihoidontuel-
la olevat vanhemmat Enonkos-
kella järjestettävistä kursseista. 
Varmista alennusoikeutesi os. 
ŞĿŠŠî�ŠƭƑŞĿūʧĚŠūŠŒūƙŒĿ���

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN 
Opisto lähettää laskun sähköpos-
tiisi, tai mikäli sähköpostiosoitet-
ta ei ole, postissa. Voit maksaa 
kurssimaksun myös viitenumerol-
la, jonka saat ilmoittautuessasi ne-
tin kautta. Maksuvälineinä käy-
vät myös Smartum, Tykykunto, Vi-
rike, Ticket Mind&Body, E-passi ja 
Eazybreak. Kurssin peruuntuessa 
em. tyhymaksutavoilla suoritettu-
ja maksuja ei voida palauttaa, vaan 
ne voi käyttää muuhun kurssiin. 
Käteismaksuja ei oteta vastaan toi-
mistossa, poikkeuksena liikunta-
ryhmien kertamaksut, jotka mak-
setaan ohjaajalle. 

PERUUTUSEHDOT 
Peruutuksesta ei aiheudu kuluja, 
kun se tapahtuu 7 pv ennen kurs-
sin alkua. Mikäli et ole perunut 
kurssia 7 vuorokautta ennen kurs-
sin alkamista, veloitamme 15 eu-
ron peruutusmaksun. Mikäli kurssi 
on ehtinyt jo alkaa, peritään kurssin 
koko hinta. Kurssimaksut palaute-
taan vain terveydenhuollon todis-
tusta vastaan, tai jos kurssi päättyy 
opiston toimesta. Lukukauden mit-
taisissa kursseissa yhden kokoon-
tumiskerran peruuntuminen (force 
majeure) ei velvoita opistoa sijaisen 
järjestämiseen, kurssimaksun pa-
lautukseen tai korvaavan kokoon-
tumisen järjestämiseen. YKI yleis-
ten kielitutkintojen ilmoittautumisil-
la on erilliset peruutusehdot. 

KAIKUKORTTI 
Lisätiedot netistä hakusanalla Sa-
vonlinnan Kaikukortti. 

AVUSTUKSIA 
KURSSIMAKSUIHIN 

Savonlinnan Hattu ry:n lasten ja 
nuorten harrastustoiminta-avus-
tusta voi hakea jatkuvasti. Avustus 
on tarkoitettu 7-17-vuotiaille sa-
vonlinnalaisille lapsille ja nuorille, 
joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa 
harrastusta perheen tiukan talou-
dellisen tilanteen vuoksi. Lisätiedot 
ŏî��îŒƭŕūŞîŒĚ�ƙîǄūŠŕĿŠŠîŠ�îƥƥƭ��

VAKUUTUKSET 
Opiston toimesta on vakuutettu al-
ŕĚ�ȃȁɠǄƭūƥĿîîƥ�ūƎĿƙŒĚŕĿŏîƥ��ƙĚŒþ�ƥĚŒ-
nisen työn ja rakukeramiikkakurssi-
en opiskelijat. Opistolla ei ole tapa-
turmavakuutusta muiden opiske-
lijoiden tapaturmien varalle. Huo-
lehdi omasta tapaturmavakuutuk-
sestasi. Kursseilla syntyviä kuva-
taiteen ja kädentaitojen teoksia ei 
ole vakuutettu. 

TILOJEN VUOKRAUS 
Linnala sijaitsee aivan Savonlin-
nan keskustassa ja tarjoaa siten oi-
van mahdollisuuden vuokrata tilo-
ja eri käyttöön koulutustilaisuuk-
sia, kokouksia tai tapahtumia var-
ten. Käytössä ovat Linnala-sali, lu-
entosali ja erikokoisia luokkatiloja. 
Lisätiedot kurssisihteeri Jukka Mu-
�ūŠĚŠ��Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȁȂ�ƥîĿ�ŏƭŒŒî�
Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî����

KANNATUSJÄSENYYS 
Linnalan Setlementti ry tarjoaa 
kansalaisopistopalveluja (Linnalan 
opisto), päivähoitoa (Linnalan leik-
kikoulu), seniorityötä ja ystäväntu-
patoimintaa. Lisäksi STEA:n tuel-
la toteutetaan omaishoito- sekä 
monikulttuurityötä. Linnalan Setle-
mentti ry ei ole poliittisesti eikä us-
konnollisesti sitoutunut. Jäsenek-
si liitytään maksamalla jäsenmaksu 
10 € Linnalan Setlementti ry:n tilil-
ŕĚ�¬ƭƭƑɠ¬îǄūŠ�~ƙƭƭƙƎîŠŒŒĿ��GTȊȂ�
ȆȇȆȂ�ȂȄȃȁ�ȁȂȄȂ�Ȃȃ��×îĿ�ƥūĚ�ƥū-
na ainaisjäsenyys 100 €. Merkitse 
viestikenttään nimesi ja osoitteesi.

REHTORIN TERVEHDYS

TILAUSKOULUTUSTA LINNALAN OPISTOSTA!

TIETOTEKNIIKKA

ohjelmien 
ja -laitteiden 

hallintaa

ØĿŠēūǅƙ��~Ĳ�ČĚ��
ŒƭǄîŠŒþƙĿƥƥĚŕǋ��

ŒūŠĚĚŠ�ǋŕŕþƎĿƥū�ŏî�
ƥĿĚƥūƥƭƑǄî��ƥîċŕĚƥĿƥ�ŏî�

þŕǋƎƭ�ĚŕĿŞĚƥ

KIELET

täsmäkoulutusta  
kieli- ja kulttuuri-

osaamiseen

ĚŠĳŕîŠƥĿ��ĚƙƎîŠŏî�
ĿƥîŕĿî��ƑîŠƙŒî��ƑƭūƥƙĿ��

ƙîŒƙî��ƙƭūŞĿ��
ǄĚŠþŏþ��ǄĿĿƥƥūŞîɠ

ŒĿĚŕĿ��ǄĿƑū

LIIKUNTA  
JA HYVINVOINTI

virkeyttä työhön 
liikunnasta

ŏūūĳî��ŒĚ�ūŠ�ƭūŕƥū��
ŒƭŠƥūŠǋƑŒŒĚĿŕǋ��
ƥîŠƙƙĿŕĿĿŒƭŠƥî��
ƥîƭŒūŕĿĿŒƭŠƥîɠ
ū�ŏîƭƙ��ĚŠƙĿîƎƭ

MUSIIKKI

ääni selkeäksi  
ja kuuluvaksi

ǋŒƙĿŠŕîƭŕƭ��
ƙūĿƥĿŠūƎĿŠŠūƥ��

ǋ�ƥĚĿƙŞƭƙĿƙūĿŠƥĿ��
þþŠĚŠ�ƭūŕƥū

KUVATAIDE

luovasti uutta 
ideoiden

ƥîĿēĚ��ŒþƙĿƥǋŵ��
ŞĚēĿîƥîĿēĚ��
ǄîŕūŒƭǄîƭƙ��
Şîîŕîƭƙ�ŏî�
ŒĚƑîŞĿĿŒŒî

Tarvitseeko henkilöstösi täydennyskoulutusta seuraavista teemoista?

ūƙ��¬ūƥĿŕîƙƎūŏîŠŒîƥƭ�Ȉ��¬îǄūŠŕĿŠŠî

ŏƭŒŒî�Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���
ƥîĿ�Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȁȂ

Kysy tarjous: 

Uusi vuosi,  
uudet kujeet
Vuodenvaihteessa moni lupaa itsellensä teke-

vänsä ensi vuonna jotain toisin kuin kuluneena 

vuonna. Mitäs jos uusi kuje sinulle olisikin tul-

la Linnalaan? Kolmen sadan opintoryhmän si-

sällöistä löytyy kaikenlaista kivaa ja kehittä-

vää tekemistä sekä hyödyllistä tietoa. Linnala 

on hieno, monien mahdollisuuksien talo, jos-

sa voit osallistua kansalaisopiston opintoryh-

miin tai setlementtityöhön vapaaehtoisena tu-

kemalla Ukrainalaispakolaisten kotoutumista 

tai omaishoitoperheiden jaksamista. Ikäihmisil-

le virikkeellistä päivätoimintaa on tarjolla Seni-

orikeskuksessa ja mainiot Tosikokit kokkaavat 

meillä. Linnalassa toimii myös Savonlinnan ai-

nut englantipainotteinen varhaiskasvatusyksik-

kö, Linnalan leikkikoulu.

Kevään yleisluennoilla vieraillaan muun muassa 

Euroopan parlamentissa, tutustutaan Eloisaan 

hyvinvointialueeseen ja vahvistetaan yleistie-

tämystä. Opetustarjonnassa on kädentaitojen 

kehittämistä taito- ja taideaineissa, taiteen pe-

rusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä Kuvis-

koululla, digiyhteiskunnassa toimimisen edelly-

tyksiä, kaikelle kansalle musisointia, liikunnal-

lista hyvinvointia sekä voit oppia kymmenellä 

eri kielellä sanomaan muutakin kuin kiitos. Lin-

nalan Setlementti on strategiassaan määritellyt 

toiminnan arvoiksi ilon, lämminhenkisyyden se-

kä asiakaslähtöisyyden. Jos et löydä tarjonnas-

tamme haluamaasi, niin ota yhteyttä ja tuuma-

taan mitä mielekästä voimme jatkossa kehittää. 

Uusi vuosi, uudet tuulet, toivottavasti ne puhal-

tavat sinutkin Linnalaan, johon ovat kaikki vau-

vasta vaariin tervetulleita.

Anna-Kristiina Mikkonen
Linnalan Setlementti ry,

toiminnanjohtaja, rehtori
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LINNALAN LEIKKIKOULU

MONIKULTTUURINEN TYÖ

VIRIKKEILLÄ VIRKEÄKSI -HANKE 

OMAISHOIDONTUKI, YSTÄVÄNTUVAT, HARRASTERYHMÄT JA VAPAAEHTOISTYÖ

SENIORITYÖ

Yhteystiedot: 
Omaishoito- ja vapaaehtoistyön 
vastaava Pirjo Jäntti Leskinen,  
p. 0440 511 826,  
ƎĿƑŏū�ŏîŠƥƥĿʧŕĿŠŠîŕî���

Toiminnoista tiedotetaan Sanoma-
lehti Itä-Savossa Linnalan palstalla.

OMAISHOIDONTUKI 
Omaishoidontuki tarjoaa omaishoi-
totilanteessa oleville ohjausta, neu-
vontaa, koulutusta ja vertaistukea 
yhteistyössä mm. Linnalan opis-
ton, Savonlinnan kaupungin, Sa-
vonlinnan seurakunnan, Savon-
linnan seudun omaishoitajayhdis-
tyksen ja Pieksämäen Omaishoi-
tajat ry OMAIS-OIVAN kans-
sa. Työntekijä ohjaa yksilöllises-
ti ja antaa vinkkejä omaishoitajuu-

teen liittyvissä asioissa huolimatta 
siitä, onko kaupungin kanssa teh-
ty omaishoitajasopimusta. Toimin-
toihin voi osallistua jokainen, joka 
tarvitsee tukea läheisensä hoivaa-
miseen. Omaishoitajille suunnatut 
vertaistukiryhmät kokoontuvat jo-
ka toinen maanantai Linnalan seni-
orikeskuksessa. 

VAPAAEHTOISTEN  
HARRASTERYHMÄT 
Vapaaehtoistyö tarjoaa useita 
vaihtoehtoja osallistua toimintaan, 
joka tuo iloa osallistujien elämään. 
Vapaaehtoistyöstä kiinnostunei-
ta otetaan mukaan toimintaan jat-
kuvasti. Tervetuloa mukaan toimin-
taan, joka lisää sosiaalisuutta, es-
tää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä 
ja näin ollen tuo sisältöä elämääsi. 

YSTÄVÄNTUVAT 
Ystäväntuvat ovat vapaaehtois-
ten voimin toimivia pääsääntöises-
ti eläkeikäisille tarkoitettuja yhtei-
siä oleskelu- ja kohtaamispaikko-
ja. Tunnelma ja yhteiset tekemiset 
syntyvät kävijöiden toiveista ja ak-
tiivisuudesta. 

Hernemäen ystäväntupa,
Lounas-Kahvila Wirsu, Pihlajave-
ēĚŠƥĿĚ�ȃȆ��ƥĿĿƙƥîĿƙĿŠ�Œŕū�ȂȄɝȂȆ�

Mertalan ystäväntupa, 
Laakso-koti, Notkolantie 10,  
kokoontumisaika vaihtelee 

Pääskylahden ystäväntupa, 
eîîƑƥĿŕîŠƥĿĚ�ȇȃ��îǄūĿŠŠî�Şî�Œŕū�
ȂȁɝȂȃ��

Tiistaipiiri käsityöharrastajille
Ryhmässä vapaaehtoiset teke-
vät monenlaisia käsitöitä, joiden 
myyntituotto ohjataan seniorityöl-
le. Tarvikkeet hankkii Linnalan se-
niorikeskus, käytämme myös pal-
jon kierrätysmateriaalia. Kokoontu-
ŞĿƙĚƥ�ƥĿĿƙƥîĿƙĿŠ�Œŕū�ȂȄɝȂȇ�gĿŠŠîŕîŠ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿŕƭūŒîƙƙî��Ȅ��ŒƑƙ��¹îƑŏūîŞŞĚ�
osallistujille päiväkahvit. 

TOSIKOKIT 
Tosikokit ovat äijäryhmä, joka ko-
koontuu Linnalan opetuskeittiössä 
kerran viikossa. Ryhmässä valmis-
tetaan yhdessä ruokaa, leivotaan 
ja ”parannetaan maailmaa”. Ryhmä 
tekee myös vapaaehtoistyötä tar-
joten osaamistaan Linnalan eri ta-
pahtumissa. 

MUU VAPAAEHTOISTYÖ 
Linnalan muuhunkin vapaaehtois-
työhön kaivataan henkilöitä, joilla 
on osaamista ja taitoja esim. musii-
kin, liikunnan ja kädentaitojen alal-
ta. Vierailut seniorikeskuksessa 
ja ystäväntuvilla tuovat lisäarvoa 
osallistujien toimintaan ja antavat 
molemmille osapuolille mm. onnis-
tumisen kokemuksia. Omaishoi-
dontukea, ystäväntupatoimintaa 
sekä eri vapaaehtoistyön toimin-
toja rahoittavat Savonlinnan seu-
rakunta ja Savonlinnan kaupun-
ki ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA).

Linnalan Leikkikoulu on yksi Suo-
men neljästä setlementtipäiväko-
dista. Pieni englantipainotteinen 
Leikkikoulumme palvelee lapsiper-
heitä palvelusetelipäiväkotina Sa-
vonlinnan keskustassa. Me var-
haiskasvatuksen opettajat ja las-
tenhoitajat olemme lähellä pientä 

ihmistä. Meillä lapsi on keskiössä. 
Olemme läsnä. Kuuntelemme las-
ta. Uskallamme tehdä työtä sydä-
ŞĚŕŕþ��ȃȂ�ŕîƎƙĚŠ�ƙĿƙîƑƭƙƑǋ�Şþƙƙþ�
ȂɝȇɠǄƭūƥĿîîƥ�ƙîîǄîƥ�ŕĚĿŒŒĿþ�ƎîŕŏūŠ�
ja osallistua ikätasolleen sopivaan 
opetukseen pienryhmissä. 

Suomenkielisen varhaiskasvatuk-
sen ohella englannin kieli kuuluu 
jokaiseen päiväämme tavalla tai 
ƥūĿƙĚŕŕî��ȄɝȇɠǄƭūƥĿîĿŕŕî�ūŠ�ǄĿĿŒūĿƥƥîĿ-
nen englannin tuokio. Leikit, laulut, 
pelit, lorut ja pienet dialogit totut-
ƥîǄîƥ�Şǋŵƙ�îŕŕĚ�ȄɠǄƭūƥĿîĿƥî�ŕîƎƙĿî�
kuulemaan, kuuntelemaan, toiste-

lemaan, ymmärtämään ja käyttä-
mään englantia spontaanisti. Sa-
malla heille kehittyy luontaisen 
utelias ja positiivinen asenne eri-
laisia kieliä, kulttuureita ja ihmisiä 
kohtaan. Juhlissamme lapset lau-
lavat iloisesti sekä suomeksi että 
englanniksi. 

Esitteen ilmestyessä ryhmä on täy-
si, mutta vapautuvista paikoista 
voit toki kysyä ympäri vuoden suo-
raan leikkikoululta  
Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�Ȅȉȁȇ��

Yhteystiedot:  
Seniorityön vastaava  
Marjo-Riikka Tiilikainen  
p. 040 6803 831 tai  
ŞîƑŏūɠƑĿĿŒŒî�ƥĿĿŕĿŒîĿŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���

Linnalan seniorikeskus
tarjoaa monipuolista ja kotona 
asumista tukevaa päivätoimintaa 
ikääntyville. Toiminnan tavoitteet 
ovat ikääntyvien yhteisöllisyys 
ja osallisuus, joita edistetään lii-
kunnallisilla, muistia ylläpitävillä, 
omatoimisuuteen kannustavilla ja 
ikääntymiseen sopeuttavilla laa-
dukkailla ohjaustoiminnoilla. 
Yhdessä pelaamme pelejä, jutte-
lemme ajankohtaisista asioista, 
osallistumme pienimuotoisiin lii-
kuntahetkiin, leivomme, laulamme, 
askartelemme sekä muistelem-
me menneitä. Toiminnassa turva-
taan ikääntyvien fyysinen, psyykki-
nen ja sosiaalinen turvallisuus, se-
kä 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 rollaatto-
rit, pyörätuolit yms. 
Seniorikeskuksen kerhopäivät ovat 

tiistai (mahdollisuus saunomiseen) 
ŏî�ƥūƑƙƥîĿ�Œŕū�ȊɝȂȅ��¡þĿǄþŞîŒƙƭ�ūŠ�
ȃȁ�ɹ�ɚƙîƭŠūǄĿŕŕĚ�ȃȆ�ɹɛ�ƙĿƙþŕƥþĚŠ�
ohjelman, aamupalan, lounaan ja 
päiväkahvin. 
Seniorikeskuksessa tarjotaan mo-
nipuolista omatekoista kotiruo-
kaa huomioiden myös erityisruo-
kavaliot. 

Järjestöyhteistyö 
Kysy yhdistyksellesi toiminnallista 
päivää joko säännöllisin tai kerta-
luontoisin kokoontumisin. 

Juttutupa 
ŏîƥŒƭƭ�ŒĚƙŒĿǄĿĿŒŒūĿƙĿŠ�ȉ�ȃ�ɝȂȊ�ȅ��
Œŕū�ȂȁɝȂȃ�ɚŕūŞîǄĿĿŒŒū�Ȋɛ��ŞĿŒþŕĿ�Ŀŕ-
moittautuneita tulee riittävästi (mi-
ŠĿŞĿ�ȇɛ��eƭƑƙƙĿ�ūŠ�Œū�ƥîîŞĿƙƎîĿŒ-
ka afaattisille henkilöille. Tavoittee-
na on edistää osallistumista, tukea 
kommunikoinnissa ja antaa ver-
taistukea. Kurssille voi osallistua 
myös puhevammaisten tulkin tai 
avustajan kanssa. 
Kokoontumispaikka on Linnalan 
seniorikeskus, käynti sisäpihalta, 
ūƙ��¡îƎƎĿŕîŠŒîƥƭ�ȇ��¬îǄūŠŕĿŠŠî��
Kurssimaksu 75 € sis. 10 kokoon-
tumiskertaa ja kahvit. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. 
ƎĚ�ȃȈ�Ȃ��gĿŠŠîŕîŠ�¬ĚƥŕĚŞĚŠƥƥĿ��
ƙĚŠĿūƑĿŒĚƙŒƭƙ�Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁȄ�ȉȄȂ�

Yhteystiedot:  
hanketyöntekijä Soili Poikela  
p. 040 680 3401 tai  
ƙūĿŕĿ�ƎūĿŒĚŕîʧŕĿŠŠîŕî���

Ota yhteyttä hanketyöntekijään, 
niin selvitellään yhdessä kerhon 
käynnistämistä!

×ĿƑĿŒŒĚĿŕŕþ�ǄĿƑŒĚþŒƙĿ�Ȃ�Ȋ�ȃȁȃȃɠ
Ȅȁ�ȅ�ȃȁȃȄ�ūŠ�eǋǋ�ŒǋŕþɠƙþþƥĿŵŠ�Ƒî-
hoittama hanke, jonka aikana laa-
jennetaan viriketoimintaa Savon-
linnan kaupunkikeskustan ulko-
puolelle. Virikekerhoja järjestetään 
tarvelähtöisesti Kerimäen, Punka-
harjun ja Savonrannan kaupungi-
nosissa tai kylillä sekä Savonlinnan 

haja-asutusalueella ja kaupunki-
taajaman senioritalojen kerhotilois-
sa. Kerhoissa on ohjatusti mm. as-
kartelua, laulamista, jumppaa, pe-
lejä, ulkoilua, lehdenlukutuokiota, 
juttutuokiota ja kahvituokioita. 

Maksuton vapaaehtoistyön kurssi 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȃȂ�ȃ��Œŕū�ȂȅɝȂȇ�

Linnalassa. Kurssi sisältää 
vapaaehtoistoiminnan 
perusteet, periaatteet, 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 
ŞƭŒîŠî�ūŕĚǄîî��TŕŞ��ǄĿĿŞ��ƥū�ȃȇ�Ȃ��
ŕĿŠŠîŕî���ƥîĿ�Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ�

Kansainvälinen kohtaamispaikka 
on matalankynnyksen ohjaus- ja 
neuvontapiste maahanmuuttajille. 

Tavoitteenamme on tukea Savon-
linnan seudulla asuvia maahan-
muuttajia ja helpottaa sopeutu-
mista suomalaiseen yhteiskuntaan.  
Palvelemme asiakkaita suomeksi, 
venäjäksi ja englanniksi. 

Kohtaamispaikasta maahanmuut-
taja voi saada tietoa mm. maahan-
muuttoon, oleskelulupiin, sosiaa-
liturvaan, koulutukseen, suomen 
kielen opiskeluun, asumiseen, ter-
veydenhuoltoon ja työhön liittyvis-
tä kysymyksistä.

Meiltä voi kysyä neuvoja kaikis-
sa arkielämän asioissa ja autamme 
myös lomakkeiden täyttämisessä, 

opastamme tietokoneen käytössä 
ja verkkoasioinnissa. 
Kohtaamispaikan toiminnassa on 
mukana suomalaisia ja maahan-
muuttajataustaisia vapaaehtoisia. 
Vapaaehtoiset ovat mukana jär-
jestämässä kerhotoimintaa ja ta-
pahtumia tai toimivat tukihenkilöi-
nä maahanmuuttajille. Mikäli ha-
luat lisätietoa kohtaamispaikan 
palveluista, vapaaehtoistoiminnas-

ta tai sinulla on toimintaehdotuk-
sia, ota rohkeasti yhteyttä tai tu-
le käymään. 

Maahanmuuttajien ohjaus- ja 
palvelupiste Navigaattori 
Kansainvälinen kohtaamispaikka 
~ŕîǄĿŠŒîƥƭ�ȅȁ����ȃ��ŒĚƑƑūƙ��
ȆȈȂȄȁ�¬îǄūŠŕĿŠŠî�
Avoinna  
îƑŒĿƙĿŠ�ŞîɠƎĚ�Œŕū�Ȃȁ�ȁȁɝȂȆ�ȁȁ��

Kohtaamispaikan vastaava: 
Marketta Parkkinen  
Ǝ��ȁȅȅȁ�ȆȂȂ�ȉȃȄ�ƥîĿ�
ŞîƑŒĚƥƥî�ƎîƑŒŒĿŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

Kansainvälistä kohtaamispaikkaa 
rahoittavat Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskus (STEA) ja 
Savonlinnan kaupunki. 

Senioreiden 
virkistyspäi-
vä alkoi en-
nen koke-
mattomalla 
riksataksilla 
risteilylle. 
Kuvaaja 
Marjo-Riikka 
Tiilikainen.
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tajana toimii kuoron perustaja, 
musiikinopettaja Ari Kaartinen, 
joka vastaa myös laulujen sovit-
tamisesta. Kuoro konsertoi yksin 
ja myös yhdessä miesten Linna 
La Swing-kuoron kanssa. Esiin-
tymisissä kuoroa säestävät usein 
pianisti, rumpali ja ammattikita-
risti. Laulamisen hauskuus ja lau-
lajien huumorintaju kuuluvat tä-
män kuoron luonteeseen. Kuo-
roon voidaan ottaa laulajia myös 
muiltakin paikkakunnilta. Kuo-
roon pääsyn edellytyksinä ovat 
peruslaulutaito ja huumorintaju. 
Laulutaitoa, äänenkäyttöä ja il-
maisua kehitetään harjoituksissa. 
Ei tarvitse olla musiikin harras-
taja tai ammattilainen tullakseen 
mukaan, vaikkakin nuotinluku-
taito on tietysti eduksi, ei kuiten-
kaan välttämätön. Uusien laula-
jien laulunäyte pidetään harjoi-
tusten jälkeen. Mukaan toivotaan 
nyt uusia, innokkaita laulajia. 

170535k Naiskuoro Bel canto  
36 t 66 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Nuorekas ja tasokkuudestaan tun-
nettu kuoro, jossa opiskellaan ter-
vettä äänenkäyttöä ja monipuolis-
ta naiskuoro-ohjelmistoa klassises-
ta viihteeseen. Entiset ja uudet lau-
lajat, tervetuloa kehittävään ja mie-
lenkiintoiseen harrastukseen, jos-
sa laulun lisäksi myös nauru rai-
kaa! Kauden toiminta jatkuu kuoron 
oman aikataulun mukaan.

Esiintymiset: 
Kevätkonsertti 
la 22.4. klo 18 Melartin-sali; 
ooppera-, musikaali- ja 
elokuvasävelmiä, 
yhteistyössä Linnalan 
Oopperastudion 
laulajien kanssa. 

170545k Savonlinnan  
Mieslaulajat 36 t 66 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�
Savonlinnan seurakuntakeskus 
Opettaja Arho Raunio 
Mieskuoro tarjoaa musiikillisen har-
rastusmahdollisuuden mukavassa 
porukassa. Kuoron ohjelmisto koos-
tuu perinteisestä ja kevyestä mies-
kuoromusiikista ja se esiintyy eri ko-
koonpanoilla juhlissa, tapahtumissa 
ja konserteissa vuoden kierron mu-
kaan. Uusille laulajille koelaulu har-
joitusten yhteydessä. Kuoro jatkaa 
kauden toimintaa oman aikataulun-
sa puitteissa. Esiintymisistä ilmoi-
tellaan. 

AIKUISTEN 
SOITINRYHMÄT

170610k Linnalan Jazzbändi  
24 t 49 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
seniorikeskus, pohjakrs 
Muusikko Janne Rinkinen 
Eri soittimia käyttävä ryhmä, jos-
sa harjoitellaan jazzahtavaa ohjel-
mistoa ja rohkaistaan kokeilemaan 
myös improvisointia. Kurssiin sisäl-
tyy opettajan ohjauksen lisäksi ryh-
män itsenäistä harjoittelua. Esiinty-
misistä sovitaan. 

170615k Linnalan 
Viihdeorkesteri 36 t 64 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�ȂȆ�
seniorikeskus, pohjakrs 
FM Eino Logren 
Viihdeorkesteri soittaa ja laulaa 
viihde- ja tanssimusiikkia sekä toi-
mii tarvittaessa säestystehtävis-
sä. Nuotinlukutaito on suotava ja si-
tä pyritään kehittämään. Soitinkoh-
taisissa sovituksissa huomioidaan 
kunkin soittotaso. Tervetuloa mu-
kavaan porukkaan virkistymään ja 
oppimaan uuttakin! Mahdollisis-
ta esiintymisistä sovitaan yhdes-
sä. Kurssilla on tilaa uusille soittajil-
le ja laulajille. 

MUSIIKIN 
YKSILÖOPETUS 

TŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿŠĚŠ�Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�Ȋ�îŕ-
kaen (ei netti-ilmoittautumista) Uu-
det opiskelijat ilmoittautuvat toimis-

ƥūūŠ�Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂ�ȉȁ��cîƥŒîǄîƥ�ūƎƎĿ-
laat sopivat oppitunneista suoraan 
opettajan kanssa. Tunnit pidetään 
kauden loppuun mennessä, niitä ei 
voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. 
Esteen sattuessa oppitunti tulee pe-
Ƒƭî�ȃȅ�ƥ�îĿŒîĿƙĚŞŞĿŠ�ƙƭūƑîîŠ�ūƎĚƥ-
tajalle tai toimistoon, muuten tunti 
katsotaan pidetyksi. 

Kevätlukukauden kurssimaksut 
12 viikkoa 
Ȅȁ�ŞĿŠ�� ŕîƎƙĚƥ�Ȃȉȃ�ɹ�ŏî�

ǋŕĿ�Ȃȉ�Ǆ��ȂȊȇ�ɹ�
ȂȆ�ŞĿŠ�� ŕîƎƙĚƥ�Ȋȉ�ɹ�ŏî�

ǋŕĿ�Ȃȉ�Ǆ��Ȃȁȅ�ɹ�
ȅȆ�ŞĿŠ�� îŕŕĚ�Ȃȉ�Ǆ��ȃȉȁ�ɹ�ŏî�

îĿŒƭĿƙĚƥ�Ȅȁȁ�ɹ�

Kouluilla tapahtuva opetus: 
Ȅȁ�ŞĿŠ��ȃȄȄ�ɹ�
ȂȆ�ŞĿŠ��Ȃȃȅ�ɹ�
�ŕŒƭƙūĿƥƥū�ȇ�Ǌ�Ȅȁ�ŞĿŠ�ȉȃ�ɹ

LAULUNOPETUS

170705k Oopperastudio  
34 t 141 € 
ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�Ȇ��ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Diplomilaulaja Leena Astikainen
eƭƑƙƙĿŕŕĚ�ūƥĚƥîîŠ�Ȋ�ŕîƭŕîŏîî��ŏūƥ-
ka ovat riittävän pitkällä yksinlau-
luopinnoissaan. Harjoitellaan lau-
lunopettajan ja pianistin ohjauk-
sessa kullekin oppilaalle soveltu-
vaa klassista lauluohjelmistoa yksin-
laulun tasosuorituksia ja konsertteja 
varten. Lisätiedot opettajalta p. 050 
Ȇȃȁȇȁȉȃ�

Esiintymiset: 
Kevätkonsertti 
la 22.4. klo 18 Melartin-sali, 
yhteistyössä Naiskuoro 
Bel canton kanssa; 
ooppera-, musikaali- ja 
elokuvasävelmiä. 

Yksinlaulu – Cantilena
Diplomilaulaja  
Leena Astikainen  
Ǝ��ȁȆȁ�Ȇȃȁȇȁȉȃ�
Klassisen laulun yksilöopetusta, jos-
sa opiskellaan terveen äänenkäytön 
tekniikkaa ja valmistetaan lauluoh-
jelmistoa esiintymisiä ja klassisen 
laulun tasosuorituksia varten.

Yksinlaulu –  
Iskelmä, karaoke, pop
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Ǝ���ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ
Opetellaan tervettä äänenkäytön 
tekniikkaa iskelmän, karaoken ja 
poplaulun tyyleissä tulkintaa unoh-
tamatta. Myös muut laulajat, terve-
tuloa! Kappalevalinnat tehdään yh-
teistyössä opettajan kanssa oppi-
laan toiveet huomioiden.

Yksinlaulu – Melisma 
Laulunopettaja  
Marja-Terttu Hultin  
Ǝ��ȁȅȆ�ȃȇȄȃȆȂȆ�
Opetellaan klassisen laulun tekniik-
kaa ja äänen huoltoa sekä hiotaan 
laulujen tulkintaa ja harjoitellaan 
lauluohjelmistoa. Omia laulutoiveita 
huomioidaan.

Yksinlaulu Pop ja klassinen 
Musiikinopettaja  
Ari Kaartinen  
Ǝ��ȁȅȁ�ȆȉȆȅȉȆȊ�
Opetellaan tervettä äänenkäytön 
tekniikkaa opiskelijan toivomas-
sa tyylilajissa tulkintaa unohtamat-
ta. Kappalevalinnat tehdään yhteis-
työssä opettajan kanssa.

SOITINOPETUS

Alkusoitto 6 x 30 min  
lapsille ja nuorille 
Olisiko kiva oppia soittamaan jotain 
soitinta? Tule kokeilemaan soitta-
ŞĿƙƥî�ȇǊȄȁ�ŞĿŠ��×îŕĿƥƙĚ�ŏūŒĿŠ�ŠþĿƙƥþ��
piano, viulu, huilu, kitara tai rumpu-
setti. Kuudella kokeilukerralla saat jo 
vähän tuntumaa soittamiseen. Ke-
vätkauden toisella puolikkaalla voit 
halutessasi kokeilla toista soitin-
ƥî��ŕƭŒƭŒîƭƙĿ�ūŠ�Ȃȃ�ǄĿĿŒŒūî��~ƎĚƥƭŒ-
sen hinta on kokeilijalle edullisem-
ƎĿ��ȉȃ�ɹ��cūƙ�ŞĿĚŕƭĿŠĚŠ�ƙūĿƥĿŠ�ŕŵǋƥǋǋ��
voit jatkaa sen opiskelua. Lisätie-
dot musiikin pääopettajalta p. 044 
ȄȆȂȂȉȃȂ��

Harmonikka 
Musiikkipedagogi  
Mari Hiltunen  
Ǝ��ȁȅȁ�ȉȄȅȊȇȉȇ
Opetusta aloittaville sekä aiemmin 
soittaneille lapsille ja aikuisille. Oh-
jelmisto voi sisältää monenlaista 
harmonikkamusiikkia. Nuotinluku-
taito ei ole välttämätön.

Huilu 
HuK Katja Pajarinen-Mohamed  
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȃȇȆȅȈȁ
Opetellaan huilunsoiton hengitys- ja 
sormitekniikkoja ja keskitytään kau-
niin äänen tuottamiseen sekä mu-
siikin tulkintaan. Opiskelu alkaa ja 
etenee oppilaan omien kykyjen mu-
kaan. 

Kitara - Plektra 
Musiikinopettaja  
Ari Kaartinen  
Ǝ��ȁȅȁ�ȆȉȆȅȉȆȊ�
Yksilöllistä ohjausta kitaran ja säh-
köbasson soitossa, myös ukulelen 
opiskelu mahdollinen. Oppilaan tai-
totaso ja toiveet huomioidaan.

Komppaa kitaralla/ukulelella
Muusikko, kulttuurituottaja (AMK) 
Olli Knuth 
Ǝ��ȁȆȁ�ȄȈȈȈȄȁȄ
Haluatko oppia säestämään omia 
suosikkilaulujasi kitaralla tai ukule-
lella? Rohkaistu tulemaan matalan 
kynnyksen opetukseen, jossa ope-
tellaan sointuja ja eri komppaustyy-
lejä. Ei lähtötasovaatimuksia, nuo-
tinlukutaito ei ole välttämätön, halu 
oppia riittää.

Piano Linnala 
Opettajat  
Maija Keskinen.  
Ǝ��ȁȅȁ�ȉȄȉȅȊȉȊ�ŏî�
Henna-Reetta Keskitalo  
ȁȆȁ�ȆȅȃȆȂȆȅ��
Jatkavien oppilaiden oppituntien so-
piminen opettajan kanssa.

Piano Nojanmaa 
FM, pianisti  
Henna-Reetta Keskitalo  
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȅȃȆȂȆȅ
Pianotunti koululla koulupäivän jäl-
keen on mainio mahdollisuus! Ope-
tusta tarjotaan vasta-alkajille ja op-
pilaan taso huomioiden.

Vapaa säestys pianolla 
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ
Haluatko oppia säestämään omia 
suosikkilaulujasi pianolla? Rohkaistu 
tulemaan matalan kynnyksen ope-
tukseen, jossa opetellaan sointuja ja 
eri komppaustyylejä. Ei lähtötaso-
vaatimuksia, nuotinlukutaito ei ole 
välttämätön, halu oppia riittää.

Rumpusetti Mertala 
Luokan- ja aineenopettaja  
Mika Hollström  
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȈȃȄȇȅȇ�
Opiskellaan rumpusetin soittami-
sen perustekniikkaa ja nuotinlu-
kua. Opetus soveltuu vasta-alkajas-
ta jo pidemmällekin ehtineelle. Ope-
tus Mertalan koulun bänditilassa ta-
soryhmissä.

Viulu 
Viulunsoitonopettaja  
Tatiana Nikulina  
Ǝ��ȁȅȇ�ȉȂȁȂȇȇȃ
Viulunsoiton opetusta vasta-alkajil-
le ja kauemmin soittaneille lapsille ja 
aikuisille. Perehdytään viulunsoiton 
perustekniikkaan ja soitetaan erityy-
listä ohjelmistoa edeten tutuista las-
tenlauluista aina vaativampiin kap-
paleisiin.

Soita tai laula opettajan  
säestyksellä 
FM, pianisti  
Henna-Reetta Keskitalo 
Haluatko laulaa tai soittaa piano-
säestyksen kanssa? Pianistina toimii 
Henna-Reetta Keskitalo. Ota mu-
kaan nuotit myös säestäjälle. Ilmoit-
tautumiset sähköpostilla mus. pää-
ūƎĚƥƥîŏî��ĚĿēĿ�ŕîîƙîŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���
ƥîĿ�Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ��OĿŠƥî�ȃȆ�ɹ�ȅȆ�
ŞĿŠ�ƥîĿ�ȂȈ�ɹ�Ȅȁ�ŞĿŠƭƭƥƥĿî�

KIELET

HALUATKO KYSYÄ KIELIKURS-
SEISTA (keskusta-alue), YLEISIS-
TÄ KIELITUTKINNOISTA, esit-
tää kurssitoiveita tai antaa pa-
lautetta? Sinua neuvoo kielten 
pääopettaja Päivi Harjusalmi, jo-
ka vastaa kaikkien kielikurssien 
suunnittelusta. Puhelin ja Whats-
App 040 680 3819, s-posti paivi.
�îƑŏƭƙîŕŞĿʧŕĿŠŠîŕî����¬ŒǋƎĚ�ŕĿŠ-
nalankieltenopettaja. Ota roh-
keasti yhteyttä – neuvonta on si-
nua varten! Tavattavissa ma 3.1. 
klo 9-13 ja 14–17, sen jälkeen 
varmimmin torstaisin klo 14-15. 
Muulloinkin voi yrittää tavoitella.   

Olemme FACEBOOKISSA  
www.facebook.com hakusana:  
Linnala Kielikoulutus. Seuraa meitä 
Şǋŵƙ�¹ØT¹¹/¤T¬¬���ʧŕĿŠŠîŕîŒĿĚŕĚƥ�
sekä BLOGISSA http:// linnalakieli-
koulutus.wordpress.com 

OPPIKIRJAT hankitaan itse,  
jollei kurssin kohdalla ole muuta il-
moitettu.  

ILMOITTAUDU ENNAKKOON
ja varmista paikkasi! Mikäli olet eh-
tinyt maksaa kurssimaksun ja kurssi 
ei alakaan, maksut palautetaan. Tu-
le aina ensimmäiselle tunnille kurs-
sipaikan saatuasi riippumatta sii-
tä, montako opiskelijaa kurssille on 
ilmoittautunut. Toivomme ennak-
koilmoittautumista, mutta kurssil-
le saattaa ilmestyä muitakin. Mikä-
li kurssi ei täytä vaadittua minimira-
jaa, sen on mahdollista alkaa, mikä-
li osallistujat haluavat olla mukana 
korotetuin kurssimaksuin. Tästä so-
vitaan ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla.  

KELPAAVATKO LINNALAN  
KIELIKURSSIT MUISSA  
OPPILAITOKSISSA?
Kielikurssejamme on hyväksyt-
ty suorituksiksi peruskoulusta kor-
kea-asteelle. Tiedustele mahdolli-
suudesta ensin omasta oppilaitok-
sestasi ja ilmoita kurssisi opettajalle 
Linnalaan saavasi siitä suorituksen. 
Keskustele myös Linnalan opetta-
jan kanssa mahdollisesta arvioinnis-
ta heti kurssin alussa. Tiedäthän, et-
tä joillakin kursseilla voi saada ar-
vion osaamisestaan Kielenosaaja-
merkillä.  

YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI) 
on Opetushallituksen valvoma ja Jy-
väskylän yliopiston kehittämä valta-
kunnallinen tutkinto, joka sopii kai-
kille kielitaidostaan virallisen todis-
tuksen haluaville riippumatta sii-
tä, missä taito on hankittu. Ilmoit-
tautumiset Internetissä Opintopol-
kupalvelussa https://yki. opinto-
ƎūŕŒƭ���¹ƭƥŒĿŠƥūŞîŒƙƭƥ��ƎĚƑƭƙƥî-
ƙū�Ȃȃȁ�ɹ��ŒĚƙŒĿƥîƙū�Ȃȅȁ�ɹ��ǋŕĿŠ�ƥîƙū�
Ȃȉȁ�ɹ��¹îĿƥūƥîƙūƥ���ƥƥƎƙ�ɓɓǅǅǅ�ūƎ���
�ɓ�Œūƭŕƭƥƭƙ�ŏî�ƥƭƥŒĿŠŠūƥɓ�ŒĿĚŕĿƥƭƥŒĿŠ-
not/yleiset kielitutkinnot/taitotaso-
kuvaukset. Linnalan kurssien kuva-
uksen loppuun on merkitty kurssin 
YKI-taso.  

Tutkintopäivät TALVI 2023 
TŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿƙîĿŒî��ȅ�ɠȂȆ�Ȃ�ȃȁȃȄ
ƙƭūŞĿ�ŒĚƙŒĿɠ�ŏî�ǋŕĿŠ�ƥîƙū�ŕî�ȃȉ�Ȃ��

KEVÄT�TŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿƙîĿŒî�Ȃ�ɠȃȉ�ȃ��

la 11.3.  
englanti, italia, venäjä, perus- ja 
keskitaso 

la 18.3.  
suomi keski- ja ylin taso

la 15.4. 
ruotsi, ranska perus- ja keskitaso 

KIELIKAHVILA  
CAFÉ LINGVA 

Maksuton kansainvälinen, monikieli-
nen ja kaikille avoin kahvila. Milloin:
Joka kuukauden toisena maanan-
ƥîĿŠî�Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȉ�ȅȆ��îŕŒîĚŠ�Ȋ�Ȃ��
¬ĚƭƑîîǄîƥ�ȂȄ�ȃ���ȂȄ�Ȅ���ȉ�Ȇ��Missä: 
Kirjasto Joeli, Asemantie 5, Savon-
linna.  
Vapaata jutustelua kielistä ja kult-
tuureista kiinnostuneille. Joka kie-
lelle on oma pöytänsä, jossa istu-
van syntyperäisen puhujan kanssa 
voi treenata kieltä käytännössä tai 
vaikkapa vain kuunnella toisten ta-
rinointia. Ennakkoilmoittautumis-
ta ei tarvita! Halukkaat voivat ostaa 

kahvia jne. Tarvitsemme myös va-
paaehtoisia kielipöytiin; kaikki kielet 
ovat tervetulleita! Erityisesti suomen 
kielen pöytään kaipaamme synty-
peräisiä miehiä. Haluaisitko auttaa 
muita käyttämään äidinkieltäsi? Ota 
meihin yhteyttä viimeistään kahvi-
laa edeltävänä keskiviikkona. Näin 
voimme kertoa etukäteen mitä kie-
liä kulloinkin on tarjolla. Yhteyden-
ūƥūƥ�ƎîĿǄĿ��îƑŏƭƙîŕŞĿʧŕĿŠŠîŕî����Ǝ��
ȁȅȁ�ȇȉȁȄȉȂȊ���

A free international multilingual café 
open to everyone. When?�Ȋ�cîŠ���
ȂȄ�GĚċ���ȂȄ�qîƑČ���ȉ�qîǋ��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: 
ƎîĿǄĿ��îƑŏƭƙîŕŞĿɚîƥɛŕĿŠŠîŕî����ƥĚŕ��ȁȅȁ�
ȇȉȁ�ȄȉȂȊ���

MILLÄ TAITO- 
TASOLLA OLEN?  

MIKÄ KURSSI OLISI MINULLE 
SOPIVAN TASOINEN? 
HAKISINKO KURSSILTA 
OSAAMISMERKKIÄ? 
Haluaisitko tietää mitä osaat ja 
saada siitä taitotasosi mukaisen 
tunnustuksen? Vapaaehtoista 
Kielenosaajamerkkiä voi nyt ha-
kea kursseilta, joiden nimen lo-
pussa on tähti. Osoitat osaami-
sesi kurssin mittaan portfoliol-
la eli tekemiesi tehtävien kokoel-
malla, jotka opettajasi lopuksi ar-
vioi. Kielenosaajamerkki on digi-
taalinen ja siihen liitetään sanal-
linen kuvaus osaamisestasi kie-
litaidon eurooppalaisen viite-
kehyksen (EVK) kuusiportaisel-
la asteikolla. Merkkiä voi hyödyn-
tää työssä, opiskelussa, työpaik-
kaa haettaessa ja liittää vaikkapa 
LinkedIniin. Hakemiseen tarvitset 
s-postiosoitteen. Merkki on mak-
suton. Ilmoita viimeistään toisel-
la kokoontumiskerralla opettajal-
lesi aikovasi hakea merkkiä. Jo-
kaisen kurssin loppuun on sul-
kuihin merkitty taitotaso, jolle se 
sijoittuu.

A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja ar-
kipäivän ilmauksia ja perustason sa-
nontoja, joiden tavoitteena on yk-
sinkertaisten, konkreettien tarpei-
den tyydyttäminen. Pystyy esittäy-
tymään ja esittelemään muita. Pys-
tyy vastaamaan itseään koskeviin 
kysymyksiin ja kysymään vastaavia 
kysymyksiä muilta, esimerkiksi mis-
sä he asuvat, keitä he tuntevat ja 
mitä heillä on. Pystyy käymään yk-
sinkertaisia keskusteluja, jos puhe-
kumppani puhuu hitaasti ja selvästi 
ja on valmis auttamaan.
A2 Ymmärtää lauseita ja usein käy-
tettyjä ilmauksia, jotka liittyvät ta-
vallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: 
kaikkein keskeisin häntä itseään ja 
perhettä koskeva tieto, ostosten te-
ko, paikallistieto, työ. Pystyy vies-
timään yksinkertaisissa ja rutiinin-
omaisissa tehtävissä, jotka edel-
lyttävät yksinkertaista tiedonvaih-
toa tutuista, jokapäiväisistä asioista. 
Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti 
omaa taustaansa, lähiympäristöään 
ja välittömiä tarpeitaan.
B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä 
yleiskielisistä viesteistä, joita esiin-
tyy usein esimerkiksi työssä, kou-
lussa ja vapaa-aikana. Selviytyy 
useimmista tilanteista matkustaes-
saan kohdekielisillä alueilla. Pystyy 
tuottamaan yksinkertaista, johdon-
mukaista tekstiä tutuista tai itseään 

Musiikin kurssisuunnittelija 
ja yhteysopettaja 
Heidi Laasanen 
p. 044 3511 821, 
�ĚĿēĿ�ŕîîƙîŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî����
Ota yhteyttä! 

HYVÄ HARRASTUS  
KEHITTÄÄ JA  
TUOTTAA ILOA 
Linnala kutsuu kaikenikäisiä mu-
siikin harrastamiseen ja opiske-
luun sekä saamaan virkistystä, ko-
kemuksia ja elämyksiä myös kon-
serteista ja musiikkitapahtumista. 
Laulaminen ja soittaminen vaikut-
tavat tutkitusti myönteisesti niin 
fyysiseen kuin psyykkiseenkin ter-
veyteen, eikä soitto- tai laulutaidon 
opiskelun aloittaminen ole koskaan 
liian myöhäistä! 

MITÄ VOIT OPISKELLA? 
Yksinlaulua klassisen, iskelmän ja 
poplaulun tyyliin, kuorolaulua, soi-
tinopintoja, bändisoittoa tai muu-
ta ryhmäsoittoa, esiintymistä ja 
paljon muuta.

MUSIIKIN 
RYHMÄOPETUS 

Ilmoittautuminen  
Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�Ȋ�îŕŒîĚŠ�

• neƥĿŠ�Œîƭƥƥî��ŕĿŠŠîŕî���

• tai soittamalla Linnalan  
ƥūĿŞĿƙƥūūŠ�Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ�

• tai käymällä toimistossa

LASTEN JA NUORTEN 
KUOROT

716017k Lasten laululeiri,  
7-13 v, 11 t 20 € 
ŕî�Ȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ�ŏî�
ƙƭ�ȂȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Tervetuloa laulamaan ja pitä-
mään hauskaa lasten laululeirille! 
Leiri on suunnattu alakouluikäi-
sille lapsille ja leirillä liikutaan, lei-
kitään ja lauletaan yhdessä. Lei-
rillä pääsee myös kokeilemaan 
toisille esiintymistä niin halutes-
saan. Tärkeintä leirillä on kuiten-
kin hauskanpito ja laulun ilo! Mo-
lempina päivinä pidetään lounas-
tauko, omat eväät mukaan.

170305k Iloisen Lapsikuoron 
Laululeikkikuoro 13 t
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȉ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Iloiseen Lapsikuoroon valmentava 
Ƒǋ�Şþ�ȄɠȇɠǄƭūƥĿîĿŕŕĚ�ƥǋƥŵĿŕŕĚ�ŏî�Ǝū-
jille, jotka voivat toimia ryhmässä il-
man vanhempien läsnäoloa. Perin-
teisiä ja uusia lastenlauluja ja lau-
luleikkejä. Esiintymiset Iloisen Lap-
sikuoron kanssa. Ei pääsykoet-
ta. Maksuton, tukijana Savonlinnan 
kaupunki.

Esiintymiset:
Koko perheen talvikarnevaali 
su 12.2.klo 16 Linnala-sali. 
Unicef-konsertti 
su 16.4. klo 14 srk-keskus, 
äitienpäiväkonsertti 
la 13.5. Linnala-sali. 

170310k Iloinen Lapsikuoro 26 t
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Kuoro 7-11-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Terveen äänenkäytön ja 
ȂɠȃɠþþŠĿƙĚŠ�ŒƭūƑūŕîƭŕƭŠ�ĚŠƙĿîƙŒĚ-
leet, monipuolista lastenlauluohjel-
mistoa, paljon esiintymisiä. Myös 
uudet laulajat, tervetuloa! Pääsy-
vaatimuksena kyky laulaa oikein 
ryhmässä toisten kanssa. Kuorolai-
sia innostetaan kokeilemaan myös 
solistikykyjään. Kuoroa johtavat 
Leena Astikainen ja Rafael Maldo-
nado. Maksuton, tukijana Savonlin-
nan kaupunki.

Esiintymiset:
Koko perheen talvikarnevaali 
su 12.2. klo 16, 

Unicef-konsertti 
16.4. klo 14 srk-keskus, 
äitienpäiväkonsertti 
la 13.5. klo 16 Linnala-sali.

170320k Nuorisokuoro Juventus/
Linnanneidot 26 t 32 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Tasokkuudestaan tunnettu kuo-
Ƒū�ȂȃɠȂȊɠǄƭūƥĿîĿŕŕĚ�ƥǋƥŵĿŕŕĚ�ŏî�ƎūŏĿŕ-
le. Harjoitetaan tervettä äänenkäyt-
ƥŵþ�ŏî�ŞūŠĿƎƭūŕĿƙƥî�ȃɠȅ�ɠþþŠĿƙƥþ�
lauluohjelmistoa klassisesta viihtee-
seen. Myös uudet laulajat, tervetu-
loa! Linnanneidot ovat osa Nuoriso-
kuoro Juventusta.

Esiintymiset:
Koko perheen talvikarnevaali 
su 12.2.klo 16 Linnala-sali, 
Unicef-konsertti 
su 16.4. klo 14 srk-keskus, 
äitienpäiväkonsertti 
la 13.5.klo 16 Linnala-sali.

LAULUKURSSIT

170620k Rohkaistu laulamaan 
12 t 38 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȂȅ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȉ�Ȅȁ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Haluatko rohkaisua, äänenkäytön 
harjoittamista ja kannustusta lau-
lamisesi tueksi? Tervetuloa laula-
maan matalan kynnyksen ryhmä-
kurssille. Kurssin tavoitteena on tu-
tustua omaan ääneen, rohkaistua 
laulamaan, kehittyä äänenkäytös-
sä ja kokea laulamisen iloa. Kurssil-
la venytellään ja rentoutetaan ke-
hoa, harjoitellaan hyvää hengitysta-
paa, tehdään monenlaisia äänihar-
joitteita ja lauletaan yhdessä. Kaik-
ki asiat tehdään ryhmän kanssa yh-
dessä, iloisen ja kannustavan ilma-
piirin siivittämänä. Kysy lisää opet-
ƥîŏîŕƥî�Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ��

170505k Lauletaan karaokea!  
21 t 93 € 
eūŒūūŠƥƭŞĿƙĚƥ�ŕî�ȂȂ�ȃ��Ȃȉ�ȃ��
ŏî�ȃȆ�ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ��
Linnala-sali, aulakrs 
Karaokekouluttaja Toni Lappalainen 
Matalan kynnyksen kurssilla käy-
dään läpi karaokelaulun tekniikkaa 
ja lavakäyttäytymistä ja annetaan 
ŕîƭŕƭŠ�ƑîĿŒîî��¬ƭŠŠƭŠƥîĿŠî�ȃȇ�ȃ��Œî-
raoketanssit Linnalassa, jossa kurs-
silaisilla mahdollisuus esiintyä. Yh-
teisessä osiossa lämmitellään ää-
ni, minkä jälkeen kukin vuorollaan 
laulaa ja saa ohjausta. Myös toisia 
kuuntelemalla oppii! Tavoitteena on 
kehittää karaokelaulajan taitoja kun-
kin lähtötaso huomioiden. Kurssilai-
silla on myös mahdollisuus äänittää 
ȉȁĚ�ŕĿƙþŞîŒƙƭƙƥî�ɚƥĚŒĿŏþŠūĿŒĚƭƙŒūƑ-
vaukset) itselleen omavalintaisesta 
kappaleesta laadukas äänite kotiin-
viemisiksi. Osallistujat kurssille va-
litaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kurssilaisille suositellaan myös yk-
sinlaulutunteja (laulunopettaja Heidi 
Laasanen) henkilökohtaiseen äänel-
liseen ja ilmaisulliseen opiskeluun. 
Ei alennuksia. 

170515k Retrotytöt 36 t 66 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȉ�ȂȆ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Musiikinopettaja, laulunopettaja 
Maija Keskinen 
Lauluryhmä, jossa lauletaan iskel-
ŞĿþ��ŒîŠƙîŠŕîƭŕƭŏî��ǋŞƙ�Ȅ�ɠþþŠĿƙĿ-
nä sovituksina. Nuotinlukutaitoa ei 
vaadita, kohtuullisen puhdas laulu 
edellytetään. Laulunäyte ennen va-
lintaa. Ei netti-ilmoittautumista. Jos 
kiinnostut, ota yhteys suoraan opet-
ƥîŏîîŠ�Ǝ��ȁȅȁ�ȉȄȉȅȊȉȊ�

Esiintymiset kevätkaudella: 
Elokuvamusiikin konsertti 
tammikuussa Linnalassa. 
Ystävänpäivän konsertti 
helmikuussa Enonkoskella. 
Konsertti huhtikuussa 
Linnalassa yhdessä 
Assan poikien kanssa. 

170520k Ikivihreät 26 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȂȉ�ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȄ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
FM Eino Logren 
Lauletaan yhdessä pianon säestyk-
sellä. Tavoitteena on säilyttää elävä 
lauluharrastus sekä iloita ja virkis-
tyä yhdessä laulamalla. Ennen lau-
lun aloitusta pidetään rentoutus- ja 
äänenavausharjoituksia. Lauluvali-
koima koostuu ikivihreistä iskelmis-
tä, viihdelauluista, kansakoululau-
luista, kansanlauluista, musikaaleis-
ta, hengellisistä lauluista ja virsis-
tä. Laulut on sovitettu sopivalle kor-
keudelle sekä nais- että mieslaula-
jia ajatellen. Jokaisen puolentoista 
tunnin laulujakson keskellä pidetään 
lyhyt tauko. Tervetuloa ammenta-
maan virkeyttä ja hyvinvointia lau-
lamisesta! 

170525k Kaiku 26 t 62 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Kaiku (Kaiken kansan kuoro) -kuo-
Ƒūƙƙî�ŕîƭŕĚƥîîŠ�Ȃɠȃ�ɠþþŠĿƙĿþ�ŕîƭŕƭ-
ja. Matalan kynnyksen kuorossa il-
mapiiri on iloisen kannustava ja ren-
ƥū���þŠĿ�ŕþŞŞĿƥĚŕŕþþŠ�ǋ�ƥĚĿƙĿŠ��îƑ-
ŏūĿƥƭŒƙĿŠ��ūƎĚƥĚŕŕîîŠ�ȃɠþþŠĿƙĿþ�ƙƥĚŞ-
moja, opitaan jokin laulu ulkoakin ja 
ennen kaikkea annetaan laulun soi-
da. Kurssi sopii nais- ja miesäänille. 
Mukaan rento asu ja vesipullo. Ke-
vään ohjelmistossa perinnemusiik-
kia muilta mailta (suomeksi kään-
nettynä), esiintyminen yhteislauluil-
ŕîƙƙî�Şî�ȃȅ�ȅ��

170526k Poppis!  
-poplaulukuoro 26 t 62 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȉ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȅȆɠȃȁ�ȂȆ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Poppis! on energinen ja nuorekas 
ŒƭūƑū��ŏūƙƙî�ŕîƭŕĚƥîîŠ�Ȃɠȃ�ɠþþŠĿƙĚƙ-
ti popkappaleita eri vuosikymme-
niltä suomeksi ja englanniksi. Nuo-
tinlukutaito ei ole välttämätön, in-

nostus laulamiseen riittää. Tervetu-
loa mukaan! 

170530k Linna la Swing  
36 t 66 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȂȆɠȃȁ�Ȅȁ�
Savonlinnan seurakuntakeskus 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen 
Nuorista ja nuorekkaista miehis-
tä koostuva pop-kuoro joka keikkai-
lee ja konsertoi säännöllisesti. Yh-
teiskonsertteja myös Linna la Don-
nasin ja Countryside Girls-kuoro-
jen kanssa. Ohjelmisto koostuu eri 
vuosikymmenten tunnetuista pop- 
ja rock-kappaleista pääasiassa eng-
lannin kielellä laulettuna. Kuoroon 
pääsyn edellytyksinä ovat puhdas 
laulutaito ja huumorintaju. Laulu-
taitoa, äänenkäyttöä ja ilmaisua ke-
hitetään. Nuotinlukutaito on eduk-
si mutta ei välttämätön. Mukaan toi-
votaan myös uusia, innokkaita lau-
lajia, laulunäyte harjoitusten yhtey-
dessä. Ikäsuositus omien tuntemus-
ten mukaan. ”Tää on miesten juttu” 
- tervetuloa! Kuoro jatkaa toimin-
taansa oman aikataulunsa mukaan. 
Esiintymisistä ilmoitellaan. 

170531k Linna la Donnas  
18 t 66 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ�
Säämingin seurakuntatalo 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen 
Linna la Donnas on juuri Lin-
nalaan perustettu nuorista ja 
nuorekkaista naisista koostu-
va pop-kuoro. Varsinaista ikära-
jaa ei kuitenkaan ole. Ohjelmis-
to koostuu eri vuosikymmenten 
tunnetuista pop- ja rock-kappa-
leista svengaavina, moniäänisinä 
kuorosovituksina. Kuoro laulaa 
suomen ja englannin kielellä ja 
toimii Linnalan kansalaisopiston 
kuorona. Harjoitukset pidetään 
vuoroviikoin Savonlinnassa Sää-
mingin seurakuntatalolla ja Sul-
kavan keskuskoulun musiikkiluo-
kassa yhteistyössä Countryside 
Girls-kuoron kanssa. Kuoronjoh-

MUSIIKKI 

Linna La Donnas kutsuu iloiseen joukkoonsa uusia laulajia. Mukana kuvassa myös Countyside Girls-kuoron laulajia. Kuvaaja Ari Kaartinen.
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tajana toimii kuoron perustaja, 
musiikinopettaja Ari Kaartinen, 
joka vastaa myös laulujen sovit-
tamisesta. Kuoro konsertoi yksin 
ja myös yhdessä miesten Linna 
La Swing-kuoron kanssa. Esiin-
tymisissä kuoroa säestävät usein 
pianisti, rumpali ja ammattikita-
risti. Laulamisen hauskuus ja lau-
lajien huumorintaju kuuluvat tä-
män kuoron luonteeseen. Kuo-
roon voidaan ottaa laulajia myös 
muiltakin paikkakunnilta. Kuo-
roon pääsyn edellytyksinä ovat 
peruslaulutaito ja huumorintaju. 
Laulutaitoa, äänenkäyttöä ja il-
maisua kehitetään harjoituksissa. 
Ei tarvitse olla musiikin harras-
taja tai ammattilainen tullakseen 
mukaan, vaikkakin nuotinluku-
taito on tietysti eduksi, ei kuiten-
kaan välttämätön. Uusien laula-
jien laulunäyte pidetään harjoi-
tusten jälkeen. Mukaan toivotaan 
nyt uusia, innokkaita laulajia. 

170535k Naiskuoro Bel canto  
36 t 66 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Nuorekas ja tasokkuudestaan tun-
nettu kuoro, jossa opiskellaan ter-
vettä äänenkäyttöä ja monipuolis-
ta naiskuoro-ohjelmistoa klassises-
ta viihteeseen. Entiset ja uudet lau-
lajat, tervetuloa kehittävään ja mie-
lenkiintoiseen harrastukseen, jos-
sa laulun lisäksi myös nauru rai-
kaa! Kauden toiminta jatkuu kuoron 
oman aikataulun mukaan.

Esiintymiset: 
Kevätkonsertti 
la 22.4. klo 18 Melartin-sali; 
ooppera-, musikaali- ja 
elokuvasävelmiä, 
yhteistyössä Linnalan 
Oopperastudion 
laulajien kanssa. 

170545k Savonlinnan  
Mieslaulajat 36 t 66 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�
Savonlinnan seurakuntakeskus 
Opettaja Arho Raunio 
Mieskuoro tarjoaa musiikillisen har-
rastusmahdollisuuden mukavassa 
porukassa. Kuoron ohjelmisto koos-
tuu perinteisestä ja kevyestä mies-
kuoromusiikista ja se esiintyy eri ko-
koonpanoilla juhlissa, tapahtumissa 
ja konserteissa vuoden kierron mu-
kaan. Uusille laulajille koelaulu har-
joitusten yhteydessä. Kuoro jatkaa 
kauden toimintaa oman aikataulun-
sa puitteissa. Esiintymisistä ilmoi-
tellaan. 

AIKUISTEN 
SOITINRYHMÄT

170610k Linnalan Jazzbändi  
24 t 49 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
seniorikeskus, pohjakrs 
Muusikko Janne Rinkinen 
Eri soittimia käyttävä ryhmä, jos-
sa harjoitellaan jazzahtavaa ohjel-
mistoa ja rohkaistaan kokeilemaan 
myös improvisointia. Kurssiin sisäl-
tyy opettajan ohjauksen lisäksi ryh-
män itsenäistä harjoittelua. Esiinty-
misistä sovitaan. 

170615k Linnalan 
Viihdeorkesteri 36 t 64 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�ȂȆ�
seniorikeskus, pohjakrs 
FM Eino Logren 
Viihdeorkesteri soittaa ja laulaa 
viihde- ja tanssimusiikkia sekä toi-
mii tarvittaessa säestystehtävis-
sä. Nuotinlukutaito on suotava ja si-
tä pyritään kehittämään. Soitinkoh-
taisissa sovituksissa huomioidaan 
kunkin soittotaso. Tervetuloa mu-
kavaan porukkaan virkistymään ja 
oppimaan uuttakin! Mahdollisis-
ta esiintymisistä sovitaan yhdes-
sä. Kurssilla on tilaa uusille soittajil-
le ja laulajille. 

MUSIIKIN 
YKSILÖOPETUS 

TŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿŠĚŠ�Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�Ȋ�îŕ-
kaen (ei netti-ilmoittautumista) Uu-
det opiskelijat ilmoittautuvat toimis-

ƥūūŠ�Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂ�ȉȁ��cîƥŒîǄîƥ�ūƎƎĿ-
laat sopivat oppitunneista suoraan 
opettajan kanssa. Tunnit pidetään 
kauden loppuun mennessä, niitä ei 
voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. 
Esteen sattuessa oppitunti tulee pe-
Ƒƭî�ȃȅ�ƥ�îĿŒîĿƙĚŞŞĿŠ�ƙƭūƑîîŠ�ūƎĚƥ-
tajalle tai toimistoon, muuten tunti 
katsotaan pidetyksi. 

Kevätlukukauden kurssimaksut 
12 viikkoa 
Ȅȁ�ŞĿŠ�� ŕîƎƙĚƥ�Ȃȉȃ�ɹ�ŏî�

ǋŕĿ�Ȃȉ�Ǆ��ȂȊȇ�ɹ�
ȂȆ�ŞĿŠ�� ŕîƎƙĚƥ�Ȋȉ�ɹ�ŏî�

ǋŕĿ�Ȃȉ�Ǆ��Ȃȁȅ�ɹ�
ȅȆ�ŞĿŠ�� îŕŕĚ�Ȃȉ�Ǆ��ȃȉȁ�ɹ�ŏî�

îĿŒƭĿƙĚƥ�Ȅȁȁ�ɹ�

Kouluilla tapahtuva opetus: 
Ȅȁ�ŞĿŠ��ȃȄȄ�ɹ�
ȂȆ�ŞĿŠ��Ȃȃȅ�ɹ�
�ŕŒƭƙūĿƥƥū�ȇ�Ǌ�Ȅȁ�ŞĿŠ�ȉȃ�ɹ

LAULUNOPETUS

170705k Oopperastudio  
34 t 141 € 
ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�Ȇ��ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Diplomilaulaja Leena Astikainen
eƭƑƙƙĿŕŕĚ�ūƥĚƥîîŠ�Ȋ�ŕîƭŕîŏîî��ŏūƥ-
ka ovat riittävän pitkällä yksinlau-
luopinnoissaan. Harjoitellaan lau-
lunopettajan ja pianistin ohjauk-
sessa kullekin oppilaalle soveltu-
vaa klassista lauluohjelmistoa yksin-
laulun tasosuorituksia ja konsertteja 
varten. Lisätiedot opettajalta p. 050 
Ȇȃȁȇȁȉȃ�

Esiintymiset: 
Kevätkonsertti 
la 22.4. klo 18 Melartin-sali, 
yhteistyössä Naiskuoro 
Bel canton kanssa; 
ooppera-, musikaali- ja 
elokuvasävelmiä. 

Yksinlaulu – Cantilena
Diplomilaulaja  
Leena Astikainen  
Ǝ��ȁȆȁ�Ȇȃȁȇȁȉȃ�
Klassisen laulun yksilöopetusta, jos-
sa opiskellaan terveen äänenkäytön 
tekniikkaa ja valmistetaan lauluoh-
jelmistoa esiintymisiä ja klassisen 
laulun tasosuorituksia varten.

Yksinlaulu –  
Iskelmä, karaoke, pop
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Ǝ���ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ
Opetellaan tervettä äänenkäytön 
tekniikkaa iskelmän, karaoken ja 
poplaulun tyyleissä tulkintaa unoh-
tamatta. Myös muut laulajat, terve-
tuloa! Kappalevalinnat tehdään yh-
teistyössä opettajan kanssa oppi-
laan toiveet huomioiden.

Yksinlaulu – Melisma 
Laulunopettaja  
Marja-Terttu Hultin  
Ǝ��ȁȅȆ�ȃȇȄȃȆȂȆ�
Opetellaan klassisen laulun tekniik-
kaa ja äänen huoltoa sekä hiotaan 
laulujen tulkintaa ja harjoitellaan 
lauluohjelmistoa. Omia laulutoiveita 
huomioidaan.

Yksinlaulu Pop ja klassinen 
Musiikinopettaja  
Ari Kaartinen  
Ǝ��ȁȅȁ�ȆȉȆȅȉȆȊ�
Opetellaan tervettä äänenkäytön 
tekniikkaa opiskelijan toivomas-
sa tyylilajissa tulkintaa unohtamat-
ta. Kappalevalinnat tehdään yhteis-
työssä opettajan kanssa.

SOITINOPETUS

Alkusoitto 6 x 30 min  
lapsille ja nuorille 
Olisiko kiva oppia soittamaan jotain 
soitinta? Tule kokeilemaan soitta-
ŞĿƙƥî�ȇǊȄȁ�ŞĿŠ��×îŕĿƥƙĚ�ŏūŒĿŠ�ŠþĿƙƥþ��
piano, viulu, huilu, kitara tai rumpu-
setti. Kuudella kokeilukerralla saat jo 
vähän tuntumaa soittamiseen. Ke-
vätkauden toisella puolikkaalla voit 
halutessasi kokeilla toista soitin-
ƥî��ŕƭŒƭŒîƭƙĿ�ūŠ�Ȃȃ�ǄĿĿŒŒūî��~ƎĚƥƭŒ-
sen hinta on kokeilijalle edullisem-
ƎĿ��ȉȃ�ɹ��cūƙ�ŞĿĚŕƭĿŠĚŠ�ƙūĿƥĿŠ�ŕŵǋƥǋǋ��
voit jatkaa sen opiskelua. Lisätie-
dot musiikin pääopettajalta p. 044 
ȄȆȂȂȉȃȂ��

Harmonikka 
Musiikkipedagogi  
Mari Hiltunen  
Ǝ��ȁȅȁ�ȉȄȅȊȇȉȇ
Opetusta aloittaville sekä aiemmin 
soittaneille lapsille ja aikuisille. Oh-
jelmisto voi sisältää monenlaista 
harmonikkamusiikkia. Nuotinluku-
taito ei ole välttämätön.

Huilu 
HuK Katja Pajarinen-Mohamed  
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȃȇȆȅȈȁ
Opetellaan huilunsoiton hengitys- ja 
sormitekniikkoja ja keskitytään kau-
niin äänen tuottamiseen sekä mu-
siikin tulkintaan. Opiskelu alkaa ja 
etenee oppilaan omien kykyjen mu-
kaan. 

Kitara - Plektra 
Musiikinopettaja  
Ari Kaartinen  
Ǝ��ȁȅȁ�ȆȉȆȅȉȆȊ�
Yksilöllistä ohjausta kitaran ja säh-
köbasson soitossa, myös ukulelen 
opiskelu mahdollinen. Oppilaan tai-
totaso ja toiveet huomioidaan.

Komppaa kitaralla/ukulelella
Muusikko, kulttuurituottaja (AMK) 
Olli Knuth 
Ǝ��ȁȆȁ�ȄȈȈȈȄȁȄ
Haluatko oppia säestämään omia 
suosikkilaulujasi kitaralla tai ukule-
lella? Rohkaistu tulemaan matalan 
kynnyksen opetukseen, jossa ope-
tellaan sointuja ja eri komppaustyy-
lejä. Ei lähtötasovaatimuksia, nuo-
tinlukutaito ei ole välttämätön, halu 
oppia riittää.

Piano Linnala 
Opettajat  
Maija Keskinen.  
Ǝ��ȁȅȁ�ȉȄȉȅȊȉȊ�ŏî�
Henna-Reetta Keskitalo  
ȁȆȁ�ȆȅȃȆȂȆȅ��
Jatkavien oppilaiden oppituntien so-
piminen opettajan kanssa.

Piano Nojanmaa 
FM, pianisti  
Henna-Reetta Keskitalo  
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȅȃȆȂȆȅ
Pianotunti koululla koulupäivän jäl-
keen on mainio mahdollisuus! Ope-
tusta tarjotaan vasta-alkajille ja op-
pilaan taso huomioiden.

Vapaa säestys pianolla 
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ
Haluatko oppia säestämään omia 
suosikkilaulujasi pianolla? Rohkaistu 
tulemaan matalan kynnyksen ope-
tukseen, jossa opetellaan sointuja ja 
eri komppaustyylejä. Ei lähtötaso-
vaatimuksia, nuotinlukutaito ei ole 
välttämätön, halu oppia riittää.

Rumpusetti Mertala 
Luokan- ja aineenopettaja  
Mika Hollström  
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȈȃȄȇȅȇ�
Opiskellaan rumpusetin soittami-
sen perustekniikkaa ja nuotinlu-
kua. Opetus soveltuu vasta-alkajas-
ta jo pidemmällekin ehtineelle. Ope-
tus Mertalan koulun bänditilassa ta-
soryhmissä.

Viulu 
Viulunsoitonopettaja  
Tatiana Nikulina  
Ǝ��ȁȅȇ�ȉȂȁȂȇȇȃ
Viulunsoiton opetusta vasta-alkajil-
le ja kauemmin soittaneille lapsille ja 
aikuisille. Perehdytään viulunsoiton 
perustekniikkaan ja soitetaan erityy-
listä ohjelmistoa edeten tutuista las-
tenlauluista aina vaativampiin kap-
paleisiin.

Soita tai laula opettajan  
säestyksellä 
FM, pianisti  
Henna-Reetta Keskitalo 
Haluatko laulaa tai soittaa piano-
säestyksen kanssa? Pianistina toimii 
Henna-Reetta Keskitalo. Ota mu-
kaan nuotit myös säestäjälle. Ilmoit-
tautumiset sähköpostilla mus. pää-
ūƎĚƥƥîŏî��ĚĿēĿ�ŕîîƙîŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���
ƥîĿ�Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ��OĿŠƥî�ȃȆ�ɹ�ȅȆ�
ŞĿŠ�ƥîĿ�ȂȈ�ɹ�Ȅȁ�ŞĿŠƭƭƥƥĿî�

KIELET

HALUATKO KYSYÄ KIELIKURS-
SEISTA (keskusta-alue), YLEISIS-
TÄ KIELITUTKINNOISTA, esit-
tää kurssitoiveita tai antaa pa-
lautetta? Sinua neuvoo kielten 
pääopettaja Päivi Harjusalmi, jo-
ka vastaa kaikkien kielikurssien 
suunnittelusta. Puhelin ja Whats-
App 040 680 3819, s-posti paivi.
�îƑŏƭƙîŕŞĿʧŕĿŠŠîŕî����¬ŒǋƎĚ�ŕĿŠ-
nalankieltenopettaja. Ota roh-
keasti yhteyttä – neuvonta on si-
nua varten! Tavattavissa ma 3.1. 
klo 9-13 ja 14–17, sen jälkeen 
varmimmin torstaisin klo 14-15. 
Muulloinkin voi yrittää tavoitella.   

Olemme FACEBOOKISSA  
www.facebook.com hakusana:  
Linnala Kielikoulutus. Seuraa meitä 
Şǋŵƙ�¹ØT¹¹/¤T¬¬���ʧŕĿŠŠîŕîŒĿĚŕĚƥ�
sekä BLOGISSA http:// linnalakieli-
koulutus.wordpress.com 

OPPIKIRJAT hankitaan itse,  
jollei kurssin kohdalla ole muuta il-
moitettu.  

ILMOITTAUDU ENNAKKOON
ja varmista paikkasi! Mikäli olet eh-
tinyt maksaa kurssimaksun ja kurssi 
ei alakaan, maksut palautetaan. Tu-
le aina ensimmäiselle tunnille kurs-
sipaikan saatuasi riippumatta sii-
tä, montako opiskelijaa kurssille on 
ilmoittautunut. Toivomme ennak-
koilmoittautumista, mutta kurssil-
le saattaa ilmestyä muitakin. Mikä-
li kurssi ei täytä vaadittua minimira-
jaa, sen on mahdollista alkaa, mikä-
li osallistujat haluavat olla mukana 
korotetuin kurssimaksuin. Tästä so-
vitaan ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla.  

KELPAAVATKO LINNALAN  
KIELIKURSSIT MUISSA  
OPPILAITOKSISSA?
Kielikurssejamme on hyväksyt-
ty suorituksiksi peruskoulusta kor-
kea-asteelle. Tiedustele mahdolli-
suudesta ensin omasta oppilaitok-
sestasi ja ilmoita kurssisi opettajalle 
Linnalaan saavasi siitä suorituksen. 
Keskustele myös Linnalan opetta-
jan kanssa mahdollisesta arvioinnis-
ta heti kurssin alussa. Tiedäthän, et-
tä joillakin kursseilla voi saada ar-
vion osaamisestaan Kielenosaaja-
merkillä.  

YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI) 
on Opetushallituksen valvoma ja Jy-
väskylän yliopiston kehittämä valta-
kunnallinen tutkinto, joka sopii kai-
kille kielitaidostaan virallisen todis-
tuksen haluaville riippumatta sii-
tä, missä taito on hankittu. Ilmoit-
tautumiset Internetissä Opintopol-
kupalvelussa https://yki. opinto-
ƎūŕŒƭ���¹ƭƥŒĿŠƥūŞîŒƙƭƥ��ƎĚƑƭƙƥî-
ƙū�Ȃȃȁ�ɹ��ŒĚƙŒĿƥîƙū�Ȃȅȁ�ɹ��ǋŕĿŠ�ƥîƙū�
Ȃȉȁ�ɹ��¹îĿƥūƥîƙūƥ���ƥƥƎƙ�ɓɓǅǅǅ�ūƎ���
�ɓ�Œūƭŕƭƥƭƙ�ŏî�ƥƭƥŒĿŠŠūƥɓ�ŒĿĚŕĿƥƭƥŒĿŠ-
not/yleiset kielitutkinnot/taitotaso-
kuvaukset. Linnalan kurssien kuva-
uksen loppuun on merkitty kurssin 
YKI-taso.  

Tutkintopäivät TALVI 2023 
TŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿƙîĿŒî��ȅ�ɠȂȆ�Ȃ�ȃȁȃȄ
ƙƭūŞĿ�ŒĚƙŒĿɠ�ŏî�ǋŕĿŠ�ƥîƙū�ŕî�ȃȉ�Ȃ��

KEVÄT�TŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿƙîĿŒî�Ȃ�ɠȃȉ�ȃ��

la 11.3.  
englanti, italia, venäjä, perus- ja 
keskitaso 

la 18.3.  
suomi keski- ja ylin taso

la 15.4. 
ruotsi, ranska perus- ja keskitaso 

KIELIKAHVILA  
CAFÉ LINGVA 

Maksuton kansainvälinen, monikieli-
nen ja kaikille avoin kahvila. Milloin:
Joka kuukauden toisena maanan-
ƥîĿŠî�Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȉ�ȅȆ��îŕŒîĚŠ�Ȋ�Ȃ��
¬ĚƭƑîîǄîƥ�ȂȄ�ȃ���ȂȄ�Ȅ���ȉ�Ȇ��Missä: 
Kirjasto Joeli, Asemantie 5, Savon-
linna.  
Vapaata jutustelua kielistä ja kult-
tuureista kiinnostuneille. Joka kie-
lelle on oma pöytänsä, jossa istu-
van syntyperäisen puhujan kanssa 
voi treenata kieltä käytännössä tai 
vaikkapa vain kuunnella toisten ta-
rinointia. Ennakkoilmoittautumis-
ta ei tarvita! Halukkaat voivat ostaa 

kahvia jne. Tarvitsemme myös va-
paaehtoisia kielipöytiin; kaikki kielet 
ovat tervetulleita! Erityisesti suomen 
kielen pöytään kaipaamme synty-
peräisiä miehiä. Haluaisitko auttaa 
muita käyttämään äidinkieltäsi? Ota 
meihin yhteyttä viimeistään kahvi-
laa edeltävänä keskiviikkona. Näin 
voimme kertoa etukäteen mitä kie-
liä kulloinkin on tarjolla. Yhteyden-
ūƥūƥ�ƎîĿǄĿ��îƑŏƭƙîŕŞĿʧŕĿŠŠîŕî����Ǝ��
ȁȅȁ�ȇȉȁȄȉȂȊ���

A free international multilingual café 
open to everyone. When?�Ȋ�cîŠ���
ȂȄ�GĚċ���ȂȄ�qîƑČ���ȉ�qîǋ��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: 
ƎîĿǄĿ��îƑŏƭƙîŕŞĿɚîƥɛŕĿŠŠîŕî����ƥĚŕ��ȁȅȁ�
ȇȉȁ�ȄȉȂȊ���

MILLÄ TAITO- 
TASOLLA OLEN?  

MIKÄ KURSSI OLISI MINULLE 
SOPIVAN TASOINEN? 
HAKISINKO KURSSILTA 
OSAAMISMERKKIÄ? 
Haluaisitko tietää mitä osaat ja 
saada siitä taitotasosi mukaisen 
tunnustuksen? Vapaaehtoista 
Kielenosaajamerkkiä voi nyt ha-
kea kursseilta, joiden nimen lo-
pussa on tähti. Osoitat osaami-
sesi kurssin mittaan portfoliol-
la eli tekemiesi tehtävien kokoel-
malla, jotka opettajasi lopuksi ar-
vioi. Kielenosaajamerkki on digi-
taalinen ja siihen liitetään sanal-
linen kuvaus osaamisestasi kie-
litaidon eurooppalaisen viite-
kehyksen (EVK) kuusiportaisel-
la asteikolla. Merkkiä voi hyödyn-
tää työssä, opiskelussa, työpaik-
kaa haettaessa ja liittää vaikkapa 
LinkedIniin. Hakemiseen tarvitset 
s-postiosoitteen. Merkki on mak-
suton. Ilmoita viimeistään toisel-
la kokoontumiskerralla opettajal-
lesi aikovasi hakea merkkiä. Jo-
kaisen kurssin loppuun on sul-
kuihin merkitty taitotaso, jolle se 
sijoittuu.

A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja ar-
kipäivän ilmauksia ja perustason sa-
nontoja, joiden tavoitteena on yk-
sinkertaisten, konkreettien tarpei-
den tyydyttäminen. Pystyy esittäy-
tymään ja esittelemään muita. Pys-
tyy vastaamaan itseään koskeviin 
kysymyksiin ja kysymään vastaavia 
kysymyksiä muilta, esimerkiksi mis-
sä he asuvat, keitä he tuntevat ja 
mitä heillä on. Pystyy käymään yk-
sinkertaisia keskusteluja, jos puhe-
kumppani puhuu hitaasti ja selvästi 
ja on valmis auttamaan.
A2 Ymmärtää lauseita ja usein käy-
tettyjä ilmauksia, jotka liittyvät ta-
vallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: 
kaikkein keskeisin häntä itseään ja 
perhettä koskeva tieto, ostosten te-
ko, paikallistieto, työ. Pystyy vies-
timään yksinkertaisissa ja rutiinin-
omaisissa tehtävissä, jotka edel-
lyttävät yksinkertaista tiedonvaih-
toa tutuista, jokapäiväisistä asioista. 
Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti 
omaa taustaansa, lähiympäristöään 
ja välittömiä tarpeitaan.
B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä 
yleiskielisistä viesteistä, joita esiin-
tyy usein esimerkiksi työssä, kou-
lussa ja vapaa-aikana. Selviytyy 
useimmista tilanteista matkustaes-
saan kohdekielisillä alueilla. Pystyy 
tuottamaan yksinkertaista, johdon-
mukaista tekstiä tutuista tai itseään 

Musiikin kurssisuunnittelija 
ja yhteysopettaja 
Heidi Laasanen 
p. 044 3511 821, 
�ĚĿēĿ�ŕîîƙîŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî����
Ota yhteyttä! 

HYVÄ HARRASTUS  
KEHITTÄÄ JA  
TUOTTAA ILOA 
Linnala kutsuu kaikenikäisiä mu-
siikin harrastamiseen ja opiske-
luun sekä saamaan virkistystä, ko-
kemuksia ja elämyksiä myös kon-
serteista ja musiikkitapahtumista. 
Laulaminen ja soittaminen vaikut-
tavat tutkitusti myönteisesti niin 
fyysiseen kuin psyykkiseenkin ter-
veyteen, eikä soitto- tai laulutaidon 
opiskelun aloittaminen ole koskaan 
liian myöhäistä! 

MITÄ VOIT OPISKELLA? 
Yksinlaulua klassisen, iskelmän ja 
poplaulun tyyliin, kuorolaulua, soi-
tinopintoja, bändisoittoa tai muu-
ta ryhmäsoittoa, esiintymistä ja 
paljon muuta.

MUSIIKIN 
RYHMÄOPETUS 

Ilmoittautuminen  
Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�Ȋ�îŕŒîĚŠ�

• neƥĿŠ�Œîƭƥƥî��ŕĿŠŠîŕî���

• tai soittamalla Linnalan  
ƥūĿŞĿƙƥūūŠ�Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ�

• tai käymällä toimistossa

LASTEN JA NUORTEN 
KUOROT

716017k Lasten laululeiri,  
7-13 v, 11 t 20 € 
ŕî�Ȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ�ŏî�
ƙƭ�ȂȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Tervetuloa laulamaan ja pitä-
mään hauskaa lasten laululeirille! 
Leiri on suunnattu alakouluikäi-
sille lapsille ja leirillä liikutaan, lei-
kitään ja lauletaan yhdessä. Lei-
rillä pääsee myös kokeilemaan 
toisille esiintymistä niin halutes-
saan. Tärkeintä leirillä on kuiten-
kin hauskanpito ja laulun ilo! Mo-
lempina päivinä pidetään lounas-
tauko, omat eväät mukaan.

170305k Iloisen Lapsikuoron 
Laululeikkikuoro 13 t
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȉ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Iloiseen Lapsikuoroon valmentava 
Ƒǋ�Şþ�ȄɠȇɠǄƭūƥĿîĿŕŕĚ�ƥǋƥŵĿŕŕĚ�ŏî�Ǝū-
jille, jotka voivat toimia ryhmässä il-
man vanhempien läsnäoloa. Perin-
teisiä ja uusia lastenlauluja ja lau-
luleikkejä. Esiintymiset Iloisen Lap-
sikuoron kanssa. Ei pääsykoet-
ta. Maksuton, tukijana Savonlinnan 
kaupunki.

Esiintymiset:
Koko perheen talvikarnevaali 
su 12.2.klo 16 Linnala-sali. 
Unicef-konsertti 
su 16.4. klo 14 srk-keskus, 
äitienpäiväkonsertti 
la 13.5. Linnala-sali. 

170310k Iloinen Lapsikuoro 26 t
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Kuoro 7-11-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Terveen äänenkäytön ja 
ȂɠȃɠþþŠĿƙĚŠ�ŒƭūƑūŕîƭŕƭŠ�ĚŠƙĿîƙŒĚ-
leet, monipuolista lastenlauluohjel-
mistoa, paljon esiintymisiä. Myös 
uudet laulajat, tervetuloa! Pääsy-
vaatimuksena kyky laulaa oikein 
ryhmässä toisten kanssa. Kuorolai-
sia innostetaan kokeilemaan myös 
solistikykyjään. Kuoroa johtavat 
Leena Astikainen ja Rafael Maldo-
nado. Maksuton, tukijana Savonlin-
nan kaupunki.

Esiintymiset:
Koko perheen talvikarnevaali 
su 12.2. klo 16, 

Unicef-konsertti 
16.4. klo 14 srk-keskus, 
äitienpäiväkonsertti 
la 13.5. klo 16 Linnala-sali.

170320k Nuorisokuoro Juventus/
Linnanneidot 26 t 32 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Diplomilaulaja Leena Astikainen 
Tasokkuudestaan tunnettu kuo-
Ƒū�ȂȃɠȂȊɠǄƭūƥĿîĿŕŕĚ�ƥǋƥŵĿŕŕĚ�ŏî�ƎūŏĿŕ-
le. Harjoitetaan tervettä äänenkäyt-
ƥŵþ�ŏî�ŞūŠĿƎƭūŕĿƙƥî�ȃɠȅ�ɠþþŠĿƙƥþ�
lauluohjelmistoa klassisesta viihtee-
seen. Myös uudet laulajat, tervetu-
loa! Linnanneidot ovat osa Nuoriso-
kuoro Juventusta.

Esiintymiset:
Koko perheen talvikarnevaali 
su 12.2.klo 16 Linnala-sali, 
Unicef-konsertti 
su 16.4. klo 14 srk-keskus, 
äitienpäiväkonsertti 
la 13.5.klo 16 Linnala-sali.

LAULUKURSSIT

170620k Rohkaistu laulamaan 
12 t 38 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȂȅ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȉ�Ȅȁ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Haluatko rohkaisua, äänenkäytön 
harjoittamista ja kannustusta lau-
lamisesi tueksi? Tervetuloa laula-
maan matalan kynnyksen ryhmä-
kurssille. Kurssin tavoitteena on tu-
tustua omaan ääneen, rohkaistua 
laulamaan, kehittyä äänenkäytös-
sä ja kokea laulamisen iloa. Kurssil-
la venytellään ja rentoutetaan ke-
hoa, harjoitellaan hyvää hengitysta-
paa, tehdään monenlaisia äänihar-
joitteita ja lauletaan yhdessä. Kaik-
ki asiat tehdään ryhmän kanssa yh-
dessä, iloisen ja kannustavan ilma-
piirin siivittämänä. Kysy lisää opet-
ƥîŏîŕƥî�Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂȉȃȂ��

170505k Lauletaan karaokea!  
21 t 93 € 
eūŒūūŠƥƭŞĿƙĚƥ�ŕî�ȂȂ�ȃ��Ȃȉ�ȃ��
ŏî�ȃȆ�ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ��
Linnala-sali, aulakrs 
Karaokekouluttaja Toni Lappalainen 
Matalan kynnyksen kurssilla käy-
dään läpi karaokelaulun tekniikkaa 
ja lavakäyttäytymistä ja annetaan 
ŕîƭŕƭŠ�ƑîĿŒîî��¬ƭŠŠƭŠƥîĿŠî�ȃȇ�ȃ��Œî-
raoketanssit Linnalassa, jossa kurs-
silaisilla mahdollisuus esiintyä. Yh-
teisessä osiossa lämmitellään ää-
ni, minkä jälkeen kukin vuorollaan 
laulaa ja saa ohjausta. Myös toisia 
kuuntelemalla oppii! Tavoitteena on 
kehittää karaokelaulajan taitoja kun-
kin lähtötaso huomioiden. Kurssilai-
silla on myös mahdollisuus äänittää 
ȉȁĚ�ŕĿƙþŞîŒƙƭƙƥî�ɚƥĚŒĿŏþŠūĿŒĚƭƙŒūƑ-
vaukset) itselleen omavalintaisesta 
kappaleesta laadukas äänite kotiin-
viemisiksi. Osallistujat kurssille va-
litaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kurssilaisille suositellaan myös yk-
sinlaulutunteja (laulunopettaja Heidi 
Laasanen) henkilökohtaiseen äänel-
liseen ja ilmaisulliseen opiskeluun. 
Ei alennuksia. 

170515k Retrotytöt 36 t 66 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȉ�ȂȆ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Musiikinopettaja, laulunopettaja 
Maija Keskinen 
Lauluryhmä, jossa lauletaan iskel-
ŞĿþ��ŒîŠƙîŠŕîƭŕƭŏî��ǋŞƙ�Ȅ�ɠþþŠĿƙĿ-
nä sovituksina. Nuotinlukutaitoa ei 
vaadita, kohtuullisen puhdas laulu 
edellytetään. Laulunäyte ennen va-
lintaa. Ei netti-ilmoittautumista. Jos 
kiinnostut, ota yhteys suoraan opet-
ƥîŏîîŠ�Ǝ��ȁȅȁ�ȉȄȉȅȊȉȊ�

Esiintymiset kevätkaudella: 
Elokuvamusiikin konsertti 
tammikuussa Linnalassa. 
Ystävänpäivän konsertti 
helmikuussa Enonkoskella. 
Konsertti huhtikuussa 
Linnalassa yhdessä 
Assan poikien kanssa. 

170520k Ikivihreät 26 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȂȉ�ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȄ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
FM Eino Logren 
Lauletaan yhdessä pianon säestyk-
sellä. Tavoitteena on säilyttää elävä 
lauluharrastus sekä iloita ja virkis-
tyä yhdessä laulamalla. Ennen lau-
lun aloitusta pidetään rentoutus- ja 
äänenavausharjoituksia. Lauluvali-
koima koostuu ikivihreistä iskelmis-
tä, viihdelauluista, kansakoululau-
luista, kansanlauluista, musikaaleis-
ta, hengellisistä lauluista ja virsis-
tä. Laulut on sovitettu sopivalle kor-
keudelle sekä nais- että mieslaula-
jia ajatellen. Jokaisen puolentoista 
tunnin laulujakson keskellä pidetään 
lyhyt tauko. Tervetuloa ammenta-
maan virkeyttä ja hyvinvointia lau-
lamisesta! 

170525k Kaiku 26 t 62 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Kaiku (Kaiken kansan kuoro) -kuo-
Ƒūƙƙî�ŕîƭŕĚƥîîŠ�Ȃɠȃ�ɠþþŠĿƙĿþ�ŕîƭŕƭ-
ja. Matalan kynnyksen kuorossa il-
mapiiri on iloisen kannustava ja ren-
ƥū���þŠĿ�ŕþŞŞĿƥĚŕŕþþŠ�ǋ�ƥĚĿƙĿŠ��îƑ-
ŏūĿƥƭŒƙĿŠ��ūƎĚƥĚŕŕîîŠ�ȃɠþþŠĿƙĿþ�ƙƥĚŞ-
moja, opitaan jokin laulu ulkoakin ja 
ennen kaikkea annetaan laulun soi-
da. Kurssi sopii nais- ja miesäänille. 
Mukaan rento asu ja vesipullo. Ke-
vään ohjelmistossa perinnemusiik-
kia muilta mailta (suomeksi kään-
nettynä), esiintyminen yhteislauluil-
ŕîƙƙî�Şî�ȃȅ�ȅ��

170526k Poppis!  
-poplaulukuoro 26 t 62 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȉ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȅȆɠȃȁ�ȂȆ�
ŞƭƙĿĿŒŒĿŕŒ�ȃ��ŒƑƙ�
Musiikkipedagogi, laulunopettaja 
Heidi Laasanen 
Poppis! on energinen ja nuorekas 
ŒƭūƑū��ŏūƙƙî�ŕîƭŕĚƥîîŠ�Ȃɠȃ�ɠþþŠĿƙĚƙ-
ti popkappaleita eri vuosikymme-
niltä suomeksi ja englanniksi. Nuo-
tinlukutaito ei ole välttämätön, in-

nostus laulamiseen riittää. Tervetu-
loa mukaan! 

170530k Linna la Swing  
36 t 66 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȂȆɠȃȁ�Ȅȁ�
Savonlinnan seurakuntakeskus 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen 
Nuorista ja nuorekkaista miehis-
tä koostuva pop-kuoro joka keikkai-
lee ja konsertoi säännöllisesti. Yh-
teiskonsertteja myös Linna la Don-
nasin ja Countryside Girls-kuoro-
jen kanssa. Ohjelmisto koostuu eri 
vuosikymmenten tunnetuista pop- 
ja rock-kappaleista pääasiassa eng-
lannin kielellä laulettuna. Kuoroon 
pääsyn edellytyksinä ovat puhdas 
laulutaito ja huumorintaju. Laulu-
taitoa, äänenkäyttöä ja ilmaisua ke-
hitetään. Nuotinlukutaito on eduk-
si mutta ei välttämätön. Mukaan toi-
votaan myös uusia, innokkaita lau-
lajia, laulunäyte harjoitusten yhtey-
dessä. Ikäsuositus omien tuntemus-
ten mukaan. ”Tää on miesten juttu” 
- tervetuloa! Kuoro jatkaa toimin-
taansa oman aikataulunsa mukaan. 
Esiintymisistä ilmoitellaan. 

170531k Linna la Donnas  
18 t 66 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ�
Säämingin seurakuntatalo 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen 
Linna la Donnas on juuri Lin-
nalaan perustettu nuorista ja 
nuorekkaista naisista koostu-
va pop-kuoro. Varsinaista ikära-
jaa ei kuitenkaan ole. Ohjelmis-
to koostuu eri vuosikymmenten 
tunnetuista pop- ja rock-kappa-
leista svengaavina, moniäänisinä 
kuorosovituksina. Kuoro laulaa 
suomen ja englannin kielellä ja 
toimii Linnalan kansalaisopiston 
kuorona. Harjoitukset pidetään 
vuoroviikoin Savonlinnassa Sää-
mingin seurakuntatalolla ja Sul-
kavan keskuskoulun musiikkiluo-
kassa yhteistyössä Countryside 
Girls-kuoron kanssa. Kuoronjoh-

MUSIIKKI 

Linna La Donnas kutsuu iloiseen joukkoonsa uusia laulajia. Mukana kuvassa myös Countyside Girls-kuoron laulajia. Kuvaaja Ari Kaartinen.
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leille/kaikille, joille englannin perus-
kielioppi ja -sanasto on tuttua, mut-
ta jotka tarvitsevat kannustusta kie-
len käyttöön käytännössä. Oppikir-
ŏîŠî�¬ƥĚƎƎĿŠĳ�¬ƥūŠĚƙ�Ȅ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�
4. Kevään aiheina ovat rahan käyttö 
ja eri maiden ruokakulttuurit. Kieli-
opista opimme uutena mm. futuurin 
perfektin. Muutakin aiemmin opit-
tua kerrataan aktiivisesti käytännön 
tehtävien avulla. Huomiota kiinnite-
tään erityisesti puhumiseen ja pu-
heen ymmärtämiseen. Aamu- ja il-
taryhmä etenevät samaan tahtiin, 
joten voit käydä jommassakummas-
sa itsellesi parhaiten sopivana ai-
kana. Ilmoittaudu siihen, jossa käyt 
ĚŠĿƥĚŠ��ɚÞeTȄɓ�Ȃɠ�ȃɛ�

110115k Englantia keskitasolle 
iltakurssi* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȃ�Ȇ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Ks. aamukurssi. 

110110k Englantia keskitasolle 
päivällä* 24 t 64 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɝȇ�ȅ��Œŕū�ȂȂɝȂȃ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kurssi sopii niille lukiotason englan-
nin kertaajille, jotka sanaston laa-
jentamisen ja kieliopin lisäksi kai-
paavat erityisesti puhumisen har-
joittelua. Aiheitamme kielioppiker-
tauksen lisäksi: Suomen luonto, 
maisemat, vuodenajat, ulkoilmaelä-
mä Opimme kieltä käyttämällä si-
tä jokapäiväiseen elämään liittyvis-
sä tilanteissa. Tekemällä oppii, myös 
sanastoa ja kielioppia! Oppikirjana 
¬ƥĚƎƎĿŠĳ�¬ƥūŠĚƙ�ȃ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȉ��
Opiskelijan äänitiedostot voi ladata 
maksutta netistä (opettaja neuvoo). 
ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ

110120k Now We Are Talking! 
18 t 47 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Englannin kielen perusasiat (perus-
koulun englannin oppimäärä/luki-
on lyhyt englanti) hallitseville tar-
koitettu ryhmä, jossa kohennetaan 
suullista kielitaitoa hauskalla taval-
la kannustavasti ja rennosti. Osaat 
jo puhua, mutta tunnet tarvitsevasi 
lisää harjoitusta. Erilaisten pareissa 
ja pienryhmissä tehtävien vuorovai-
kutteisten puheharjoitusten avulla 
saat sujuvuutta ja varmuutta jo hal-
lussa olevien englannin kielen tai-
tojesi käyttöön ja opit ehkä lisääkin. 
Tarvitset mukaasi vain sanakirjan/
älypuhelimen ja halutessasi muis-
tiinpanovälineet; muu oppimateriaali 
ūƎĚƥƥîŏîŕƥî��ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ�
This course is for those who already 
ƙƎĚîŒ�/ŠĳŕĿƙ��Ƒîƥ�ĚƑ��ƭĚŠƥŕǋ
but feel that are in need of more 
practice. We practise speaking 
English in pairs or small groups in a 
ƑĚŕîǊĚē�îŠē�ƙƭƎƎūƑƥĿǄĚ�îƥŞūƙƎ�ĚƑĚ�
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. 
ɚgĚǄĚŕ��ĿŠƥĚƑŞĚēĿîƥĚɓÞeTȄɓ�Ȃɛ�

110125k Keep up Your English 
A, 22 t 57 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɝȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɝȂȈ�
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Join this group to improve your 
spoken English, build vocabulary 
- and have fun! The course is 
ēĚƙĿĳŠĚē�ƥū�ĳĿǄĚ�ǋūƭ ŞîǊĿŞƭŞ
speaking time with a variety of 
communication games, role play 
and whole class conversational 
activities covering inspiring topics. 
Level: upper-intermediate (lukio 
�ɓ�ɛ��Þūƭ�îƑĚ�ĚǊƎĚČƥĚē�ƥū�ŞîƙƥĚƑ�
essential grammar and vocabulary 
and understand English spoken at 
a normal speed. All study materials 
will be provided by the teacher. 
ɚÞeTȅɠʑɓ�ȃɠʑɛ�

110130k Keep up Your English 
B*, 24 t 62 € 
ŒĚ�Ȃ�ȃ�ɝȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
This is a course for learners of 

English whose skills are already 
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). 
ɚÞeTȅɠʑɓ�ȃɠʑɛ�

ESPANJA

110205k Espanja 1* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
¤ūŞîîŠĿƙƥĚŠ�ŒĿĚŕƥĚŠ��ŕūŕūĳĿ�
Terje Kurola 
Sopii espanjaa jo hieman osaavalle 
ɚŠ��ȃȁ�ūƎĿƙƥūŠ�ƥƭŠƥĿîɛ��eƭƑƙƙĿŕŕî�ūƎĿƥ�
lentokenttä- ja hotellisanastoa, va-
raamaan majoituspaikan, pärjää-
mään matkatoimistossa ja kaupun-
gilla. Kieliopissa treenaamme pree-
sensiä. Oppikirjana Fantástico 1 
ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�Ȇ��×Œū�ȊɠȂȁ�ĚĿ�ūƎĚƥƭƙ-
ta. (YKI1/A1) 

110220k Espanjaa  
edistyneemmille* 24 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɝȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿŕŒ
�Ȅ��ŒƑƙ�
¤ūŞîîŠĿƙƥĚŠ�ŒĿĚŕƥĚŠ��ŕūŕūĳĿ�
Terje Kurola 
Tervetuloa hiomaan espanjan tai-
tojasi! Jos indikatiivin aikojen lisäk-
si myös subjunktiivi on tullut tutuksi 
ja haluat täydentää kielen osaamis-
ta, tämä on sinulle oikea kurssi. Ker-
taamme mm. aikamuotoja, prono-
mineja ja keskustelemme paljon, ai-
heina sosiaaliset mediat, matkusta-
minen ja ruokakulttuuri. Oppikirja-
na Español dos kappaleesta 5. Vko 
ȊɠȂȁ�ĚĿ�ūƎĚƥƭƙƥî��ɚÞeTȃɓ�Ȃɛ�

ITALIA

110305k Italia 1* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Liisa Kärkkäinen 
Opiskelemme arkipäivän tilanteissa 
tarvittavia italian alkeita. Tänä ke-
väänä opetellaan mm. kaupungilla 
liikkumisessa tarvittavaa sanastoa 
ja pöytävarauksen tekemistä ravin-
tolaan. Paljon keskustelu- ja kuun-
teluharjoituksia. Tunneilla työsken-
nellään pareittain ja ryhmissä sekä 
pelataan oppimispelejä. Myös uudet 
opiskelijat ovat tervetulleita. Lähtö-
tasona on n. puolen vuoden italian 
opinnot kansalaisopistossa tai vas-
taava kielitaito. Oppikirja on Bella 
×Ŀƙƥî�Ȃ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȃ��ɚÞeTȂɓ�Ȃɛ�

110307k Italia 2* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Liisa Kärkkäinen 
Kurssilla opitaan arkipäivän italiaa. 
Tänä keväänä harjoitellaan mm. ho-
tellissa ja ruokakaupassa asioimis-
ta. Tehdään paljon puheharjoituksia 
pareittain ja ryhmissä. Tutustutaan 
italialaisiin tapoihin ja matkakohtei-
siin Italiassa. Myös uudet opiskeli-
jat ovat tervetulleita. Kurssille osal-
listumisen edellytyksenä on noin 1,5 
vuoden italian opiskelu kansalaiso-
pistossa tai vastaava kielitaito. Op-
pikirja on Bella Vista 1, jatketaan 
ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȉ��ɚÞeTȂɓ�Ȃɛ�

110310k Italia 3* 24 t 62 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɝȆ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Liisa Kärkkäinen 
Tänä keväänä kerrataan perfek-
tin käyttöä ja opitaan taivuttamaan 
ƑĚ�ĚŒƙĿĿǄĿǄĚƑċĚŏþ��~ƎĚƥĚŕŕîîŠ�ƭƭƥ-
ta hyödyllistä matkoilla tarvittavaa 
sanastoa. Tunneilla tehdään paljon 
keskustelu- ja kuunteluharjoituksia 
ja pyritään vahvistamaan suullista 
kielitaitoa pelkäämättä kielioppivir-
heitä. Uudetkin opiskelijat ovat ter-
vetulleita. Osallistumisen edellytyk-
ƙĚŠþ�ūŠ�Š��ȃ
Ȇ�ǄƭūēĚŠ�ĿƥîŕĿîŠ�ūƎĿƙ-
kelu kansalaisopistossa tai vastaava 
kielitaito. Oppikirja on Bella Vista 1 
ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȂȄ��ɚÞeTȂɓ�Ȃɛ�

110315k Parliamo italiano  
online 12 t 31 € 
ƥĿ�ȃȅ�Ȃ�ɝȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɝȂȉ�
Etäyhteys 
FM Lucrezia Sette 
L'obiettivo del corso è di 
permettere agli studenti di 
conversare il più possibile 
in italiano. Verranno 
utilizzati diversi materiali: 
liste di domande, giochi sul 
vocabolario, conversazione 
libera, testi, video e così via. 
Grazie a questo corso gli 
studenti svilupperanno anche la 
loro conoscenza di vari aspetti 
della cultura italiana. 
ILMOITTAUTUMISET ehdotto-
ŞîƙƥĿ�ƥĿ��ȂȈ�Ȃ��Œŕū�Ȃȃ�ȁȁ ŞĚŠ-
nessä, minkä jälkeen lähetäm-
me s-postilla linkin kurssiympä-
ristöön. 

RANSKA

110505k Ranska 3, 24 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɝȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja Frédéric Baduel 
Tervetuloa tutustumaan ranskalai-
seen kulttuuriin ja elämään. Oppikir-
ŏîŠ� ɑĚƙƥ�ƎîƑĲîĿƥ��ȃ�ɚŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȅɛ�
avulla opit käyttämään ranskaa ar-
kielämän tilanteissa ja matkustaes-
sasi ranskankielisillä alueilla. Sopii 
ȃ
Ȇ�Ǆ��ɚŠ��ȂȃȆ��ɛ�ƑîŠƙŒîî�ūƎĿƙŒĚŕŕĚĿŕ-
ŕĚ��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�

110515k C´est la vie 24 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɝȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja Frédéric Baduel 
Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
suullista ranskan kielitaitoa synty-
peräisen opettajan johdolla.Tarvit-
taessa kielioppikertausta. Puheen 
sujuvuus paranee harjoittelun myö-
tä. Kurssi edellyttää ranskan kielen 
perustuntemusta ja sopii ranskaa 
pidempään harrastaneille. Opetus 
ranskaksi, opettajan oppimateriaali. 
ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ�gî�ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚ�ēƭ
�ŠŠūĿƙ�ŠɑĚƙƥ�Ǝîƙ�ŠěČĚƙƙîĿƑĚ�ƎūƭƑ�
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 
îƭƙƙĿ�ēĚƙ�ĚǊƎěƑĿĚŠČĚƙ�ēĚ�Č�îČƭŠ
�
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. 
�ĿĚŠǄĚŠƭĚ��ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ�

RUOTSI

110605k Prata på! –  
ruotsia rupatellen 20 t 52 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɝȄȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�ƙ
ūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kohennetaan ruotsin suullista tai-
toa pienten puheaktiviteettien ja pe-
lien avulla jokapäiväisistä teemois-
ta keskustellen, toisiamme kannus-
taen. Sopii vähintään perus(kou-
lu)taidot hyvin hallitseville, vaan 
ĚĿ�ɐŒîĿŒĚŠ�ƭŠū�ƥîŠĚĿŕŕĚɐ��ɚÞeTȃɠȄɓ
�ȃɠ�Ȃɛ�

SAKSA

110710k Saksaa harrastajille  
24 t 62 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɝȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Jarmo Pitkänen 
Tässä saksan jatkoryhmässä opit 
yleis- ja arkikielen sanastoa, fraa-
seja ja sanontoja. Monipuolisia har-
joituksia, kertaavaa peruskieliop-
pia ja ryhmäkeskustelua. Edellyttää 
saksan perustaitojen hallintaa. Op-
pikirja: Genau osa 5. Lisäksi muuta 
oheismateriaalia. Muuta tietoa kurs-
sista saa suoraan opettajalta p. 050 
ȆȈȃȂȃȅȇ��ɚÞeTȃɠȄɓ�ȃɠ�Ȃɛ�

110710k Montags geht es 
ab!!! 12 t 31 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈɝȂȉ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
YTM Patricia Furrer 
Diskussionsrunde auf Deutsch 
für diejenigen, welche lernen 
wollen, sich besser in deutscher 

Sprache auszudrücken und 
sich zu unterhalten. Eine 
kleine konstante Gruppe 
bietet die Möglichkeit, sich 
ohne Vorbehalte und offen 
über Themen wie Literatur, 
Kunst, Musik, Esskultur, 
Umgangsformen, Geschichte 
und Natur zu diskutieren. 
Ueber die genauen Inhalte 
entscheiden wir gemeinsam 
und auch aktuelle Themen 
werden berücksichtigt. Die 
Muttersprache der Leiterin ist 
deutsch. 
Keskustelupiiri niille, jotka halua-
vat harjoittaa saksan kielen suul-
lista taitoa ja saada rohkeutta 
puhumiseen rennossa ilmapiiris-
sä. Samalla tutustutaan saksan-
kielisten maiden kulttuuriin esim. 
kirjallisuuden, musiikin, ruoka-
kulttuurin, käyttäytymistapo-
jen, historian ja luonnon kautta. 
Tunnin aiheista voidaan yhdes-
sä päättää ja myös ajankohtai-
sia teemoja huomioidaan. Kaiken 
ikäiset ovat tervetulleita mukaan! 
Kurssin vetäjän äidinkieli on sak-
ƙî��/Ŀ�ƥƭŠƥĚŏî�ȂȄ��ŏî�ȃȈ�ȃ�
�ȂȄ�Ȅ��

SUOMI

110807k Puhutaanpa suomea! 
24 t
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
¹ĚƑǄĚƥƭŕūî�ƙƭūŞĚŠ�ŒĿĚŕĚŠ�ɚ¬ȃɛ�ŒĚƙ-
kustelukurssille ei-suomea äidin-
kielenään puhuvat! Kurssi on tar-
koitettu jo suomen perusteet osaa-
ville, jotka tarvitsevat rohkaisua ja 
vahvistusta puhumiseen. Keskuste-
lun aiheet käsittelevät suomalaista 
elämää, esim. yhteiskuntaa, työelä-
mää, vapaa-aikaa ja nykyajan ilmi-
öitä. Keskustelun apuna käytämme 
¬îŞîŕŕî�ŒîƑƥîŕŕî�ɠūƎƎĿŒĿƑŏîî�ɚŠ��ȃȉ�
€), joka antaa erinomaisen sanasto-
pohjan eri puheteemoille. Hanki kirja 
vasta, kun kurssi on alkanut! Kurssi 
on ilmainen, jos sinulla on kotikun-
ƥî�¬ƭūŞĚƙƙî
�ŞƭĿŕŕĚ�ȇȃ�ɹ��ɚ�ȃɠ�Ȃ
�
ÞeTȃɠȄɛ�

110807k Suomi 1 /  
Финский язык для начинающих /  
Finnish for beginners 24 t
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɝȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tervetuloa opiskelemaan suomea 
Suomen mestari 1 -oppikirjan avulla 
kappaleesta 4 alkaen. Osta kirja en-
simmäisen oppitunnin jälkeen. Kurs-
si on ilmainen, jos sinulla on koti-
kuntaoikeus Suomessa. (A1, YKI1). 
Добро пожаловать изучать финский 
язык с помощью учебника Suomen 
mestari 1, урок 4. Купите его после 
первого урока. Курс бесплатный, 
если у вас есть муниципальное 
право на проживание в 
Финляндии; другим�ȇȃ�ɹ��
Welcome to study Finnish with 
ƥ�Ě��ĚŕƎ�ūĲ�ƥ�Ě�ƥĚǊƥċūūŒ�¬ƭūŞĚŠ�
mestari 1 from chapter 4). Buy it 
îĲƥĚƑ�ƥ�Ě��Ƒƙƥ�ŕĚƙƙūŠ��¹�Ě�ČūƭƑƙĚ�Ŀƙ�
free if you have a municipality of 
residence in Finland; for others 
ȇȃ�ɹ��

VENÄJÄ

110915k Venäjä 3* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɝȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɝȂȈ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tule opiskelemaan venäjää rennos-
ƥĿ�Şƭƥƥî�Ƒū�ŒĚîƙƥĿ��eƭƑƙƙĿ�ƙūƎĿĿ�ȃɠȄ�
v. Linnalassa opiskelleille. Jatkam-
ŞĚ�¡ūƑî�ȃ�ɠūƎƎĿŒĿƑŏîŠ�îŕƭƙƥî��¬ĿŠƭŕ-
le ovat tuttuja kieliopista substantii-
vien ja adjektiivien suku ja luku, sija-
muodoista prepositionaali ja akku-
satiivi sekä verbien preesenstaivu-
tuskin onnistuu. Puhetta kehitäm-
me asiointikielen ja fraasien kautta 
esim. hotelli-, mökki- ja matkustusti-
lanteissa ja laajennamme myös kie-
len perusrakenteita (genetiivi, datii-
vi, instrumentaali ja verbien aspekti-
muodot). Opiskelua höystämme ve-
näläisillä lauluilla sekä kulttuuri- ja 
ƥîƎîƥĿĚƥūƭēĚŕŕî��ɚÞeTȂɠȃɓ�Ȃɛ�

110920k Venäjä 5* 24 t 62 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tervetuloa opiskelemaan venäjää 
ŕĚƎƎūĿƙîƙƥĿ�Şƭƥƥî�ƭƥĚŕĿîîƙƥĿ�¡ūƑî�ȃ�
-oppikirjan kappaleesta 5 alkaen, 
jos sinulla on venäjän opintoja taka-
ŠîƙĿ�Š��Ȅ�Ǆƭūƥƥî�gĿŠŠîŕîƙƙî�ƥîĿ�Ǆîƙ-
taava määrä muualla. Osaat jo kieli-
opista yksikön sijamuodot ja verbi-
en aikamuodot sekä puheesta käy-
tetyimmät kohteliaisuusfraasit. Tee-
moista tuttuja ovat mm. perhe, työ, 
harrastukset ja asiointikieli eri tilan-
teissa. Kurssilla vahvistamme kielen 
rakenteita (datiivi, instrumentaali ja 
verbit) ja laajennamme työ-, opiske-
lu- ja harrastusteemoja erilaisin pu-
he- ja kirjoitustehtävin. Kielen lisäk-
si vahvistamme venäjätietoutta eri-
laisilla materiaaleilla. Hanki oppikirja 
Ǆîƙƥî�ŒƭƑƙƙĿŠ�îŕĚƥƥƭî��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�

110925k Venäjää  
edistyneemmille* 24 t 62 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɝȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȈɝȂȉ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tervetuloa venäjän kurssille sinä 
ƎĿƥŒþŠ�ŕĿŠŏîŠ�ūƎĿƙŒĚŕĿŏî�ɚȇɠȉ�Ǆ��gĿŠ-
nalassa tai vastaava määrä muual-
la). Kurssilla kertaamme ja vahvis-
ƥîŞŞĚ�ŒĿĚŕĿƥîĿƥūîƙĿ�¡ūƑî�Ȅ�ɠūƎƎĿŒĿƑ-
ŏîŠ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȃ�îŕŒîĚŠ�ƙĚŒþ�ūƎĚƥ-
tajan lisämateriaalin avulla. Teemoi-
na ovat mm. yhteiskunta, luonto, 
kulttuuri ja kaupungistuminen, joita 
harjoittelemme runsailla puheteh-
tävillä. Kielioppi painottuu pronomi-
neihin ja numeroihin. Kielen lisäksi 
laajennamme venäjätietoutta erilai-
ƙĿŕŕî�ŞîƥĚƑĿîîŕĚĿŕŕî��ɚÞeTȄɠȅɓ�Ȃɛ�

110930k Kotikielenä venäjä? 20 t 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȃȃ�Ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɝȂȉ�
ŕŒ�'
�ȃ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja-psykologi 
Irina Pöyhönen 
Tarkoitettu venäjää äidinkielenään 
puhuville kouluikäisille lapsille ja 
nuorille. Kurssilla vahvistetaan ve-
näjän kielen taitoja ja tuetaan opis-
kelijan henkilökohtaista kehitystä. 
Kurssi on maksuton. Järjestää Kan-
sainvälinen kohtaamispaikka. Lisä-
tietoja antaa Marketta Parkkinen p. 
ȁȅȅȁ�ȆȂȂȉȃȄ��

VIRO

111105k Viron jatkokurssi*  
24 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɝȃȁ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
¤ūŞîîŠĿƙƥĚŠ�ŒĿĚŕƥĚŠ��ŕūŕūĳĿ�
Terje Kurola 
Sopii, jos viron alkeet ovat jo tuttu-
ja. Kurssilla jatkat erilaisiin sijamuo-
toihin tutustumista ja opit käyttä-
mään imperfektiä, perfektiä ja plus-
kvamperfektiä. Tavoitteena on myös 
selviytyminen arkielämän tilanteis-
sa. Oppikirjana Meie keelesild kap-
ƎîŕĚĚƙƥî�ȇ��×Œū�ȊɠȂȁ�ĚĿ�ūƎĚƥƭƙƥî��
ɚ�Ȃɠ�ȃɛ�

ARABIA

111210k Arabian jatkokurssi*  
24 t 62 € 
ƥū�ȃ�ȃ�ɝȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Jatkamme arabian puhekielen opis-
kelua alkeista eteenpäin. Useista 
arabian kielen eri murteista tämän 
kurssin kieleksi on valittu Egyptin 
murre, jota ymmärretään yleises-
ti myös muissa arabiaa puhuvissa 
maissa. Nyt osaamme jo kohtuulli-
sen määrän perussanastoa ja kieli-
ūƎƎĿî���þŠƥþŞĿƙĚŠ�ūƎĚƥƥĚŕƭŠ�îƎƭ-
na käytetään pääasiassa suomalai-
sia kirjaimia. Keväällä jatkamme eri-
tyisesti osaamiemme asioiden har-
joittelemista tekstien sekä puhe-, 
kuuntelu- ja kirjoittamisharjoitusten 
kautta. Aiheet liittyvät arkipäivän 
toimintoihin. Kurssin aineiston val-
mistaa opettaja. Tarvitset vain muis-
tiinpanovälineet. Uusien opiskelijoi-
den tulee olla yhteydessä opetta-
jaan etukäteen, jotta arabian taidon 
riittävyydestä kurssille voidaan kes-
kustella (katja.pajarinen[at]gmail.
com). 

kiinnostavista aiheista. Pystyy ku-
vaamaan kokemuksia ja tapahtumia, 
unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pys-
tyy perustelemaan ja selittämään ly-
hyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.
B2 Ymmärtää pääajatukset konk-
reetteja ja abstrakteja aiheita käsit-
televistä monitahoisista teksteis-
tä, myös oman erityisalansa käsitte-
lystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja 
spontaania, että hän pystyy sään-
nölliseen vuorovaikutukseen synty-
peräisten kanssa ilman että se vaatii 
kummaltakaan osapuolelta ponnis-
teluja. Pystyy tuottamaan selkeää, 
yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin 
erilaisista aiheista, esittämään mie-
lipiteensä jostakin ajankohtaisesta 
asiasta ja selittämään eri vaihtoeh-
tojen edut ja haitat.
C1 Ymmärtää erityyppisiä vaativia, 
pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa pii-
lomerkityksiä. Pystyy esittämään 
ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti 
ilman havaittavia vaikeuksia ilmaus-
ten löytämisessä. Käyttää kieltä 
joustavasti ja tehokkaasti sekä sosi-
aalisiin että myös opintoihin ja am-
mattiin liittyviin tarkoituksiin. Pys-
tyy tuottamaan monimutkaisia ai-
heita käsittelevää selkeää, hyvin ra-
kentunutta ja yksityiskohtia sisältä-
vää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja 
edistää sen sidosteisuutta esimer-
kiksi käyttämällä sidesanoja.

KIELTEN YKSILÖ- JA 
PARIOPETUS, 
myös etäopetuksena 

Eivätkö kielten ryhmäopetuksen si-
sällöt, ajankohdat tai etenemistah-
ti vastaa tarpeitasi tai kaipaat tuki-
opetusta? Yksilö- ja pariopetukses-
sa voit itse valita tason ja kehitet-
tävän kielitaidon osa-alueen (kieli-
oppi, yleiskielen ja erikoisalojen sa-
nasto, tekstin tai kuullun ymmärtä-
minen, puhuminen tai näiden yhdis-
telmä). Opettaja auttaa tarvittaessa 
tasosi määrittelyssä, ja hänen kans-
saan sovitaan tapaamisajat. 10 op-
pitunnin (45 min) paketti maksaa 
ȃȃȁ�ɹ��ƎîƑĿūƎĚƥƭŒƙĚŠ�ȂȆ�ƥƭŠŠĿŠ�Ǝî-
ŒĚƥƥĿ�ȂȇȆ�ɹɓūƎĿƙŒĚŕĿŏî��qĿŒþŕĿ�îŕƭîƥ�
etäopetusta ja ohjausta välineiden 
peruskäytöstä tarvitaan, osa oppi-
tunneista käytetään siihen. Yksilö ja 
pariopetusta annetaan vain yksityis-
henkilöille eikä kursseja voida las-
kuttaa yrityksiltä, yhteisöiltä tai jul-
kishallinnolta. Lähiopetus pidetään 
opistolla lukukauden loppuun men-
nessä. Pitämättä jääneitä tunteja ei 
voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. 
Esteen sattuessa sovitut tunnit tu-
ŕĚĚ�ƎĚƑƭƭƥƥîî�ƙƭūƑîîŠ�ūƎĚƥƥîŏîŕŕĚ�ȃȅ�
h ennen tunnin alkua. Muussa ta-
pauksessa tunti katsotaan pidetyk-
si. Pariopetuksessa molempien on 
oltava samalla taitotasolla. Jos ta-
soeroja on, opetus etenee alemmal-
la tasolla olevan mukaan. Opisto ei 
välitä pareja. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset suoraan opettajalle alk. ma 
ȃ�Ȃ�ȃȁȃȄ�Œŕū�Ȋ�ȁȁ��OÀ~q	�¹ƭŠƥĚ-
ja on rajoitetusti, joten kannattaa il-
moittautua nopeasti! Ei alennuk-
sia. Kurssimaksu sisältää opetus-
monisteet.  

Englanti  
HuK Katja Pajarinen-Mohamed, 
Ǝ��ȁȆȁ�Ȇȃȇ�ȆȅȈȁ��
katja.pajarinen(at)gmail.com.  

Espanja, viro  
Filologi Terje Kurola, 
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȃȆ�ȃȄȁȃ��
terje_kurola(at)hotmail.com. 

Italia  
HuK Liisa Kärkkäinen, 
Ǝ��ȁȆȁ�Ȇȅȃ�ȄȉȆȊ���

Ranska  
tuntiop. Frédéric Baduel, 
Ǝ��ȁȅȅ�ȃȊȄ�ȊȅȆȇ��
fredericbaduel(at)hotmail.com, 
(opettaja puhuu myös suomea).  

Ruotsi, suomi, venäjä 
FM Milja Juuti, 
Ǝ��ȁȆȁ�Ȅȅȁ�ȅȈȃȉ���

Saksa  
FM Jarmo Pitkänen, 
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȈȃ�Ȃȃȅȇ��
ŏîƙŒîƎĿƥŒîŠĚŠȃȂɚîƥɛĳŞîĿŕ�ČūŞ���

Viittomakieli  
tuntiop. Anita Nikulainen, p. 044 
ȆȁȆ�ȃȆȃȉ���

EDULLISEMMAT KIELI-
KURSSIT PAKETTINA  

Englannin puhekursseista Speak 
English Easily, Now We Are Tal-
king, Keep up Your English saat 
15% alennuksen, jos olet jo jol-
lain oppikirjaa käyttävällä eng-
lannin kurssilla. 

  

ENGLANTI PERUSTASO  

Perustason kurssit sopivat opistos-
sa opintonsa aloittaneille ja perus-
koulutasoisen englannin kertaajille. 

110002k Englantia melkein  
alusta* 18 t 47 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kurssi sopii sinulle, joka osaat hiu-
kan englannin alkeita tai haluat ker-
rata alkeet lähes alusta saakka. 
Opimme tutustumiseen ja itsestä 
kertomiseen liittyvää sanastoa, ni-
meämään paikkoja ja esineitä se-
kä tekemään kysymyksiä ja ilmaise-
maan omistamista. Puhumaan op-
piminen on tärkeää, ja opiskelume-
netelmät ovat aikuiselle miellyttäviä 
ja kannustavia eikä riveittäin ete-
nevää kyselyä käytetä. Oppikirjana 
Destinations 1 (sis. CD) kappalees-
ƥî�ȃ��/Ŀ�ƥƭŠƥĚŏî�ȂȄ�ȃ���ȃȈ�ȃ��ŏî�ȂȄ�Ȅ��
(YKI1/A1) 

110005k Englanti 4* 24 t 62 € 
Şî�ȃȄ�Ȃ�ɝȃȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿŕŒ����ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
¬ūƎĿĿ�Š��Ȅ�ŕƭŒƭǄƭūƥƥî�ūƎĿƙƥūƙƙî�ūƎĿƙ-
kelleille/vast. taidot hallitseville. Op-
ƎĿŒĿƑŏîŠî�'ĚƙƥĿŠîƥĿūŠƙ�ȃ�ŒîƎƎîŕĚĚƙ-
ta 5. Kevään aiheet liittyvät arkipäi-
väiseen elämään. Kieliopista opitaan 
uutena adjektiivien vertailua ja har-
joitellaan erityisesti kestopreesen-
siä. Opiskelu tapahtuu rennossa ja 
kannustavassa ilmapiirissä kuunnel-
len, toistaen ja tekemällä yksilö- ja 
paritehtäviä. (YKI1/A1) 

110010k Englantia muutaman 
vuoden pakertaneille* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȃ�Ȇ��Œŕū�Ȃȃ�ȄȁɝȂȅ�
ŒĿĚŕĿŕŒ����ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Sopii noin 5 vuotta opistossa opis-
kelleille/vast. taidot hallitseville. Op-
ƎĿŒĿƑŏîŠî�'ĚƙƥĿŠîƥĿūŠƙ�Ȅ�ŒîƎƎîŕĚĚƙ-
ta 5. Kevään aiheita ovat suunni-
telmat ja neuvot. Kieliopista opis-
kellaan uutena apuverbejä. Lisäk-
si opitaan kertomaan tulevaisuuden 
suunnitelmista ja antamaan ohjei-
ta ja varoituksia. Teemme tehtäviä, 
kuunteluita ja pieniä puheharjoituk-
sia. Opiskelu tapahtuu rennossa ja 
kannustavassa ilmapiirissä kuunnel-
len, toistaen ja tekemällä yksilö- ja 
ƎîƑĿƥĚƥþǄĿþ��ɚÞeTȂɓ�ȃɛ�

110014k Tankerosta taitajaksi – 
englannin ääntämiskurssi  
12 t 31 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɝȃȂ�Ȅ��Œŕū�ȂȇɝȂȈ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Menevätkö valaat (whale) ja hunnut 
(veil) sekaisin, tuleeko laskusta (bill) 
ƎĿŕŕĚƑĿ�ɚƎĿŕŕɛ�ŏî�Ȅȃ�ūŠ�ƥŵŵƥĿƥƭƭ��eĚƙŒĿ-
tymme erityisesti suomalaisille han-
kaluuksia tuottaviin äänteisiin. Läh-
tötaso: englantia opistossa vähin-
tään pari vuotta, perustaidot muual-
ta tai enemmänkin. Jokainen saa 
treenata omassa rauhassa helppo-
käyttöisellä kielistudiolla, kuunnel-
la itseään, verrata malliin ja kehittää 
taitojaan. Siinä sivussa tarttuu mie-
leen sanastoa ja luontevia fraaseja-
kin. Monistemateriaali. 

110020k Englantia perustasolle 
ja kertaajille* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
eƭƑƙƙĿ�ƙūƎĿĿ�Ȉ�Ǆ��ɚŠ��ȃȆȁ�ɛ�ūƎĿƙƥūƙƙî�
opiskelleille/peruskoulutietojen ker-
taajille. Aiheitamme: kertominen ja 
raportoiminen, asioiden ominaisuu-
det ja niiden kuvaileminen (paljon 

uusia adjektiiveja), onnitteleminen 
ja toivotukset. Erityishuomio puhu-
misessa, opiskelumenetelmät miel-
lyttäviä ja kannustavia eikä riveittäin 
etenevää kyselyä käytetä. Oppikirja-
na Destinations 4 (sis. CD:n) kappa-
ŕĚĚƙƥî�ȉ��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�

110025k Englantia epäröiville/
English in the Morning* 22 t 57 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȃȉ�Ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɝȂȃ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Sanaston kertausta, laajentamis-
ta sekä puhutun englannin ymmär-
tämisen kehittämistä peruskoulutie-
ēūƥɓĚƙĿŞ��/ŠĳŕĿƙ�ĲūƑ�Þūƭ�ȅɓ¬ƥĚƎƙ�ȃɓ
Destinations 4 -oppikirjojen oppi-
määrän tai vast. hallitseville. Kuullun 
ymmärtämistä oppii kuuntelemal-
la, joten opettaja käyttää tunneilla 
vain selkeää englantia. Yksinkertai-
sia lauseita selityksin, kuvin ja elein 
höystettynä on kaikkien mahdollista 
ymmärtää. Pieniä puheharjoituksia, 
kieliopin kertausta, lyhyitä tekste-
jä. Työtavat opiskelijoita rohkaisevia 
eikä esim. riveittäin etenevää kyse-
lyä käytetä. Sanakirja/mobiililaite ja 
muistiinpanovälineet mukaan, mo-
ŠĿƙƥĚĚƥ�ƙîî�ūƎĚƥƥîŏîŕƥî��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ
gĚǄĚŕ��ċîƙĿČ�ɚÞeTȃɓ�ȃɛ��ØĚŕČūŞĚ�
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. 

110030k Speak English Easily  
22 t 57 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɝȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Tule muuttamaan oppimasi sanat 
ja kielioppi puheeksi. Olet opiskel-
lut peruskoulun englannin oppimää-
ƑþŠɓȇɠȈ�Ǆ��gĿŠŠîŕîƙƙî��Ěƥ�Ǝƭƭ�ǄĿĚ-
lä sujuvasti, kaipaat rohkaisua. Si-
nulla ei tarvitse olla syvällisiä aja-
tuksia keskustelun pohjaksi (riittää, 
että osaat muodostaa lauseita), sil-
lä houkuttelemme kielitaitosi esiin 
mielenkiintoisten aiheiden ja akti-
viteettien avulla turvallisesti pareit-
tain ja pienryhmissä. Mukaan muis-
tiinpanovälineet ja sanakirja/mobii-
lilaite, muun materiaalin tuo opetta-
ŏî��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�
We practise speaking English about 
interesting topics and learn new 
ǅūƑēƙ�ĿŠ�î�ƑĚŕîǊĚē�îƥŞūƙƎĚƑĚ��
Teaching in easy English, no Finnish 
required. If possible, bring own 
dictionary/smartphone. Level: basic 
ɚÞeTȃɓ��ȃɛ��

ENGLANTI JATKOTASO  

Jatkotason kurssit sopivat jat-
ko-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.

110103k Englantia perusta-
solta eteenpäin* 20 t 52 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɝȃȊ�Ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɝȂȃ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kurssi sopii niille peruskoulueng-
lannin tai Linnalan englannin pe-
rustason hyvin hallitseville (esim. 
English for You 4, Steps into Eng-
ŕĿƙ�Ȅ�ɠŒĿƑŏūŏĚŠ�ūƎƎĿŞþþƑþƥɛ��ŏūƥ-
ka haluavat kehittää kielitaitoaan 
eteenpäin. Sopii myös lukiotason 
englannin kertaajille. Opimme 
kieltä sitä käyttämällä ja puhum-
me paljon; aluksi kerrataan perus-
tason asioita. Kurssimateriaalina 
keväällä monisteet, mutta voit ha-
lutessasi hankkia oppikirjan Step-
ping Stones 1, jonka alkupuolta 
käytämme (loppuosa tulevilla jat-
ŒūŒƭƑƙƙĚĿŕŕîɛ��ɚ�ȃɠ�ȂɓÞeTȃɠȄɛ

110105k Englantia keskitasolle 
aamukurssi* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȃ�Ȇ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɝȂȃ�
ŒĿĚŕĿŕŒ����ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Sopii n. 10 vuotta opistossa opiskel-

KIELET

Vuoden 2022 palkittu opiskelija oli edelleenkin erittäin aktiivisesti mm. englantia, ruotsia ja saksaa harras-
tava Seppo Penttinen. Vuoden opettajaksi valittiin keraamikko Marianne Ketolainen. 
Kuvaaja Päivi Harjusalmi.
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leille/kaikille, joille englannin perus-
kielioppi ja -sanasto on tuttua, mut-
ta jotka tarvitsevat kannustusta kie-
len käyttöön käytännössä. Oppikir-
ŏîŠî�¬ƥĚƎƎĿŠĳ�¬ƥūŠĚƙ�Ȅ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�
4. Kevään aiheina ovat rahan käyttö 
ja eri maiden ruokakulttuurit. Kieli-
opista opimme uutena mm. futuurin 
perfektin. Muutakin aiemmin opit-
tua kerrataan aktiivisesti käytännön 
tehtävien avulla. Huomiota kiinnite-
tään erityisesti puhumiseen ja pu-
heen ymmärtämiseen. Aamu- ja il-
taryhmä etenevät samaan tahtiin, 
joten voit käydä jommassakummas-
sa itsellesi parhaiten sopivana ai-
kana. Ilmoittaudu siihen, jossa käyt 
ĚŠĿƥĚŠ��ɚÞeTȄɓ�Ȃɠ�ȃɛ�

110115k Englantia keskitasolle 
iltakurssi* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȃ�Ȇ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Ks. aamukurssi. 

110110k Englantia keskitasolle 
päivällä* 24 t 64 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɝȇ�ȅ��Œŕū�ȂȂɝȂȃ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kurssi sopii niille lukiotason englan-
nin kertaajille, jotka sanaston laa-
jentamisen ja kieliopin lisäksi kai-
paavat erityisesti puhumisen har-
joittelua. Aiheitamme kielioppiker-
tauksen lisäksi: Suomen luonto, 
maisemat, vuodenajat, ulkoilmaelä-
mä Opimme kieltä käyttämällä si-
tä jokapäiväiseen elämään liittyvis-
sä tilanteissa. Tekemällä oppii, myös 
sanastoa ja kielioppia! Oppikirjana 
¬ƥĚƎƎĿŠĳ�¬ƥūŠĚƙ�ȃ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȉ��
Opiskelijan äänitiedostot voi ladata 
maksutta netistä (opettaja neuvoo). 
ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ

110120k Now We Are Talking! 
18 t 47 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Englannin kielen perusasiat (perus-
koulun englannin oppimäärä/luki-
on lyhyt englanti) hallitseville tar-
koitettu ryhmä, jossa kohennetaan 
suullista kielitaitoa hauskalla taval-
la kannustavasti ja rennosti. Osaat 
jo puhua, mutta tunnet tarvitsevasi 
lisää harjoitusta. Erilaisten pareissa 
ja pienryhmissä tehtävien vuorovai-
kutteisten puheharjoitusten avulla 
saat sujuvuutta ja varmuutta jo hal-
lussa olevien englannin kielen tai-
tojesi käyttöön ja opit ehkä lisääkin. 
Tarvitset mukaasi vain sanakirjan/
älypuhelimen ja halutessasi muis-
tiinpanovälineet; muu oppimateriaali 
ūƎĚƥƥîŏîŕƥî��ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ�
This course is for those who already 
ƙƎĚîŒ�/ŠĳŕĿƙ��Ƒîƥ�ĚƑ��ƭĚŠƥŕǋ
but feel that are in need of more 
practice. We practise speaking 
English in pairs or small groups in a 
ƑĚŕîǊĚē�îŠē�ƙƭƎƎūƑƥĿǄĚ�îƥŞūƙƎ�ĚƑĚ�
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. 
ɚgĚǄĚŕ��ĿŠƥĚƑŞĚēĿîƥĚɓÞeTȄɓ�Ȃɛ�

110125k Keep up Your English 
A, 22 t 57 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɝȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɝȂȈ�
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Join this group to improve your 
spoken English, build vocabulary 
- and have fun! The course is 
ēĚƙĿĳŠĚē�ƥū�ĳĿǄĚ�ǋūƭ ŞîǊĿŞƭŞ
speaking time with a variety of 
communication games, role play 
and whole class conversational 
activities covering inspiring topics. 
Level: upper-intermediate (lukio 
�ɓ�ɛ��Þūƭ�îƑĚ�ĚǊƎĚČƥĚē�ƥū�ŞîƙƥĚƑ�
essential grammar and vocabulary 
and understand English spoken at 
a normal speed. All study materials 
will be provided by the teacher. 
ɚÞeTȅɠʑɓ�ȃɠʑɛ�

110130k Keep up Your English 
B*, 24 t 62 € 
ŒĚ�Ȃ�ȃ�ɝȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
This is a course for learners of 

English whose skills are already 
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). 
ɚÞeTȅɠʑɓ�ȃɠʑɛ�

ESPANJA

110205k Espanja 1* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
¤ūŞîîŠĿƙƥĚŠ�ŒĿĚŕƥĚŠ��ŕūŕūĳĿ�
Terje Kurola 
Sopii espanjaa jo hieman osaavalle 
ɚŠ��ȃȁ�ūƎĿƙƥūŠ�ƥƭŠƥĿîɛ��eƭƑƙƙĿŕŕî�ūƎĿƥ�
lentokenttä- ja hotellisanastoa, va-
raamaan majoituspaikan, pärjää-
mään matkatoimistossa ja kaupun-
gilla. Kieliopissa treenaamme pree-
sensiä. Oppikirjana Fantástico 1 
ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�Ȇ��×Œū�ȊɠȂȁ�ĚĿ�ūƎĚƥƭƙ-
ta. (YKI1/A1) 

110220k Espanjaa  
edistyneemmille* 24 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɝȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿŕŒ
�Ȅ��ŒƑƙ�
¤ūŞîîŠĿƙƥĚŠ�ŒĿĚŕƥĚŠ��ŕūŕūĳĿ�
Terje Kurola 
Tervetuloa hiomaan espanjan tai-
tojasi! Jos indikatiivin aikojen lisäk-
si myös subjunktiivi on tullut tutuksi 
ja haluat täydentää kielen osaamis-
ta, tämä on sinulle oikea kurssi. Ker-
taamme mm. aikamuotoja, prono-
mineja ja keskustelemme paljon, ai-
heina sosiaaliset mediat, matkusta-
minen ja ruokakulttuuri. Oppikirja-
na Español dos kappaleesta 5. Vko 
ȊɠȂȁ�ĚĿ�ūƎĚƥƭƙƥî��ɚÞeTȃɓ�Ȃɛ�

ITALIA

110305k Italia 1* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Liisa Kärkkäinen 
Opiskelemme arkipäivän tilanteissa 
tarvittavia italian alkeita. Tänä ke-
väänä opetellaan mm. kaupungilla 
liikkumisessa tarvittavaa sanastoa 
ja pöytävarauksen tekemistä ravin-
tolaan. Paljon keskustelu- ja kuun-
teluharjoituksia. Tunneilla työsken-
nellään pareittain ja ryhmissä sekä 
pelataan oppimispelejä. Myös uudet 
opiskelijat ovat tervetulleita. Lähtö-
tasona on n. puolen vuoden italian 
opinnot kansalaisopistossa tai vas-
taava kielitaito. Oppikirja on Bella 
×Ŀƙƥî�Ȃ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȃ��ɚÞeTȂɓ�Ȃɛ�

110307k Italia 2* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Liisa Kärkkäinen 
Kurssilla opitaan arkipäivän italiaa. 
Tänä keväänä harjoitellaan mm. ho-
tellissa ja ruokakaupassa asioimis-
ta. Tehdään paljon puheharjoituksia 
pareittain ja ryhmissä. Tutustutaan 
italialaisiin tapoihin ja matkakohtei-
siin Italiassa. Myös uudet opiskeli-
jat ovat tervetulleita. Kurssille osal-
listumisen edellytyksenä on noin 1,5 
vuoden italian opiskelu kansalaiso-
pistossa tai vastaava kielitaito. Op-
pikirja on Bella Vista 1, jatketaan 
ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȉ��ɚÞeTȂɓ�Ȃɛ�

110310k Italia 3* 24 t 62 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɝȆ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Liisa Kärkkäinen 
Tänä keväänä kerrataan perfek-
tin käyttöä ja opitaan taivuttamaan 
ƑĚ�ĚŒƙĿĿǄĿǄĚƑċĚŏþ��~ƎĚƥĚŕŕîîŠ�ƭƭƥ-
ta hyödyllistä matkoilla tarvittavaa 
sanastoa. Tunneilla tehdään paljon 
keskustelu- ja kuunteluharjoituksia 
ja pyritään vahvistamaan suullista 
kielitaitoa pelkäämättä kielioppivir-
heitä. Uudetkin opiskelijat ovat ter-
vetulleita. Osallistumisen edellytyk-
ƙĚŠþ�ūŠ�Š��ȃ
Ȇ�ǄƭūēĚŠ�ĿƥîŕĿîŠ�ūƎĿƙ-
kelu kansalaisopistossa tai vastaava 
kielitaito. Oppikirja on Bella Vista 1 
ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȂȄ��ɚÞeTȂɓ�Ȃɛ�

110315k Parliamo italiano  
online 12 t 31 € 
ƥĿ�ȃȅ�Ȃ�ɝȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɝȂȉ�
Etäyhteys 
FM Lucrezia Sette 
L'obiettivo del corso è di 
permettere agli studenti di 
conversare il più possibile 
in italiano. Verranno 
utilizzati diversi materiali: 
liste di domande, giochi sul 
vocabolario, conversazione 
libera, testi, video e così via. 
Grazie a questo corso gli 
studenti svilupperanno anche la 
loro conoscenza di vari aspetti 
della cultura italiana. 
ILMOITTAUTUMISET ehdotto-
ŞîƙƥĿ�ƥĿ��ȂȈ�Ȃ��Œŕū�Ȃȃ�ȁȁ ŞĚŠ-
nessä, minkä jälkeen lähetäm-
me s-postilla linkin kurssiympä-
ristöön. 

RANSKA

110505k Ranska 3, 24 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɝȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja Frédéric Baduel 
Tervetuloa tutustumaan ranskalai-
seen kulttuuriin ja elämään. Oppikir-
ŏîŠ� ɑĚƙƥ�ƎîƑĲîĿƥ��ȃ�ɚŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȅɛ�
avulla opit käyttämään ranskaa ar-
kielämän tilanteissa ja matkustaes-
sasi ranskankielisillä alueilla. Sopii 
ȃ
Ȇ�Ǆ��ɚŠ��ȂȃȆ��ɛ�ƑîŠƙŒîî�ūƎĿƙŒĚŕŕĚĿŕ-
ŕĚ��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�

110515k C´est la vie 24 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɝȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja Frédéric Baduel 
Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
suullista ranskan kielitaitoa synty-
peräisen opettajan johdolla.Tarvit-
taessa kielioppikertausta. Puheen 
sujuvuus paranee harjoittelun myö-
tä. Kurssi edellyttää ranskan kielen 
perustuntemusta ja sopii ranskaa 
pidempään harrastaneille. Opetus 
ranskaksi, opettajan oppimateriaali. 
ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ�gî�ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚ�ēƭ
�ŠŠūĿƙ�ŠɑĚƙƥ�Ǝîƙ�ŠěČĚƙƙîĿƑĚ�ƎūƭƑ�
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 
îƭƙƙĿ�ēĚƙ�ĚǊƎěƑĿĚŠČĚƙ�ēĚ�Č�îČƭŠ
�
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. 
�ĿĚŠǄĚŠƭĚ��ɚÞeTȄɓ�Ȃɛ�

RUOTSI

110605k Prata på! –  
ruotsia rupatellen 20 t 52 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɝȄȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�ƙ
ūǄĚŕŕƭƙŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kohennetaan ruotsin suullista tai-
toa pienten puheaktiviteettien ja pe-
lien avulla jokapäiväisistä teemois-
ta keskustellen, toisiamme kannus-
taen. Sopii vähintään perus(kou-
lu)taidot hyvin hallitseville, vaan 
ĚĿ�ɐŒîĿŒĚŠ�ƭŠū�ƥîŠĚĿŕŕĚɐ��ɚÞeTȃɠȄɓ
�ȃɠ�Ȃɛ�

SAKSA

110710k Saksaa harrastajille  
24 t 62 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɝȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Jarmo Pitkänen 
Tässä saksan jatkoryhmässä opit 
yleis- ja arkikielen sanastoa, fraa-
seja ja sanontoja. Monipuolisia har-
joituksia, kertaavaa peruskieliop-
pia ja ryhmäkeskustelua. Edellyttää 
saksan perustaitojen hallintaa. Op-
pikirja: Genau osa 5. Lisäksi muuta 
oheismateriaalia. Muuta tietoa kurs-
sista saa suoraan opettajalta p. 050 
ȆȈȃȂȃȅȇ��ɚÞeTȃɠȄɓ�ȃɠ�Ȃɛ�

110710k Montags geht es 
ab!!! 12 t 31 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈɝȂȉ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
YTM Patricia Furrer 
Diskussionsrunde auf Deutsch 
für diejenigen, welche lernen 
wollen, sich besser in deutscher 

Sprache auszudrücken und 
sich zu unterhalten. Eine 
kleine konstante Gruppe 
bietet die Möglichkeit, sich 
ohne Vorbehalte und offen 
über Themen wie Literatur, 
Kunst, Musik, Esskultur, 
Umgangsformen, Geschichte 
und Natur zu diskutieren. 
Ueber die genauen Inhalte 
entscheiden wir gemeinsam 
und auch aktuelle Themen 
werden berücksichtigt. Die 
Muttersprache der Leiterin ist 
deutsch. 
Keskustelupiiri niille, jotka halua-
vat harjoittaa saksan kielen suul-
lista taitoa ja saada rohkeutta 
puhumiseen rennossa ilmapiiris-
sä. Samalla tutustutaan saksan-
kielisten maiden kulttuuriin esim. 
kirjallisuuden, musiikin, ruoka-
kulttuurin, käyttäytymistapo-
jen, historian ja luonnon kautta. 
Tunnin aiheista voidaan yhdes-
sä päättää ja myös ajankohtai-
sia teemoja huomioidaan. Kaiken 
ikäiset ovat tervetulleita mukaan! 
Kurssin vetäjän äidinkieli on sak-
ƙî��/Ŀ�ƥƭŠƥĚŏî�ȂȄ��ŏî�ȃȈ�ȃ�
�ȂȄ�Ȅ��

SUOMI

110807k Puhutaanpa suomea! 
24 t
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ
Ƒǋ�ŞþƥǋŵŕŒ
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
¹ĚƑǄĚƥƭŕūî�ƙƭūŞĚŠ�ŒĿĚŕĚŠ�ɚ¬ȃɛ�ŒĚƙ-
kustelukurssille ei-suomea äidin-
kielenään puhuvat! Kurssi on tar-
koitettu jo suomen perusteet osaa-
ville, jotka tarvitsevat rohkaisua ja 
vahvistusta puhumiseen. Keskuste-
lun aiheet käsittelevät suomalaista 
elämää, esim. yhteiskuntaa, työelä-
mää, vapaa-aikaa ja nykyajan ilmi-
öitä. Keskustelun apuna käytämme 
¬îŞîŕŕî�ŒîƑƥîŕŕî�ɠūƎƎĿŒĿƑŏîî�ɚŠ��ȃȉ�
€), joka antaa erinomaisen sanasto-
pohjan eri puheteemoille. Hanki kirja 
vasta, kun kurssi on alkanut! Kurssi 
on ilmainen, jos sinulla on kotikun-
ƥî�¬ƭūŞĚƙƙî
�ŞƭĿŕŕĚ�ȇȃ�ɹ��ɚ�ȃɠ�Ȃ
�
ÞeTȃɠȄɛ�

110807k Suomi 1 /  
Финский язык для начинающих /  
Finnish for beginners 24 t
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɝȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tervetuloa opiskelemaan suomea 
Suomen mestari 1 -oppikirjan avulla 
kappaleesta 4 alkaen. Osta kirja en-
simmäisen oppitunnin jälkeen. Kurs-
si on ilmainen, jos sinulla on koti-
kuntaoikeus Suomessa. (A1, YKI1). 
Добро пожаловать изучать финский 
язык с помощью учебника Suomen 
mestari 1, урок 4. Купите его после 
первого урока. Курс бесплатный, 
если у вас есть муниципальное 
право на проживание в 
Финляндии; другим�ȇȃ�ɹ��
Welcome to study Finnish with 
ƥ�Ě��ĚŕƎ�ūĲ�ƥ�Ě�ƥĚǊƥċūūŒ�¬ƭūŞĚŠ�
mestari 1 from chapter 4). Buy it 
îĲƥĚƑ�ƥ�Ě��Ƒƙƥ�ŕĚƙƙūŠ��¹�Ě�ČūƭƑƙĚ�Ŀƙ�
free if you have a municipality of 
residence in Finland; for others 
ȇȃ�ɹ��

VENÄJÄ

110915k Venäjä 3* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɝȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɝȂȈ�
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tule opiskelemaan venäjää rennos-
ƥĿ�Şƭƥƥî�Ƒū�ŒĚîƙƥĿ��eƭƑƙƙĿ�ƙūƎĿĿ�ȃɠȄ�
v. Linnalassa opiskelleille. Jatkam-
ŞĚ�¡ūƑî�ȃ�ɠūƎƎĿŒĿƑŏîŠ�îŕƭƙƥî��¬ĿŠƭŕ-
le ovat tuttuja kieliopista substantii-
vien ja adjektiivien suku ja luku, sija-
muodoista prepositionaali ja akku-
satiivi sekä verbien preesenstaivu-
tuskin onnistuu. Puhetta kehitäm-
me asiointikielen ja fraasien kautta 
esim. hotelli-, mökki- ja matkustusti-
lanteissa ja laajennamme myös kie-
len perusrakenteita (genetiivi, datii-
vi, instrumentaali ja verbien aspekti-
muodot). Opiskelua höystämme ve-
näläisillä lauluilla sekä kulttuuri- ja 
ƥîƎîƥĿĚƥūƭēĚŕŕî��ɚÞeTȂɠȃɓ�Ȃɛ�

110920k Venäjä 5* 24 t 62 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȊɝȃȁ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tervetuloa opiskelemaan venäjää 
ŕĚƎƎūĿƙîƙƥĿ�Şƭƥƥî�ƭƥĚŕĿîîƙƥĿ�¡ūƑî�ȃ�
-oppikirjan kappaleesta 5 alkaen, 
jos sinulla on venäjän opintoja taka-
ŠîƙĿ�Š��Ȅ�Ǆƭūƥƥî�gĿŠŠîŕîƙƙî�ƥîĿ�Ǆîƙ-
taava määrä muualla. Osaat jo kieli-
opista yksikön sijamuodot ja verbi-
en aikamuodot sekä puheesta käy-
tetyimmät kohteliaisuusfraasit. Tee-
moista tuttuja ovat mm. perhe, työ, 
harrastukset ja asiointikieli eri tilan-
teissa. Kurssilla vahvistamme kielen 
rakenteita (datiivi, instrumentaali ja 
verbit) ja laajennamme työ-, opiske-
lu- ja harrastusteemoja erilaisin pu-
he- ja kirjoitustehtävin. Kielen lisäk-
si vahvistamme venäjätietoutta eri-
laisilla materiaaleilla. Hanki oppikirja 
Ǆîƙƥî�ŒƭƑƙƙĿŠ�îŕĚƥƥƭî��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�

110925k Venäjää  
edistyneemmille* 24 t 62 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɝȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȈɝȂȉ�Ȅȁ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
FM Milja Juuti 
Tervetuloa venäjän kurssille sinä 
ƎĿƥŒþŠ�ŕĿŠŏîŠ�ūƎĿƙŒĚŕĿŏî�ɚȇɠȉ�Ǆ��gĿŠ-
nalassa tai vastaava määrä muual-
la). Kurssilla kertaamme ja vahvis-
ƥîŞŞĚ�ŒĿĚŕĿƥîĿƥūîƙĿ�¡ūƑî�Ȅ�ɠūƎƎĿŒĿƑ-
ŏîŠ�ŒîƎƎîŕĚĚƙƥî�ȃ�îŕŒîĚŠ�ƙĚŒþ�ūƎĚƥ-
tajan lisämateriaalin avulla. Teemoi-
na ovat mm. yhteiskunta, luonto, 
kulttuuri ja kaupungistuminen, joita 
harjoittelemme runsailla puheteh-
tävillä. Kielioppi painottuu pronomi-
neihin ja numeroihin. Kielen lisäksi 
laajennamme venäjätietoutta erilai-
ƙĿŕŕî�ŞîƥĚƑĿîîŕĚĿŕŕî��ɚÞeTȄɠȅɓ�Ȃɛ�

110930k Kotikielenä venäjä? 20 t 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȃȃ�Ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɝȂȉ�
ŕŒ�'
�ȃ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja-psykologi 
Irina Pöyhönen 
Tarkoitettu venäjää äidinkielenään 
puhuville kouluikäisille lapsille ja 
nuorille. Kurssilla vahvistetaan ve-
näjän kielen taitoja ja tuetaan opis-
kelijan henkilökohtaista kehitystä. 
Kurssi on maksuton. Järjestää Kan-
sainvälinen kohtaamispaikka. Lisä-
tietoja antaa Marketta Parkkinen p. 
ȁȅȅȁ�ȆȂȂȉȃȄ��

VIRO

111105k Viron jatkokurssi*  
24 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɝȃȁ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ
ŒĿĚŕĿŕŒ��
�ȃ��ŒƑƙ�
¤ūŞîîŠĿƙƥĚŠ�ŒĿĚŕƥĚŠ��ŕūŕūĳĿ�
Terje Kurola 
Sopii, jos viron alkeet ovat jo tuttu-
ja. Kurssilla jatkat erilaisiin sijamuo-
toihin tutustumista ja opit käyttä-
mään imperfektiä, perfektiä ja plus-
kvamperfektiä. Tavoitteena on myös 
selviytyminen arkielämän tilanteis-
sa. Oppikirjana Meie keelesild kap-
ƎîŕĚĚƙƥî�ȇ��×Œū�ȊɠȂȁ�ĚĿ�ūƎĚƥƭƙƥî��
ɚ�Ȃɠ�ȃɛ�

ARABIA

111210k Arabian jatkokurssi*  
24 t 62 € 
ƥū�ȃ�ȃ�ɝȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū
�ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Jatkamme arabian puhekielen opis-
kelua alkeista eteenpäin. Useista 
arabian kielen eri murteista tämän 
kurssin kieleksi on valittu Egyptin 
murre, jota ymmärretään yleises-
ti myös muissa arabiaa puhuvissa 
maissa. Nyt osaamme jo kohtuulli-
sen määrän perussanastoa ja kieli-
ūƎƎĿî���þŠƥþŞĿƙĚŠ�ūƎĚƥƥĚŕƭŠ�îƎƭ-
na käytetään pääasiassa suomalai-
sia kirjaimia. Keväällä jatkamme eri-
tyisesti osaamiemme asioiden har-
joittelemista tekstien sekä puhe-, 
kuuntelu- ja kirjoittamisharjoitusten 
kautta. Aiheet liittyvät arkipäivän 
toimintoihin. Kurssin aineiston val-
mistaa opettaja. Tarvitset vain muis-
tiinpanovälineet. Uusien opiskelijoi-
den tulee olla yhteydessä opetta-
jaan etukäteen, jotta arabian taidon 
riittävyydestä kurssille voidaan kes-
kustella (katja.pajarinen[at]gmail.
com). 

kiinnostavista aiheista. Pystyy ku-
vaamaan kokemuksia ja tapahtumia, 
unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pys-
tyy perustelemaan ja selittämään ly-
hyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.
B2 Ymmärtää pääajatukset konk-
reetteja ja abstrakteja aiheita käsit-
televistä monitahoisista teksteis-
tä, myös oman erityisalansa käsitte-
lystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja 
spontaania, että hän pystyy sään-
nölliseen vuorovaikutukseen synty-
peräisten kanssa ilman että se vaatii 
kummaltakaan osapuolelta ponnis-
teluja. Pystyy tuottamaan selkeää, 
yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin 
erilaisista aiheista, esittämään mie-
lipiteensä jostakin ajankohtaisesta 
asiasta ja selittämään eri vaihtoeh-
tojen edut ja haitat.
C1 Ymmärtää erityyppisiä vaativia, 
pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa pii-
lomerkityksiä. Pystyy esittämään 
ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti 
ilman havaittavia vaikeuksia ilmaus-
ten löytämisessä. Käyttää kieltä 
joustavasti ja tehokkaasti sekä sosi-
aalisiin että myös opintoihin ja am-
mattiin liittyviin tarkoituksiin. Pys-
tyy tuottamaan monimutkaisia ai-
heita käsittelevää selkeää, hyvin ra-
kentunutta ja yksityiskohtia sisältä-
vää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja 
edistää sen sidosteisuutta esimer-
kiksi käyttämällä sidesanoja.

KIELTEN YKSILÖ- JA 
PARIOPETUS, 
myös etäopetuksena 

Eivätkö kielten ryhmäopetuksen si-
sällöt, ajankohdat tai etenemistah-
ti vastaa tarpeitasi tai kaipaat tuki-
opetusta? Yksilö- ja pariopetukses-
sa voit itse valita tason ja kehitet-
tävän kielitaidon osa-alueen (kieli-
oppi, yleiskielen ja erikoisalojen sa-
nasto, tekstin tai kuullun ymmärtä-
minen, puhuminen tai näiden yhdis-
telmä). Opettaja auttaa tarvittaessa 
tasosi määrittelyssä, ja hänen kans-
saan sovitaan tapaamisajat. 10 op-
pitunnin (45 min) paketti maksaa 
ȃȃȁ�ɹ��ƎîƑĿūƎĚƥƭŒƙĚŠ�ȂȆ�ƥƭŠŠĿŠ�Ǝî-
ŒĚƥƥĿ�ȂȇȆ�ɹɓūƎĿƙŒĚŕĿŏî��qĿŒþŕĿ�îŕƭîƥ�
etäopetusta ja ohjausta välineiden 
peruskäytöstä tarvitaan, osa oppi-
tunneista käytetään siihen. Yksilö ja 
pariopetusta annetaan vain yksityis-
henkilöille eikä kursseja voida las-
kuttaa yrityksiltä, yhteisöiltä tai jul-
kishallinnolta. Lähiopetus pidetään 
opistolla lukukauden loppuun men-
nessä. Pitämättä jääneitä tunteja ei 
voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. 
Esteen sattuessa sovitut tunnit tu-
ŕĚĚ�ƎĚƑƭƭƥƥîî�ƙƭūƑîîŠ�ūƎĚƥƥîŏîŕŕĚ�ȃȅ�
h ennen tunnin alkua. Muussa ta-
pauksessa tunti katsotaan pidetyk-
si. Pariopetuksessa molempien on 
oltava samalla taitotasolla. Jos ta-
soeroja on, opetus etenee alemmal-
la tasolla olevan mukaan. Opisto ei 
välitä pareja. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset suoraan opettajalle alk. ma 
ȃ�Ȃ�ȃȁȃȄ�Œŕū�Ȋ�ȁȁ��OÀ~q	�¹ƭŠƥĚ-
ja on rajoitetusti, joten kannattaa il-
moittautua nopeasti! Ei alennuk-
sia. Kurssimaksu sisältää opetus-
monisteet.  

Englanti  
HuK Katja Pajarinen-Mohamed, 
Ǝ��ȁȆȁ�Ȇȃȇ�ȆȅȈȁ��
katja.pajarinen(at)gmail.com.  

Espanja, viro  
Filologi Terje Kurola, 
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȃȆ�ȃȄȁȃ��
terje_kurola(at)hotmail.com. 

Italia  
HuK Liisa Kärkkäinen, 
Ǝ��ȁȆȁ�Ȇȅȃ�ȄȉȆȊ���

Ranska  
tuntiop. Frédéric Baduel, 
Ǝ��ȁȅȅ�ȃȊȄ�ȊȅȆȇ��
fredericbaduel(at)hotmail.com, 
(opettaja puhuu myös suomea).  

Ruotsi, suomi, venäjä 
FM Milja Juuti, 
Ǝ��ȁȆȁ�Ȅȅȁ�ȅȈȃȉ���

Saksa  
FM Jarmo Pitkänen, 
Ǝ��ȁȆȁ�ȆȈȃ�Ȃȃȅȇ��
ŏîƙŒîƎĿƥŒîŠĚŠȃȂɚîƥɛĳŞîĿŕ�ČūŞ���

Viittomakieli  
tuntiop. Anita Nikulainen, p. 044 
ȆȁȆ�ȃȆȃȉ���

EDULLISEMMAT KIELI-
KURSSIT PAKETTINA  

Englannin puhekursseista Speak 
English Easily, Now We Are Tal-
king, Keep up Your English saat 
15% alennuksen, jos olet jo jol-
lain oppikirjaa käyttävällä eng-
lannin kurssilla. 

  

ENGLANTI PERUSTASO  

Perustason kurssit sopivat opistos-
sa opintonsa aloittaneille ja perus-
koulutasoisen englannin kertaajille. 

110002k Englantia melkein  
alusta* 18 t 47 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɝȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kurssi sopii sinulle, joka osaat hiu-
kan englannin alkeita tai haluat ker-
rata alkeet lähes alusta saakka. 
Opimme tutustumiseen ja itsestä 
kertomiseen liittyvää sanastoa, ni-
meämään paikkoja ja esineitä se-
kä tekemään kysymyksiä ja ilmaise-
maan omistamista. Puhumaan op-
piminen on tärkeää, ja opiskelume-
netelmät ovat aikuiselle miellyttäviä 
ja kannustavia eikä riveittäin ete-
nevää kyselyä käytetä. Oppikirjana 
Destinations 1 (sis. CD) kappalees-
ƥî�ȃ��/Ŀ�ƥƭŠƥĚŏî�ȂȄ�ȃ���ȃȈ�ȃ��ŏî�ȂȄ�Ȅ��
(YKI1/A1) 

110005k Englanti 4* 24 t 62 € 
Şî�ȃȄ�Ȃ�ɝȃȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿŕŒ����ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
¬ūƎĿĿ�Š��Ȅ�ŕƭŒƭǄƭūƥƥî�ūƎĿƙƥūƙƙî�ūƎĿƙ-
kelleille/vast. taidot hallitseville. Op-
ƎĿŒĿƑŏîŠî�'ĚƙƥĿŠîƥĿūŠƙ�ȃ�ŒîƎƎîŕĚĚƙ-
ta 5. Kevään aiheet liittyvät arkipäi-
väiseen elämään. Kieliopista opitaan 
uutena adjektiivien vertailua ja har-
joitellaan erityisesti kestopreesen-
siä. Opiskelu tapahtuu rennossa ja 
kannustavassa ilmapiirissä kuunnel-
len, toistaen ja tekemällä yksilö- ja 
paritehtäviä. (YKI1/A1) 

110010k Englantia muutaman 
vuoden pakertaneille* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȃ�Ȇ��Œŕū�Ȃȃ�ȄȁɝȂȅ�
ŒĿĚŕĿŕŒ����ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Sopii noin 5 vuotta opistossa opis-
kelleille/vast. taidot hallitseville. Op-
ƎĿŒĿƑŏîŠî�'ĚƙƥĿŠîƥĿūŠƙ�Ȅ�ŒîƎƎîŕĚĚƙ-
ta 5. Kevään aiheita ovat suunni-
telmat ja neuvot. Kieliopista opis-
kellaan uutena apuverbejä. Lisäk-
si opitaan kertomaan tulevaisuuden 
suunnitelmista ja antamaan ohjei-
ta ja varoituksia. Teemme tehtäviä, 
kuunteluita ja pieniä puheharjoituk-
sia. Opiskelu tapahtuu rennossa ja 
kannustavassa ilmapiirissä kuunnel-
len, toistaen ja tekemällä yksilö- ja 
ƎîƑĿƥĚƥþǄĿþ��ɚÞeTȂɓ�ȃɛ�

110014k Tankerosta taitajaksi – 
englannin ääntämiskurssi  
12 t 31 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɝȃȂ�Ȅ��Œŕū�ȂȇɝȂȈ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Menevätkö valaat (whale) ja hunnut 
(veil) sekaisin, tuleeko laskusta (bill) 
ƎĿŕŕĚƑĿ�ɚƎĿŕŕɛ�ŏî�Ȅȃ�ūŠ�ƥŵŵƥĿƥƭƭ��eĚƙŒĿ-
tymme erityisesti suomalaisille han-
kaluuksia tuottaviin äänteisiin. Läh-
tötaso: englantia opistossa vähin-
tään pari vuotta, perustaidot muual-
ta tai enemmänkin. Jokainen saa 
treenata omassa rauhassa helppo-
käyttöisellä kielistudiolla, kuunnel-
la itseään, verrata malliin ja kehittää 
taitojaan. Siinä sivussa tarttuu mie-
leen sanastoa ja luontevia fraaseja-
kin. Monistemateriaali. 

110020k Englantia perustasolle 
ja kertaajille* 24 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ŒĿĚŕĿƙƥƭēĿū��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
eƭƑƙƙĿ�ƙūƎĿĿ�Ȉ�Ǆ��ɚŠ��ȃȆȁ�ɛ�ūƎĿƙƥūƙƙî�
opiskelleille/peruskoulutietojen ker-
taajille. Aiheitamme: kertominen ja 
raportoiminen, asioiden ominaisuu-
det ja niiden kuvaileminen (paljon 

uusia adjektiiveja), onnitteleminen 
ja toivotukset. Erityishuomio puhu-
misessa, opiskelumenetelmät miel-
lyttäviä ja kannustavia eikä riveittäin 
etenevää kyselyä käytetä. Oppikirja-
na Destinations 4 (sis. CD:n) kappa-
ŕĚĚƙƥî�ȉ��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�

110025k Englantia epäröiville/
English in the Morning* 22 t 57 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɝȃȉ�Ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɝȂȃ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Sanaston kertausta, laajentamis-
ta sekä puhutun englannin ymmär-
tämisen kehittämistä peruskoulutie-
ēūƥɓĚƙĿŞ��/ŠĳŕĿƙ�ĲūƑ�Þūƭ�ȅɓ¬ƥĚƎƙ�ȃɓ
Destinations 4 -oppikirjojen oppi-
määrän tai vast. hallitseville. Kuullun 
ymmärtämistä oppii kuuntelemal-
la, joten opettaja käyttää tunneilla 
vain selkeää englantia. Yksinkertai-
sia lauseita selityksin, kuvin ja elein 
höystettynä on kaikkien mahdollista 
ymmärtää. Pieniä puheharjoituksia, 
kieliopin kertausta, lyhyitä tekste-
jä. Työtavat opiskelijoita rohkaisevia 
eikä esim. riveittäin etenevää kyse-
lyä käytetä. Sanakirja/mobiililaite ja 
muistiinpanovälineet mukaan, mo-
ŠĿƙƥĚĚƥ�ƙîî�ūƎĚƥƥîŏîŕƥî��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ
gĚǄĚŕ��ċîƙĿČ�ɚÞeTȃɓ�ȃɛ��ØĚŕČūŞĚ�
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. 

110030k Speak English Easily  
22 t 57 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɝȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɝȂȉ�ȅȆ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Tule muuttamaan oppimasi sanat 
ja kielioppi puheeksi. Olet opiskel-
lut peruskoulun englannin oppimää-
ƑþŠɓȇɠȈ�Ǆ��gĿŠŠîŕîƙƙî��Ěƥ�Ǝƭƭ�ǄĿĚ-
lä sujuvasti, kaipaat rohkaisua. Si-
nulla ei tarvitse olla syvällisiä aja-
tuksia keskustelun pohjaksi (riittää, 
että osaat muodostaa lauseita), sil-
lä houkuttelemme kielitaitosi esiin 
mielenkiintoisten aiheiden ja akti-
viteettien avulla turvallisesti pareit-
tain ja pienryhmissä. Mukaan muis-
tiinpanovälineet ja sanakirja/mobii-
lilaite, muun materiaalin tuo opetta-
ŏî��ɚÞeTȃɓ�ȃɛ�
We practise speaking English about 
interesting topics and learn new 
ǅūƑēƙ�ĿŠ�î�ƑĚŕîǊĚē�îƥŞūƙƎĚƑĚ��
Teaching in easy English, no Finnish 
required. If possible, bring own 
dictionary/smartphone. Level: basic 
ɚÞeTȃɓ��ȃɛ��

ENGLANTI JATKOTASO  

Jatkotason kurssit sopivat jat-
ko-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.

110103k Englantia perusta-
solta eteenpäin* 20 t 52 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɝȃȊ�Ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɝȂȃ�
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ��ȃ��ŒƑƙ�
FM Päivi Harjusalmi 
Kurssi sopii niille peruskoulueng-
lannin tai Linnalan englannin pe-
rustason hyvin hallitseville (esim. 
English for You 4, Steps into Eng-
ŕĿƙ�Ȅ�ɠŒĿƑŏūŏĚŠ�ūƎƎĿŞþþƑþƥɛ��ŏūƥ-
ka haluavat kehittää kielitaitoaan 
eteenpäin. Sopii myös lukiotason 
englannin kertaajille. Opimme 
kieltä sitä käyttämällä ja puhum-
me paljon; aluksi kerrataan perus-
tason asioita. Kurssimateriaalina 
keväällä monisteet, mutta voit ha-
lutessasi hankkia oppikirjan Step-
ping Stones 1, jonka alkupuolta 
käytämme (loppuosa tulevilla jat-
ŒūŒƭƑƙƙĚĿŕŕîɛ��ɚ�ȃɠ�ȂɓÞeTȃɠȄɛ

110105k Englantia keskitasolle 
aamukurssi* 24 t 62 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɝȃ�Ȇ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɝȂȃ�
ŒĿĚŕĿŕŒ����ȃ��ŒƑƙ�
HuK Katja Pajarinen-Mohamed 
Sopii n. 10 vuotta opistossa opiskel-

KIELET

Vuoden 2022 palkittu opiskelija oli edelleenkin erittäin aktiivisesti mm. englantia, ruotsia ja saksaa harras-
tava Seppo Penttinen. Vuoden opettajaksi valittiin keraamikko Marianne Ketolainen. 
Kuvaaja Päivi Harjusalmi.
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KUVATAITEET JA MUOTOILU 

Kurssisuunnittelusta vastaa 
taideaineiden pääopettaja 
Pauliina Härkönen  
p. 044 3511 815 tai  
ƎîƭŕĿĿŠî��îƑŒūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

YKSILÖOPETUS

Yksilöopetus kuvataiteessa/ 
käsityössä 
Şî�ȃ�Ȃ�ɠȄȁ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉ�ȁȁɝȃȁ�Ȅȁ�
Linnalan Kuvataidekoulu 
Haluatko opiskella jotain tiettyä 
kuvataiteen, tai käsityön tekniik-
kaa tarkemmin? Eivätkö kurssien 
sisällöt, tai etenemistahti vastaa 
tarpeitasi? Yksilöopetuksessa voit 
itse valita opiskeltavan alueen, ai-
heen, tai tekniikan. Opettajan 
kanssa sovitaan opetuksen kes-
to, ajankohta ja aiheet. Yksilöope-
ƥƭŒƙĚŠ��ĿŠƥî�ūŠ�ȃȃ�ɹɓūƎƎĿƥƭŠƥĿ�ȅȆ�
minuuttia. Esteen sattuessa sovi-
tut tunnit tulee peruuttaa suoraan 
ūƎĚƥƥîŏîŕŕĚ�ȃȅ��ĚŠŠĚŠ�ƥƭŠŠĿŠ�îŕ-
kua. Tiedustelut pauliina.harko-
ŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

TAITEEN TYÖPAJA

141020k Elävän mallin piirustus 
-työpaja 8 t 45 € 
ƥĿ�Ȃȅ�ȃ�ɠȃȂ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Pauliina Härkönen 
Piirretään sekä nopeatempois-
ta croquis-piirustusta että yksi pit-
kä asento. Työpajassa perehdy-
tään kehon mittasuhteisiin, kokeil-
laan erilaisia piirtimiä ja piirretään 
pienille ja isoille papereille. Piirtä-
misessä teemana kehon liike. Piir-
täessä saat henkilökohtaista opas-
tusta ja vinkkejä ilmaisuun. Elävän 
mallin piirtäminen on taidollises-
ti erittäin kehittävää ja luonteeltaan 
mukaansatempaavaa piirustushar-
joitusta! Materiaalimaksu 7€ sisäl-
tyy hintaan.

MAALAUS JA 
PIIRUSTUS

140106k Akvarellimaalaus  
36 t 95 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Juho Sihvonen 
Tutustutaan akvarellimaalauksen 
tekniikoihin, luonnosteluun ja vä-
rioppiin. Aiheet kurssilaisten toi-
veiden mukaan. Kurssilla tarvit-
set akvarellivärit ja -paperia, sivel-
timiä, sekoituspaletin, lyijykynän ja 
maalarinteippiä. Materiaalien han-
kinnassa opastetaan tarvittaes-
sa. Kurssi soveltuu niin aloittelijoille 
kuin akvarellimaalausta jo pidem-
pään harrastaneille. 

140110k Öljyvärimaalaus  
36 t 95 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Annamari Kinnunen 
Perehdytään öljyvärimaalauksen 
tekniikkaan, kuvan sommitteluun ja 
värioppiin. Tunneilla on mahdollis-
ta maalata omia aiheita, tai annet-
tuja tehtäviä. Tavoitteena vahvis-
taa omaa ilmaisua ja syventää öl-
jyvärimaalaustekniikan osaamis-
ta. Vasta-alkajia opastetaan alkuun 
öljyväritekniikassa ja materiaali-
en hankinnassa. Kevät alkaa muo-
tokuvamaalauksella, jota tarkastel-
laan myös väriopin ja taidehistori-
an näkökulmista. Abstraktia eks-
pressionismia lähestytään Erikso-
nin kehitysteorian avulla. Tunneille 
tarvitset mukaan seuraavat öljyvä-
rimaalaustarvikkeet: maalauspoh-
jia, siveltimiä, palettiveitsiä, öljyvä-
rejä, maalausnesteet, joita haluaa 
käyttää, luonnoslehtiö tai piirustus-
paperia, ja runsaasti innostusta ja 
luovuutta! 

140115k Maalauksen luovat  
tekniikat 36 t 102 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Pauliina Härkönen 
Opiskellaan kuuden viikon jaksois-
sa 4 eri maalaustekniikkaa luku-
vuoden aikana. Syyslukukauden 
tekniikat olivat akvarellimaalaus- ja 

kiinalainen sivellinmaalaustekniik-
ka. Kevätlukukaudella on vuoros-
sa mustetekniikat ja tempera. Tek-
niikoiden opiskelun ohessa opi-
taan myös sommittelua, värioppia 
ja erityisesti luovaa ilmaisua. Ke-
vään taidehistoriassa tutustutaan 
temperamaalauksen historiaan. 
Osa materiaaleista sisältyy ope-
tukseen ja hinnassa on 7 € materi-
aalimaksu, osa tuodaan itse. Kurs-
silla opastetaan materiaalien han-
kinnassa. Kurssi sopii aloittelijoil-
le ja pidempään kuvataidetta har-
rastaneille. 

140120k Ikonimaalaus 36 t 95 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȂȈ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ�
ƎūƙŕĿĿŠĿŕŒ��Ȅ��ŒƑƙ�
Valokuvaaja, Ikonimaalari  
Ahti Makkonen 
Maalaamme ikoneita ortodoksisen 
perinteen mukaisesti pohjustetul-
le puupohjalle munatemperatek-
niikalla. Tarvikkeita voi ostaa opet-
tajalta. 

VALOKUVAUS

Valokuvaaja Elmeri Härkönen

140205k Kuvankäsittely  
18 t 100 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�ȃ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�ȂȆ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Opit valokuvien värisäädön ja ku-
vankäsittelyn perustiedot ja -tai-
dot. Aiheita ovat mm: RAW-kuvan 
tuonti editointiohjelmaan, valko-
tasapaino, sävytys, kontrasti, tar-
kennus, kohinan poisto, vääristy-
mien hallinta, syvääminen ja tallen-
nusmuodot. Esimerkkikuvien avul-
la kuvan säätö on helppoa. Kurssil-
la on valmiita kuvia, tai voit käyttää 
omia kuviasi. Kurssilta saat vinkit 
myös omiin kuvahaasteisiisi. Ku-
vien editointi tapahtuu Taidelukion 
kuvankäsittelyluokassa. Voit tuoda 
myös oman kannettavasi mukaan, 
jos haluat. Käymme läpi lisäksi il-
maisohjelmia. 

140210k Luontokuvauskurssi  
15 t 105 € 
ƥū�ȂȄ�ȅ�ɠȂȂ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�ȂȆ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Elmeri Härkönen 
Savonlinnan rannat ja metsät ovat 
valokuvauksellista seutua. Kurs-
si keskittyy käytäntöön kuvausti-
lanteessa. Saat tietää mihin am-
mattikuvaaja kiinnittää huomion-
sa luontokohteita kuvatessaan, mi-
kä on kuvauksen arvoista ja millä 
tavoin kuvaan saadaan maagisuut-
ta. Pidetään huoli, että valokuva-
us alkaa sujumaan jokaisella, myös 
aivan vasta-alkajalla. Opettaja ku-
vaa ennalta valittuja kohteita am-
mattimaisesti ja ammattilaiskalus-
tolla, joten kurssi ei jätä kylmäksi 
myöskään kokeneempia kuvaajia. 
Kameravarustuksena joko kännyk-
kä tai järjestelmäkamera. Linnalalla 
on tarvittaessa myös 4 kpl kame-
roita. Kuvauskohteeseen lähdetään 
Linnalan etuovelta. Kulku mini-
bussin kyydissä tai omalla autolla. 
Kohteet ovat kaupunkialueen tun-
tumassa ja helppokulkuisia. Kotiin 
kuljetus on sovittavissa erikseen. 
Mikäli sää on huono, siirretään ky-
seinen kuvauspäivä jonon perään. 
Huom! Kuvaamme kurssilla myös 
toisiamme luontokohteissa, pidäm-
me hauskaa ja markkinoimme Lin-
nalaa kuvillamme somessa. 

140210k Fantasiavalokuvaus-
kurssi ja valokuvauksen  
perusteet 20 t 105 € 
ƙƭ�ȂȊ�Ȅ�ɠȂȇ�ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȈ�
Studio, Kuninkaankartanonkatu 7, 
57100 Savonlinna 
Valokuvaaja Elmeri Härkönen 
Valokuvaamme upeita fantasiava-
lokuvia studiossa. Käytämme elä-
vää mallia, joka maskeerataan, pu-
vustetaan ja lavastetaan fantasia-
maailmaan. Jokainen kerta sisäl-
tää teoriatunnin ennen varsinais-
ta kuvausta, joka kestää noin tun-
nin. Kurssille voi tulla kuvauspäi-
vän alusta alkaen, jolloin pääsee 

osallistumaan lavasteiden asenta-
miseen, valaistuksen suunnitteluun 
ja muihin esivalmisteluihin sekä lo-
puksi purkuun. Saat siis valita it-
se, kuinka monta tuntia haluat ol-
la mukana kuvauksissa. Kokonai-
saika valmisteluista purkuun on 5 
tuntia per kerta. Kurssilla opit va-
lokuvauksen perusteet, kuten ka-
meran perustoiminnot, tarkennus, 
sommittelu, valotus, syväterävyys, 
valaistus, optiikan merkitys. Kurs-
si on neljä sunnuntaita ja neljä täy-
sin eri teemaa ja tyyliä. Kuvaamme 
Suomen Tuotekuvauksen erikoiste-
hostestudiolla entisen OKL:n tilois-
ƙî��OƭūŞĿū��¡þþƙĿþĿƙƎǋ�þŠþ�Ȋ�ȅ��ĚĿ�
ole tunteja. 

KERAMIIKKA JA 
LASINSULATUS 

Keraamikko (AMK) Marianne Ke-
tolainen. Materiaalit voi ostaa oh-
jaajalta. Ota oma esiliina mu-
kaan kurssille. Keramiikkakursseil-
la mahdollisuus valaa myös kipsi-
muotteja. Kurssimaksuihin on jo li-
sätty polttomaksut. Keramiikka-
ryhmät kokoontuvat Linnalan kera-
ŞĿĿŒŒîŕƭūŒîƙƙî��Ȅ��ŒƑƙ�

140340k Keväistä keramiikkaa 
8 t 45 € 
ƎĚ�Ȃȁ�ɠȂȈ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ
Teemme savesta ruukkuja, amppe-
leita, taimitikkuja ynnä muita keväi-
siä esineitä. Omat ideat myös ter-
vetulleita. Esineet lasitetaan toisel-
la kokoontumiskerralla. Materiaalit 
voit ostaa opettajalta. 

140340k Dreijaus 8 t 80 € 
ŕî�ȅ�ȃ��ēƑĚĿŏîƭƙ�ŏî�
Ȃȉ�ȃ��ŕîƙĿƥƭƙ�Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Keskitytään dreijaukseen. Dreijo-
ja on käytössä 7 kpl. Mikäli kurssi-
laisia on enemmän, dreijauksessa 
vuorotellaan ja tehdään välillä esi-
neitä käsinrakentamalla. Esineet 
lasitetaan toisella kokoontumis-
ŒĚƑƑîŕŕî�Ȃȉ�ȃ��qîƥĚƑĿîîŕĿƥ�ǄūĿƥ�ūƙƥîî�
opettajalta.

140315k Keramiikan  
päiväryhmä 28 t 85 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȃ�ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Valmistetaan koriste- ja käyttöesi-
neitä savesta käsinrakentamalla, 
valamalla ja dreijaamalla. Koristelu-
mahdollisuuksina mm. alilasitevä-
rit, savilietteet, metallioksidit, lasit-
teet ja lasin sulattaminen esineen 
pintaan. Mahdollisuus valaa myös 
kipsimuotteja. Polttomaksu 10 € 
sisältyy kurssimaksuun.

140325k Keramiikan  
päiväryhmä jatko 28 t 85 € 
ŒĚ�ȉ�Ȅ�ɠȂȊ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Ks. Keramiikan päiväryhmä.

140321k Maanantai-illan  
keramiikka 28 t 85 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȃȁ�ȃ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ
Ks. Keramiikan päiväryhmä.

140322k Maanantai-illan  
keramiikka jatko 28 t 85 € 
Şî�ȇ�Ȅ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ
Ks. Keramiikan päiväryhmä.  
Ryhmä ei kokoonnu 10.4.

140320k Torstai-illan  
keramiikka 28 t 85 € 
ŒĚ�Ȃȃ�Ȃ�ɠȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ�
Ks. Keramiikan päiväryhmä.

140330k Torstai-illan  
keramiikka jatko 28 t 85 € 
ƥū�Ȋ�Ȅ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ
Ks. Keramiikan päiväryhmä.  
¤ǋ�Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�Ȅȁ�Ȅ��ŏî�ȇ�ȅ�

140335k Lasinsulatus 8 t 40 € 
ƎĚ�Ȃȅ�ɠȃȂ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Linnalan Kuvataidekoulu 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Kurssilla voit tehdä Bullseye -su-
latuslasista koruja, lautasia, vateja 
sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Su-
latustyöt tehdään sulattamalla la-
silevyjä yhteen ja sulattamalla la-
si valmiiseen muottiin. Materiaa-
lit voit ostaa opettajalta. Jos sinulla 
on omia Bullseye -laseja tai työvä-
lineitä, ota ne mukaan. Polttomak-
su sisältyy kurssin hintaan.

Lasinsulatuskurssilla voi tehdä esim. vateja.  
Kuvaaja Marianne Ketolainen.

Kauniit kalat kuivalla maalla. Kuvaaja Merja Kuismanen.

lukukaudella jatkuu akryylimaala-
ustekniikka, jonka jälkeen vuorossa 
perspektiivilajit, jotka ovat aiheena 
myös itsenäisessä tehtävässä.

130330k Piirustus- ja maalaus-
työpaja B, 11-17 v. 50 t 161 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Pauliina Härkönen 
Ks. Piirustus- ja maalaustyöpaja A.

130335k Sarjakuvatyöpaja  
11-17 v. 50 t 161 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Juho Sihvonen 
Tutustumme hahmosuunnitteluun, 
käsikirjoittamiseen, sekä käymme 
läpi sarjakuvien piirtämistä vaihe 
vaiheelta aina valmiiksi sarjakuvak-
si asti. Tutustumme myös erilaisiin 
sarjakuvatyyleihin mm. supersan-
ŒîƑĿ��ŞîŠĳî��ĲîŠƥîƙĿîɓƙČĿ��ŏî�ƎþĿǄþ-
kirja. Sarjakuvien lisäksi tutustum-
me pila- ja karikatyyrien tekemi-
seen, joista toteutetaan myös itse-
näinen tehtävä. Valmiista sarjaku-
vista kokoamme sarjakuvalehden, 
sekä julkaisemme sarjakuvablogia.

AIKUISTEN 
PERUSOPINNOT 

Opinnot kestävät 4 lukuvuotta ja 
niiden aikana tutustutaan laajasti 
eri kuvataiteen tekniikoihin. Opin-
ƥūŏĚŠ�ŕîîŏƭƭƙ�ūŠ�Ȋȇ�ƥƭŠƥĿî�ŕƭŒƭǄƭū-
dessa. Lukukausi sisältää 45 tun-
ƥĿî�ūƎĚƥƭƙƥî�ƙĚŒþ�Ȅ�ƥƭŠƥĿî�ĿƥƙĚŠþĿƙ-
tä työskentelyä. Kurssimaksu sisäl-
ƥþþ�ŞîƥĚƑĿîîŕĿŞîŒƙƭŠ�ȃȈ�ɹ�

130405k Aikuisten kuvataiteen 
perusteet 1, 48 t 159 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȃ�ȂȆ�
Marianne Ketolainen
Pauliina Härkönen
Juho Sihvonen 
Lukuvuoden aikana käydään läpi 
ǄĿĿƙĿ�ȇ�ǄĿĿŒūŠ�ŞĿƥƥîĿƙƥî�ŏîŒƙūî��ĳƑî-
�ĿŒŒî��îŒǄîƑĚŕŕĿŞîîŕîƭƙ��ŒĚƑîŞĿĿŒ-
ka, öljyvärimaalaus ja kuvanveis-
to. Keramiikan jaksolla opiskellaan 
käsinrakennustekniikoita. Öljyvä-
rimaalausjaksolla opitaan öljyväri-
maalauksen perusteet. Kuvanveis-
tojaksolla tutustutaan savimallin ja 
muotin tekemiseen sekä toteute-
taan valu. 

130410k Aikuisten kuvataiteen 
perusteet 2, 51 t 159 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ
Pauliina Härkönen
Annamari Kinnunen
Marianne Ketolainen 
Lukuvuoden aikana käydään läpi 
ǄĿĿƙĿ�ȇ�ǄĿĿŒūŠ�ŞĿƥƥîĿƙƥî�ŏîŒƙūî��Ǆî-
lokuvaus, taidehistoria/nykytai-
ēĚ��ŞƭƙƥĚƥĚŒŠĿĿŒîƥ��ĳƑî�ĿŒŒî�ŏî�ŒĚ-
ramiikka. Kevät jatkuu mustetek-
ŠĿĿŒūĿŕŕî��HƑî�ĿŒîŠ�ŏîŒƙūŕŕî�ƥƭƥƭƙ-
tutaan carborundum- ja collagra-
�îƥĚŒŠĿĿŒūĿ�ĿŠ��eĚƑîŞĿĿŒŒîŏîŒƙūŕŕî�
tekniikoina dreijaus ja valutekniik-
ka. Valutekniikassa suunnitellaan 
oma esine ja valetaan sen valmis-
tamista varten kipsistä yksiosai-
nen muotti. 

AIKUISTEN  
SYVENTÄVÄT OPINNOT 

Syventäviksi opinnoiksi voi valita 
Piirustus- ja maalaustyöpajan (ai-
kuisten syventävät opinnot). Opin-
tojen laajuus 100 t/vuosi. Luku-
kaudessa on 45 tuntia opetus-
ta ja 5 tuntia itsenäistä työskente-
lyä. Kurssimaksu sisältää materiaa-
ŕĿŞîŒƙƭŠ�ȃȈ�ɹ�

130505k Piirustus- ja maalaus-
työpaja (aikuisten kuvataiteen 
syventävät teemaopinnot)  
50 t 159 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȆ�Ȇ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȉ�ȅȆ
Juho Sihvonen
Annamari Kinnunen
Pauliina Härkönen 
Tavoitteena on syventää tietoa ja 
omaa taiteellista ilmaisua piirtämi-
sen ja maalaamisen alueella. Luku-
vuoden aikana piirretään erilaisil-
la piirustusvälineillä, kuten lyijyky-
nällä, hiilellä ja tussilla ja käytetään 
monipuolisesti eri maalausteknii-
koita. Kevätlukukausi jatkuu sarja-
kuvajaksolla. Toisella jaksolla vuo-
rossa akvarellimaalaus- ja kolman-
nella öljyvärimaalaustekniikka.

Taiteen perusopetusta 
kuvataiteessa ja käsityössä 
Linnalan kuvataidekoulu 
Puistokatu 7, 57100 Savonlinna 
Facebook: www.facebook.com/
linnalankuvataidekoulu 
Instagram: 
@linnalankuvataidekoulu 

Toiminnasta vastaa 
taideaineiden pääopettaja 
Pauliina Härkönen, 
Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂ�ȉȂȆ�ƥîĿ�
ƎîƭŕĿĿŠî��îƑŒūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��
(vastaanottoaika 
torstaisin klo 14-15). 

Linnalan Kuvataidekoulu antaa la-
kisääteistä kuvataiteen ja käsityön 
taiteen perusopetusta yleisen op-
ƎĿŞþþƑþŠ�ŞƭŒîîŠ��ȅɠȂȉɠǄƭūƥĿîĿŕ-
le järjestetään opetusta sekä ku-
vataiteessa että käsityössä (Kuvis- 
ja KuvisKässä -ryhmät), aikuisille 
vain kuvataiteessa. Opetus on ta-
voitteellista vuodesta toiseen ete-
nevää. Opinnot muodostuvat yh-
teisistä opinnoista (perusopinnot) 
ja syventävistä opinnoista (työpa-
jat). Linnalan kuvataidekoulussa 
yleisen oppimäärän laajuus on las-
ƥĚŠ�ŏî�ŠƭūƑƥĚŠ�ūƎĿŠŠūĿƙƙî�Ȉȇȁ�ƥƭŠ-
ƥĿî�ŏî�îĿŒƭĿƙƥĚŠ�ūƎĿŠŠūĿƙƙî�ȉȁȁ�ƥƭŠ-
tia. Yleiseen oppimäärään ei lueta 
mukaan varhaisiän opintoja (Eska-
riKuvis -ryhmät), jotka valmenta-
vina opintoina luovat pohjaa myö-
hemmille opinnoille. 

ILMOITTAUTUMINEN 
ON KÄYNNISSÄ. 
Uusia opiskelijoita otetaan lä-
hes kaikkiin ryhmiin. Jos ryhmä on 
täynnä, voit ilmoittautua varalle, tai 
opiskelupaikka voidaan etsiä toi-
sesta ryhmästä. 

Kuvataidekoulun opettajat:
Pauliina Härkönen, 
kuvataiteilija (AMK)
Elmeri Härkönen, valokuvaaja
Marianne Ketolainen, 
keraamikko (AMK) 
Annamari Kinnunen, 
kuvataiteilija (AMK) 
Maarit Lampinen, 
artenomi 
Juho Sihvonen, 
kuvataiteilija (AMK)
   

TAIDELEIRIT

130011k Taideleiri 21 t 80 € 
ŞîɠŒĚ�Ȇ�ɠȈ�ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ�ȂȆ
Marianne Ketolainen 
¹îĿēĚŕĚĿƑĿ�ūŠ�ƙƭƭŠŠîƥƥƭ�ȈɠȂȃ�ɠǄƭū-
tiaille innokkaille taiteentekijöille. 
Leirin aikana harjoitellaan eri taide-
tekniikoita mm. maalaamista, piir-
tämistä ja painotekniikkaa. Leiri-
päivän aikana on taiteen parissa 
työskentelyä, ulkoilua sään salli-
essa, evästauot, pieniä lepohetkiä, 
taideilmaisua, keskustelua ja haus-
kanpitoa. Leirin opettajana toimii 
Linnalan Kuvataidekoulun opetta-
ja Marianne Ketolainen ja apuopet-
tajana opiskelija Theo Moraal. Lei-
ri järjestetään Linnalan Kuvatai-
dekoulun tiloissa, omat eväät mu-
ŒîîŠ��gĚĿƑĿŠ��ĿŠŠîƙƙî�ȃȈ�ɹ�ŞîƥĚɠ
riaalimaksu. 

VARHAISIÄN OPINNOT 
4-6-VUOTIAAT

130105k EskariKuvis, 
4-6-vuotiaat 20 t 120 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�ȂȆ�
Maarit Lampinen
Marianne Ketolainen 
Tutustutaan kuvataiteeseen ja kä-
sityöhön tutkimisen, kokeilun ja 
leikkimielisyyden kautta. Erilaisia 
työtapoja, -materiaaleja ja -välinei-
tä kokeillaan tavoitteena valmen-
tautua työskentelemään kuvatai-
dekoulun perusopetusryhmissä. 
Ryhmässä lapsi harjoittelee teke-
misen kautta myös yhteisöllisyyttä 
ja toisten huomioonottamista.

YHTEISET OPINNOT 
7-13-VUOTIAAT 

Yhteisten opintojen ryhmät (kuvis- 
ja kuviskässä -ryhmät) 1-5 etene-
vät vuosittain tasolta toiselle. Kurs-
seilla tutustutaan monipuolises-
ti kuvataiteen ja käsityön tekniikoi-

hin ja materiaaleihin. Tavoitteena 
on kehittää lapsen kuvallista ilmai-
sua ja kädentaitoja monipuolisesti. 
Tunnit pidetään Kuvataidekoulul-
la. Kurssimaksu sisältää materiaali-
ŞîŒƙƭŠ�ȃȈ�ɹ��ȅɠȆɠƑǋ�ŞĿƙƙþ�ĚǄþƙ-
tauko sovitusti. Kuviskässä-ryh-
mien käsityöjaksoista osa järjes-
tetään yhteistyössä Taito Shopin 
kanssa.

130205k Kuvis 1,  
7-8-vuotiaat 30 t 135 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Annamari Kinnunen
Marianne Ketolainen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. piirustus ja maalaus, savityöt, 
ƑîŒĚŠƥĚŕƭ��ĳƑîĿŒŒî�ŏî�ŒþƙĿƥǋŵƥ��eĚ-

vätlukukaudella tehdään uniikke-
ŏî�ĳƑîĿŒîŠǄĚēūŒƙĿî�ŞūŠūƥǋƎĿîƥĚ-
kniikalla, muovataan savesta as-
ƥĿî��ŞĿƙƙþ�ūŠ�ƑĚŕĿĚŒūƑĿƙƥĚŕƭ�ŏî�ƥĚ�-
dään ötökkäpeli. Viimeisellä jaksol-
la maalataan akvarelli- ja akryyli-
värein.

130210k KuvisKässä 1,  
7-8-vuotiaat 30 t 135 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȉ�Ȇ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ
Maarit Lampinen
Juho Sihvonen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. piirustus, maalaus, savityöt, 
ƑîŒĚŠƥĚŕƭ��ĳƑîĿŒŒî�ŏî�ŒþƙĿƥǋŵƥ��eĚ-
vätlukukausi jatkuu kudontakehyk-
sillä kutoen. Seuraavaksi on vuo-
rossa kuvataidejakso, jolla tehdään 

kuvituksia. Käsityön jaksolla teh-
dään soittimia.

130207k Kuvis 2,  
8-9-vuotiaat 30 t 135 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�ȅȆ�
Marianne Ketolainen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. savityöt, piirustus, maalaus, 
ƑîŒĚŠƥĚŕƭ��ĳƑîĿŒŒî�ŏî�ŒþēĚŠƥîĿēūƥ��
Kevätlukukaudella painetaan mo-
notypioita, rakennellaan veden-
alainen pienoismaailma ja tehdään 
soittimia erilaisista materiaaleista. 
¤ǋ�Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�Ȅȁ�Ȅ��

130215k KuvisKässä 2,  
8-9-vuotiaat 30 t 135 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�ȅȆ

Marianne Ketolainen
Maarit Lampinen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. kädentaidot, piirustus, maa-
ŕîƭƙ��ƙîǄĿƥǋŵƥ��ƑîŒĚŠƥĚŕƭ�ŏî�ĳƑîĿŒ-
ka. Kevätlukukauden aluksi vii-
meistellään syksyllä aloitettu maa-
laus. Seuraavaksi on vuorossa käs-
säjakso, jolla värjätään lankaa ja 
kudotaan pirtanauhaa. Kolmannel-
la jaksolla rakennellaan vedenalai-
nen pienoismaailma ja painetaan 
monotypioita. 

130220k KuvisKässä 3,  
9-10-vuotiaat 30 t 135 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȉ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ
Juho Sihvonen
Maarit Lampinen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. kädentaidot, piirustus, maa-
ŕîƭƙ��ƙîǄĿƥǋŵƥ��ƑîŒĚŠƥĚŕƭ�ŏî�ĳƑîĿŒ-
ka. Kevätlukukaudella jatketaan 
animaation parissa. Käsityöjaksol-
la värjätään kangasta ja ommel-
laan. Viimeisellä jaksolla piirretään 
kuvituksia.

130230k KuvisKässä 4,  
10-11-vuotiaat 45 t 155 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Marianne Ketolainen
Maarit Lampinen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. kädentaidot, piirustus, maa-
ŕîƭƙ��ƙîǄĿƥǋŵƥ��ƑîŒĚŠƥĚŕƭ�ŏî�ĳƑîĿŒ-
ka. Kevätlukukausi jatkuu kuvatai-
dejaksolla, jolla viimeistellään syk-
syllä aloitettu maalaus. Käsityöjak-
solla tutustutaan tuftaustekniik-
kaan ja makrameesolmeiluun. Vii-
meisellä jaksolla suunnitellaan ja 
ǄîŕŞĿƙƥĚƥîîŠ�ƙîǄĚƙƥî�ȄɠūƙîĿŠĚŠ�
astiasarja.

130225k Kuvis 5,  
11-12-vuotiaat 45 t 155 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȃȈ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Pauliina Härkönen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. piirustus, maalaus, keramiik-
ka ja kuvanveisto, rakentelu ja gra-
ĿŒŒî��gƭŒƭǄƭūēĚŠ�îĿŒîŠî�Ƒǋ�Şþƙ-
sä valmistetaan yhdistelytekniikoil-
la eläin- tai ihmishahmoinen puku-
nukke, teemana Nykyaika. Kevätlu-
kukaudella tehdään hahmoille yh-
distelmätekniikoilla miljöö ja tutus-
tutaan käyttöesineen muotoiluun. 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 
11-17-VUOTIAAT 

Syventäviksi opinnoiksi voi vali-
ta Piirustus ja maalaus-, Sarjaku-
va-, Laaja kuvataiteen-, tai Kässä-
työpajan. Opinnot kestävät 4 vuot-
ta. Opintojen laajuus on 100 tun-
tia/ lukuvuosi. Työpajat sisältävät 
ȅȉ�ƥƭŠƥĿî�ūƎĚƥƭƙƥî�ŏî�ȃ�ƥ�ĿƥƙĚŠþĿƙƥþ�
työskentelyä lukukaudessa. Kurs-
simaksu sisältää materiaalimaksun 
ȃȈ�ɹ��eƭƑƙƙĿƥ�ŏþƑŏĚƙƥĚƥþþŠ�eƭǄîƥîĿ-
dekoululla.

130310k Kässätyöpaja,  
11-17-vuotiaat 50 t 161 €
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȆ�ȅȆɠȂȉ
Maarit Lampinen
Marianne Ketolainen 
Lukuvuoden aikana työpajassa 
opiskellaan kuuden viikon jaksois-
sa 5 eri teemakokonaisuutta, jot-
ka ovat asustepaja, taidepaja, var-
jostinpaja, tuolin tuunaus- ja toive-
tekniikkapaja. Tekniikoiden ohella 
myös piirretään ja maalataan. Ke-
vätlukukausi jatkuu varjostinpa-
jalla. Tuolintuunauspajassa suun-
nitellaan ja rakennellaan vanhal-
le tuolille uusi elämä eri materiaa-
leja yhdistellen. Ja saadaan ohjeet 
itsenäisesti toteutettavaan portfo-
lioon. Toivetekniikkapajassa teh-
dään mosaiikkityö.

130325k Piirustus- ja maalaus-
työpaja A, 11-17 v. 50 t 161 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Annamari Kinnunen
Pauliina Härkönen 
Lukuvuoden aikana piirustus- ja 
maalaustyöpajassa piirretään eri-
laisilla piirustusvälineillä, kuten lyi-
jykynällä, hiilellä ja tussilla. Cro-
quis-piirtäminen on osa työpajan 
rutiineja ja se opettaa mittasuhtei-
ta ja nopeaa hahmottamista. Työ-
pajassa opiskellaan eri maalaus-
tekniikoita monipuolisesti. Kevät-

LINNALAN KUVATAIDEKOULU

KuvisKässä 1 -ryhmän (7-8-v.) reissukissoja. Kuvaaja Pauliina Härkönen.

Teos,  
Sukupolvet,  
akvarelli, 
Päivi 
Hynynen.
Kuvaaja 
Pauliina 
Härkönen.
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KUVATAITEET JA MUOTOILU 

Kurssisuunnittelusta vastaa 
taideaineiden pääopettaja 
Pauliina Härkönen  
p. 044 3511 815 tai  
ƎîƭŕĿĿŠî��îƑŒūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

YKSILÖOPETUS

Yksilöopetus kuvataiteessa/ 
käsityössä 
Şî�ȃ�Ȃ�ɠȄȁ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉ�ȁȁɝȃȁ�Ȅȁ�
Linnalan Kuvataidekoulu 
Haluatko opiskella jotain tiettyä 
kuvataiteen, tai käsityön tekniik-
kaa tarkemmin? Eivätkö kurssien 
sisällöt, tai etenemistahti vastaa 
tarpeitasi? Yksilöopetuksessa voit 
itse valita opiskeltavan alueen, ai-
heen, tai tekniikan. Opettajan 
kanssa sovitaan opetuksen kes-
to, ajankohta ja aiheet. Yksilöope-
ƥƭŒƙĚŠ��ĿŠƥî�ūŠ�ȃȃ�ɹɓūƎƎĿƥƭŠƥĿ�ȅȆ�
minuuttia. Esteen sattuessa sovi-
tut tunnit tulee peruuttaa suoraan 
ūƎĚƥƥîŏîŕŕĚ�ȃȅ��ĚŠŠĚŠ�ƥƭŠŠĿŠ�îŕ-
kua. Tiedustelut pauliina.harko-
ŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

TAITEEN TYÖPAJA

141020k Elävän mallin piirustus 
-työpaja 8 t 45 € 
ƥĿ�Ȃȅ�ȃ�ɠȃȂ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Pauliina Härkönen 
Piirretään sekä nopeatempois-
ta croquis-piirustusta että yksi pit-
kä asento. Työpajassa perehdy-
tään kehon mittasuhteisiin, kokeil-
laan erilaisia piirtimiä ja piirretään 
pienille ja isoille papereille. Piirtä-
misessä teemana kehon liike. Piir-
täessä saat henkilökohtaista opas-
tusta ja vinkkejä ilmaisuun. Elävän 
mallin piirtäminen on taidollises-
ti erittäin kehittävää ja luonteeltaan 
mukaansatempaavaa piirustushar-
joitusta! Materiaalimaksu 7€ sisäl-
tyy hintaan.

MAALAUS JA 
PIIRUSTUS

140106k Akvarellimaalaus  
36 t 95 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Juho Sihvonen 
Tutustutaan akvarellimaalauksen 
tekniikoihin, luonnosteluun ja vä-
rioppiin. Aiheet kurssilaisten toi-
veiden mukaan. Kurssilla tarvit-
set akvarellivärit ja -paperia, sivel-
timiä, sekoituspaletin, lyijykynän ja 
maalarinteippiä. Materiaalien han-
kinnassa opastetaan tarvittaes-
sa. Kurssi soveltuu niin aloittelijoille 
kuin akvarellimaalausta jo pidem-
pään harrastaneille. 

140110k Öljyvärimaalaus  
36 t 95 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Annamari Kinnunen 
Perehdytään öljyvärimaalauksen 
tekniikkaan, kuvan sommitteluun ja 
värioppiin. Tunneilla on mahdollis-
ta maalata omia aiheita, tai annet-
tuja tehtäviä. Tavoitteena vahvis-
taa omaa ilmaisua ja syventää öl-
jyvärimaalaustekniikan osaamis-
ta. Vasta-alkajia opastetaan alkuun 
öljyväritekniikassa ja materiaali-
en hankinnassa. Kevät alkaa muo-
tokuvamaalauksella, jota tarkastel-
laan myös väriopin ja taidehistori-
an näkökulmista. Abstraktia eks-
pressionismia lähestytään Erikso-
nin kehitysteorian avulla. Tunneille 
tarvitset mukaan seuraavat öljyvä-
rimaalaustarvikkeet: maalauspoh-
jia, siveltimiä, palettiveitsiä, öljyvä-
rejä, maalausnesteet, joita haluaa 
käyttää, luonnoslehtiö tai piirustus-
paperia, ja runsaasti innostusta ja 
luovuutta! 

140115k Maalauksen luovat  
tekniikat 36 t 102 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Kuvataiteilija (AMK)  
Pauliina Härkönen 
Opiskellaan kuuden viikon jaksois-
sa 4 eri maalaustekniikkaa luku-
vuoden aikana. Syyslukukauden 
tekniikat olivat akvarellimaalaus- ja 

kiinalainen sivellinmaalaustekniik-
ka. Kevätlukukaudella on vuoros-
sa mustetekniikat ja tempera. Tek-
niikoiden opiskelun ohessa opi-
taan myös sommittelua, värioppia 
ja erityisesti luovaa ilmaisua. Ke-
vään taidehistoriassa tutustutaan 
temperamaalauksen historiaan. 
Osa materiaaleista sisältyy ope-
tukseen ja hinnassa on 7 € materi-
aalimaksu, osa tuodaan itse. Kurs-
silla opastetaan materiaalien han-
kinnassa. Kurssi sopii aloittelijoil-
le ja pidempään kuvataidetta har-
rastaneille. 

140120k Ikonimaalaus 36 t 95 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȂȈ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ�
ƎūƙŕĿĿŠĿŕŒ��Ȅ��ŒƑƙ�
Valokuvaaja, Ikonimaalari  
Ahti Makkonen 
Maalaamme ikoneita ortodoksisen 
perinteen mukaisesti pohjustetul-
le puupohjalle munatemperatek-
niikalla. Tarvikkeita voi ostaa opet-
tajalta. 

VALOKUVAUS

Valokuvaaja Elmeri Härkönen

140205k Kuvankäsittely  
18 t 100 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�ȃ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�ȂȆ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Opit valokuvien värisäädön ja ku-
vankäsittelyn perustiedot ja -tai-
dot. Aiheita ovat mm: RAW-kuvan 
tuonti editointiohjelmaan, valko-
tasapaino, sävytys, kontrasti, tar-
kennus, kohinan poisto, vääristy-
mien hallinta, syvääminen ja tallen-
nusmuodot. Esimerkkikuvien avul-
la kuvan säätö on helppoa. Kurssil-
la on valmiita kuvia, tai voit käyttää 
omia kuviasi. Kurssilta saat vinkit 
myös omiin kuvahaasteisiisi. Ku-
vien editointi tapahtuu Taidelukion 
kuvankäsittelyluokassa. Voit tuoda 
myös oman kannettavasi mukaan, 
jos haluat. Käymme läpi lisäksi il-
maisohjelmia. 

140210k Luontokuvauskurssi  
15 t 105 € 
ƥū�ȂȄ�ȅ�ɠȂȂ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�ȂȆ�
ƥîĿēĚŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Elmeri Härkönen 
Savonlinnan rannat ja metsät ovat 
valokuvauksellista seutua. Kurs-
si keskittyy käytäntöön kuvausti-
lanteessa. Saat tietää mihin am-
mattikuvaaja kiinnittää huomion-
sa luontokohteita kuvatessaan, mi-
kä on kuvauksen arvoista ja millä 
tavoin kuvaan saadaan maagisuut-
ta. Pidetään huoli, että valokuva-
us alkaa sujumaan jokaisella, myös 
aivan vasta-alkajalla. Opettaja ku-
vaa ennalta valittuja kohteita am-
mattimaisesti ja ammattilaiskalus-
tolla, joten kurssi ei jätä kylmäksi 
myöskään kokeneempia kuvaajia. 
Kameravarustuksena joko kännyk-
kä tai järjestelmäkamera. Linnalalla 
on tarvittaessa myös 4 kpl kame-
roita. Kuvauskohteeseen lähdetään 
Linnalan etuovelta. Kulku mini-
bussin kyydissä tai omalla autolla. 
Kohteet ovat kaupunkialueen tun-
tumassa ja helppokulkuisia. Kotiin 
kuljetus on sovittavissa erikseen. 
Mikäli sää on huono, siirretään ky-
seinen kuvauspäivä jonon perään. 
Huom! Kuvaamme kurssilla myös 
toisiamme luontokohteissa, pidäm-
me hauskaa ja markkinoimme Lin-
nalaa kuvillamme somessa. 

140210k Fantasiavalokuvaus-
kurssi ja valokuvauksen  
perusteet 20 t 105 € 
ƙƭ�ȂȊ�Ȅ�ɠȂȇ�ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȈ�
Studio, Kuninkaankartanonkatu 7, 
57100 Savonlinna 
Valokuvaaja Elmeri Härkönen 
Valokuvaamme upeita fantasiava-
lokuvia studiossa. Käytämme elä-
vää mallia, joka maskeerataan, pu-
vustetaan ja lavastetaan fantasia-
maailmaan. Jokainen kerta sisäl-
tää teoriatunnin ennen varsinais-
ta kuvausta, joka kestää noin tun-
nin. Kurssille voi tulla kuvauspäi-
vän alusta alkaen, jolloin pääsee 

osallistumaan lavasteiden asenta-
miseen, valaistuksen suunnitteluun 
ja muihin esivalmisteluihin sekä lo-
puksi purkuun. Saat siis valita it-
se, kuinka monta tuntia haluat ol-
la mukana kuvauksissa. Kokonai-
saika valmisteluista purkuun on 5 
tuntia per kerta. Kurssilla opit va-
lokuvauksen perusteet, kuten ka-
meran perustoiminnot, tarkennus, 
sommittelu, valotus, syväterävyys, 
valaistus, optiikan merkitys. Kurs-
si on neljä sunnuntaita ja neljä täy-
sin eri teemaa ja tyyliä. Kuvaamme 
Suomen Tuotekuvauksen erikoiste-
hostestudiolla entisen OKL:n tilois-
ƙî��OƭūŞĿū��¡þþƙĿþĿƙƎǋ�þŠþ�Ȋ�ȅ��ĚĿ�
ole tunteja. 

KERAMIIKKA JA 
LASINSULATUS 

Keraamikko (AMK) Marianne Ke-
tolainen. Materiaalit voi ostaa oh-
jaajalta. Ota oma esiliina mu-
kaan kurssille. Keramiikkakursseil-
la mahdollisuus valaa myös kipsi-
muotteja. Kurssimaksuihin on jo li-
sätty polttomaksut. Keramiikka-
ryhmät kokoontuvat Linnalan kera-
ŞĿĿŒŒîŕƭūŒîƙƙî��Ȅ��ŒƑƙ�

140340k Keväistä keramiikkaa 
8 t 45 € 
ƎĚ�Ȃȁ�ɠȂȈ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ
Teemme savesta ruukkuja, amppe-
leita, taimitikkuja ynnä muita keväi-
siä esineitä. Omat ideat myös ter-
vetulleita. Esineet lasitetaan toisel-
la kokoontumiskerralla. Materiaalit 
voit ostaa opettajalta. 

140340k Dreijaus 8 t 80 € 
ŕî�ȅ�ȃ��ēƑĚĿŏîƭƙ�ŏî�
Ȃȉ�ȃ��ŕîƙĿƥƭƙ�Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Keskitytään dreijaukseen. Dreijo-
ja on käytössä 7 kpl. Mikäli kurssi-
laisia on enemmän, dreijauksessa 
vuorotellaan ja tehdään välillä esi-
neitä käsinrakentamalla. Esineet 
lasitetaan toisella kokoontumis-
ŒĚƑƑîŕŕî�Ȃȉ�ȃ��qîƥĚƑĿîîŕĿƥ�ǄūĿƥ�ūƙƥîî�
opettajalta.

140315k Keramiikan  
päiväryhmä 28 t 85 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȃ�ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Valmistetaan koriste- ja käyttöesi-
neitä savesta käsinrakentamalla, 
valamalla ja dreijaamalla. Koristelu-
mahdollisuuksina mm. alilasitevä-
rit, savilietteet, metallioksidit, lasit-
teet ja lasin sulattaminen esineen 
pintaan. Mahdollisuus valaa myös 
kipsimuotteja. Polttomaksu 10 € 
sisältyy kurssimaksuun.

140325k Keramiikan  
päiväryhmä jatko 28 t 85 € 
ŒĚ�ȉ�Ȅ�ɠȂȊ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Ks. Keramiikan päiväryhmä.

140321k Maanantai-illan  
keramiikka 28 t 85 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȃȁ�ȃ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ
Ks. Keramiikan päiväryhmä.

140322k Maanantai-illan  
keramiikka jatko 28 t 85 € 
Şî�ȇ�Ȅ�ɠȃȅ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ
Ks. Keramiikan päiväryhmä.  
Ryhmä ei kokoonnu 10.4.

140320k Torstai-illan  
keramiikka 28 t 85 € 
ŒĚ�Ȃȃ�Ȃ�ɠȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ�
Ks. Keramiikan päiväryhmä.

140330k Torstai-illan  
keramiikka jatko 28 t 85 € 
ƥū�Ȋ�Ȅ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȉɠȃȂ�ȂȆ
Ks. Keramiikan päiväryhmä.  
¤ǋ�Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�Ȅȁ�Ȅ��ŏî�ȇ�ȅ�

140335k Lasinsulatus 8 t 40 € 
ƎĚ�Ȃȅ�ɠȃȂ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Linnalan Kuvataidekoulu 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Kurssilla voit tehdä Bullseye -su-
latuslasista koruja, lautasia, vateja 
sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Su-
latustyöt tehdään sulattamalla la-
silevyjä yhteen ja sulattamalla la-
si valmiiseen muottiin. Materiaa-
lit voit ostaa opettajalta. Jos sinulla 
on omia Bullseye -laseja tai työvä-
lineitä, ota ne mukaan. Polttomak-
su sisältyy kurssin hintaan.

Lasinsulatuskurssilla voi tehdä esim. vateja.  
Kuvaaja Marianne Ketolainen.

Kauniit kalat kuivalla maalla. Kuvaaja Merja Kuismanen.

lukukaudella jatkuu akryylimaala-
ustekniikka, jonka jälkeen vuorossa 
perspektiivilajit, jotka ovat aiheena 
myös itsenäisessä tehtävässä.

130330k Piirustus- ja maalaus-
työpaja B, 11-17 v. 50 t 161 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Pauliina Härkönen 
Ks. Piirustus- ja maalaustyöpaja A.

130335k Sarjakuvatyöpaja  
11-17 v. 50 t 161 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Juho Sihvonen 
Tutustumme hahmosuunnitteluun, 
käsikirjoittamiseen, sekä käymme 
läpi sarjakuvien piirtämistä vaihe 
vaiheelta aina valmiiksi sarjakuvak-
si asti. Tutustumme myös erilaisiin 
sarjakuvatyyleihin mm. supersan-
ŒîƑĿ��ŞîŠĳî��ĲîŠƥîƙĿîɓƙČĿ��ŏî�ƎþĿǄþ-
kirja. Sarjakuvien lisäksi tutustum-
me pila- ja karikatyyrien tekemi-
seen, joista toteutetaan myös itse-
näinen tehtävä. Valmiista sarjaku-
vista kokoamme sarjakuvalehden, 
sekä julkaisemme sarjakuvablogia.

AIKUISTEN 
PERUSOPINNOT 

Opinnot kestävät 4 lukuvuotta ja 
niiden aikana tutustutaan laajasti 
eri kuvataiteen tekniikoihin. Opin-
ƥūŏĚŠ�ŕîîŏƭƭƙ�ūŠ�Ȋȇ�ƥƭŠƥĿî�ŕƭŒƭǄƭū-
dessa. Lukukausi sisältää 45 tun-
ƥĿî�ūƎĚƥƭƙƥî�ƙĚŒþ�Ȅ�ƥƭŠƥĿî�ĿƥƙĚŠþĿƙ-
tä työskentelyä. Kurssimaksu sisäl-
ƥþþ�ŞîƥĚƑĿîîŕĿŞîŒƙƭŠ�ȃȈ�ɹ�

130405k Aikuisten kuvataiteen 
perusteet 1, 48 t 159 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȃ�ȂȆ�
Marianne Ketolainen
Pauliina Härkönen
Juho Sihvonen 
Lukuvuoden aikana käydään läpi 
ǄĿĿƙĿ�ȇ�ǄĿĿŒūŠ�ŞĿƥƥîĿƙƥî�ŏîŒƙūî��ĳƑî-
�ĿŒŒî��îŒǄîƑĚŕŕĿŞîîŕîƭƙ��ŒĚƑîŞĿĿŒ-
ka, öljyvärimaalaus ja kuvanveis-
to. Keramiikan jaksolla opiskellaan 
käsinrakennustekniikoita. Öljyvä-
rimaalausjaksolla opitaan öljyväri-
maalauksen perusteet. Kuvanveis-
tojaksolla tutustutaan savimallin ja 
muotin tekemiseen sekä toteute-
taan valu. 

130410k Aikuisten kuvataiteen 
perusteet 2, 51 t 159 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ
Pauliina Härkönen
Annamari Kinnunen
Marianne Ketolainen 
Lukuvuoden aikana käydään läpi 
ǄĿĿƙĿ�ȇ�ǄĿĿŒūŠ�ŞĿƥƥîĿƙƥî�ŏîŒƙūî��Ǆî-
lokuvaus, taidehistoria/nykytai-
ēĚ��ŞƭƙƥĚƥĚŒŠĿĿŒîƥ��ĳƑî�ĿŒŒî�ŏî�ŒĚ-
ramiikka. Kevät jatkuu mustetek-
ŠĿĿŒūĿŕŕî��HƑî�ĿŒîŠ�ŏîŒƙūŕŕî�ƥƭƥƭƙ-
tutaan carborundum- ja collagra-
�îƥĚŒŠĿĿŒūĿ�ĿŠ��eĚƑîŞĿĿŒŒîŏîŒƙūŕŕî�
tekniikoina dreijaus ja valutekniik-
ka. Valutekniikassa suunnitellaan 
oma esine ja valetaan sen valmis-
tamista varten kipsistä yksiosai-
nen muotti. 

AIKUISTEN  
SYVENTÄVÄT OPINNOT 

Syventäviksi opinnoiksi voi valita 
Piirustus- ja maalaustyöpajan (ai-
kuisten syventävät opinnot). Opin-
tojen laajuus 100 t/vuosi. Luku-
kaudessa on 45 tuntia opetus-
ta ja 5 tuntia itsenäistä työskente-
lyä. Kurssimaksu sisältää materiaa-
ŕĿŞîŒƙƭŠ�ȃȈ�ɹ�

130505k Piirustus- ja maalaus-
työpaja (aikuisten kuvataiteen 
syventävät teemaopinnot)  
50 t 159 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȆ�Ȇ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȉ�ȅȆ
Juho Sihvonen
Annamari Kinnunen
Pauliina Härkönen 
Tavoitteena on syventää tietoa ja 
omaa taiteellista ilmaisua piirtämi-
sen ja maalaamisen alueella. Luku-
vuoden aikana piirretään erilaisil-
la piirustusvälineillä, kuten lyijyky-
nällä, hiilellä ja tussilla ja käytetään 
monipuolisesti eri maalausteknii-
koita. Kevätlukukausi jatkuu sarja-
kuvajaksolla. Toisella jaksolla vuo-
rossa akvarellimaalaus- ja kolman-
nella öljyvärimaalaustekniikka.

Taiteen perusopetusta 
kuvataiteessa ja käsityössä 
Linnalan kuvataidekoulu 
Puistokatu 7, 57100 Savonlinna 
Facebook: www.facebook.com/
linnalankuvataidekoulu 
Instagram: 
@linnalankuvataidekoulu 

Toiminnasta vastaa 
taideaineiden pääopettaja 
Pauliina Härkönen, 
Ǝ��ȁȅȅ�ȄȆȂȂ�ȉȂȆ�ƥîĿ�
ƎîƭŕĿĿŠî��îƑŒūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��
(vastaanottoaika 
torstaisin klo 14-15). 

Linnalan Kuvataidekoulu antaa la-
kisääteistä kuvataiteen ja käsityön 
taiteen perusopetusta yleisen op-
ƎĿŞþþƑþŠ�ŞƭŒîîŠ��ȅɠȂȉɠǄƭūƥĿîĿŕ-
le järjestetään opetusta sekä ku-
vataiteessa että käsityössä (Kuvis- 
ja KuvisKässä -ryhmät), aikuisille 
vain kuvataiteessa. Opetus on ta-
voitteellista vuodesta toiseen ete-
nevää. Opinnot muodostuvat yh-
teisistä opinnoista (perusopinnot) 
ja syventävistä opinnoista (työpa-
jat). Linnalan kuvataidekoulussa 
yleisen oppimäärän laajuus on las-
ƥĚŠ�ŏî�ŠƭūƑƥĚŠ�ūƎĿŠŠūĿƙƙî�Ȉȇȁ�ƥƭŠ-
ƥĿî�ŏî�îĿŒƭĿƙƥĚŠ�ūƎĿŠŠūĿƙƙî�ȉȁȁ�ƥƭŠ-
tia. Yleiseen oppimäärään ei lueta 
mukaan varhaisiän opintoja (Eska-
riKuvis -ryhmät), jotka valmenta-
vina opintoina luovat pohjaa myö-
hemmille opinnoille. 

ILMOITTAUTUMINEN 
ON KÄYNNISSÄ. 
Uusia opiskelijoita otetaan lä-
hes kaikkiin ryhmiin. Jos ryhmä on 
täynnä, voit ilmoittautua varalle, tai 
opiskelupaikka voidaan etsiä toi-
sesta ryhmästä. 

Kuvataidekoulun opettajat:
Pauliina Härkönen, 
kuvataiteilija (AMK)
Elmeri Härkönen, valokuvaaja
Marianne Ketolainen, 
keraamikko (AMK) 
Annamari Kinnunen, 
kuvataiteilija (AMK) 
Maarit Lampinen, 
artenomi 
Juho Sihvonen, 
kuvataiteilija (AMK)
   

TAIDELEIRIT

130011k Taideleiri 21 t 80 € 
ŞîɠŒĚ�Ȇ�ɠȈ�ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ�ȂȆ
Marianne Ketolainen 
¹îĿēĚŕĚĿƑĿ�ūŠ�ƙƭƭŠŠîƥƥƭ�ȈɠȂȃ�ɠǄƭū-
tiaille innokkaille taiteentekijöille. 
Leirin aikana harjoitellaan eri taide-
tekniikoita mm. maalaamista, piir-
tämistä ja painotekniikkaa. Leiri-
päivän aikana on taiteen parissa 
työskentelyä, ulkoilua sään salli-
essa, evästauot, pieniä lepohetkiä, 
taideilmaisua, keskustelua ja haus-
kanpitoa. Leirin opettajana toimii 
Linnalan Kuvataidekoulun opetta-
ja Marianne Ketolainen ja apuopet-
tajana opiskelija Theo Moraal. Lei-
ri järjestetään Linnalan Kuvatai-
dekoulun tiloissa, omat eväät mu-
ŒîîŠ��gĚĿƑĿŠ��ĿŠŠîƙƙî�ȃȈ�ɹ�ŞîƥĚɠ
riaalimaksu. 

VARHAISIÄN OPINNOT 
4-6-VUOTIAAT

130105k EskariKuvis, 
4-6-vuotiaat 20 t 120 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�ȂȆ�
Maarit Lampinen
Marianne Ketolainen 
Tutustutaan kuvataiteeseen ja kä-
sityöhön tutkimisen, kokeilun ja 
leikkimielisyyden kautta. Erilaisia 
työtapoja, -materiaaleja ja -välinei-
tä kokeillaan tavoitteena valmen-
tautua työskentelemään kuvatai-
dekoulun perusopetusryhmissä. 
Ryhmässä lapsi harjoittelee teke-
misen kautta myös yhteisöllisyyttä 
ja toisten huomioonottamista.

YHTEISET OPINNOT 
7-13-VUOTIAAT 

Yhteisten opintojen ryhmät (kuvis- 
ja kuviskässä -ryhmät) 1-5 etene-
vät vuosittain tasolta toiselle. Kurs-
seilla tutustutaan monipuolises-
ti kuvataiteen ja käsityön tekniikoi-

hin ja materiaaleihin. Tavoitteena 
on kehittää lapsen kuvallista ilmai-
sua ja kädentaitoja monipuolisesti. 
Tunnit pidetään Kuvataidekoulul-
la. Kurssimaksu sisältää materiaali-
ŞîŒƙƭŠ�ȃȈ�ɹ��ȅɠȆɠƑǋ�ŞĿƙƙþ�ĚǄþƙ-
tauko sovitusti. Kuviskässä-ryh-
mien käsityöjaksoista osa järjes-
tetään yhteistyössä Taito Shopin 
kanssa.

130205k Kuvis 1,  
7-8-vuotiaat 30 t 135 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Annamari Kinnunen
Marianne Ketolainen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. piirustus ja maalaus, savityöt, 
ƑîŒĚŠƥĚŕƭ��ĳƑîĿŒŒî�ŏî�ŒþƙĿƥǋŵƥ��eĚ-

vätlukukaudella tehdään uniikke-
ŏî�ĳƑîĿŒîŠǄĚēūŒƙĿî�ŞūŠūƥǋƎĿîƥĚ-
kniikalla, muovataan savesta as-
ƥĿî��ŞĿƙƙþ�ūŠ�ƑĚŕĿĚŒūƑĿƙƥĚŕƭ�ŏî�ƥĚ�-
dään ötökkäpeli. Viimeisellä jaksol-
la maalataan akvarelli- ja akryyli-
värein.

130210k KuvisKässä 1,  
7-8-vuotiaat 30 t 135 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȉ�Ȇ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ
Maarit Lampinen
Juho Sihvonen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. piirustus, maalaus, savityöt, 
ƑîŒĚŠƥĚŕƭ��ĳƑîĿŒŒî�ŏî�ŒþƙĿƥǋŵƥ��eĚ-
vätlukukausi jatkuu kudontakehyk-
sillä kutoen. Seuraavaksi on vuo-
rossa kuvataidejakso, jolla tehdään 

kuvituksia. Käsityön jaksolla teh-
dään soittimia.

130207k Kuvis 2,  
8-9-vuotiaat 30 t 135 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�ȅȆ�
Marianne Ketolainen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. savityöt, piirustus, maalaus, 
ƑîŒĚŠƥĚŕƭ��ĳƑîĿŒŒî�ŏî�ŒþēĚŠƥîĿēūƥ��
Kevätlukukaudella painetaan mo-
notypioita, rakennellaan veden-
alainen pienoismaailma ja tehdään 
soittimia erilaisista materiaaleista. 
¤ǋ�Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�Ȅȁ�Ȅ��

130215k KuvisKässä 2,  
8-9-vuotiaat 30 t 135 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�ȅȆ

Marianne Ketolainen
Maarit Lampinen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. kädentaidot, piirustus, maa-
ŕîƭƙ��ƙîǄĿƥǋŵƥ��ƑîŒĚŠƥĚŕƭ�ŏî�ĳƑîĿŒ-
ka. Kevätlukukauden aluksi vii-
meistellään syksyllä aloitettu maa-
laus. Seuraavaksi on vuorossa käs-
säjakso, jolla värjätään lankaa ja 
kudotaan pirtanauhaa. Kolmannel-
la jaksolla rakennellaan vedenalai-
nen pienoismaailma ja painetaan 
monotypioita. 

130220k KuvisKässä 3,  
9-10-vuotiaat 30 t 135 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȉ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ
Juho Sihvonen
Maarit Lampinen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. kädentaidot, piirustus, maa-
ŕîƭƙ��ƙîǄĿƥǋŵƥ��ƑîŒĚŠƥĚŕƭ�ŏî�ĳƑîĿŒ-
ka. Kevätlukukaudella jatketaan 
animaation parissa. Käsityöjaksol-
la värjätään kangasta ja ommel-
laan. Viimeisellä jaksolla piirretään 
kuvituksia.

130230k KuvisKässä 4,  
10-11-vuotiaat 45 t 155 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Marianne Ketolainen
Maarit Lampinen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. kädentaidot, piirustus, maa-
ŕîƭƙ��ƙîǄĿƥǋŵƥ��ƑîŒĚŠƥĚŕƭ�ŏî�ĳƑîĿŒ-
ka. Kevätlukukausi jatkuu kuvatai-
dejaksolla, jolla viimeistellään syk-
syllä aloitettu maalaus. Käsityöjak-
solla tutustutaan tuftaustekniik-
kaan ja makrameesolmeiluun. Vii-
meisellä jaksolla suunnitellaan ja 
ǄîŕŞĿƙƥĚƥîîŠ�ƙîǄĚƙƥî�ȄɠūƙîĿŠĚŠ�
astiasarja.

130225k Kuvis 5,  
11-12-vuotiaat 45 t 155 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȃȈ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Pauliina Härkönen 
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat 
mm. piirustus, maalaus, keramiik-
ka ja kuvanveisto, rakentelu ja gra-
ĿŒŒî��gƭŒƭǄƭūēĚŠ�îĿŒîŠî�Ƒǋ�Şþƙ-
sä valmistetaan yhdistelytekniikoil-
la eläin- tai ihmishahmoinen puku-
nukke, teemana Nykyaika. Kevätlu-
kukaudella tehdään hahmoille yh-
distelmätekniikoilla miljöö ja tutus-
tutaan käyttöesineen muotoiluun. 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 
11-17-VUOTIAAT 

Syventäviksi opinnoiksi voi vali-
ta Piirustus ja maalaus-, Sarjaku-
va-, Laaja kuvataiteen-, tai Kässä-
työpajan. Opinnot kestävät 4 vuot-
ta. Opintojen laajuus on 100 tun-
tia/ lukuvuosi. Työpajat sisältävät 
ȅȉ�ƥƭŠƥĿî�ūƎĚƥƭƙƥî�ŏî�ȃ�ƥ�ĿƥƙĚŠþĿƙƥþ�
työskentelyä lukukaudessa. Kurs-
simaksu sisältää materiaalimaksun 
ȃȈ�ɹ��eƭƑƙƙĿƥ�ŏþƑŏĚƙƥĚƥþþŠ�eƭǄîƥîĿ-
dekoululla.

130310k Kässätyöpaja,  
11-17-vuotiaat 50 t 161 €
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȆ�ȅȆɠȂȉ
Maarit Lampinen
Marianne Ketolainen 
Lukuvuoden aikana työpajassa 
opiskellaan kuuden viikon jaksois-
sa 5 eri teemakokonaisuutta, jot-
ka ovat asustepaja, taidepaja, var-
jostinpaja, tuolin tuunaus- ja toive-
tekniikkapaja. Tekniikoiden ohella 
myös piirretään ja maalataan. Ke-
vätlukukausi jatkuu varjostinpa-
jalla. Tuolintuunauspajassa suun-
nitellaan ja rakennellaan vanhal-
le tuolille uusi elämä eri materiaa-
leja yhdistellen. Ja saadaan ohjeet 
itsenäisesti toteutettavaan portfo-
lioon. Toivetekniikkapajassa teh-
dään mosaiikkityö.

130325k Piirustus- ja maalaus-
työpaja A, 11-17 v. 50 t 161 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȅ�Ȇ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�Ȅȁ
Annamari Kinnunen
Pauliina Härkönen 
Lukuvuoden aikana piirustus- ja 
maalaustyöpajassa piirretään eri-
laisilla piirustusvälineillä, kuten lyi-
jykynällä, hiilellä ja tussilla. Cro-
quis-piirtäminen on osa työpajan 
rutiineja ja se opettaa mittasuhtei-
ta ja nopeaa hahmottamista. Työ-
pajassa opiskellaan eri maalaus-
tekniikoita monipuolisesti. Kevät-

LINNALAN KUVATAIDEKOULU

KuvisKässä 1 -ryhmän (7-8-v.) reissukissoja. Kuvaaja Pauliina Härkönen.

Teos,  
Sukupolvet,  
akvarelli, 
Päivi 
Hynynen.
Kuvaaja 
Pauliina 
Härkönen.
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LIIKUNTA, HYVINVOINTI JA TANSSI

Liikunnan kurssisuunnittelusta 
vastaa kurssisihteeri 
Jukka Muhonen, 
p. 040 680 3801 tai 
ŏƭŒŒî�Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���
Facebook: Linnala Liikunta 

Kurssimaksut voi maksaa myös 
seuraavilla maksutavoilla, jolloin 
maksu toimistoon: Smartum, Vi-
rike, TYKY, Ticket Mind & Body, 
E-Passi ja EaZybreak (Kurssin pe-
ruuntuessa emme voi palauttaa 
em. maksutavoilla tehtyjä suorituk-
sia, mutta maksun voi siirtää toi-
seen kurssiin). 

Kertamaksulla liikuntaryhmiin osal-
listuvat ilmoittautuvat kurssin 
opettajalle, joka kerää maksun tun-
nin alussa. Kertamaksuista ei saa 
alennuksia. 

¬ĚŠĿūƑĿɠ�ɚǋŕĿ�ȇȄ�Ǆ�ɛ�ƥîĿ�ĚŕþŒĚŕþĿƙîŕĚŠ-
nus on 15 % kurssimaksuista ja 
opiskelija-alennus 10 %. 

JUMPPA

160105k Virkeyttä ja voimaa 
16 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȂ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Kehittää kehon lihasvoimaa ja liik-
kuvuutta monipuolisella ohjelmalla 
sis. musiikin ja välineet. Ryhmä so-
ƎĿĿ�ƙĚŠĿūƑĿɠĿŒþĿƙĿŕŕĚ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160110k Kevyesti kuntoon 
12 t 49 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȂ�ȁȆɠȂȂ�Ȇȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Oman kunnon säilyminen ja mie-
lenvirkeys. Perusliikuntaryhmä so-
pii ikääntyneille sekä uusille liikun-
taa aloittaville. Kertamaksu 5 €. 

160113k Virkeyttä päivään 
16 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȃ�ȄȁɠȂȄ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Kevyttä jumppaa, ei hyppyjä, liik-
keet tehdään pystyasennossa tai 
istuen. Painotus on kehon liikku-
vuuden, lihaskunnon ja tasapainon 
kohentuminen monipuolisella oh-
jelmalla, sis. musiikin ja välineet. 
eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160116k Pihlajaniemen jumppa 
16 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȃȁɠȃȂ�
Pihlajaniemen koulu 
KM Kirsi Pyykkö 
Helppoa ja tehokasta perusjump-
paa ilman vaikeita askelsarjoja, 
vaihtuvalla ohjelmalla ja eri jump-
ƎîǄþŕĿŠĚĿŕŕþ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160141k Niska-hartiajumppa A, 
8 t 32 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɠȂȂ�
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Jumppaliikkeet tehdään pääsään-
töisesti tuolilla istuen. Sopii myös 
liikuntarajoitteisille ja vähän liikun-
taa harrastaneille. Jumppaliikkei-
den ohessa jutellaan päivän pu-
�ĚĚŠîĿ�ĚĿƙƥî��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�Ȅ�ɹ��/Ŀ�
alennuksia. 

160142k Niska-hartiajumppa B, 
8 t 32 € 
ti 10.1.-4.4. klo 11.15-11.45 
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
eƙ��ĚēĚŕŕþ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�Ȅ�ɹ��/Ŀ�îŕĚŠ-
nuksia. 

160144k Kellarpellon kunto-
jumppa 16 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȄȁɠȂȊ�Ȅȁ�
Kellarpellon koulu, sali 
KM Kirsi Pyykkö 
Helppoa ja tehokasta perusjump-
paa ilman vaikeita askelsarjoja 
vaihtuvalla ohjelmalla ja eri jump-
ƎîǄþŕĿŠĚĿŕŕþ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160145k Ukkojumppa 
16 t 62 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȉ�Ȅȁ�
Savonlinnan seurakuntakeskus, 
palloilusali 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Miesten oma jumpparyhmä hurtil-

la huumorilla. Huoltavaa ja terveyt-
tä ylläpitävää fysiojumppaa sis. al-
kulämmittelyn, lihaskunto- ja tasa-
painoliikkeitä ja loppuvenyttelyn. 
Jokainen tekee liikkeet oman kun-
ƥūŠƙî�ŞƭŒîîŠ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160147k Nätkin jumppa  
16 t 64 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Nätkin koulun sali 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Uusi ryhmä. Monipuolista ja 
helppoa jumppaa, myös väli-
neillä. Ota mukaan oma jump-
pa-alusta. Ryhmä sopii kaikille. 
eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160148k Kehon aamujumppa  
16 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȊɠȂȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Yksinkertaista ja tehokasta aamu-
jumppaa helpoin askelin. Liikkeet 
tehdään oman kunnon ja voinnin 
mukaan. Pienet kehon kolotukset 
häviävät ja samalla saat piristys-
tä päivään. Ryhmä sopii erityisesti 
ƙĚŠĿūƑĿɠĿŒþĿƙĿŕŕĚ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160150k Stretching  
lihaskuntotreeni   
20 t 72 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȂȆ�
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Tehokas mutta rauhallinen lihas-
kunto-osuus sekä venyttelyt. Ren-
touttava ja syvävenyttävä kehon-
huoltotunti. 

160151k Kallislahden jumppa  
16 t 67 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȄȁ�Ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȄȁɠȂȊ�Ȅȁ�
Kallislahden koulu, sali 
Ohjaaja Soile Rautsiala 
Liikettä koko kropalle, sisältäen 
aerobisen osuuden, lihaskuntoa 
sekä tärkeät huoltavat harjoitteet. 
Ei vaikeita askelkuvioita. Sisäliikun-
tavarusteet. Ei kertamaksua eikä 
alennuksia. 

160153k Sunnuntaijumppa 
”liikettä koko kropalle”  
16 t 62 € 
ƙƭ�ȂȆ�Ȃ�ɠȂȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȉ�ȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Tehokas ja lihaskuntoa ylläpitä-
vä jumppa rennolla menolla si-
sältäen huoltavat harjoitteet. Ei 
vaikeita askelkuvioita. Ryhmä 
sopii myös pariskunnille. Kerta-
ŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

HIIHTO

160156k Aikuisten tekniikka-
kurssi perinteiselle hiihto- 
tavalle 13 t 52 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȅ�Ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȂȆɠȂȊ�Ȅȁ�
Aholahti, hiihtokeskus 
Kilpahiihtäjä, liikunnanohjaaja  
Aatu Mäkelä 
Uusi kurssi. Oletko kiinnostu-
nut kehittämään hiihtotekniik-
kaasi ja saamaan enemmän ir-
ti omista hiihtolenkeistäsi? Ope-
tellaan kaikki perinteisen hiihto-
tavan tekniikat: tasatyöntö, vuo-
rohiihto ja yksipotkuinen tasa-
työntö. Opit oikeanlaisen voi-
mantuottotekniikan perinteisellä 
hiihtotavalla sekä vuorohiihdon 
ponnistuksen perusperiaatteet, 
jotta onnistuisit hyödyntämään 
suksiesi pito-ominaisuudet 
mahdollisimman hyvin. Teem-
me tunneilla erilaisia harjoittei-
ta ja saat paljon yksilöityä pa-
lautetta ja vinkkejä omaan teke-
miseesi. Kurssi sopii erinomai-
sesti kaiken ikäisille ja kuntoisil-
le hiihdonharrastajille. Mukaan 
tarvitset omat välineet ja sään 
mukaisen varustuksen. Pakkas-
raja -17. Tervetuloa nauttimaan 
hiihdosta! 

Huom! Yksilövalmennusta 
/ohjausta maastohiihtoon  
tai juoksuun :)
Kysy tarjousta!  

ULKOLIIKUNTA

160164k Sauvakävelyä  
9 t 41 € 
ŒĚ�ȉ�Ȅ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȂ�
Talvisalon pururata 
Liikunnanohjaaja, pt Aatu Mäkelä 
Sauvakävely on tavallista käve-
lyä tehokkaampi ja monipuolisem-
pi liikuntamuoto. Se vähentää nis-
ka- ja hartiaseudun jumeja vah-
vistaen samalla ryhtiä tukevia se-
län lihaksia. Kurssilla saat vinkkejä 
ja opit käyttämään sauvoja tehok-
kaasti erilaisten harjoitteiden kaut-
ta. Kurssi on suunnattu jo sauvakä-
velyä harrastaneille sekä lajin aloit-
tamista harkinneille! Tunneille tar-
vitset mukaan omat sauvat! 

KUNTOSALI

160205k Kuntosali  
ti-päivä jatko/alkeet  
16 t 98 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȅ�ȄȁɠȂȆ�Ȅȁ�
KuntoGym 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Harjoittelemme tunnin kuntosali-
laitteilla- ja painoilla kiertoharjoit-
telun muodossa. Harjoittelu kehit-
tää kokonaisvaltaisesti lihaskestä-
vyyttä, mutta tunnilla painotamme 
myös hyvää asennonhallintaa esi-
merkiksi selän, polvien ja hartioi-
den osalta. Ota mukaan vesipullo 
ja tukevat sisäliikuntakengät. Tunti 
sopii niin vasta-alkajille kuin jo hie-
man harjoittelukokemusta omaa-
ville. Sauna ei sisälly hintaan. Ei 
kertamaksua eikä alennuksia. 

KEHONHUOLTO

160301k Kehonhuolto ti-aamu 
vetreyttä kroppaan  
20 t 72 € 
ti 10.1.-4.4. klo 10-11.15  
Linnala-sali, aulakrs 
Liikunnanohjaaja, pt Aatu Mäkelä 
Kiristääkö kroppaasi ja tunnet it-
sesi jäykäksi? Venyttelemme ko-
ko kehon lempeästi lyhyin dynaa-
misin ja pidempikestoisin venytyk-
sin. Keskitymme myös selkärangan 
liikkuvuuteen. Tunti sisältää vaih-
televasti rentouttavia ja tasapainoa 
lisääviä harjoituksia. 

160345k Kehonhuolto  
ke-ilta 16 t 64 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȄȁɝȂȊ�Ȅȁ�
liikuntasali, pohjakrs 
Liikunnanohjaaja (AMK) Han-
na-Mari Hannikainen 
Dynaamisen lämmittelyn jälkeen 
harjoitamme monipuolisesti ko-
ko kehon liikkuvuutta. Harjoitteis-
sa keskitytään parantamaan nivel-
ten liikkuvuutta sekä lihasten elas-
tisuutta. Kehonhuoltotunti koos-
tuu niin dynaamisista kuin staatti-
semmistakin liikkuvuusharjoitteis-
ta, joilla pyritään parantamaan li-
hastasapainoa, ryhtiä ja liikkuvuut-
ta sekä poistamaan kehon ja mie-
len jännityksiä. Harjoitus sisältää 
myös hengitysharjoituksia ja lop-
purentoutuksen.

160305k Kehonhuoltoa  
to-iltapäivä 20 t 72 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȅȆɠȂȈ�
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
Venyttelemme koko kehon sekä ly-
hyin että pidempikestoisin dynaa-
misin venytyksin. Keskitymme hy-
vin myös selkärangan liikkuvuu-
teen. Sisältää vaihtelevasti ren-
touttavia ja tasapainoa lisääviä 
harjoituksia. Tunneilla käytettävät 
välineet ovat jumppakeppi, jump-
pakuminauha ja/tai tennispallo.  

160310k Kehonhuolto  
to-ilta 16 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȃȁɠȂȉ�ȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
Monipuolisesti sekä liikkuvuus- ja 
kehonhallintaliikkeitä että kehoa 
avaavia venytyksiä. Tunneilla käy-
tettävät välineet jumppakeppi ja/tai 
tennispallo. Ryhmä sopii kaiken ta-
soisille liikkujille. 

SYVÄVENYTTELY

160340k Syvävenyttely  
aamupäivä 20 t 76 € 
ŒĚ�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�Ȋ�ȅȆɠȂȂ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Liikkeet tehdään rauhallisesti ja te-
hokkaasti syvävenyttäen. Rentout-
tava kehonhuoltotunti. Ryhmä so-
pii myös seniori-ikäisille. 

Kuntonyrkkeily vahvistaa kehon lihaksia. Kuvaaja Elmeri Härkönen.

YIN-JOOGA

160303k Yin-jooga 20 t 74 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Liikunnanohjaaja (AMK),  
¤Þ¹ȃȁȁ�ŏūūĳîūƎĚƥƥîŏî�
Hanna-Mari Hannikainen 
Yin-jooga on rauhallinen ja palaut-
tava joogaharjoitus, joka rauhoittaa 
kehoa ja mieltä. Lisää liikkuvuutta 
ja lihasten elastisuutta, rauhoittaa 
hermostoa ja aktivoi aineenvaih-
duntaa. Asanoissa viivytään usei-
ta minuutteja, mikä opettaa kehon 
kuuntelua ja läsnäoloa. Ota mu-
kaan oma jumppa-alusta. 

SENIORIJOOGA

160319k Seniorijooga 18 t 79 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃȉ�Ȅ��Œŕū�Ȃȅ�ȄȁɝȂȆ�ȅȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Oƭe��ŏūūĳîūƎĚƥƥîŏî�¤Þ¹ȃȁȁ��
PT Mariya Loginova 
Helppoja liikkeitä, jotka sopivat kai-
ken kuntoisille. Hathajoogaa teh-
dään rauhallisesti lisäten voimaa 
ja samalla parantaen tasapainoa. 
Harjoitukset rentouttavat kehoa ja 
mieltä. Ota mukaasi jooga-alusta 
tai vastaava ja päälle joustava asu. 
¤ǋ�Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�ȄȂ�Ȃ��

160354k Lempeä jooga  
senioreille 20 t 72 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȄ�ȆȁɠȂȆ�ȁȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
"Lempeä jooga" on kehoa elvyttä-
vä ja mieltä rauhoittava, levollinen 
joogahetki. Tunnilla keskitytään se-
län hyvinvointiin, hengityksen ja 
liikkeen rentouteen sekä kehon liik-
kuvuuteen helppojen harjoitteiden 
myötä. Tunti sisältää ohjatun hen-
gitys- ja rentoutusharjoituksen.

KUNDALIINIJOOGA

160328k Kundaliinijooga  
(lauantai) 8 t 36 € 
ŕî�ȃȂ�Ȃ�ɠȂ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȅ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja,  
FM Sari Helena Nyrhinen 
Kundaliinijoogaa kutsutaan usein 
tietoisuuden joogaksi, koska se 
auttaa kohti parempaa itsetunte-
musta. Se on yksi menetelmä, jon-
ka avulla voi oppia tunnistamaan 
sekä mielen että kehon voimava-
rat. Ryhmä sopii ikään, kokoon tai 
kokemukseen katsomatta. Myös 
ŒĚƑƥîŞîŒƙƭŕŕî�ŞƭŒîîŠ�Ȋ�ɹ�ŒĚƑ-
ta. Ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. 

ENERGISOIVA JOOGA 

160329k Energisoiva jooga  
– työpaja 4 t 38 € 
ŕî�ȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ
Linnala-sali, aulakrs 
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja, FM 
Sari Helena Nyrhinen 
Jooga on sekä fyysinen että ener-
giajärjestelmäämme vaikuttava 
harjoitus. Tässä työpajassa harjoit-
telemme energiajärjestelmääm-
me kuuluvien chakrojen tasapaino-
tusta erilaisin joogaharjoittein. Työ-
pajaan kannattaa ottaa mukaan 
muistiinpanovälineet. Voit myös 
kuvata harjoitteita. Ota myös oma 
alusta, pullo lähdevettä, peitto ja 
mukavat vaatteet (kerrospukeu-
tumisella voit säädellä lämpötilan 
vaihteluita). Ei alennuksia. 

ASTANGAJOOGA

160355k Astangajooga  
ti-jatko 24 t 82 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȉ�
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Tuovi Nousiainen 
Jatkokurssi alkeiskurssin käyneil-
le. Dynaaminen harjoitus on koko-
naisvaltainen, lihaskuntoa ja liik-
kuvuutta kehittävä sekä mieltä pi-
ristävä. Ota mukaan joogamat-
to, joustava asu ja loppurentoutus-
ta varten lämpimät vaatteet/ke-
vyt peitto. 

160356k Lempeä astangajooga 
16 t 64 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ�Œŕū�Ȃȉ�ȁȆɠȂȊ�ȁȆ�
liikuntasali, pohjakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 

Sovellettu ja lempeä astangajoo-
gaharjoitus, joka sopii niin astan-
gan alkeet tunteville kuin pidem-
pään jooganneille. Astangajooga-
harjoitus koostuu aurinkoterveh-
dyksistä, seisten ja istuen tehtävis-
tä kehoa avaavista ja vahvistavis-
ta asennoista, selinmakuulla teh-
tävistä rauhoittavista loppuliikkeis-
tä, sekä loppurentoutuksesta. Joo-
gaharjoituksen myötä harjoitamme 
myös keskittymiskykyä, taitoa ren-
toutua ja hengittää vapaasti. 

160350k Lempeä astanga- 
joogan workshop  
5 t 38 € 
ŕî�ȃȉ�Ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
Kurssilla tehdään rauhallises-
ti etenevä, sovellettu astanga-
joogaharjoitus, rentoutushar-
joitus sekä tarkastellaan harjoi-
tuksen eri osa-alueita erilaisten 
oheisharjoitteiden kautta. Ota 
mukaan oma joogamatto, pal-
jon lämmintä vaatetta ja lämmin 
peitto pitkää rentoutusharjoi-
tusta varten, juomapullo ja ha-
lutessasi pientä purtavaa tauol-
le. Ei alennuksia.

VIJNANAJOOGA

160324k Vijnana-jooga alkeet/
jatko 20 t 72 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȈ�ȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Vijnana-joogaopettaja  
Eira Kotoneva
×ĿŏŪĄŠîɠŏūūĳî�ūŠ�ŒūŒūŠîĿƙǄîŕƥîĿ-
nen joogasuuntaus, missä tuodaan 
joogan kaikki eri osa-alueet (hen-
gitysharjoitukset ja asanaharjoitus 
ƙĚŒþ�ŏūūĳîŠ��ŕūƙū�îɛ�ǋ�ƥĚĚŠ���ƙî-
naharjoitukset, jotka pääosin ovat 
klassisia asanoita, harjoitetaan 
omaa kehoa kunnioittaen orgaani-
sesti. Joihinkin joogakertoihin voi 
sisällyttää yin-joogatyyppisiä pi-
dempiä rauhoittavia asanoita. Tä-
mä jooga sopii kaikille ja eikä aiem-
paa kokemusta joogasta tarvita. 

VESIJUMPPA

160401k Vesijumppa 1  
12 t 98 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�
Spahotel Casino, allasosasto 
Ohjaaja Aatu Mäkelä 
Vesijumpan liikkeet ovat yksin-
kertaisia “pehmeässä muodossa”, 
mutta silti tehokkaita. Ryhmä sopii 
myös aloittelijoille. Sauna sisältyy 
hintaan. Ei alennuksia. 

160410k Vesijumppa  
jatkoryhmä 12 t 98 € 
ke 11.1.-5.4. klo 17-17.45  
Spahotel Casino, allasosasto 
Ohjaaja Aatu Mäkelä 
Vesijumppa on vaihtelevaa ja mo-
nipuolista liikuntaa kehon kaikille 
lihaksille. Tämä ryhmä on tarkoitet-
tu vesijumppaa aiemmin harrasta-
neille. Ei alennuksia. 

KUNTONYRKKEILY

160510k Kuntonyrkkeilyn  
jatkoryhmä 20 t 72 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȅȆɠȂȊ�
liikuntasali, pohjakrs 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Jatkoryhmä on tarkoitettu vähin-
ƥþþŠ�ȃ�ŕƭŒƭǄƭūƥƥî�ƥîĿ�îĿĚŞŞĿŠ�ŒƭŠ-
tonyrkkeilyä harrastaneille. Tun-
nit sisältävät tehokasta aerobis-
ta liikuntaa ja vaativampia tekniik-
kaharjoitteita (sparrataan ja lyö-
dään nyrkkeilysäkkiä tai pistehan-
sikkaita).  

160511k Kuntonyrkkeilyn alkeet/
alkeiden jatko 20 t 72 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȊ�ȂȆɠȃȁ�Ȅȁ�
liikuntasali, pohjakrs 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Tunneilla harjoitellaan lyöntiasen-
toa ja -tekniikkaa, sekä pistehans-
koihin ja säkkiin lyömistä. Kunto-
nyrkkeily kuormittaa hermo-lihas-
järjestelmää sekä sydän ja veren-
kiertoelimistöä hyvin monipuoli-
sesti. Tunnit sisältävät keskivarta-
loharjoitteita, pariharjoittelua ja eri-
laisia sykettä nostattavia harjoittei-
ta. (HUOM! Ei otella/sparrata). Uu-
silta osallistujilta vaaditaan vähin-
tään puolen vuoden nyrkkeilytaus-
taa. Ryhmä sopii myös kertaajille. 

LAVIS

180162k Lavis 13 t 78 €    
ƎĚ�ȃȁ�Ȃ�ɠȄȂ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȃȆɠȂȉ�ȃȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Lavis-ohjaaja  
Mariya Loginova 
Lavis eli lavatanssijumppa on 
helppo ja hikinen liikuntamuo-
to, joka perustuu lavatanssias-
keleisiin jumppaliikkeillä höys-
tettynä. Yksin tanssittava. Tans-
seina mm. humppa, valssi, jenk-
ka, rock/jive, cha cha ja samba. 
Tunneilla opit eri tanssien aske-
leiden perusteet. Aiempaa ko-
kemusta tanssimisesta et tarvit-
se. Ota mukaan pyyhe, juoma-
pullo ja sopivat kengät. Ei alen-
nuksia. 

TANSSI

180299k Tiistailattarit 2,  
16 t 67 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȆȁɠȂȉ�Ȇȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Yksin tanssittava jatko-
ryhmä aikaisempaa tanssipohjaa 
omaaville. Alkulämmittelyjen kaut-
ƥî�ŕǋ�ǋĿƙĿĿŠ�ŒūƑĚūĳƑî�ūĿ�ĿŠ�ŕîƥĿŠî-
laisrytmien tahtiin hauskanpitoa 
unohtamatta. Ei alennuksia. 

180300k Tiistailattarit 1,  
16 t 67 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Edistyneempi yksin tanssit-
tava jatkoryhmä aikaisempaa tans-
sipohjaa omaaville. Alkulämmitte-
ŕǋŏĚŠ�Œîƭƥƥî�ŒūƑĚūĳƑî�ūĿ�ĿŠ�ƙĚŒþ�
tekniikkaharjoitteisiin hauskanpitoa 
unohtamatta. Ei alennuksia. 

180301k Torstailattarit 1,  
16 t 67 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȃȁɠȂȂ�ȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Yksin tanssittava kevyem-

pi jatkoryhmä kaikenikäisille ai-
kaisempaa tanssipohjaa omaavil-
le. Alkulämmittelyjen jälkeen lyhyet 
ŒūƑĚūĳƑî�îƥ�ŕîƥĿŠîŕîĿƙƑǋƥŞĿĚŠ�ƥî�-
tiin hauskanpitoa unohtamatta. Ei 
alennuksia. 

180302k Torstailattarit 2,  
16 t 67 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȂ�ȄȁɠȂȃ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssiohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Yksin tanssittava kevyem-
pi jatkoryhmä kaikenikäisille. Al-
kulämmittelyjen jälkeen lyhyet ko-
ƑĚūĳƑî�îƥ�ŕîƥĿŠîŕîĿƙƑǋƥŞĿĚŠ�ƥî�-
tiin hauskanpitoa unohtamatta. Ei 
alennuksia. 

SENIORITANSSI

180314k Senioritanssi  
16 t 62 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȂ�ȄȁɠȂȃ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Senioritanssiohjaaja  
Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Tykkäätkö liikkua musiikin 
tahtiin? Lämpimästi tervetuloa tu-
tustumaan tähän eurooppalaiseen 
liikuntamuotoon! Nimestään huoli-
matta kaikenikäisille mainiosti so-
piva tanssimuoto. Omaa paria ei 
tarvita. Tasapainoa, koordinaatiota, 
sydänterveyttä, muistia, iloa, elä-
myksiä ja yhteisöllisyyttä. Kerta-
ŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

PARITANSSI 

180308k Tanssin tahdit –  
paritanssi jatko  
24 t 78 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȈ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tans-
sin kautta! Perustanssikurssi, jos-
sa syksyn aikana opit lavatansse-
ja rennossa ja iloisessa oppimis-
ympäristössä. Voit myös tulla ker-
taamaan hieman unohtuneita lajeja 
tai muuten vaan hakea varmuutta 
omaan perustekniikkaan mielellään 
oman parin kanssa. Uudet tanssi-
jat, joilla perustanssit hallussa, ter-
vetuloa mukaan! Ei alennuksia.

180309k Lavatanssit tutuksi  
8 t 42 € 
ƥĿ�ȂȂ�ȅ�ɠȃ�Ȇ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssiohjaaja Tuija Penttilä 
Tervetuloa opettelemaan lava-
tansseja oman parin kanssa. 
Tällä kurssilla saat hyvät perus-
taidot kesälavoille. Kurssin pi-
ƥƭƭƙ�ȅ�Ǌ�ȃ�ƥƭŠƥĿî��eƭƑƙƙĿŞîŒƙƭɓ
hlö. Ei alennuksia. 

KANSANTANSSI 

180305k Kansantanssi –  
Hökkyrät 24 t 68 € 
ƙƭ�ȂȆ�Ȃ�ɠȊ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
FM, ohjaaja  
Päivi Potiron 
Ryhmä sopii aloittelijoille ja jonkin 
aikaa tanssineille. Tanssitaan suo-
malaisia kansantansseja ja suoma-
laiseen kansantanssiperinteeseen 
pohjautuvia tansseja. Tavoite pää-
tetään yhdessä kurssilaisten kans-
sa kurssin alussa.

KAUNEUDENHOITO 

160720k Aikuisen naisen 
ihonhoito- ja meikkivinkit  
4 h 39 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɠȈ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȅȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿƥǋŵŕŒ��Ȅ��ŒƑƙ
SKY-kosmetologi  
Mielikki Relander 
Teemaillat sis. freesausta ihon-
hoitoosi ja meikkeihin. Kurssilla 
voidaan myös “päivittää” käyt-
tämäsi meikkivärit. Ota mukaasi 
oma meikkipussi meikkeineen. 
Tuotteita voi myös ostaa opet-
tajalta suoraan, varaa mukaa-
si käteistä. 

Seniorijoogaa. Kuvaaja Elmeri Härkönen..
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LIIKUNTA, HYVINVOINTI JA TANSSI

Liikunnan kurssisuunnittelusta 
vastaa kurssisihteeri 
Jukka Muhonen, 
p. 040 680 3801 tai 
ŏƭŒŒî�Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî���
Facebook: Linnala Liikunta 

Kurssimaksut voi maksaa myös 
seuraavilla maksutavoilla, jolloin 
maksu toimistoon: Smartum, Vi-
rike, TYKY, Ticket Mind & Body, 
E-Passi ja EaZybreak (Kurssin pe-
ruuntuessa emme voi palauttaa 
em. maksutavoilla tehtyjä suorituk-
sia, mutta maksun voi siirtää toi-
seen kurssiin). 

Kertamaksulla liikuntaryhmiin osal-
listuvat ilmoittautuvat kurssin 
opettajalle, joka kerää maksun tun-
nin alussa. Kertamaksuista ei saa 
alennuksia. 

¬ĚŠĿūƑĿɠ�ɚǋŕĿ�ȇȄ�Ǆ�ɛ�ƥîĿ�ĚŕþŒĚŕþĿƙîŕĚŠ-
nus on 15 % kurssimaksuista ja 
opiskelija-alennus 10 %. 

JUMPPA

160105k Virkeyttä ja voimaa 
16 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȂ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Kehittää kehon lihasvoimaa ja liik-
kuvuutta monipuolisella ohjelmalla 
sis. musiikin ja välineet. Ryhmä so-
ƎĿĿ�ƙĚŠĿūƑĿɠĿŒþĿƙĿŕŕĚ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160110k Kevyesti kuntoon 
12 t 49 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȂ�ȁȆɠȂȂ�Ȇȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Oman kunnon säilyminen ja mie-
lenvirkeys. Perusliikuntaryhmä so-
pii ikääntyneille sekä uusille liikun-
taa aloittaville. Kertamaksu 5 €. 

160113k Virkeyttä päivään 
16 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȃ�ȄȁɠȂȄ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Kevyttä jumppaa, ei hyppyjä, liik-
keet tehdään pystyasennossa tai 
istuen. Painotus on kehon liikku-
vuuden, lihaskunnon ja tasapainon 
kohentuminen monipuolisella oh-
jelmalla, sis. musiikin ja välineet. 
eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160116k Pihlajaniemen jumppa 
16 t 62 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȃȁɠȃȂ�
Pihlajaniemen koulu 
KM Kirsi Pyykkö 
Helppoa ja tehokasta perusjump-
paa ilman vaikeita askelsarjoja, 
vaihtuvalla ohjelmalla ja eri jump-
ƎîǄþŕĿŠĚĿŕŕþ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160141k Niska-hartiajumppa A, 
8 t 32 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɠȂȂ�
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Jumppaliikkeet tehdään pääsään-
töisesti tuolilla istuen. Sopii myös 
liikuntarajoitteisille ja vähän liikun-
taa harrastaneille. Jumppaliikkei-
den ohessa jutellaan päivän pu-
�ĚĚŠîĿ�ĚĿƙƥî��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�Ȅ�ɹ��/Ŀ�
alennuksia. 

160142k Niska-hartiajumppa B, 
8 t 32 € 
ti 10.1.-4.4. klo 11.15-11.45 
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
eƙ��ĚēĚŕŕþ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�Ȅ�ɹ��/Ŀ�îŕĚŠ-
nuksia. 

160144k Kellarpellon kunto-
jumppa 16 t 62 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȄȁɠȂȊ�Ȅȁ�
Kellarpellon koulu, sali 
KM Kirsi Pyykkö 
Helppoa ja tehokasta perusjump-
paa ilman vaikeita askelsarjoja 
vaihtuvalla ohjelmalla ja eri jump-
ƎîǄþŕĿŠĚĿŕŕþ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160145k Ukkojumppa 
16 t 62 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȉ�Ȅȁ�
Savonlinnan seurakuntakeskus, 
palloilusali 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Miesten oma jumpparyhmä hurtil-

la huumorilla. Huoltavaa ja terveyt-
tä ylläpitävää fysiojumppaa sis. al-
kulämmittelyn, lihaskunto- ja tasa-
painoliikkeitä ja loppuvenyttelyn. 
Jokainen tekee liikkeet oman kun-
ƥūŠƙî�ŞƭŒîîŠ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160147k Nätkin jumppa  
16 t 64 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Nätkin koulun sali 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Uusi ryhmä. Monipuolista ja 
helppoa jumppaa, myös väli-
neillä. Ota mukaan oma jump-
pa-alusta. Ryhmä sopii kaikille. 
eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160148k Kehon aamujumppa  
16 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȊɠȂȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Yksinkertaista ja tehokasta aamu-
jumppaa helpoin askelin. Liikkeet 
tehdään oman kunnon ja voinnin 
mukaan. Pienet kehon kolotukset 
häviävät ja samalla saat piristys-
tä päivään. Ryhmä sopii erityisesti 
ƙĚŠĿūƑĿɠĿŒþĿƙĿŕŕĚ��eĚƑƥîŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

160150k Stretching  
lihaskuntotreeni   
20 t 72 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȂȆ�
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Tehokas mutta rauhallinen lihas-
kunto-osuus sekä venyttelyt. Ren-
touttava ja syvävenyttävä kehon-
huoltotunti. 

160151k Kallislahden jumppa  
16 t 67 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȄȁ�Ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȄȁɠȂȊ�Ȅȁ�
Kallislahden koulu, sali 
Ohjaaja Soile Rautsiala 
Liikettä koko kropalle, sisältäen 
aerobisen osuuden, lihaskuntoa 
sekä tärkeät huoltavat harjoitteet. 
Ei vaikeita askelkuvioita. Sisäliikun-
tavarusteet. Ei kertamaksua eikä 
alennuksia. 

160153k Sunnuntaijumppa 
”liikettä koko kropalle”  
16 t 62 € 
ƙƭ�ȂȆ�Ȃ�ɠȂȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȉ�ȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen 
Tehokas ja lihaskuntoa ylläpitä-
vä jumppa rennolla menolla si-
sältäen huoltavat harjoitteet. Ei 
vaikeita askelkuvioita. Ryhmä 
sopii myös pariskunnille. Kerta-
ŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

HIIHTO

160156k Aikuisten tekniikka-
kurssi perinteiselle hiihto- 
tavalle 13 t 52 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȅ�Ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȂȆɠȂȊ�Ȅȁ�
Aholahti, hiihtokeskus 
Kilpahiihtäjä, liikunnanohjaaja  
Aatu Mäkelä 
Uusi kurssi. Oletko kiinnostu-
nut kehittämään hiihtotekniik-
kaasi ja saamaan enemmän ir-
ti omista hiihtolenkeistäsi? Ope-
tellaan kaikki perinteisen hiihto-
tavan tekniikat: tasatyöntö, vuo-
rohiihto ja yksipotkuinen tasa-
työntö. Opit oikeanlaisen voi-
mantuottotekniikan perinteisellä 
hiihtotavalla sekä vuorohiihdon 
ponnistuksen perusperiaatteet, 
jotta onnistuisit hyödyntämään 
suksiesi pito-ominaisuudet 
mahdollisimman hyvin. Teem-
me tunneilla erilaisia harjoittei-
ta ja saat paljon yksilöityä pa-
lautetta ja vinkkejä omaan teke-
miseesi. Kurssi sopii erinomai-
sesti kaiken ikäisille ja kuntoisil-
le hiihdonharrastajille. Mukaan 
tarvitset omat välineet ja sään 
mukaisen varustuksen. Pakkas-
raja -17. Tervetuloa nauttimaan 
hiihdosta! 

Huom! Yksilövalmennusta 
/ohjausta maastohiihtoon  
tai juoksuun :)
Kysy tarjousta!  

ULKOLIIKUNTA

160164k Sauvakävelyä  
9 t 41 € 
ŒĚ�ȉ�Ȅ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȂ�
Talvisalon pururata 
Liikunnanohjaaja, pt Aatu Mäkelä 
Sauvakävely on tavallista käve-
lyä tehokkaampi ja monipuolisem-
pi liikuntamuoto. Se vähentää nis-
ka- ja hartiaseudun jumeja vah-
vistaen samalla ryhtiä tukevia se-
län lihaksia. Kurssilla saat vinkkejä 
ja opit käyttämään sauvoja tehok-
kaasti erilaisten harjoitteiden kaut-
ta. Kurssi on suunnattu jo sauvakä-
velyä harrastaneille sekä lajin aloit-
tamista harkinneille! Tunneille tar-
vitset mukaan omat sauvat! 

KUNTOSALI

160205k Kuntosali  
ti-päivä jatko/alkeet  
16 t 98 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȅ�ȄȁɠȂȆ�Ȅȁ�
KuntoGym 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Harjoittelemme tunnin kuntosali-
laitteilla- ja painoilla kiertoharjoit-
telun muodossa. Harjoittelu kehit-
tää kokonaisvaltaisesti lihaskestä-
vyyttä, mutta tunnilla painotamme 
myös hyvää asennonhallintaa esi-
merkiksi selän, polvien ja hartioi-
den osalta. Ota mukaan vesipullo 
ja tukevat sisäliikuntakengät. Tunti 
sopii niin vasta-alkajille kuin jo hie-
man harjoittelukokemusta omaa-
ville. Sauna ei sisälly hintaan. Ei 
kertamaksua eikä alennuksia. 

KEHONHUOLTO

160301k Kehonhuolto ti-aamu 
vetreyttä kroppaan  
20 t 72 € 
ti 10.1.-4.4. klo 10-11.15  
Linnala-sali, aulakrs 
Liikunnanohjaaja, pt Aatu Mäkelä 
Kiristääkö kroppaasi ja tunnet it-
sesi jäykäksi? Venyttelemme ko-
ko kehon lempeästi lyhyin dynaa-
misin ja pidempikestoisin venytyk-
sin. Keskitymme myös selkärangan 
liikkuvuuteen. Tunti sisältää vaih-
televasti rentouttavia ja tasapainoa 
lisääviä harjoituksia. 

160345k Kehonhuolto  
ke-ilta 16 t 64 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�ȄȁɝȂȊ�Ȅȁ�
liikuntasali, pohjakrs 
Liikunnanohjaaja (AMK) Han-
na-Mari Hannikainen 
Dynaamisen lämmittelyn jälkeen 
harjoitamme monipuolisesti ko-
ko kehon liikkuvuutta. Harjoitteis-
sa keskitytään parantamaan nivel-
ten liikkuvuutta sekä lihasten elas-
tisuutta. Kehonhuoltotunti koos-
tuu niin dynaamisista kuin staatti-
semmistakin liikkuvuusharjoitteis-
ta, joilla pyritään parantamaan li-
hastasapainoa, ryhtiä ja liikkuvuut-
ta sekä poistamaan kehon ja mie-
len jännityksiä. Harjoitus sisältää 
myös hengitysharjoituksia ja lop-
purentoutuksen.

160305k Kehonhuoltoa  
to-iltapäivä 20 t 72 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȅȆɠȂȈ�
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
Venyttelemme koko kehon sekä ly-
hyin että pidempikestoisin dynaa-
misin venytyksin. Keskitymme hy-
vin myös selkärangan liikkuvuu-
teen. Sisältää vaihtelevasti ren-
touttavia ja tasapainoa lisääviä 
harjoituksia. Tunneilla käytettävät 
välineet ovat jumppakeppi, jump-
pakuminauha ja/tai tennispallo.  

160310k Kehonhuolto  
to-ilta 16 t 62 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȃȁɠȂȉ�ȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
Monipuolisesti sekä liikkuvuus- ja 
kehonhallintaliikkeitä että kehoa 
avaavia venytyksiä. Tunneilla käy-
tettävät välineet jumppakeppi ja/tai 
tennispallo. Ryhmä sopii kaiken ta-
soisille liikkujille. 

SYVÄVENYTTELY

160340k Syvävenyttely  
aamupäivä 20 t 76 € 
ŒĚ�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�Ȋ�ȅȆɠȂȂ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Liikkeet tehdään rauhallisesti ja te-
hokkaasti syvävenyttäen. Rentout-
tava kehonhuoltotunti. Ryhmä so-
pii myös seniori-ikäisille. 

Kuntonyrkkeily vahvistaa kehon lihaksia. Kuvaaja Elmeri Härkönen.

YIN-JOOGA

160303k Yin-jooga 20 t 74 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Liikunnanohjaaja (AMK),  
¤Þ¹ȃȁȁ�ŏūūĳîūƎĚƥƥîŏî�
Hanna-Mari Hannikainen 
Yin-jooga on rauhallinen ja palaut-
tava joogaharjoitus, joka rauhoittaa 
kehoa ja mieltä. Lisää liikkuvuutta 
ja lihasten elastisuutta, rauhoittaa 
hermostoa ja aktivoi aineenvaih-
duntaa. Asanoissa viivytään usei-
ta minuutteja, mikä opettaa kehon 
kuuntelua ja läsnäoloa. Ota mu-
kaan oma jumppa-alusta. 

SENIORIJOOGA

160319k Seniorijooga 18 t 79 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃȉ�Ȅ��Œŕū�Ȃȅ�ȄȁɝȂȆ�ȅȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Oƭe��ŏūūĳîūƎĚƥƥîŏî�¤Þ¹ȃȁȁ��
PT Mariya Loginova 
Helppoja liikkeitä, jotka sopivat kai-
ken kuntoisille. Hathajoogaa teh-
dään rauhallisesti lisäten voimaa 
ja samalla parantaen tasapainoa. 
Harjoitukset rentouttavat kehoa ja 
mieltä. Ota mukaasi jooga-alusta 
tai vastaava ja päälle joustava asu. 
¤ǋ�Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�ȄȂ�Ȃ��

160354k Lempeä jooga  
senioreille 20 t 72 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȄ�ȆȁɠȂȆ�ȁȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
"Lempeä jooga" on kehoa elvyttä-
vä ja mieltä rauhoittava, levollinen 
joogahetki. Tunnilla keskitytään se-
län hyvinvointiin, hengityksen ja 
liikkeen rentouteen sekä kehon liik-
kuvuuteen helppojen harjoitteiden 
myötä. Tunti sisältää ohjatun hen-
gitys- ja rentoutusharjoituksen.

KUNDALIINIJOOGA

160328k Kundaliinijooga  
(lauantai) 8 t 36 € 
ŕî�ȃȂ�Ȃ�ɠȂ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȅ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja,  
FM Sari Helena Nyrhinen 
Kundaliinijoogaa kutsutaan usein 
tietoisuuden joogaksi, koska se 
auttaa kohti parempaa itsetunte-
musta. Se on yksi menetelmä, jon-
ka avulla voi oppia tunnistamaan 
sekä mielen että kehon voimava-
rat. Ryhmä sopii ikään, kokoon tai 
kokemukseen katsomatta. Myös 
ŒĚƑƥîŞîŒƙƭŕŕî�ŞƭŒîîŠ�Ȋ�ɹ�ŒĚƑ-
ta. Ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. 

ENERGISOIVA JOOGA 

160329k Energisoiva jooga  
– työpaja 4 t 38 € 
ŕî�ȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ
Linnala-sali, aulakrs 
Hyvinvointi- ja joogaohjaaja, FM 
Sari Helena Nyrhinen 
Jooga on sekä fyysinen että ener-
giajärjestelmäämme vaikuttava 
harjoitus. Tässä työpajassa harjoit-
telemme energiajärjestelmääm-
me kuuluvien chakrojen tasapaino-
tusta erilaisin joogaharjoittein. Työ-
pajaan kannattaa ottaa mukaan 
muistiinpanovälineet. Voit myös 
kuvata harjoitteita. Ota myös oma 
alusta, pullo lähdevettä, peitto ja 
mukavat vaatteet (kerrospukeu-
tumisella voit säädellä lämpötilan 
vaihteluita). Ei alennuksia. 

ASTANGAJOOGA

160355k Astangajooga  
ti-jatko 24 t 82 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȉ�
liikuntasali, pohjakrs 
Ohjaaja Tuovi Nousiainen 
Jatkokurssi alkeiskurssin käyneil-
le. Dynaaminen harjoitus on koko-
naisvaltainen, lihaskuntoa ja liik-
kuvuutta kehittävä sekä mieltä pi-
ristävä. Ota mukaan joogamat-
to, joustava asu ja loppurentoutus-
ta varten lämpimät vaatteet/ke-
vyt peitto. 

160356k Lempeä astangajooga 
16 t 64 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ�Œŕū�Ȃȉ�ȁȆɠȂȊ�ȁȆ�
liikuntasali, pohjakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 

Sovellettu ja lempeä astangajoo-
gaharjoitus, joka sopii niin astan-
gan alkeet tunteville kuin pidem-
pään jooganneille. Astangajooga-
harjoitus koostuu aurinkoterveh-
dyksistä, seisten ja istuen tehtävis-
tä kehoa avaavista ja vahvistavis-
ta asennoista, selinmakuulla teh-
tävistä rauhoittavista loppuliikkeis-
tä, sekä loppurentoutuksesta. Joo-
gaharjoituksen myötä harjoitamme 
myös keskittymiskykyä, taitoa ren-
toutua ja hengittää vapaasti. 

160350k Lempeä astanga- 
joogan workshop  
5 t 38 € 
ŕî�ȃȉ�Ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
KM, ohjaaja Elina Mathieson 
Kurssilla tehdään rauhallises-
ti etenevä, sovellettu astanga-
joogaharjoitus, rentoutushar-
joitus sekä tarkastellaan harjoi-
tuksen eri osa-alueita erilaisten 
oheisharjoitteiden kautta. Ota 
mukaan oma joogamatto, pal-
jon lämmintä vaatetta ja lämmin 
peitto pitkää rentoutusharjoi-
tusta varten, juomapullo ja ha-
lutessasi pientä purtavaa tauol-
le. Ei alennuksia.

VIJNANAJOOGA

160324k Vijnana-jooga alkeet/
jatko 20 t 72 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȈ�ȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Vijnana-joogaopettaja  
Eira Kotoneva
×ĿŏŪĄŠîɠŏūūĳî�ūŠ�ŒūŒūŠîĿƙǄîŕƥîĿ-
nen joogasuuntaus, missä tuodaan 
joogan kaikki eri osa-alueet (hen-
gitysharjoitukset ja asanaharjoitus 
ƙĚŒþ�ŏūūĳîŠ��ŕūƙū�îɛ�ǋ�ƥĚĚŠ���ƙî-
naharjoitukset, jotka pääosin ovat 
klassisia asanoita, harjoitetaan 
omaa kehoa kunnioittaen orgaani-
sesti. Joihinkin joogakertoihin voi 
sisällyttää yin-joogatyyppisiä pi-
dempiä rauhoittavia asanoita. Tä-
mä jooga sopii kaikille ja eikä aiem-
paa kokemusta joogasta tarvita. 

VESIJUMPPA

160401k Vesijumppa 1  
12 t 98 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȂȆɠȂȈ�
Spahotel Casino, allasosasto 
Ohjaaja Aatu Mäkelä 
Vesijumpan liikkeet ovat yksin-
kertaisia “pehmeässä muodossa”, 
mutta silti tehokkaita. Ryhmä sopii 
myös aloittelijoille. Sauna sisältyy 
hintaan. Ei alennuksia. 

160410k Vesijumppa  
jatkoryhmä 12 t 98 € 
ke 11.1.-5.4. klo 17-17.45  
Spahotel Casino, allasosasto 
Ohjaaja Aatu Mäkelä 
Vesijumppa on vaihtelevaa ja mo-
nipuolista liikuntaa kehon kaikille 
lihaksille. Tämä ryhmä on tarkoitet-
tu vesijumppaa aiemmin harrasta-
neille. Ei alennuksia. 

KUNTONYRKKEILY

160510k Kuntonyrkkeilyn  
jatkoryhmä 20 t 72 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȅȆɠȂȊ�
liikuntasali, pohjakrs 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Jatkoryhmä on tarkoitettu vähin-
ƥþþŠ�ȃ�ŕƭŒƭǄƭūƥƥî�ƥîĿ�îĿĚŞŞĿŠ�ŒƭŠ-
tonyrkkeilyä harrastaneille. Tun-
nit sisältävät tehokasta aerobis-
ta liikuntaa ja vaativampia tekniik-
kaharjoitteita (sparrataan ja lyö-
dään nyrkkeilysäkkiä tai pistehan-
sikkaita).  

160511k Kuntonyrkkeilyn alkeet/
alkeiden jatko 20 t 72 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȊ�ȂȆɠȃȁ�Ȅȁ�
liikuntasali, pohjakrs 
Liikunnanohjaaja Aatu Mäkelä 
Tunneilla harjoitellaan lyöntiasen-
toa ja -tekniikkaa, sekä pistehans-
koihin ja säkkiin lyömistä. Kunto-
nyrkkeily kuormittaa hermo-lihas-
järjestelmää sekä sydän ja veren-
kiertoelimistöä hyvin monipuoli-
sesti. Tunnit sisältävät keskivarta-
loharjoitteita, pariharjoittelua ja eri-
laisia sykettä nostattavia harjoittei-
ta. (HUOM! Ei otella/sparrata). Uu-
silta osallistujilta vaaditaan vähin-
tään puolen vuoden nyrkkeilytaus-
taa. Ryhmä sopii myös kertaajille. 

LAVIS

180162k Lavis 13 t 78 €    
ƎĚ�ȃȁ�Ȃ�ɠȄȂ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȃȆɠȂȉ�ȃȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Lavis-ohjaaja  
Mariya Loginova 
Lavis eli lavatanssijumppa on 
helppo ja hikinen liikuntamuo-
to, joka perustuu lavatanssias-
keleisiin jumppaliikkeillä höys-
tettynä. Yksin tanssittava. Tans-
seina mm. humppa, valssi, jenk-
ka, rock/jive, cha cha ja samba. 
Tunneilla opit eri tanssien aske-
leiden perusteet. Aiempaa ko-
kemusta tanssimisesta et tarvit-
se. Ota mukaan pyyhe, juoma-
pullo ja sopivat kengät. Ei alen-
nuksia. 

TANSSI

180299k Tiistailattarit 2,  
16 t 67 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȆȁɠȂȉ�Ȇȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Yksin tanssittava jatko-
ryhmä aikaisempaa tanssipohjaa 
omaaville. Alkulämmittelyjen kaut-
ƥî�ŕǋ�ǋĿƙĿĿŠ�ŒūƑĚūĳƑî�ūĿ�ĿŠ�ŕîƥĿŠî-
laisrytmien tahtiin hauskanpitoa 
unohtamatta. Ei alennuksia. 

180300k Tiistailattarit 1,  
16 t 67 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Edistyneempi yksin tanssit-
tava jatkoryhmä aikaisempaa tans-
sipohjaa omaaville. Alkulämmitte-
ŕǋŏĚŠ�Œîƭƥƥî�ŒūƑĚūĳƑî�ūĿ�ĿŠ�ƙĚŒþ�
tekniikkaharjoitteisiin hauskanpitoa 
unohtamatta. Ei alennuksia. 

180301k Torstailattarit 1,  
16 t 67 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȃȁɠȂȂ�ȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Yksin tanssittava kevyem-

pi jatkoryhmä kaikenikäisille ai-
kaisempaa tanssipohjaa omaavil-
le. Alkulämmittelyjen jälkeen lyhyet 
ŒūƑĚūĳƑî�îƥ�ŕîƥĿŠîŕîĿƙƑǋƥŞĿĚŠ�ƥî�-
tiin hauskanpitoa unohtamatta. Ei 
alennuksia. 

180302k Torstailattarit 2,  
16 t 67 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȂ�ȄȁɠȂȃ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssiohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Yksin tanssittava kevyem-
pi jatkoryhmä kaikenikäisille. Al-
kulämmittelyjen jälkeen lyhyet ko-
ƑĚūĳƑî�îƥ�ŕîƥĿŠîŕîĿƙƑǋƥŞĿĚŠ�ƥî�-
tiin hauskanpitoa unohtamatta. Ei 
alennuksia. 

SENIORITANSSI

180314k Senioritanssi  
16 t 62 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȂ�ȄȁɠȂȃ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Senioritanssiohjaaja  
Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tanssin 
kautta! Tykkäätkö liikkua musiikin 
tahtiin? Lämpimästi tervetuloa tu-
tustumaan tähän eurooppalaiseen 
liikuntamuotoon! Nimestään huoli-
matta kaikenikäisille mainiosti so-
piva tanssimuoto. Omaa paria ei 
tarvita. Tasapainoa, koordinaatiota, 
sydänterveyttä, muistia, iloa, elä-
myksiä ja yhteisöllisyyttä. Kerta-
ŞîŒƙƭ�ȇ�ɹ��

PARITANSSI 

180308k Tanssin tahdit –  
paritanssi jatko  
24 t 78 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȈ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssinohjaaja Tuija Penttilä 
Kehollista hyvinvointia tans-
sin kautta! Perustanssikurssi, jos-
sa syksyn aikana opit lavatansse-
ja rennossa ja iloisessa oppimis-
ympäristössä. Voit myös tulla ker-
taamaan hieman unohtuneita lajeja 
tai muuten vaan hakea varmuutta 
omaan perustekniikkaan mielellään 
oman parin kanssa. Uudet tanssi-
jat, joilla perustanssit hallussa, ter-
vetuloa mukaan! Ei alennuksia.

180309k Lavatanssit tutuksi  
8 t 42 € 
ƥĿ�ȂȂ�ȅ�ɠȃ�Ȇ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
Tanssiohjaaja Tuija Penttilä 
Tervetuloa opettelemaan lava-
tansseja oman parin kanssa. 
Tällä kurssilla saat hyvät perus-
taidot kesälavoille. Kurssin pi-
ƥƭƭƙ�ȅ�Ǌ�ȃ�ƥƭŠƥĿî��eƭƑƙƙĿŞîŒƙƭɓ
hlö. Ei alennuksia. 

KANSANTANSSI 

180305k Kansantanssi –  
Hökkyrät 24 t 68 € 
ƙƭ�ȂȆ�Ȃ�ɠȊ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�
Linnala-sali, aulakrs 
FM, ohjaaja  
Päivi Potiron 
Ryhmä sopii aloittelijoille ja jonkin 
aikaa tanssineille. Tanssitaan suo-
malaisia kansantansseja ja suoma-
laiseen kansantanssiperinteeseen 
pohjautuvia tansseja. Tavoite pää-
tetään yhdessä kurssilaisten kans-
sa kurssin alussa.

KAUNEUDENHOITO 

160720k Aikuisen naisen 
ihonhoito- ja meikkivinkit  
4 h 39 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɠȈ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȅȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿƥǋŵŕŒ��Ȅ��ŒƑƙ
SKY-kosmetologi  
Mielikki Relander 
Teemaillat sis. freesausta ihon-
hoitoosi ja meikkeihin. Kurssilla 
voidaan myös “päivittää” käyt-
tämäsi meikkivärit. Ota mukaasi 
oma meikkipussi meikkeineen. 
Tuotteita voi myös ostaa opet-
tajalta suoraan, varaa mukaa-
si käteistä. 

Seniorijoogaa. Kuvaaja Elmeri Härkönen..
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KÄDENTAIDOT JA KOTITALOUS

Kurssisuunnittelu ja lisätiedot 
Merja Kuismanen, 
p. 040 6803808 tai 
merja.kuismanen@linnala.fI

150105k Perinnekäsityöt
 30 t 80 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja Marita Finer 
Tule opettelemaan perinteinen kä-
sityötekniikka tai kertaamaan ja 
täydentämään aiemmin opittua. 
Aiheina nypläys ja neulakinnastek-
niikka. Lisäksi pitsin kiinnitystä ja 
sisustus- ja käyttötekstiilejä kierrä-
tyspitseistä. 

150110k Koukuttavia 
lankatöitä 12 t 39 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɠȃȂ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
îƙŒîƑƥĚŕƭŕŒ�Ȅ�ŒƑƙ�
Artenomi Anu Redsven 
Tekniikkana mosaiikkivirkkaus. Ota 
mukaasi kaksi eriväristä puuvil-
lalankaa ja niihin sopiva virkkuu-
koukku. Ei alennuksia.

150115k Jääpalavärjäys 
12 t 42 € 
Şî�ȂȄ�Ȅ��Şî�ȃȁ�Ȅ��ŒĚ�ȃȃ�Ȅ��ŏî�
Şî�ȃȈ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
îƙŒîƑƥĚŕƭŕŒ�Ȅ�ŒƑƙ�
Artesaani Merja Kuismanen 
Värjätään puuvilla- tai pellavakan-
kaita kylmäreaktiiviväreillä esim. 
mandala- ja spiraalikuvioilla. Lop-

putulos aina mukava yllätys. Ei 
alennuksia.

150203k Huonekalujen verhoilu/
entisöinti, Savonlinna 44 t 142 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȄȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
Verhoomo Milli 
Artenomi Jaana Lundberg 
Perinteistä ja teollista verhoilua, ir-
tohuppujen ompelua. Pienet pin-
takäsittelyt uusille ja vanhoille ka-
lusteille: petsaus, lakkaus, maalaus, 
kalkkimaalaus ja ootraus. Mahdol-
lisuus valmistaa omia öljymaaleja 
pigmenteillä. Materiaali- ja työvä-
linehankinnat voi tehdä opettajan 
kautta. Ei alennuksia. 

150205k Tekninen työ A,  
36 t 114 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�¬îŞĿĚēƭ��
C-rakennus, Rakennusosasto 
Tuntiopettaja Katja Riski 
Käyttö- ja koriste-esineiden val-
mistusta oppilaiden omien suunni-
telmien pohjalta. Materiaalina puu. 
Opiskelijat vastaavat itse materiaa-
likustannuksista. Ei alennuksia. 

150210k Tekninen työ B,  
36 t 114 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�¬îŞĿĚēƭ��
C-rakennus, Rakennusosasto 
Puuseppämestari Raimo Viinanen 
Käyttö- ja koriste-esineiden val-
mistusta oppilaiden omien suunni-
telmien pohjalta. Materiaalina puu. 

Opiskelijat vastaavat itse materiaa-
likustannuksista. Ei alennuksia. 

ERIKOISTEKNIIKAT

150320k Hopeakorukurssi  
12 t 60 € 
ŕî�ȃȂ�Ȃ��ŏî�ƙƭ�ȃȃ�Ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ�
îƙŒîƑƥĚŕƭŕŒ�Ȅ�ŒƑƙ�
Seppä Teppo Nousiainen 
eƭƑƙƙĿŕŕî�ǄîŕŞĿƙƥĚƥîîŠ�ȊȃȆ��ūƎĚîƙ-
ta riipus, sormus tai korvakorut (tai 
koko setti). Opettajalla kaikki työ-
välineet, hopealevy tai -lanka os-
tetaan kurssilla valitun työn mu-
kaan (ota pankkikortti tai käteis-
tä). Voit tutustua korukurssieni töi-
hin fb: seppä Teppo Nousiainen. 
~ƥî�Şǋŵƙ�ŞƭŒîîƙĿ�ĚǄþþƥ�ɚƥîƭŒū�Ȅȁ�
min/pv). Ei alennuksia.

KÄDENTAITOJEN 
LYHYTKURSSIT 

Artesaani Teija Louhelainen. Seu-
raavat lyhytkurssit järjestetään yh-
teistyössä Taito Itä-Suomi ry:n 
kanssa Taito Shopissa, os. Puis-
tokatu 7. Materiaalit ostetaan Tai-
to Shopista, ellei kurssin kohdalla 
muuta mainita. Lyhytkursseista ei 
myönnetä alennuksia.

150305k Pehmolelut virkaten  
9 t 33 € 
ŒĚ�ȉ�Ȅ��ȂȆ�Ȅ��ŏî�ȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ�
Taito Shop 
Artesaani Mirja Holappa 
Valmista veikeä pehmolelu virka-
ten. Mallikappaleet nähtävissä Tai-
ƥū�¬�ūƎĿƙƙî�ȃȂ�Ȃ��îŕŒîĚŠ��eƭƑƙƙĿ�ƙū-
pii perusvirkkaustaidot omaavalle.

150310k Ovikoriste metallilan-
gasta ja luonnonmateriaaleista 
6 t 22 € 
ŒĚ�Ȇ�ȅ��ŏî�Ȃȃ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ�
Taito Shop 
Artesaani Mirja Holappa 
Valmista kaunis ovikoriste oveen 
tai puutarhaan. Materiaaleina 
kranssissa käytetään metallilankaa 
ja luonnonmateriaaleja. Kurssi sopii 
myös aloittelijoille.

150311k Mosaiikkipöydät ja  
tarjottimet 9 t 33 € 
ŒĚ�ȂȊ�ȅ��ȃȇ�ȅ��ŏî�Ȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ�
Taito Shop 
Artesaani Mirja Holappa 
Tuo kauneutta kotiin mosaiikki si-
sustustuotteilla. Uudista vanha 
pöytä tai tarjotin mosaiikilla tai ti-
laa meiltä sopivankokoinen pöy-
tälevy ja päällystä se mieleisil-
lä mosaiikinpalasilla, näin saat var-
masti pitkäikäisen ja yksilöllisen 
pöydän kotiin tai puutarhaan. Pala 
palalta edistyvä työ on terapeuttis-
ta ja vie ajatukset pois arjen kiireis-

tä ja huolista. Yllättävän nopeasti 
etenevä työ palkitsee. Ilmoitathan 
¹îĿƥū�¬�ūƎĿĿŠ�Şî�Ȅ�ȅ��ŞĚŠŠĚƙƙþ�
väritoiveesi ja haluatko valmistaa 
pöydän vai tarjottimen, niin ennä-
tämme tilata mieleisesi tarvikkeet 
kurssille. Kurssi sopii myös aloitte-
lijoille. Mallikappaleet nähtävissä 
¹îĿƥū�¬�ūƎĿƙƙî�ȃȂ�Ȃ��îŕŒîĚŠ�

KOTITALOUS

120121k Maukas tammikuu- 
ruokakurssi 4 t 28 € 
ŕî�ȃȂ�Ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ
opetuskeittiö, aulakrs 
Kotitalousopettaja Marika Pesonen 
Valmistetaan yhdessä keväinen lou-
nasbuffet. Valmistamme mm. erilai-
sia salaatteja, alkupaloja, suolaisia ja 
makeita leivonnaisia, jotka nautitaan 
lopuksi yhdessä ruokaillen. Ota mu-
kaasi esiliina ja omia rasioita. Viim. 
ĿŕŞ��ƎĚ�ȂȄ�Ȃ��eƭƑƙƙĿŞîŒƙƭ�ƙĿƙþŕƥþþ�
tarvikemaksun. Ei alennuksia.

Kansakoulun kaksikon kokki-
kurssit. Seuraa ilmoittelua.
Luvassa mm. pihvinpaistoa, lähi-
ruokaa, jälkiruokaa, burgereita ym.

YHTEISKUNTA JA KANSALAISTAIDOT

Kurssisuunnittelusta vastaa 
kurssisihteeri Jukka Muhonen 
p. 040 6803801 tai 
ŏƭŒŒî�Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

YLEISLUENNOT/
TIETOISKUT

220186k Kotitapaturmien 
ennaltaehkäisy (seniori-ikäisille)  
ƥū�Ȃȃ�Ȃ��Œŕū�ȂȄ�ɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
Sairaanhoitaja Gunilla Muhonen 

220188k 72 tunnin 
varautuminen / Pelastustoimi  
ƥū�ȂȊ�Ȃ��Œŕū�ȂȄ�ɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Palotarkastaja Juha Kauppinen 
Luento pohjautuu kotitalouksien 
Ȉȃ�ƥƭŠŠĿŠ�ǄîƑîƭƥƭŞĿƙƙƭūƙĿƥƭŒƙĚŠ�
ympärille. Luennolla käsitellään ko-
titalouksien omatoimista varautu-
mista mm. miten pitkittyneeseen 
sähkökatkoon tai vedenjakeluhäi-
riöön olisi hyvä varautua sekä krii-
sitilanteisiin. Keskustelaan kodin 
turvallisuudesta ja omatoimisesta 
varautumisesta, ja opitaan löytä-
mään kotitalouden turvallisuutta ja 
varautumista edistäviä asioita.  

220190k Mielenterveysluento  
ƥū�ȃȇ�Ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Sairaanhoitaja Päivi Tavi 
Yhteistyössä Savonlinnan Sydän-
yhdistys ry 

220192k Velkaneuvonta  
ƥū�ȃ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Talous- ja velkaneuvoja 
Petteri Suominen 
Ajankohtaisia asioita taloudes-
ta, velkaantumisesta ja ulosotos-
ta. Luennoitsijana myös ennakoi-
van talousneuvonnan asiantunti-
ja Riina Koskinen. Yhteistyössä oi-
keusaputoimi. 

220194k Korjausrakentaminen  
ƥū�Ȋ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
korjausneuvoja Ismo Kortman 
Yhteistyössä vanhustyön Etelä-Sa-
von keskusliitto 

220196k Kuule ja muista  
ƥū�ȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
 Linnala-sali, aulakrs 
Hankevastaava Tiina Ahonen 
Yhteistyössä kuule ja muista -han-
ke, Kuuloliitto ry, Etelä-Savon 
Muistiluotsi. Savonlinnan Muistiyh-
distys, Savonlinnan kuuloyhdistys.

220198k Ikääntyvien kodin  
turvallisuus 
ƥū�Ȋ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen 

220202k OLKA-toiminta  
Savonlinnassa  
ƥū�Ȅȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Hankekoordinaattori Mirja Turkka 
Koordinoitua järjestö- ja vapaaeh-
toistoimintaa sairaalassa. 

220203k Unen merkitys  
hyvinvoinnille 
¹ū�ȇ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs
Anneli Wilska, Savonlinnan  
Sydänyhdistys ry

220204k Muistisairaan arvokas 
kohtaaminen 
ƥū�ȃȁ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Yhteistyössä Etelä-Savon muisti-
luotsi ja Savonlinnan muistiyhdistys. 

220206k Ikääntyvien palvelut 
hyvinvointialue Eloisalla
ƥū�ȃȈ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Sosiaaliohjaaja Auli Taskinen 

MUUT TAPAHTUMAT 

220210k Ystävänpäivän laulelot  
ƥū�Ȃȇ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
Musiikinopettaja Maija Keskinen 

220211k Hyvän mielen 
päivätanssit 
ƥū�ȃ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Säestäjä Vesa Pulkkinen 
Yhteistyössä Etelä-Savon muisti-
luotsi, Savonlinnan muistiyhdistys, 
Hyvinvointialue Eloisa 

220212k Muotinäytös ja  
yhteislaulutilaisuus  
ƥū�ȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Muotinäytöksessä malleina Lin-
nalan vapaaehtoistyössä toimivia. 
Yhteistyössä Senior shop vaate-
kauppa. Lisäksi yhteislaulua säes-
täjänä Maija Keskinen 

VESIENHOITO

220203k Vesienhoito,  
Pro Puruvesi 
ƥū�ȃȄ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Pro Puruvesi, puheenjohtaja  
Reijo Jantunen 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan 
vesienhoidosta ja Pro Puruveden 
toiminnasta.

EU-TOIMINTA

220203k Ajankohtaista  
Euroopan parlamentista 
Şî�Ȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�
luentosali, aulakrs
Pete Pakarinen, lehdistöneuvon-
antaja Euroopan parlamentin 
EPP-ryhmässä. 
Kun EU sanoo jotain, niin kuka oi-
keastaan sanoo? Mistä erottaa 
mielipiteet lainsäädännöstä? Yleis-
esittely Euroopan Parlamentin toi-
minnasta ja sen suhteesta muihin 
/ÀɠĿŠƙƥĿƥƭƭƥĿūĿ�ĿŠ�ɝ�ŒūŞĿƙƙĿūūŠ�ŏî�
ŠĚƭǄūƙƥūūŠ�ɝ�ƙĚŒþ�Œîƥƙîƭƙ�îŏîŠ-
kohtaisiin kysymyksiin.

LAKIASIAT 

220190k Edunvalvonta & edun-
valvontavaltuutus (ilta) 2 t 10 € 
ŒĚ�ȂȆ�ȃ�Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȅȆ�
luentosali, aulakrs 
Varatuomari Toni Andersin 
Ikääntyvän ihmisen edunvalvon-
ta suhteessa edunvalvontavaltakir-
jalla järjestettyyn henkilökohtais-
ten asioiden hoitoon sekä edunval-
vontavaltakirjan laatiminen ja siinä 
huomioitavat seikat. Luento sisäl-
tää monisteet läpikäytävien asioi-
den pääkohdista.

SIJOITTAMINEN

220180k Sijoittamisen jatko-
kurssi 9 t 42 € 
ƥū�ȃȇ�Ȃ�ɠȂȇ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȅȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Savonlinnan osakesäästäjien sih-
teeri Sirkku Liimatainen 
Kun olet suorittanut sijoittamisen 
peruskurssin, tai kun sijoittamisen 
perusasiat ovat hallussa, on aika 
syventää sijoitusosaamista. Kurs-
silla tutustutaan salkun rakentami-
seen ja hallinnointiin, tehdään sy-
väsukellus korkosijoittamisen maa-
ilmaan ja tutustutaan erilaisiin tun-
nuslukuihin, jotka helpottavat par-
haiden rahastojen löytämisessä. 
Tämän lisäksi tutustutaan verojen 
suunnittelun perusasioihin. Kurs-
si on varsin käytännönläheinen ja 
opit voidaan hyödyntää suoraan 
omassa sijoitustoiminnassa. Ko-
koontumiskertoja 4. Aiheet: 1.Sijoi-
tussalkun rakentaminen ja salkun 
�îŕŕĿŠƥîî��ȃ�¹ƭŠŠƭƙŕƭŒƭŏî�Ƒî�îƙƥū-
ƙĿŏūĿƥƥîŏîŠ�îǄƭŒƙĿ��Ȅ�eūƑŒūƙĿŏūĿƥƥî-
minen ja korkorahastojen tuotto-
ajurit. 4 Verojen suunnittelu. Yh-

teistyössä: Suomen Osakesäästä-
jät. Ei alennuksia. 

RETKI 

Kurkistuksia kotiseutuun  
-retki – Savonlinnasta  
Wanhaan Puhokseen 
ŕî�ȃȈ�Ȇ��Œŕū�ȊɠȂȇ�
Savonlinnan oppaat ry 
Päiväretkellä tutustutaan Savo- 
Karjalan rajaseudun historiaan ja 
perinteisiin. Vierailukohteita ovat 
Raikuun kanava, Juhanantupa 
Hummovaarassa, Wanha Puhos ja 
Koivikon kartano. Retken hintaan 
sisältyy lounas ja kahvit. Ilmoittau-
ƥƭŞĿŠĚŠ�ƑĚƥŒĚŕŕĚ�Şî�ȇ�Ȅ��Œŕū�Ȋ�ȁȁ�
alkaen Yhteistyössä: Savonlinnan 
oppaat ry ja Pyhän Olavin Kilta ry.

JÄRJESTYKSEN-
VALVONTA

210110k Järjestyksenvalvojan 
peruskurssi 40 t 238 € 
ŕîɠƙƭ�ȅ�ɠȆ�ȃ�ŏî�ȂȉɠȂȊ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȇ�
luentosali, aulakrs 
Järjestyksenvalvojakouluttaja  
Matti Korhonen 
Järjestyksenvalvojan peruskoulu-
tuksen tavoitteena on antaa val-
miudet toimia järjestyksenvalvojana 
järjestyksenvalvojista annetun lain 
tarkoittamissa tilaisuuksissa: ylei-
nen kokous ja yleisötilaisuus, ma-
joitus- ja ravitsemisliikkeet, leirintä-
alueet ja matkustaja-alukset. Kurs-
si sisältää luentoja, käytännönhar-
joituksia, itseopiskelua ja kirjallisen 
teoriakokeen. Kurssilla noudatetaan 
ȄȂ�Ȅ�ȃȁȂȉ�ƎþĿǄĿƥĚƥƥǋþ�ŒūƭŕƭƥƭƙŞî-
teriaalia. Vastuukouluttajana toimii 
Matti Korhonen. Koulutusmateriaa-
li jaetaan tulosteena kurssin alus-
sa (Poliisin nettisivuilta on poistettu 
kurssimateriaali). Peruskurssin hy-
väksytysti suorittanut saa todistuk-
sen, jonka myötä voi hakea järjes-
tyksenvalvojan korttia poliisilaitok-
selta. Kortti on voimassa 5 vuotta. 
eƭƑƙƙĿ�ŒūŒūūŠƥƭƭ�ŕî�ȅ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȇ��
ƙƭ�Ȇ�ȃ�Œŕū�ȉɠȂȇ��ŏî�ŕî�Ȃȉ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȇ�
ŏî�ƙƭ�ȂȊ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȆ��ƙĚŒþ�ŕĿƙþŒ-
ƙĿ�/�ɠūƙĿū�ƥū�Ȋ�ȃ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ��
¡ĚŕîƙƥƭƙūƙĿū�Œŕū�ȂȈɠȃȁ�ȅȆ�ƎǄ�
avoinna. Kurssilta ei sallita poissa-
oloja. Ei alennuksia. Lisätiedot Jukka 
qƭ�ūŠĚŠ�Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁȄȉȁȂ��

210105k Järjestyksenvalvojan 
kertauskoulutus 8 t 70 € 
ŕî�ȃȆ�Ȅ��Œŕū�ȉɠȂȇ�
luentosali, aulakrs 
Järjestyksenvalvojakouluttaja  
Matti Korhonen 
Järjestyksenvalvojan kertauskoulu-

tuksella voit päivittää myös jo van-
hentuneen kortin, mikäli olet suo-
ƑĿƥƥîŠƭƥ�ƎĚƑƭƙŒƭƑƙƙĿŠ�Ȃ�Ȅ�ȃȁȁȈ�ŏþŕ-
ŒĚĚŠ�ɚȄȃ�ƥɛ��OƭūŞĿūĿƥ�îŠ�ĚŠŠĚŠ�
kurssille ilmoittautumista, että mi-
käli olet suorittanut peruskurssin 
ĚŠŠĚŠ�Ȃ�Ȅ�ȃȁȁȈ��ĚĿ�ŒūƑƥƥĿ�ƙîî�ūŕŕî�
vanhentunut saadaksesi sen ker-
tauskoulutuksella voimaan. Kurs-
ƙĿŕŕî�ŠūƭēîƥĚƥîîŠ�ȄȂ�Ȅ�ȃȁȂȉ�ƎþĿǄĿ-
tettyä koulutusmateriaalia (sis. hin-
taan). Kurssilta ei sallita poissaolo-
ja. Ei alennuksia. 

SAARISTO-
MERENKULKU

210201k Saaristomerenkulku  
40 t 225 €
ƥĿ�Ȉ�ȃ�ɠȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ�
luentosali, aulakrs 
Tuntiopettaja Arsi Kajaus 
Kurssi on Suomen Navigaatiolii-
ton kurssivaatimusten mukainen 
peruskurssi, joka antaa perus-
tiedot vesillä liikkumisesta, me-
rikartan käytöstä, paikanmääri-
tyksestä, merenkulun turvalait-
teista, reitin suunnittelusta ja ve-
siliikenteen säännöistä. Kurssin 
päätteeksi järjestetään halukkail-
le mahdollisuus suorittaa saaris-
ƥūŕîĿǄƭƑĿŠ�ƥƭƥŒĿŠƥū�ɚȂȃ�Ȃȃ�ȃȁȂȅɛ��
josta erillinen maksu. Oppiväli-
neinä Suomen Navigaatioliiton 
Saaristonavigointi -kirja, Car-
ta Marina -harjoitusmerikart-
ta ja karttaan liittyvä Loistoluet-
telo, merenkulun kolmioastelevy 
ja harppi. Tarvikkeista yhteistila-
us. Ei alennuksia. Huom! Saaris-
ƥūŞĚƑĚŠŒƭŕƭŠ�ŒūĚƎþĿǄþ�ƎĚ�ȃȂ�ȅ���
erillinen koemaksu. 

TÄHTITIEDE

210605k Tähtitieteen perusteet 
18 t 52 € 
ƎĚ�ȃȁ�Ȃ��ɠȃȅ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�
luentosali, aulakrs 
FT (tähtitiede) Eira Kotoneva 
Oletko aina halunnut tietää mi-
ten tähdet syntyvät tai mikä on 
meteoriitin ja meteorin ero ja voi-
ko muualla Universumissa olla elä-
mää? Näihin ja moniin muihin täh-
titieteeseen liittyviin asioihin saat 
vastauksen Tähtitieteen perusteet 
-kurssilla. Kurssilla käydään läpi 
tähtitieteen perusasioita: historiaa, 
perustermistö, tähtien ja planeet-
tojen synty ja kehitys, galaksien ja 
tähtien luokittelu, aurinkokuntam-
me ja mustan aukon rakenne ja 
kosmologian perusperiaatteet se-

kä käydään läpi, miten tähtitiedettä 
nykyään harjoitetaan ja mitkä ovat 
nykyajan viimeisimmät saavutuk-
set ja haasteet. Kurssi sopii myös 
perheille tai vanhempi-lapsi-har-
rastuksena. Ei alennuksia.  

LINTUKURSSI 

210600k Lintuharrastuksen  
aakkoset 12 t 48 € 
Şî ȇ�Ȅ�ɠȂȈ�ȅ� Œŕū ȂȈ�ȄȁɠȂȉ�ȅȆ
ŕŒ '� ȃ ŒƑƙ��
FT, lintuharrastaja  
Eira Kotoneva 
Miten erottaa varis ja harak-
ka toisistaan, entä kuusitiai-
sen hömötiaisesta? Opi tunnis-
tamaan pihojen peruslajit ja tal-
viruokinnan perusteet. Käym-
me läpi myös mihin lintujen tun-
nistamisessa kannattaa kiin-

nittää huomiota ja miten lintuja 
oppii tunnistamaan äänen pe-
rusteella. Opit mitkä linnut, mi-
ten, miksi ja minne linnut muut-
tavat ja miten tunnistat yleisim-
mät peto- ja vesilinnut. Tutus-
tumme myös lintutietopalvelu 
Tiiran käyttöön. Kurssi sopii kai-
kille linnuista kiinnostuneille. Se 
on erinomainen koko perheen 
harrastus, joten tulkaa koko po-
rukalla mukaan! Lisäksi teemme 
ŕĿŠƥƭƑĚƥŒĚŠ ɚîŕƭƙƥîǄîƙƥĿ�ŕî ȃȃ�ȅ�ɛ
esim. Savonlinnan Kitkasuol-
le tai muuhun sopivaan kohtee-
seen (omat autot), jossa voim-
me havaita esim. kevään muut-
tajia. Retki sopii kaikille myös 
kurssin ulkopuolisille mm per-
heenjäsenille (sovitaan tarkem-
min kurssin aikana).  Retkestä 
on erillinen kurssimaksu. 

KOIRAT  

220190k Koiran hankinta  
4 t 38 € 
ŕî ȃȆ�ȃ� Œŕū ȂȃɠȂȆ
luentosali, aulakrs 
Koirakurssien ohjaaja  
Katja Tohmo 
Mitä tulee ottaa huomioon koi-
raa hankittaessa. Opetellaan ro-
tuja roturyhmien kautta, uros 
vai narttu, pentu vai aikuinen, 
oma vai sijoituskoira. Koiran 
hankintaan kannattaa käyttää 
aikaa ja pohtia näitä ennen kuin 
uusi perheenjäsen on kotona. 
Mistä hyvän kasvattajan tunnis-
taa ja mistä sellaisen löytää? Ei 
alennuksia.

VAPAAEHTOIS- 
TOIMINTA

220206k Vapaaehtoistoiminnan 
kurssi - maksuton! 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɠȃȂ�ȃ� Œŕū ȂȅɠȂȇ gĿŠŠîŕî
Kouluttaja Soili Poikela 
Kurssi sisältää vapaaehtoistoimin-
nan perusteet, periaatteet ja arvot 
ja toimintatavat. Kurssilla tehdään 
paljon käytännön harjoituksia mm. 
näin autan turvallisesti, näin koh-
taan muistisairaan, näin autan nä-
kövammaista ja saadaan vinkke-
jä ja tietoa ikäihmisten ulkoilukave-
rina toimimiseen. Kurssilla saadaan 
tietoa myös tahoista, jotka järjestä-
vät vapaaehtoistoimintaa, sekä ta-
vataan vapaaehtoistyössä mukana 
olevaa. Kurssi toteutetaan Kyyhky-
läsäätiön avustuksella.

YHTEISKUNTA JA KANSALAISTAIDOT

TEATTERI, ILMAISU JA KIRJALLISUUS 

Varpushaukkaherra. Kuvaaja 
Eira Kotoneva.

TIETOTEKNIIKKA

Onko digiloikka vielä ottamatta? Ei 
hätää, sillä Linnalassa hankit val-
miudet tietoyhteiskunnassa toi-
mimiseen, joko ryhmä- tai yksilö-
opetuksessa. Opiskelemalla saat 
enemmän irti laitteistasi, työsken-
telet nopeammin, osaat toimia di-
giyhteiskunnassa. Keväällä päätee-
moja ovat sähköiset palvelut, tun-
nistautuminen, mobiilimaksami-
nen (MobilePay), mobiilivarmen-
ne, oman etätapaamisen järjestä-
minen, sosiaalisen median palve-
lut mm. Instagram, peruskursse-
ja unohtamatta. Seniorien tietotek-
niikka, älypuhelin-, sekä tietotur-
vakursseja alkaa keväällä Savon-
linnan lisäksi Enonkoskella, Pun-
kaharjulla ja Hiukkajoella. Kursseil-
la voit käyttää omaa tai opiston lai-
tetta. Huomioi muutamille kursseil-
le kohdistettu opintoseteliavustus 
(OPH), jolla saat kurssimaksusta 
ȃȆ ʣ îŕĚŠŠƭŒƙĚŠ� ~ƎĿŠƥūƙĚƥĚŕĚĿƥþ
rajoitettu määrä, joten kannattaa il-
moittautua ajoissa. Kurssien opet-
tajana toimii Markku Lybeck. Tee-
mapäivät ja opiston kurssit järjes-
ƥĚƥþþŠ gĿŠŠîŕîŠ��¹eɠŕƭūŒîƙƙî� ȃ�
kerros. Linnala järjestää koulutus-
ta myös yrityksille ja yhteisöille, ky-
sy lisätietoja.

Tiedot turvaan! Tietoisku 
ƎĚ ȂȄ�Ȃ� Œŕū ȂȄɠȂȅ�Ȅȁ
Linnala-sali, aulakrs 
Tietoturva tietokoneissa ja älypu-
helimissa, tietoturvan työvälineet. 
Miksi "ei minun koneellani mitään 
salaista ole" -toteamus riitä? Vink-
kejä ja linkkejä, lisäksi alkavien tie-
totekniikkakurssien esittely. Vapaa 
pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista. 

TIETOTEKNIIKAN 
TEEMAPÄIVÄT 

Teemapäivä on tehokas, käytän-
nönläheinen tapa oppia laitteiden 
ja sovelluksien käyttö. Teemapäi-
vien tarjontaan kuuluu mm. työvä-
lineohjelmat, älypuhelimet ja table-
tit, laitteen ylläpito. Opistossa Wi-
� ɠǋ�ƥĚǋƙ� ¹ĚĚŞîƥ ūǄîƥ ŒîŒƙĿƎþĿǄþĿ-
siä, 4 oppituntia kerralla. Teema-
päivien alennuskäytäntö poikkeaa 
opiston muista kursseista: ostaes-
sasi kaksi teemapäiväkurssia saat 
kolmannen puoleen hintaan.

ȃȁȁȂȁȆŒ�gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ�ƥūĿŞĿƙƥūɠ
ohjelmat 8 t 65 € 
ŒĚ ȂȂ�Ȃ� ŏî Ȃȉ�Ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ ūŠ ŞūŠĿƎƭūŕĿŠĚŠ��ĿŕŞîĿ-
nen, avoimen lähdekoodin toimis-
to-ohjelmistopaketti. Kurssilla asen-
ŠĚƥîîŠ ƭƭƙĿŠ gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ ŏî ūƎĿƙŒĚŕ-
laan tekstinkäsittelyä (mm. sarkaimet 
ja sisentäminen) ja toisella kerralla 
taululukkolaskentaa (kaavat, funkti-
ot, kaaviot). Oma läppäri mukaan. 

200110k Tietokoneen siivous ja 
tietoturva 8 t 65 € 
ŒĚ Ȃ�ȃ� ŏî ȉ�ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Tärkeimmät tietokoneen ylläpitoon 
liittyvät toimet: tietoturva, koneen 
nopeuttaminen maksuttomilla ohjel-
milla, tarpeettomien ohjelmien pois-
to, päivitykset, tärkeimmät nettise-
laimen lisäosat, mainosten torjunta 
nettisivuilla. Oman kone mukaan. 

200115k Android älypuhelin  
8 t 65 € 
ŒĚ ȂȆ�ȃ� ŏî ȃȃ�ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Android älypuhelimen peruskäyttö, 
asetukset, suositeltavimmat ohjel-

mat mm. WhatsApp -viestintä, va-
lokuvaus, navigaattori, käyttöä no-
peuttavat vinkit. Oma puhelin mu-
kaan (Samsung, Huawei tai vas-
taava). Huomioi teemapäivien oma 
alennuskäytäntö: joka kolmas tee-
mapäivä puoleen hintaan. 

200116k Instagram tutuksi 
8 t 65 € 
ŒĚ ȃȃ�Ȅ� ŏî ȃȊ�Ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Instagram on suosittu somepalve-
lu. Instagram perusteet, rekiste-
röinti, asetukset, seuraaminen, tur-
vallisuus, julkaiseminen, Insta sto-
ryt, lyhytvideot ja muut Instagra-
min toiminnallisuudet. 

200117k iPhone tutuksi 8 t 65 € 
ŒĚ Ȇ�ȅ� ŏî Ȃȃ�ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Opi iPhonen sujuva käyttö; puhelut 
ja yhteystiedot, ohjelmien asennus, 
WhatsApp, navigaattori, sähkö-
posti, valokuvaus, käyttöä nopeut-
tavat vinkit. Oma puhelin mukaan. 

200118k Sähköiset palvelut  
8 t 65 € 
ŒĚ ȂȊ�ȅ� ŏî ȃȇ�ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Kuinka hoidat asioita digiyhteis-
kunnassa. Tunnistautumistekniikat, 
sähköisten palvelujen käyttö (kan-
ƥî� ƙƭūŞĿ����ƎūŕĿĿƙĿ�ŏŠĚ�ɛ� ƥƭƑǄîŕŕĿƙĚŠ
nettisivun tunnusmerkit, tietotur-
van perusteet, vinkit tietoverkoissa 
liikkumiseen. Oma läppäri tai pu-
helin / tablet mukaan.

SENIORIEN 
TIETOTEKNIIKKA 

200119k Seniorien älypuhelin-
kurssi 26 t 65 € 
Şî Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�Ȅ� Œŕū ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ

�ŕǋƎƭ�ĚŕĿŠ ƥƭƥƭŒƙĿ� ¡ƭ�ĚŕĿŞĚŠ Œþǋ-
tettävyyttä parantavat asetukset ja 
vinkit, soittaminen, viestit, yhteys-
tiedot, kameran käyttö, WhatsApp, 
ÞŕĚ��ƑĚĚŠî� ȂȂȃ ŏî Şƭƭƥ ƙƭūƙĿ-
tut ohjelmat sekä tunnistautumi-
nen puhelimen avulla. Oma puhelin 
mukaan, esim. Samsung, Huawei 
tai iPhone. Opintoseteliavustus 
ĚŕþŒĚŕþĿƙĿŕŕĚ ŏî ǋŕĿ�ȇȄ Ǆ���ŕĚŠŠĚƥƥƭ
�ĿŠƥî ȅȉ�ȈȆ ɹ�

200120k Seniorien älypuhelin-
kurssi, jatko 16 t 45 € 
Şî ȃȈ�Ȅ�ɠȉ�Ȇ� Œŕū ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ
Enemmän irti älypuhelimesta; hyö-
dylliset appit (Areena, Tori, mo-
biiliavain jne.), WhatsApp -käy-
tön monipuolistaminen, valokuvi-
en varmuuskopiointi, sähköinen 
asiointi ja tietoturva. 

200234k Seniorien tieto- 
tekniikka 23 t 65 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃȂ�ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ
Kurssi itsensä senioriksi tunteval-
le. Opiskellaan perusasioiden lisäk-
si Windows, tekstinkäsittely, Inter-
net ja Gmail-sähköposti sekä säh-
köinen asiointi verkossa. Aiempaa 
kokemusta tietokoneista ei tarvi-
ta. Oma kone mukaan. Opintose-
ƥĚŕĿîǄƭƙƥƭƙ ĚŕþŒĚŕþĿƙĿŕŕĚ ŏî ǋŕĿ�ȇȄ Ǆ�
�ŕĚŠŠĚƥƥƭ �ĿŠƥî ȅȉ�ȈȆ ɹ�

200235k Seniorien tieto 
tekniikka, jatko 23 t 65 € 
ƥĿ�Ȃȅ�Ȅ�ɠȃȆ�ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ
Jatkoa peruskurssille; tietotur-
Ǆî� ƙþ�ŒŵĿŠĚŠ îƙĿūĿŠƥĿ� gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ
tekstinkäsittely, sähköposti. Opin-
toseteliavustus eläkeläisille ja yli 
ȇȄ Ǆ���ŕĚŠŠĚƥƥƭ �ĿŠƥî ȅȉ�ȈȆ ɹ�

200240k Huru-ukkojen  
tietotekniikka 33 t 85 € 
ƎĚ ȃȈ�Ȃ�ɠȂȅ�ȅ� Œŕū ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ
"Eihän tällaisen huru-ukon kanna-
ta kurssille tulla..." Ehkä sittenkin 
kannattaa! Kurssi on jatkoa aiem-
malle, mutta voit tulla uutena mu-
kaan. Aiheena älypuhelimet, säh-
köinen asiointi, Facebook, ajankoh-
taiset tietotekniikat aiheet. Puhe-
lin- ja tietokoneopintoja. Opintose-
ƥĚŕĿîǄƭƙƥƭƙ ĚŕþŒĚŕþĿƙĿŕŕĚ ŏî ǋŕĿ�ȇȄ Ǆ�
�ŕĚŠŠĚƥƥƭ �ĿŠƥî ȇȄ�ȈȆ ɹ�

TIETOTEKNIIKAN 
YKSILÖ- JA  
PARIOPETUS 

Opiskele tietotekniikkaa rauhalli-
sesti, yksilöllisesti, omaan kalen-
teriin ja juuri omiin tarpeisiin so-
pien. Aiheina voivat olla vaikka läp-
pärin käyttö, älypuhelin ja tablet 
(käyttöönotto, perusteet, sähköi-
nen asiointi, WhatsApp, Facebook, 
Instagram, kuvien hallinta, pilvipal-
velut, tietoturva, koneen siivous ja 
ūŠĳĚŕŞĿĚŠ ƑîƥŒîĿƙƭ� gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ� gĿ-
ŠƭǊ� qîČ� ƭƭēĚŠ ŒūŠĚĚŠ ŒþǋƥƥŵŵŠ-
otto. Oma laite mukaan. Opetus-
ajankohdat joustavia. Tuntimää-
rä, kokoontumisajankohdat ja muut 
yksityiskohdat sovitaan. Myös etä-
tunnit mahdollisia. Yksikköoppi-
ƥƭŠƥĿ�ȃȃ ɹ ɚȅȆ ŞĿŠɛ� qî�ēūŕŕĿƙƭƭƙ
myös pari- ja pienryhmäopiske-
ŕƭƭŠɒ ƥƭŠƥĿ�ĿŠƥî Ȃȇ ɹ ɓ ūƙîŕŕĿƙƥƭ-
ja. Lisätiedot opettajalta p. 044 
ȄȆȂȂȉȃȉ ƥîĿ�ŞîƑŒŒƭ�ŕǋċĚČŒʧŕĿŠ-
Šîŕî��� ×ūĿƥ ūƥƥîî ǋ�ƥĚǋƥƥþ ŒîĿŒĚŠ-
laisissa digiasioissa.

Kurssisuunnittelusta vastaa  
kurssisihteeri 
Jukka Muhonen,  
p. 040 680 3801, 
ŏƭŒŒî�Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

TEATTERI (lapset ja 
nuoret) 

190102k Lapsiteatteri 9-12 v.  
24 t 65 € 
Şî Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ� Œŕū ȂȆ�ȄȁɠȂȈ
liikuntasali, pohjakrs 
Draamaopettaja Maarit Ahlgrén 
Tutustutaan teatterin maailmaan 
ja luodaan pienoisnäytelmä leikke-
jä ja improvisaatioharjoitteita apu-
na käyttäen. Ei vaadi aikaisempaa 
kokemusta. 

190105k Linnalan nuoriso- 
teatteri 13-18 v. 24 t 65 € 
Şî Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ� Œŕū ȂȈ�ȂȁɠȂȉ�ȅȁ
ŕŒ '� ȃ� ŒƑƙ

Draamaohjaaja Maarit Ahlgrén 
Improilemme ja teemme erilaisia il-
maisuharjoituksia. Harjoittelemme 
ja esitämme näytelmän. 

TEATTERI

190120k Linnalan teatterin  
päiväryhmä (seniorit) 36 t 48 € 
ŒĚ ȂȂ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ� Œŕū ȂȄɠȂȆ�ȅȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Teatteriohjaaja Martti Luukko 
Jatketaan teatterin tekemistä. Ryh-
mä valmistaa näytelmän Ameri-
kanperintö (Pia Kärkkäinen-Hanni-
kainen). Esitykset helmikuusta al-
kaen. Mikäli sinua kiinnostaa, tu-
le ryhmään tutustumaan. Keväällä 
keskustellaan jo syyskauden näy-
telmästä. 

AMERIKAN-
PERINTÖ
Esitykset 
helmikuusta 
alkaen.
Liput 10 €, 
ei väliaikaa.

AKAT 
ETELÄSSÄ
Esitykset maalis-
kuusta alkaen.
Liput 12 € sis. kahvit väliajalla. 

190125k Linnalan teatterin  
iltaryhmä 36 t 48 € 
ŒĚ ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ� Œŕū Ȃȇ�ȄȁɠȂȊ
Linnala-sali, aulakrs 
Teatteriohjaaja Martti Luukko 
Ryhmä valmistaa näytelmää "Akat 
etelässä" (Liisa Heiskanen). Esityk-
set maaliskuusta alkaen. Tule ryh-
mään mukaan, pääset etelänmat-
kalle! 

ILMAISU

190130k Kasvuryhmä –  
Opi Itsestäsi! 24 t 115 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȅ�Ȅ� Œŕū ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ
gþƙŠþŕþ� ~ŕîǄĿŠŒîƥƭ Ȅȃ
Psykodraamaohjaaja  
Lara Nurminen
Sukella syviin vesiin ja löydä omat 
ydinvoimasi. Rakenna hyväksy-
vä asenne itseäsi kohtaan ja löydä 
luovuutesi uskomattomat lähteet! 
Kasvuryhmässä käytetään luovia ja 
toiminnallisia menetelmiä. Et tar-
vitse kokemusta esiintymisestä, ai-
to kiinnostus ihmisyyteen ja itsesi 
tutkisteluun riittää. 

190205k Runopiiri Linnan  
Lausujat 36 t 48 € 
ƥū Ȃȃ�Ȃ�ɠȃȁ�ȅ� Œŕū ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ
luentosali, aulakrs 
Ohjaaja Kaarina Lavonen 
Tule tutustumaan runouteen ja 
esittämään löytämiäsi runoja! 
Teemme ääni-, hengitys-, rentou-
tus- ja improvisaatioharjoituksia ja 
valmistamme matinean laululyrii-
kasta ja vähän muustakin. Jokai-
nen osallistuja saa valita teemaan 
sopivia runoja esitettäväksi. Mati-
ŠĚî gĿŠŠîŕîɠƙîŕĿƙƙî ƙƭ ȃȄ�ȅ� Œŕū ȂȆ
ɚ�îƑŏūĿƥƭŒƙĚƥ ŕî ȃȃ�ȅ� Œŕū ȂȁɠȂȃ� ĚĿ�
�îƑŏūĿƥƭŒƙĿî ǄĿĿŒūĿŕŕî Ȋ� ȂȂ ŏî Ȃȅɛ�
Tule rohkeasti mukaan! Lisätieto-
ja ohjaaja Kaarina Lavoselta p. 050 
ȅȊȁȃȅȆȄ�

KIRJALLISUUS

190315k Linnalan kirjoittajat  
18 t 48 € 
ƥū ȂȊ�Ȃ�ɠȃȄ�Ȅ� Œŕū ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ
opetuskeittiö, aulakrs 
FM Henna-Reetta Keskitalo 
Oletko kiinnostunut kirjoittamises-
ta? Ryhmään ovat tervetulleet se-

kä uudet että kokeneemmat kir-
joittajat. Tunneilla tehdään ohjat-
tuja kirjoitusharjoituksia sekä kuul-
laan omia ja toisten tekstiä. Raken-
tavan palautteen myötä kasvat kir-
joittajana. 

190317k Elämäkertakurssi  
16 t 52 € 
ƎĚ ȃȁ�Ȃ�ɠȂȈ�Ȅ� Œŕū ȂȆɠȂȇ�Ȅȁ
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ� ȃ� ŒƑƙ
FM Henna-Reetta Keskitalo 
Tule kirjoittamaan ainutlaatuises-
ta elämästäsi: muistoista, paikois-
ta joissa olet elänyt, tuntemista-
si ihmisistä, eletystä ajasta ja ajan 
muutoksista. Opettaja antaa aihei-
ta, joista kirjoittaa, ja kirjoitettuja 
tekstejä saa jakaa toisten ryhmä-
läisten kuultavaksi. Kurssin aikana 
syntyneistä teksteistä voi koostaa 
elämänkerran tai muistelmat. So-
pii kaikille, jotka haluavat työstää 
elämänsä tarinaa. Tervetuloa myös 
uudet kirjailijaksi haluavat. 
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KÄDENTAIDOT JA KOTITALOUS

Kurssisuunnittelu ja lisätiedot 
Merja Kuismanen, 
p. 040 6803808 tai 
merja.kuismanen@linnala.fI

150105k Perinnekäsityöt
 30 t 80 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Tuntiopettaja Marita Finer 
Tule opettelemaan perinteinen kä-
sityötekniikka tai kertaamaan ja 
täydentämään aiemmin opittua. 
Aiheina nypläys ja neulakinnastek-
niikka. Lisäksi pitsin kiinnitystä ja 
sisustus- ja käyttötekstiilejä kierrä-
tyspitseistä. 

150110k Koukuttavia 
lankatöitä 12 t 39 € 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɠȃȂ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
îƙŒîƑƥĚŕƭŕŒ�Ȅ�ŒƑƙ�
Artenomi Anu Redsven 
Tekniikkana mosaiikkivirkkaus. Ota 
mukaasi kaksi eriväristä puuvil-
lalankaa ja niihin sopiva virkkuu-
koukku. Ei alennuksia.

150115k Jääpalavärjäys 
12 t 42 € 
Şî�ȂȄ�Ȅ��Şî�ȃȁ�Ȅ��ŒĚ�ȃȃ�Ȅ��ŏî�
Şî�ȃȈ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
îƙŒîƑƥĚŕƭŕŒ�Ȅ�ŒƑƙ�
Artesaani Merja Kuismanen 
Värjätään puuvilla- tai pellavakan-
kaita kylmäreaktiiviväreillä esim. 
mandala- ja spiraalikuvioilla. Lop-

putulos aina mukava yllätys. Ei 
alennuksia.

150203k Huonekalujen verhoilu/
entisöinti, Savonlinna 44 t 142 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȄȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
Verhoomo Milli 
Artenomi Jaana Lundberg 
Perinteistä ja teollista verhoilua, ir-
tohuppujen ompelua. Pienet pin-
takäsittelyt uusille ja vanhoille ka-
lusteille: petsaus, lakkaus, maalaus, 
kalkkimaalaus ja ootraus. Mahdol-
lisuus valmistaa omia öljymaaleja 
pigmenteillä. Materiaali- ja työvä-
linehankinnat voi tehdä opettajan 
kautta. Ei alennuksia. 

150205k Tekninen työ A,  
36 t 114 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�¬îŞĿĚēƭ��
C-rakennus, Rakennusosasto 
Tuntiopettaja Katja Riski 
Käyttö- ja koriste-esineiden val-
mistusta oppilaiden omien suunni-
telmien pohjalta. Materiaalina puu. 
Opiskelijat vastaavat itse materiaa-
likustannuksista. Ei alennuksia. 

150210k Tekninen työ B,  
36 t 114 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�¬îŞĿĚēƭ��
C-rakennus, Rakennusosasto 
Puuseppämestari Raimo Viinanen 
Käyttö- ja koriste-esineiden val-
mistusta oppilaiden omien suunni-
telmien pohjalta. Materiaalina puu. 

Opiskelijat vastaavat itse materiaa-
likustannuksista. Ei alennuksia. 

ERIKOISTEKNIIKAT

150320k Hopeakorukurssi  
12 t 60 € 
ŕî�ȃȂ�Ȃ��ŏî�ƙƭ�ȃȃ�Ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȆ�
îƙŒîƑƥĚŕƭŕŒ�Ȅ�ŒƑƙ�
Seppä Teppo Nousiainen 
eƭƑƙƙĿŕŕî�ǄîŕŞĿƙƥĚƥîîŠ�ȊȃȆ��ūƎĚîƙ-
ta riipus, sormus tai korvakorut (tai 
koko setti). Opettajalla kaikki työ-
välineet, hopealevy tai -lanka os-
tetaan kurssilla valitun työn mu-
kaan (ota pankkikortti tai käteis-
tä). Voit tutustua korukurssieni töi-
hin fb: seppä Teppo Nousiainen. 
~ƥî�Şǋŵƙ�ŞƭŒîîƙĿ�ĚǄþþƥ�ɚƥîƭŒū�Ȅȁ�
min/pv). Ei alennuksia.

KÄDENTAITOJEN 
LYHYTKURSSIT 

Artesaani Teija Louhelainen. Seu-
raavat lyhytkurssit järjestetään yh-
teistyössä Taito Itä-Suomi ry:n 
kanssa Taito Shopissa, os. Puis-
tokatu 7. Materiaalit ostetaan Tai-
to Shopista, ellei kurssin kohdalla 
muuta mainita. Lyhytkursseista ei 
myönnetä alennuksia.

150305k Pehmolelut virkaten  
9 t 33 € 
ŒĚ�ȉ�Ȅ��ȂȆ�Ȅ��ŏî�ȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ�
Taito Shop 
Artesaani Mirja Holappa 
Valmista veikeä pehmolelu virka-
ten. Mallikappaleet nähtävissä Tai-
ƥū�¬�ūƎĿƙƙî�ȃȂ�Ȃ��îŕŒîĚŠ��eƭƑƙƙĿ�ƙū-
pii perusvirkkaustaidot omaavalle.

150310k Ovikoriste metallilan-
gasta ja luonnonmateriaaleista 
6 t 22 € 
ŒĚ�Ȇ�ȅ��ŏî�Ȃȃ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ�
Taito Shop 
Artesaani Mirja Holappa 
Valmista kaunis ovikoriste oveen 
tai puutarhaan. Materiaaleina 
kranssissa käytetään metallilankaa 
ja luonnonmateriaaleja. Kurssi sopii 
myös aloittelijoille.

150311k Mosaiikkipöydät ja  
tarjottimet 9 t 33 € 
ŒĚ�ȂȊ�ȅ��ȃȇ�ȅ��ŏî�Ȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ�
Taito Shop 
Artesaani Mirja Holappa 
Tuo kauneutta kotiin mosaiikki si-
sustustuotteilla. Uudista vanha 
pöytä tai tarjotin mosaiikilla tai ti-
laa meiltä sopivankokoinen pöy-
tälevy ja päällystä se mieleisil-
lä mosaiikinpalasilla, näin saat var-
masti pitkäikäisen ja yksilöllisen 
pöydän kotiin tai puutarhaan. Pala 
palalta edistyvä työ on terapeuttis-
ta ja vie ajatukset pois arjen kiireis-

tä ja huolista. Yllättävän nopeasti 
etenevä työ palkitsee. Ilmoitathan 
¹îĿƥū�¬�ūƎĿĿŠ�Şî�Ȅ�ȅ��ŞĚŠŠĚƙƙþ�
väritoiveesi ja haluatko valmistaa 
pöydän vai tarjottimen, niin ennä-
tämme tilata mieleisesi tarvikkeet 
kurssille. Kurssi sopii myös aloitte-
lijoille. Mallikappaleet nähtävissä 
¹îĿƥū�¬�ūƎĿƙƙî�ȃȂ�Ȃ��îŕŒîĚŠ�

KOTITALOUS

120121k Maukas tammikuu- 
ruokakurssi 4 t 28 € 
ŕî�ȃȂ�Ȃ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ
opetuskeittiö, aulakrs 
Kotitalousopettaja Marika Pesonen 
Valmistetaan yhdessä keväinen lou-
nasbuffet. Valmistamme mm. erilai-
sia salaatteja, alkupaloja, suolaisia ja 
makeita leivonnaisia, jotka nautitaan 
lopuksi yhdessä ruokaillen. Ota mu-
kaasi esiliina ja omia rasioita. Viim. 
ĿŕŞ��ƎĚ�ȂȄ�Ȃ��eƭƑƙƙĿŞîŒƙƭ�ƙĿƙþŕƥþþ�
tarvikemaksun. Ei alennuksia.

Kansakoulun kaksikon kokki-
kurssit. Seuraa ilmoittelua.
Luvassa mm. pihvinpaistoa, lähi-
ruokaa, jälkiruokaa, burgereita ym.

YHTEISKUNTA JA KANSALAISTAIDOT

Kurssisuunnittelusta vastaa 
kurssisihteeri Jukka Muhonen 
p. 040 6803801 tai 
ŏƭŒŒî�Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

YLEISLUENNOT/
TIETOISKUT

220186k Kotitapaturmien 
ennaltaehkäisy (seniori-ikäisille)  
ƥū�Ȃȃ�Ȃ��Œŕū�ȂȄ�ɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
Sairaanhoitaja Gunilla Muhonen 

220188k 72 tunnin 
varautuminen / Pelastustoimi  
ƥū�ȂȊ�Ȃ��Œŕū�ȂȄ�ɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Palotarkastaja Juha Kauppinen 
Luento pohjautuu kotitalouksien 
Ȉȃ�ƥƭŠŠĿŠ�ǄîƑîƭƥƭŞĿƙƙƭūƙĿƥƭŒƙĚŠ�
ympärille. Luennolla käsitellään ko-
titalouksien omatoimista varautu-
mista mm. miten pitkittyneeseen 
sähkökatkoon tai vedenjakeluhäi-
riöön olisi hyvä varautua sekä krii-
sitilanteisiin. Keskustelaan kodin 
turvallisuudesta ja omatoimisesta 
varautumisesta, ja opitaan löytä-
mään kotitalouden turvallisuutta ja 
varautumista edistäviä asioita.  

220190k Mielenterveysluento  
ƥū�ȃȇ�Ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Sairaanhoitaja Päivi Tavi 
Yhteistyössä Savonlinnan Sydän-
yhdistys ry 

220192k Velkaneuvonta  
ƥū�ȃ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Talous- ja velkaneuvoja 
Petteri Suominen 
Ajankohtaisia asioita taloudes-
ta, velkaantumisesta ja ulosotos-
ta. Luennoitsijana myös ennakoi-
van talousneuvonnan asiantunti-
ja Riina Koskinen. Yhteistyössä oi-
keusaputoimi. 

220194k Korjausrakentaminen  
ƥū�Ȋ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
korjausneuvoja Ismo Kortman 
Yhteistyössä vanhustyön Etelä-Sa-
von keskusliitto 

220196k Kuule ja muista  
ƥū�ȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
 Linnala-sali, aulakrs 
Hankevastaava Tiina Ahonen 
Yhteistyössä kuule ja muista -han-
ke, Kuuloliitto ry, Etelä-Savon 
Muistiluotsi. Savonlinnan Muistiyh-
distys, Savonlinnan kuuloyhdistys.

220198k Ikääntyvien kodin  
turvallisuus 
ƥū�Ȋ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen 

220202k OLKA-toiminta  
Savonlinnassa  
ƥū�Ȅȁ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Hankekoordinaattori Mirja Turkka 
Koordinoitua järjestö- ja vapaaeh-
toistoimintaa sairaalassa. 

220203k Unen merkitys  
hyvinvoinnille 
¹ū�ȇ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs
Anneli Wilska, Savonlinnan  
Sydänyhdistys ry

220204k Muistisairaan arvokas 
kohtaaminen 
ƥū�ȃȁ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Yhteistyössä Etelä-Savon muisti-
luotsi ja Savonlinnan muistiyhdistys. 

220206k Ikääntyvien palvelut 
hyvinvointialue Eloisalla
ƥū�ȃȈ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Sosiaaliohjaaja Auli Taskinen 

MUUT TAPAHTUMAT 

220210k Ystävänpäivän laulelot  
ƥū�Ȃȇ�ȃ��Œŕū�ȂȄɠȂȅ
Linnala-sali, aulakrs 
Musiikinopettaja Maija Keskinen 

220211k Hyvän mielen 
päivätanssit 
ƥū�ȃ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ�
Linnala-sali, aulakrs 
Säestäjä Vesa Pulkkinen 
Yhteistyössä Etelä-Savon muisti-
luotsi, Savonlinnan muistiyhdistys, 
Hyvinvointialue Eloisa 

220212k Muotinäytös ja  
yhteislaulutilaisuus  
ƥū�ȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Muotinäytöksessä malleina Lin-
nalan vapaaehtoistyössä toimivia. 
Yhteistyössä Senior shop vaate-
kauppa. Lisäksi yhteislaulua säes-
täjänä Maija Keskinen 

VESIENHOITO

220203k Vesienhoito,  
Pro Puruvesi 
ƥū�ȃȄ�Ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Pro Puruvesi, puheenjohtaja  
Reijo Jantunen 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan 
vesienhoidosta ja Pro Puruveden 
toiminnasta.

EU-TOIMINTA

220203k Ajankohtaista  
Euroopan parlamentista 
Şî�Ȅ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�
luentosali, aulakrs
Pete Pakarinen, lehdistöneuvon-
antaja Euroopan parlamentin 
EPP-ryhmässä. 
Kun EU sanoo jotain, niin kuka oi-
keastaan sanoo? Mistä erottaa 
mielipiteet lainsäädännöstä? Yleis-
esittely Euroopan Parlamentin toi-
minnasta ja sen suhteesta muihin 
/ÀɠĿŠƙƥĿƥƭƭƥĿūĿ�ĿŠ�ɝ�ŒūŞĿƙƙĿūūŠ�ŏî�
ŠĚƭǄūƙƥūūŠ�ɝ�ƙĚŒþ�Œîƥƙîƭƙ�îŏîŠ-
kohtaisiin kysymyksiin.

LAKIASIAT 

220190k Edunvalvonta & edun-
valvontavaltuutus (ilta) 2 t 10 € 
ŒĚ�ȂȆ�ȃ�Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȅȆ�
luentosali, aulakrs 
Varatuomari Toni Andersin 
Ikääntyvän ihmisen edunvalvon-
ta suhteessa edunvalvontavaltakir-
jalla järjestettyyn henkilökohtais-
ten asioiden hoitoon sekä edunval-
vontavaltakirjan laatiminen ja siinä 
huomioitavat seikat. Luento sisäl-
tää monisteet läpikäytävien asioi-
den pääkohdista.

SIJOITTAMINEN

220180k Sijoittamisen jatko-
kurssi 9 t 42 € 
ƥū�ȃȇ�Ȃ�ɠȂȇ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�ȅȆ�
ƥĚŒƙƥĿĿŕĿŕŒ�Ȅ��ŒƑƙ�
Savonlinnan osakesäästäjien sih-
teeri Sirkku Liimatainen 
Kun olet suorittanut sijoittamisen 
peruskurssin, tai kun sijoittamisen 
perusasiat ovat hallussa, on aika 
syventää sijoitusosaamista. Kurs-
silla tutustutaan salkun rakentami-
seen ja hallinnointiin, tehdään sy-
väsukellus korkosijoittamisen maa-
ilmaan ja tutustutaan erilaisiin tun-
nuslukuihin, jotka helpottavat par-
haiden rahastojen löytämisessä. 
Tämän lisäksi tutustutaan verojen 
suunnittelun perusasioihin. Kurs-
si on varsin käytännönläheinen ja 
opit voidaan hyödyntää suoraan 
omassa sijoitustoiminnassa. Ko-
koontumiskertoja 4. Aiheet: 1.Sijoi-
tussalkun rakentaminen ja salkun 
�îŕŕĿŠƥîî��ȃ�¹ƭŠŠƭƙŕƭŒƭŏî�Ƒî�îƙƥū-
ƙĿŏūĿƥƥîŏîŠ�îǄƭŒƙĿ��Ȅ�eūƑŒūƙĿŏūĿƥƥî-
minen ja korkorahastojen tuotto-
ajurit. 4 Verojen suunnittelu. Yh-

teistyössä: Suomen Osakesäästä-
jät. Ei alennuksia. 

RETKI 

Kurkistuksia kotiseutuun  
-retki – Savonlinnasta  
Wanhaan Puhokseen 
ŕî�ȃȈ�Ȇ��Œŕū�ȊɠȂȇ�
Savonlinnan oppaat ry 
Päiväretkellä tutustutaan Savo- 
Karjalan rajaseudun historiaan ja 
perinteisiin. Vierailukohteita ovat 
Raikuun kanava, Juhanantupa 
Hummovaarassa, Wanha Puhos ja 
Koivikon kartano. Retken hintaan 
sisältyy lounas ja kahvit. Ilmoittau-
ƥƭŞĿŠĚŠ�ƑĚƥŒĚŕŕĚ�Şî�ȇ�Ȅ��Œŕū�Ȋ�ȁȁ�
alkaen Yhteistyössä: Savonlinnan 
oppaat ry ja Pyhän Olavin Kilta ry.

JÄRJESTYKSEN-
VALVONTA

210110k Järjestyksenvalvojan 
peruskurssi 40 t 238 € 
ŕîɠƙƭ�ȅ�ɠȆ�ȃ�ŏî�ȂȉɠȂȊ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȇ�
luentosali, aulakrs 
Järjestyksenvalvojakouluttaja  
Matti Korhonen 
Järjestyksenvalvojan peruskoulu-
tuksen tavoitteena on antaa val-
miudet toimia järjestyksenvalvojana 
järjestyksenvalvojista annetun lain 
tarkoittamissa tilaisuuksissa: ylei-
nen kokous ja yleisötilaisuus, ma-
joitus- ja ravitsemisliikkeet, leirintä-
alueet ja matkustaja-alukset. Kurs-
si sisältää luentoja, käytännönhar-
joituksia, itseopiskelua ja kirjallisen 
teoriakokeen. Kurssilla noudatetaan 
ȄȂ�Ȅ�ȃȁȂȉ�ƎþĿǄĿƥĚƥƥǋþ�ŒūƭŕƭƥƭƙŞî-
teriaalia. Vastuukouluttajana toimii 
Matti Korhonen. Koulutusmateriaa-
li jaetaan tulosteena kurssin alus-
sa (Poliisin nettisivuilta on poistettu 
kurssimateriaali). Peruskurssin hy-
väksytysti suorittanut saa todistuk-
sen, jonka myötä voi hakea järjes-
tyksenvalvojan korttia poliisilaitok-
selta. Kortti on voimassa 5 vuotta. 
eƭƑƙƙĿ�ŒūŒūūŠƥƭƭ�ŕî�ȅ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȇ��
ƙƭ�Ȇ�ȃ�Œŕū�ȉɠȂȇ��ŏî�ŕî�Ȃȉ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȇ�
ŏî�ƙƭ�ȂȊ�ȃ��Œŕū�ȉɠȂȆ��ƙĚŒþ�ŕĿƙþŒ-
ƙĿ�/�ɠūƙĿū�ƥū�Ȋ�ȃ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ��
¡ĚŕîƙƥƭƙūƙĿū�Œŕū�ȂȈɠȃȁ�ȅȆ�ƎǄ�
avoinna. Kurssilta ei sallita poissa-
oloja. Ei alennuksia. Lisätiedot Jukka 
qƭ�ūŠĚŠ�Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁȄȉȁȂ��

210105k Järjestyksenvalvojan 
kertauskoulutus 8 t 70 € 
ŕî�ȃȆ�Ȅ��Œŕū�ȉɠȂȇ�
luentosali, aulakrs 
Järjestyksenvalvojakouluttaja  
Matti Korhonen 
Järjestyksenvalvojan kertauskoulu-

tuksella voit päivittää myös jo van-
hentuneen kortin, mikäli olet suo-
ƑĿƥƥîŠƭƥ�ƎĚƑƭƙŒƭƑƙƙĿŠ�Ȃ�Ȅ�ȃȁȁȈ�ŏþŕ-
ŒĚĚŠ�ɚȄȃ�ƥɛ��OƭūŞĿūĿƥ�îŠ�ĚŠŠĚŠ�
kurssille ilmoittautumista, että mi-
käli olet suorittanut peruskurssin 
ĚŠŠĚŠ�Ȃ�Ȅ�ȃȁȁȈ��ĚĿ�ŒūƑƥƥĿ�ƙîî�ūŕŕî�
vanhentunut saadaksesi sen ker-
tauskoulutuksella voimaan. Kurs-
ƙĿŕŕî�ŠūƭēîƥĚƥîîŠ�ȄȂ�Ȅ�ȃȁȂȉ�ƎþĿǄĿ-
tettyä koulutusmateriaalia (sis. hin-
taan). Kurssilta ei sallita poissaolo-
ja. Ei alennuksia. 

SAARISTO-
MERENKULKU

210201k Saaristomerenkulku  
40 t 225 €
ƥĿ�Ȉ�ȃ�ɠȂȈ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ�
luentosali, aulakrs 
Tuntiopettaja Arsi Kajaus 
Kurssi on Suomen Navigaatiolii-
ton kurssivaatimusten mukainen 
peruskurssi, joka antaa perus-
tiedot vesillä liikkumisesta, me-
rikartan käytöstä, paikanmääri-
tyksestä, merenkulun turvalait-
teista, reitin suunnittelusta ja ve-
siliikenteen säännöistä. Kurssin 
päätteeksi järjestetään halukkail-
le mahdollisuus suorittaa saaris-
ƥūŕîĿǄƭƑĿŠ�ƥƭƥŒĿŠƥū�ɚȂȃ�Ȃȃ�ȃȁȂȅɛ��
josta erillinen maksu. Oppiväli-
neinä Suomen Navigaatioliiton 
Saaristonavigointi -kirja, Car-
ta Marina -harjoitusmerikart-
ta ja karttaan liittyvä Loistoluet-
telo, merenkulun kolmioastelevy 
ja harppi. Tarvikkeista yhteistila-
us. Ei alennuksia. Huom! Saaris-
ƥūŞĚƑĚŠŒƭŕƭŠ�ŒūĚƎþĿǄþ�ƎĚ�ȃȂ�ȅ���
erillinen koemaksu. 

TÄHTITIEDE

210605k Tähtitieteen perusteet 
18 t 52 € 
ƎĚ�ȃȁ�Ȃ��ɠȃȅ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�
luentosali, aulakrs 
FT (tähtitiede) Eira Kotoneva 
Oletko aina halunnut tietää mi-
ten tähdet syntyvät tai mikä on 
meteoriitin ja meteorin ero ja voi-
ko muualla Universumissa olla elä-
mää? Näihin ja moniin muihin täh-
titieteeseen liittyviin asioihin saat 
vastauksen Tähtitieteen perusteet 
-kurssilla. Kurssilla käydään läpi 
tähtitieteen perusasioita: historiaa, 
perustermistö, tähtien ja planeet-
tojen synty ja kehitys, galaksien ja 
tähtien luokittelu, aurinkokuntam-
me ja mustan aukon rakenne ja 
kosmologian perusperiaatteet se-

kä käydään läpi, miten tähtitiedettä 
nykyään harjoitetaan ja mitkä ovat 
nykyajan viimeisimmät saavutuk-
set ja haasteet. Kurssi sopii myös 
perheille tai vanhempi-lapsi-har-
rastuksena. Ei alennuksia.  

LINTUKURSSI 

210600k Lintuharrastuksen  
aakkoset 12 t 48 € 
Şî ȇ�Ȅ�ɠȂȈ�ȅ� Œŕū ȂȈ�ȄȁɠȂȉ�ȅȆ
ŕŒ '� ȃ ŒƑƙ��
FT, lintuharrastaja  
Eira Kotoneva 
Miten erottaa varis ja harak-
ka toisistaan, entä kuusitiai-
sen hömötiaisesta? Opi tunnis-
tamaan pihojen peruslajit ja tal-
viruokinnan perusteet. Käym-
me läpi myös mihin lintujen tun-
nistamisessa kannattaa kiin-

nittää huomiota ja miten lintuja 
oppii tunnistamaan äänen pe-
rusteella. Opit mitkä linnut, mi-
ten, miksi ja minne linnut muut-
tavat ja miten tunnistat yleisim-
mät peto- ja vesilinnut. Tutus-
tumme myös lintutietopalvelu 
Tiiran käyttöön. Kurssi sopii kai-
kille linnuista kiinnostuneille. Se 
on erinomainen koko perheen 
harrastus, joten tulkaa koko po-
rukalla mukaan! Lisäksi teemme 
ŕĿŠƥƭƑĚƥŒĚŠ ɚîŕƭƙƥîǄîƙƥĿ�ŕî ȃȃ�ȅ�ɛ
esim. Savonlinnan Kitkasuol-
le tai muuhun sopivaan kohtee-
seen (omat autot), jossa voim-
me havaita esim. kevään muut-
tajia. Retki sopii kaikille myös 
kurssin ulkopuolisille mm per-
heenjäsenille (sovitaan tarkem-
min kurssin aikana).  Retkestä 
on erillinen kurssimaksu. 

KOIRAT  

220190k Koiran hankinta  
4 t 38 € 
ŕî ȃȆ�ȃ� Œŕū ȂȃɠȂȆ
luentosali, aulakrs 
Koirakurssien ohjaaja  
Katja Tohmo 
Mitä tulee ottaa huomioon koi-
raa hankittaessa. Opetellaan ro-
tuja roturyhmien kautta, uros 
vai narttu, pentu vai aikuinen, 
oma vai sijoituskoira. Koiran 
hankintaan kannattaa käyttää 
aikaa ja pohtia näitä ennen kuin 
uusi perheenjäsen on kotona. 
Mistä hyvän kasvattajan tunnis-
taa ja mistä sellaisen löytää? Ei 
alennuksia.

VAPAAEHTOIS- 
TOIMINTA

220206k Vapaaehtoistoiminnan 
kurssi - maksuton! 
ƥĿ�ȄȂ�Ȃ�ɠȃȂ�ȃ� Œŕū ȂȅɠȂȇ gĿŠŠîŕî
Kouluttaja Soili Poikela 
Kurssi sisältää vapaaehtoistoimin-
nan perusteet, periaatteet ja arvot 
ja toimintatavat. Kurssilla tehdään 
paljon käytännön harjoituksia mm. 
näin autan turvallisesti, näin koh-
taan muistisairaan, näin autan nä-
kövammaista ja saadaan vinkke-
jä ja tietoa ikäihmisten ulkoilukave-
rina toimimiseen. Kurssilla saadaan 
tietoa myös tahoista, jotka järjestä-
vät vapaaehtoistoimintaa, sekä ta-
vataan vapaaehtoistyössä mukana 
olevaa. Kurssi toteutetaan Kyyhky-
läsäätiön avustuksella.

YHTEISKUNTA JA KANSALAISTAIDOT

TEATTERI, ILMAISU JA KIRJALLISUUS 

Varpushaukkaherra. Kuvaaja 
Eira Kotoneva.

TIETOTEKNIIKKA

Onko digiloikka vielä ottamatta? Ei 
hätää, sillä Linnalassa hankit val-
miudet tietoyhteiskunnassa toi-
mimiseen, joko ryhmä- tai yksilö-
opetuksessa. Opiskelemalla saat 
enemmän irti laitteistasi, työsken-
telet nopeammin, osaat toimia di-
giyhteiskunnassa. Keväällä päätee-
moja ovat sähköiset palvelut, tun-
nistautuminen, mobiilimaksami-
nen (MobilePay), mobiilivarmen-
ne, oman etätapaamisen järjestä-
minen, sosiaalisen median palve-
lut mm. Instagram, peruskursse-
ja unohtamatta. Seniorien tietotek-
niikka, älypuhelin-, sekä tietotur-
vakursseja alkaa keväällä Savon-
linnan lisäksi Enonkoskella, Pun-
kaharjulla ja Hiukkajoella. Kursseil-
la voit käyttää omaa tai opiston lai-
tetta. Huomioi muutamille kursseil-
le kohdistettu opintoseteliavustus 
(OPH), jolla saat kurssimaksusta 
ȃȆ ʣ îŕĚŠŠƭŒƙĚŠ� ~ƎĿŠƥūƙĚƥĚŕĚĿƥþ
rajoitettu määrä, joten kannattaa il-
moittautua ajoissa. Kurssien opet-
tajana toimii Markku Lybeck. Tee-
mapäivät ja opiston kurssit järjes-
ƥĚƥþþŠ gĿŠŠîŕîŠ��¹eɠŕƭūŒîƙƙî� ȃ�
kerros. Linnala järjestää koulutus-
ta myös yrityksille ja yhteisöille, ky-
sy lisätietoja.

Tiedot turvaan! Tietoisku 
ƎĚ ȂȄ�Ȃ� Œŕū ȂȄɠȂȅ�Ȅȁ
Linnala-sali, aulakrs 
Tietoturva tietokoneissa ja älypu-
helimissa, tietoturvan työvälineet. 
Miksi "ei minun koneellani mitään 
salaista ole" -toteamus riitä? Vink-
kejä ja linkkejä, lisäksi alkavien tie-
totekniikkakurssien esittely. Vapaa 
pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista. 

TIETOTEKNIIKAN 
TEEMAPÄIVÄT 

Teemapäivä on tehokas, käytän-
nönläheinen tapa oppia laitteiden 
ja sovelluksien käyttö. Teemapäi-
vien tarjontaan kuuluu mm. työvä-
lineohjelmat, älypuhelimet ja table-
tit, laitteen ylläpito. Opistossa Wi-
� ɠǋ�ƥĚǋƙ� ¹ĚĚŞîƥ ūǄîƥ ŒîŒƙĿƎþĿǄþĿ-
siä, 4 oppituntia kerralla. Teema-
päivien alennuskäytäntö poikkeaa 
opiston muista kursseista: ostaes-
sasi kaksi teemapäiväkurssia saat 
kolmannen puoleen hintaan.

ȃȁȁȂȁȆŒ�gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ�ƥūĿŞĿƙƥūɠ
ohjelmat 8 t 65 € 
ŒĚ ȂȂ�Ȃ� ŏî Ȃȉ�Ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ ūŠ ŞūŠĿƎƭūŕĿŠĚŠ��ĿŕŞîĿ-
nen, avoimen lähdekoodin toimis-
to-ohjelmistopaketti. Kurssilla asen-
ŠĚƥîîŠ ƭƭƙĿŠ gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ ŏî ūƎĿƙŒĚŕ-
laan tekstinkäsittelyä (mm. sarkaimet 
ja sisentäminen) ja toisella kerralla 
taululukkolaskentaa (kaavat, funkti-
ot, kaaviot). Oma läppäri mukaan. 

200110k Tietokoneen siivous ja 
tietoturva 8 t 65 € 
ŒĚ Ȃ�ȃ� ŏî ȉ�ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Tärkeimmät tietokoneen ylläpitoon 
liittyvät toimet: tietoturva, koneen 
nopeuttaminen maksuttomilla ohjel-
milla, tarpeettomien ohjelmien pois-
to, päivitykset, tärkeimmät nettise-
laimen lisäosat, mainosten torjunta 
nettisivuilla. Oman kone mukaan. 

200115k Android älypuhelin  
8 t 65 € 
ŒĚ ȂȆ�ȃ� ŏî ȃȃ�ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Android älypuhelimen peruskäyttö, 
asetukset, suositeltavimmat ohjel-

mat mm. WhatsApp -viestintä, va-
lokuvaus, navigaattori, käyttöä no-
peuttavat vinkit. Oma puhelin mu-
kaan (Samsung, Huawei tai vas-
taava). Huomioi teemapäivien oma 
alennuskäytäntö: joka kolmas tee-
mapäivä puoleen hintaan. 

200116k Instagram tutuksi 
8 t 65 € 
ŒĚ ȃȃ�Ȅ� ŏî ȃȊ�Ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Instagram on suosittu somepalve-
lu. Instagram perusteet, rekiste-
röinti, asetukset, seuraaminen, tur-
vallisuus, julkaiseminen, Insta sto-
ryt, lyhytvideot ja muut Instagra-
min toiminnallisuudet. 

200117k iPhone tutuksi 8 t 65 € 
ŒĚ Ȇ�ȅ� ŏî Ȃȃ�ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Opi iPhonen sujuva käyttö; puhelut 
ja yhteystiedot, ohjelmien asennus, 
WhatsApp, navigaattori, sähkö-
posti, valokuvaus, käyttöä nopeut-
tavat vinkit. Oma puhelin mukaan. 

200118k Sähköiset palvelut  
8 t 65 € 
ŒĚ ȂȊ�ȅ� ŏî ȃȇ�ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ�ȅȆ
Kuinka hoidat asioita digiyhteis-
kunnassa. Tunnistautumistekniikat, 
sähköisten palvelujen käyttö (kan-
ƥî� ƙƭūŞĿ����ƎūŕĿĿƙĿ�ŏŠĚ�ɛ� ƥƭƑǄîŕŕĿƙĚŠ
nettisivun tunnusmerkit, tietotur-
van perusteet, vinkit tietoverkoissa 
liikkumiseen. Oma läppäri tai pu-
helin / tablet mukaan.

SENIORIEN 
TIETOTEKNIIKKA 

200119k Seniorien älypuhelin-
kurssi 26 t 65 € 
Şî Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȁ�Ȅ� Œŕū ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ

�ŕǋƎƭ�ĚŕĿŠ ƥƭƥƭŒƙĿ� ¡ƭ�ĚŕĿŞĚŠ Œþǋ-
tettävyyttä parantavat asetukset ja 
vinkit, soittaminen, viestit, yhteys-
tiedot, kameran käyttö, WhatsApp, 
ÞŕĚ��ƑĚĚŠî� ȂȂȃ ŏî Şƭƭƥ ƙƭūƙĿ-
tut ohjelmat sekä tunnistautumi-
nen puhelimen avulla. Oma puhelin 
mukaan, esim. Samsung, Huawei 
tai iPhone. Opintoseteliavustus 
ĚŕþŒĚŕþĿƙĿŕŕĚ ŏî ǋŕĿ�ȇȄ Ǆ���ŕĚŠŠĚƥƥƭ
�ĿŠƥî ȅȉ�ȈȆ ɹ�

200120k Seniorien älypuhelin-
kurssi, jatko 16 t 45 € 
Şî ȃȈ�Ȅ�ɠȉ�Ȇ� Œŕū ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ
Enemmän irti älypuhelimesta; hyö-
dylliset appit (Areena, Tori, mo-
biiliavain jne.), WhatsApp -käy-
tön monipuolistaminen, valokuvi-
en varmuuskopiointi, sähköinen 
asiointi ja tietoturva. 

200234k Seniorien tieto- 
tekniikka 23 t 65 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃȂ�ȃ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ
Kurssi itsensä senioriksi tunteval-
le. Opiskellaan perusasioiden lisäk-
si Windows, tekstinkäsittely, Inter-
net ja Gmail-sähköposti sekä säh-
köinen asiointi verkossa. Aiempaa 
kokemusta tietokoneista ei tarvi-
ta. Oma kone mukaan. Opintose-
ƥĚŕĿîǄƭƙƥƭƙ ĚŕþŒĚŕþĿƙĿŕŕĚ ŏî ǋŕĿ�ȇȄ Ǆ�
�ŕĚŠŠĚƥƥƭ �ĿŠƥî ȅȉ�ȈȆ ɹ�

200235k Seniorien tieto 
tekniikka, jatko 23 t 65 € 
ƥĿ�Ȃȅ�Ȅ�ɠȃȆ�ȅ� Œŕū Ȋ�ȄȁɠȂȃ
Jatkoa peruskurssille; tietotur-
Ǆî� ƙþ�ŒŵĿŠĚŠ îƙĿūĿŠƥĿ� gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ
tekstinkäsittely, sähköposti. Opin-
toseteliavustus eläkeläisille ja yli 
ȇȄ Ǆ���ŕĚŠŠĚƥƥƭ �ĿŠƥî ȅȉ�ȈȆ ɹ�

200240k Huru-ukkojen  
tietotekniikka 33 t 85 € 
ƎĚ ȃȈ�Ȃ�ɠȂȅ�ȅ� Œŕū ȂȁɠȂȃ�Ȅȁ
"Eihän tällaisen huru-ukon kanna-
ta kurssille tulla..." Ehkä sittenkin 
kannattaa! Kurssi on jatkoa aiem-
malle, mutta voit tulla uutena mu-
kaan. Aiheena älypuhelimet, säh-
köinen asiointi, Facebook, ajankoh-
taiset tietotekniikat aiheet. Puhe-
lin- ja tietokoneopintoja. Opintose-
ƥĚŕĿîǄƭƙƥƭƙ ĚŕþŒĚŕþĿƙĿŕŕĚ ŏî ǋŕĿ�ȇȄ Ǆ�
�ŕĚŠŠĚƥƥƭ �ĿŠƥî ȇȄ�ȈȆ ɹ�

TIETOTEKNIIKAN 
YKSILÖ- JA  
PARIOPETUS 

Opiskele tietotekniikkaa rauhalli-
sesti, yksilöllisesti, omaan kalen-
teriin ja juuri omiin tarpeisiin so-
pien. Aiheina voivat olla vaikka läp-
pärin käyttö, älypuhelin ja tablet 
(käyttöönotto, perusteet, sähköi-
nen asiointi, WhatsApp, Facebook, 
Instagram, kuvien hallinta, pilvipal-
velut, tietoturva, koneen siivous ja 
ūŠĳĚŕŞĿĚŠ ƑîƥŒîĿƙƭ� gĿċƑĚ~Ĳ�ČĚ� gĿ-
ŠƭǊ� qîČ� ƭƭēĚŠ ŒūŠĚĚŠ ŒþǋƥƥŵŵŠ-
otto. Oma laite mukaan. Opetus-
ajankohdat joustavia. Tuntimää-
rä, kokoontumisajankohdat ja muut 
yksityiskohdat sovitaan. Myös etä-
tunnit mahdollisia. Yksikköoppi-
ƥƭŠƥĿ�ȃȃ ɹ ɚȅȆ ŞĿŠɛ� qî�ēūŕŕĿƙƭƭƙ
myös pari- ja pienryhmäopiske-
ŕƭƭŠɒ ƥƭŠƥĿ�ĿŠƥî Ȃȇ ɹ ɓ ūƙîŕŕĿƙƥƭ-
ja. Lisätiedot opettajalta p. 044 
ȄȆȂȂȉȃȉ ƥîĿ�ŞîƑŒŒƭ�ŕǋċĚČŒʧŕĿŠ-
Šîŕî��� ×ūĿƥ ūƥƥîî ǋ�ƥĚǋƥƥþ ŒîĿŒĚŠ-
laisissa digiasioissa.

Kurssisuunnittelusta vastaa  
kurssisihteeri 
Jukka Muhonen,  
p. 040 680 3801, 
ŏƭŒŒî�Şƭ�ūŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî��

TEATTERI (lapset ja 
nuoret) 

190102k Lapsiteatteri 9-12 v.  
24 t 65 € 
Şî Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ� Œŕū ȂȆ�ȄȁɠȂȈ
liikuntasali, pohjakrs 
Draamaopettaja Maarit Ahlgrén 
Tutustutaan teatterin maailmaan 
ja luodaan pienoisnäytelmä leikke-
jä ja improvisaatioharjoitteita apu-
na käyttäen. Ei vaadi aikaisempaa 
kokemusta. 

190105k Linnalan nuoriso- 
teatteri 13-18 v. 24 t 65 € 
Şî Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ� Œŕū ȂȈ�ȂȁɠȂȉ�ȅȁ
ŕŒ '� ȃ� ŒƑƙ
Draamaohjaaja Maarit Ahlgrén 
Improilemme ja teemme erilaisia il-
maisuharjoituksia. Harjoittelemme 
ja esitämme näytelmän. 

TEATTERI

190120k Linnalan teatterin  
päiväryhmä (seniorit) 36 t 48 € 
ŒĚ ȂȂ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ� Œŕū ȂȄɠȂȆ�ȅȆ
Linnala-sali, aulakrs 
Teatteriohjaaja Martti Luukko 
Jatketaan teatterin tekemistä. Ryh-
mä valmistaa näytelmän Ameri-
kanperintö (Pia Kärkkäinen-Hanni-
kainen). Esitykset helmikuusta al-
kaen. Mikäli sinua kiinnostaa, tu-
le ryhmään tutustumaan. Keväällä 
keskustellaan jo syyskauden näy-
telmästä. 

AMERIKAN-
PERINTÖ
Esitykset 
helmikuusta 
alkaen.
Liput 10 €, 
ei väliaikaa.

AKAT 
ETELÄSSÄ
Esitykset maalis-
kuusta alkaen.
Liput 12 € sis. kahvit väliajalla. 

190125k Linnalan teatterin  
iltaryhmä 36 t 48 € 
ŒĚ ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ� Œŕū Ȃȇ�ȄȁɠȂȊ
Linnala-sali, aulakrs 
Teatteriohjaaja Martti Luukko 
Ryhmä valmistaa näytelmää "Akat 
etelässä" (Liisa Heiskanen). Esityk-
set maaliskuusta alkaen. Tule ryh-
mään mukaan, pääset etelänmat-
kalle! 

ILMAISU

190130k Kasvuryhmä –  
Opi Itsestäsi! 24 t 115 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȂȅ�Ȅ� Œŕū ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ
gþƙŠþŕþ� ~ŕîǄĿŠŒîƥƭ Ȅȃ
Psykodraamaohjaaja  
Lara Nurminen
Sukella syviin vesiin ja löydä omat 
ydinvoimasi. Rakenna hyväksy-
vä asenne itseäsi kohtaan ja löydä 
luovuutesi uskomattomat lähteet! 
Kasvuryhmässä käytetään luovia ja 
toiminnallisia menetelmiä. Et tar-
vitse kokemusta esiintymisestä, ai-
to kiinnostus ihmisyyteen ja itsesi 
tutkisteluun riittää. 

190205k Runopiiri Linnan  
Lausujat 36 t 48 € 
ƥū Ȃȃ�Ȃ�ɠȃȁ�ȅ� Œŕū ȂȈɠȂȊ�Ȅȁ
luentosali, aulakrs 
Ohjaaja Kaarina Lavonen 
Tule tutustumaan runouteen ja 
esittämään löytämiäsi runoja! 
Teemme ääni-, hengitys-, rentou-
tus- ja improvisaatioharjoituksia ja 
valmistamme matinean laululyrii-
kasta ja vähän muustakin. Jokai-
nen osallistuja saa valita teemaan 
sopivia runoja esitettäväksi. Mati-
ŠĚî gĿŠŠîŕîɠƙîŕĿƙƙî ƙƭ ȃȄ�ȅ� Œŕū ȂȆ
ɚ�îƑŏūĿƥƭŒƙĚƥ ŕî ȃȃ�ȅ� Œŕū ȂȁɠȂȃ� ĚĿ�
�îƑŏūĿƥƭŒƙĿî ǄĿĿŒūĿŕŕî Ȋ� ȂȂ ŏî Ȃȅɛ�
Tule rohkeasti mukaan! Lisätieto-
ja ohjaaja Kaarina Lavoselta p. 050 
ȅȊȁȃȅȆȄ�

KIRJALLISUUS

190315k Linnalan kirjoittajat  
18 t 48 € 
ƥū ȂȊ�Ȃ�ɠȃȄ�Ȅ� Œŕū ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ
opetuskeittiö, aulakrs 
FM Henna-Reetta Keskitalo 
Oletko kiinnostunut kirjoittamises-
ta? Ryhmään ovat tervetulleet se-

kä uudet että kokeneemmat kir-
joittajat. Tunneilla tehdään ohjat-
tuja kirjoitusharjoituksia sekä kuul-
laan omia ja toisten tekstiä. Raken-
tavan palautteen myötä kasvat kir-
joittajana. 

190317k Elämäkertakurssi  
16 t 52 € 
ƎĚ ȃȁ�Ȃ�ɠȂȈ�Ȅ� Œŕū ȂȆɠȂȇ�Ȅȁ
ƙūǄĚŕŕƭƙŕŒ� ȃ� ŒƑƙ
FM Henna-Reetta Keskitalo 
Tule kirjoittamaan ainutlaatuises-
ta elämästäsi: muistoista, paikois-
ta joissa olet elänyt, tuntemista-
si ihmisistä, eletystä ajasta ja ajan 
muutoksista. Opettaja antaa aihei-
ta, joista kirjoittaa, ja kirjoitettuja 
tekstejä saa jakaa toisten ryhmä-
läisten kuultavaksi. Kurssin aikana 
syntyneistä teksteistä voi koostaa 
elämänkerran tai muistelmat. So-
pii kaikille, jotka haluavat työstää 
elämänsä tarinaa. Tervetuloa myös 
uudet kirjailijaksi haluavat. 
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Linnalan Punkaharjun 
toimipisteen osoite on 
Kauppatie 16.

ILMAISU JA 
KIRJALLISUUS

719010k Kirjapiiri 6 t 25 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�
Kirjasto, Punkaharju 
FM, sanataideohjaaja 
Anneli Pulkka 
Kirjapiiri on avoin kaikille lukemi-
sesta ja kirjallisuudesta kiinnostu-
neille. Piirissä luetaan ja keskustel-
laan kirjallisuudesta. Kurssi alkaa 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ��ŞƭĿƙƥî�ŒūŒūūŠƥƭŞĿƙĿƙƥî�
sovitaan ryhmässä. 

719020k Punkaharjun 
runoryhmä 36 t 70 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȆɠȂȈ�ȂȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Tuntiopettaja 
Eija Kupsa 
Tervetuloa tutustumaan runojen 
kiehtovaan maailmaan hyvässä 
seurassa. Voit itse halutessasi vali-
ta runosi ja esiintymisesi, ryhmäs-
sä rohkaistaan ja neuvotaan.

MUSIIKKI

717053k Punkaharjun 
Naislaulajat 24 t 55 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Punkaharjun ent. lukion aula 
Musiikinopettaja Esko Alanen 
Naiskuorolle sovitettua kevyttä oh-
jelmistoa.

717051k Punkaharjun 
Mieslaulajat 30 t 63 € 
ƥĿ�Ȅ�Ȃ�ɠȂȉ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Punkaharjun seurakuntatalo 
Tuntiopettaja Tatjana Korpelainen 
Osittain uusiutuvalla ohjelmistolla. 
Tervetuloa myös nuoremmat mie-
het. Laulua harrastaville harjoitus-
ten yhteydessä perusteellista ää-
nen käytön koulutusta. 

717064k Puruveden Pelimannit 
25 t 56 € 
ŕî�Ȉ�Ȃ�ɠȃȊ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɠȂȅ�ȂȆ�
Punkaharjun toimipiste
FM Eino Logren 
Soitetaan ja lauletaan sovitettua 
kansanmusiikkia ja vanhaa tanssi-
musiikkia. Ryhmä alkaa la 7.1. klo 
Ȃȁ�ȄȁɠȂȅ�ȂȆ��ŏūŕŕūĿŠ�ƙūǄĿƥîîŠ�ŒĚ-
vään muut kokoontumiset. Uudet 
soittajat tervetuloa mukaan!

717066k Ukulelen peruskurssi 
aikuisille 6 t 18 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȇ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȈ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Ukulelepelimanni 
Antti Ahonen 
Kurssilla opitaan perustiedot ja 
-taidot ukulelesta. Vasta-alkaja ei 
tarvitse musiikin teorian tuntemus-
ta. Soitto perustuu sointutaulukoi-
hin ja tabulatuureihin (yksinker-
taistettu melodioiden kirjoitustapa) 
ja "leirinuotiomusisointiin". Opetel-
laan säestämään yhteislaulua, har-
joitellaan sointujen vaihdon suju-
vuutta, tyylinmukaista komppaa-
mista ja näppäilytekniikkaa. Oma, 
vireensä pitävä soitin on eduksi, 
mutta myös lainasoittimia on käy-
tössä. Kysy lisää kurssin opettajal-
ta, ukulelepelimanni Antti Ahoselta 
ukeantti@gmail.com.

717067k Ukuleleorkesteri 
16 t 48 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�
Punkaharjun toimipiste 
Ukulelepelimanni 
Antti Ahonen 
Toimintansa aloittavaan uuteen 
ukuleleorkesteriin voi liittyä pe-
ruskurssin käymällä tai opiskellen 
omatoimisesti ukulelen perusteet 
(kymmenkunta perussointua). Or-
kesteri soittaa ja laulaa eri aikakau-
sien kevyttä musiikkia sointutau-
lukoiden ja tabulatuurien pohjalta. 
Tavoitteena on löytää myös mu-
kavia esiintymistilaisuuksia. Osal-
listujalla on oltava oma soitin tar-
vittavine varusteineen. Lisätietoja: 
ukeantti@gmail.com. Ei kokoontu-
ŞĿƙƥî�ȇ�ȅ���

717062k Yksinlaulu  
– Punkaharju
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȈ�ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȊ�
Punkaharjun toimipiste 
Laulunopettaja  
Tytti Kankare 
ÞŒƙĿŕŵūƎĚƥƭƙ�ȂȃǊȄȁ�ŞĿŠ�ȂȆȁ�ɹ��
Kehitetään omaa lauluääntä hen-
gitysharjoitusten, ääniharjoitusten 
ja itselle mieluisien laulujen kaut-
ta. Tule rohkeasti mukaan! Ryh-
ŞþþŠ�ĿŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿŠĚŠ�Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�
Ȋ�ȁȁ�îŕŒîĚŠ�gĿŠŠîŕîŠ�ƥūĿŞĿƙƥūūŠ�Ǝ��
ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ�

TIETOTEKNIIKKA

720037k Älypuhelin tutuksi  
16 t 38 € 
ƎĚ�ȃȁ�Ȃ�ɠȂȈ�ȃ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
�ŕǋƎƭ�ĚŕĿŞĚŠ�ƎĚƑƭƙŒþǋƥƥŵ��îƙĚ-
tukset, suositeltavimmat ohjelmat 
mm. WhatsApp -viestintä, valoku-
vaus, käyttöä nopeuttavat vinkit. 
Oma puhelin mukaan.

720025k Hiukan nörtit 28 t 69 € 
ŕî�ȂȂ�ȃ��ȉ�ȅ��ȃȃ�ȅ�ŏî�
ȇ�Ȇ��Œŕū�ȉ�ȄȁɠȂȄ�ȂȆ�
Hiukkajoen kylätalo 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
Instagram, Facebook, WhatsApp-
käytön tehostaminen, valokuvien 
varmuuskopiointi ja jakaminen, 
MobiliPay ja muut tärkeät apit sekä 
ajankohtaiset digiasiat. Oma puhe-
lin mukaan.

720038k Sähköiset palvelut  
16 t 38 € 
ƎĚ�ȂȈ�Ȅ�ɠȃȂ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
Kuinka hoidat asioita digiyhteis-
kunnassa. Tunnistautumistekniikat, 
sähköisten palvelujen käyttö (kan-
ƥî��ƙƭūŞĿ���ŏŠĚ�ɛ��ƥƭƑǄîŕŕĿƙĚŠ�ŠĚƥƥĿƙĿ-
vun tunnusmerkit, tietoturvan pe-
rusteet, vinkit tietoverkoissa liikku-
miseen. Oma läppäri tai puhelin / 
tablet mukaan.

KUVATAITEET JA 
MUOTOILU

714005k Kuvataide 36 t 70 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȉ�Ȅȁ�
Punkaharjun koulu, kuvataidelk 
Kuvataiteilija (AMK)  
Pauliina Härkönen 
Lukuvuoden tekniikkoina öljyvä-
rimaalaus tai vaihtoehtoisesti ak-
ryylivärimaalaus. Maalataan va-
paita aiheita, opetuksessa pääpai-
no sommittelussa ja valon ja varjon 
tarkkailussa. Mukaan omat värit ja 
maalauspohjat. Opetusmateriaale-
ja varten hinnassa on 7 € materi-
aalimaksu, joka käytetään valinnai-
seen tekniikkaan. Kurssilla opas-
tetaan värien ja materiaalien han-
kinnassa. Kurssi sopii aloittelijoil-
le ja pidempään kuvataidetta har-
rastaneille. 

714010k Posliininmaalaus  
36 t 70 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�
Punkaharjun koulu, kuvataidelk 
Tuntiopettaja  
Tuija Poutanen 
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin 
posliininmaalausta harrastaneil-
le. Perehdytään perustyötapoihin 
ja tekniikoihin, kehitetään sommit-
telua ja luovuutta. Saadaan tietoa 
materiaaleista ja väreistä. 

714015k Keramiikkakurssi  
30 t 63 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃȂ�Ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȅȆɠȂȊ�
Punkaharjun toimipiste 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä 
savesta käsinrakentamalla. Opetel-
laan koristelumenetelmiä ja esinei-
den lasittaminen. Mahdollisuus ko-
keilla myös dreijaamista. Materiaa-
lit voit ostaa opettajalta. 

PUNKAHARJU

Þ�ƥĚǋƙƥĿĚēūƥ��/Ŀŏî�qîƥĿŒîĿŠĚŠ�Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȁȄ�ƙƎūƙƥĿ��ĚĿŏî�ŞîƥĿŒîĿŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî�	�ɚ¡ƭŠŒî�îƑŏƭŠ�eĚƑĿŞþĚŠ�ŏî�¬îǄūŠƑîŠŠîŠ�ƥūĿŞĿƙƥūƎîŕǄĚŕƭƥɛ�

Antin kursseilla edetään latvasta puuhun – alusta pitäen soitetaan oikeita kappaleita.

Kaunista Särkilahdesta. Kuvaaja Merja Kuismanen.

714016k Raku-keramiikka  
12 t 34 € 
ŕî�ȃȃ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�Ȅȁ�
Ǝūŕƥƥū��ŕî�ȃȊ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȇ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Raku on ikivanha japanilainen tek-
niikka, jossa liekit ja savu synnyt-
tävät mustaa tai vaikkapa kupa-
rinvärisenä välkehtivää keramiik-
kaa. Töiden poltto tapahtuu ulkona. 
Polttomaksu sisältyy kurssimak-
suun. Ei alennuksia. 

714020k Lasinsulatus 12 t 34 € 
ƥĿ�ȃȉ�Ȅ�ɠȂȂ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Valmistetaan Bullseye-sulatus-
lasista koruja, lautasia, vateja se-
kä ikkuna- ja seinäkoristeita. Työt 
tehdään sulattamalla lasilevyjä yh-
teen tai sulattamalla lasi valmii-
seen muottiin. Laseja voit ostaa 
opettajalta. Polttomaksu 10 € si-
sältyy hintaan. 

KÄDENTAIDOT

715005k Kudonta ja iltakäsityöt 
36 t 70 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Artesaani  
Merja Kuismanen 
Kudotaan käyttö- ja koristeteks-
tiilejä. Loimet suunnitellaan ja ra-
kennetaan yhdessä. Uusia ideoita 
makrameesolmeiluun esim. pieniä 
kukkia. Keväistä askartelua kierrä-
tysmateriaaleista. 

715015k Hiukkajoen käsityö- 
ryhmä 30 t 63 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȅ�Ȅȁ�
Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo 
Artesaani Merja  
Kuismanen 
¡ƭŠūŠƥîî�ƙƥî
ŕɠƎū	ŏîîŠ�ŞŞ��Œîƙ-
si tai kori. Uusia ideoita makra-
meesolmeiluun mm. pieniä kuk-
kia. Keväistä kierrätys- askartelua. 
Pääsiäiskukko massasta. 

715020k Puu- ja metallityöt  
36 t 70 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ�
Punkaharjun koulu, teknisentyönlk 
KM Jorma Palo 
Valmistetaan puusta ja metallis-
ta koriste- ja käyttöesineitä. Lisäksi 
huonekalujen entisöintiä. 

715025k Verhoilu 44 t 85 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȃȈ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
Punkaharjun toimipiste 
Artenomi  
Jaana Lundberg 
Uudista vanha huonekalu. Voit teh-
dä joko pienimuotoisen uudistuk-
sen tai perusteellisen verhouksen. 

Kankaista ja materiaalihankinnois-
ta sovitaan ensimmäisellä kerralla. 

715030k Käsityöryhmä, Vaara 
24 t 54 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȃɠȂȆ�
Vaaran kylätalo 
Artesaani  
Merja Kuismanen 
¡ƭŠūŠƥîî�ƙƥî
ŕɠƎū	ŏîîŠ�ŞŞ��Œîƙ-
si tai kori. Keväistä kierrätysaskar-
telua, koristeita puutarhaan ja pää-
siäiskukko massasta. 

715035k Särkilahden käsityö-
ryhmä 21 t 48 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȊ�Ȅȁ�
Särkilahti, ent. koulu 
Artesaani Merja Kuismanen 
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoi-
ta lankatöihin, mm. makrameesol-
meilua, tuftausta, neulontaa ja virk-
kausta. Kierrätysaskartelua CD-le-
vyistä, kattotiileistä ja tapeteista. 
Pääsiäiskukko massasta ja pieniä 
ompelutöitä. 

LIIKUNTA

716011k Hiukan Liikkuvat  
16 t 41 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȋ�ȄȁɠȂȁ�Ȅȁ�
Hiukkajoen kylätalo 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Monipuolista ja tehokasta kuntolii-
kuntaa terveyden ja peruskunnon 
ylläpitämiseksi. Yhteinen alku- ja 
loppuverryttely. 

716015k Hiukan Venyvät  
16 t 41 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɠȂȂ�Ȅȁ�
Hiukkajoen kylätalo 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Kurssi vastaa sisällöltään keven-
nettyä jumppaa tavoitteena säi-
lyttää kehon liikkuvuus monipuo-
lisella ohjelmalla ja ylläpitää lihas-
kuntoa. 

716016k Hengitysjumppa  
12 t 36 €
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȃ�ȅȆ�
Hiukkajoen kylätalo 
Tuntiopettaja Tatjana Nokelainen 
Hengitysjumppa sopii kaikille. Oi-
keanlainen hengitys auttaa unetto-
muuteen ja korjaa levotonta mieltä. 
Hengitysjumppa auttaa astmaatik-
koja ja koko kehon hapentarve on 
helpompi tyydyttää, kun keuhko-
tuuletus tehostuu. Urheilijat ja po-
liisit keskittyvät hengitystekniikoi-
den avulla. Ota mukaan oma jump-
papa-alusta. Ryhmä ei kokoon-
Šƭ�ƥū�ȇ�ȅ��

716018k Pranajamajooga,  
Hiukkajoki 24 t 58 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȅ�Ȅȁ�
Hiukkajoen kylätalo 
Tuntiopettaja Tatjana Nokelainen 
Pranajamajooga parantaa kehon-
tuntemusta, unenlaatua, hapenot-
tokykyä, immuniteettia, lisää not-
keutta , helpottaa kiputiloja ja ta-
sapainottaa kehoa. Ota mukaan 
jumppa- tai jooga-alusta. Ryhmä 
sopii jooga harrastuksen aloittavil-
ŕĚ��¤ǋ	Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�ƥū�ȇ�ȅ��

716021k Kahvakuula,  
Kulennoinen 16 t 41 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Kulennoisten koulu, liikuntasali 
Fysioterapeutti, pt, ohjaaja  
Olli-Pekka Pöllänen 
Tule kokeilemaan erittäin tehokas-
ta ja mukavaa harjoitusmuotoa, jo-
ka kehittää lihaskuntoa, hapenot-
tokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Tarvitset oman kahvakuulan. Nai-
sille suositeltavin kahvakuulan pai-
Šū�ūŠ�ȇɠȂȃ�Œĳ�ŏî�ŞĿĚ	ĿŕŕĚ�ȂȁɠȂȇ�
Œĳ��/Ŀ�ŒūŒūūŠŠƭ�ŒĿĿƑîƙƥūƑƙƥîĿŠî�ȇ�ȅ��

Enonkosken yhteyshenkilönä  
toimistosihteeri  
Minna Nurmio,  
p. 044 3453035 tai  
ŞĿŠŠî�ŠƭƑŞĿūʧĚŠūŠŒūƙŒĿ��

KUVATAIDE

814005k Lasten kuvataide- 
kurssi 22 t 34 € 
ƎĚ�Ȅ�ȃ�ɠȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȆɠȂȇ�Ȅȁ�
Enonkosken koulu, auditorio 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Esikoulu- ja alakouluikäisille tarkoi-
tettu kurssi. Kurssilla tutustutaan 
kuva- ja veistotaiteeseen iloisis-
sa merkeissä. Muun muassa maa-
laamme, piirrämme, teemme savi-
ƥŵĿƥþ�ŏî�ĳƑî
ĿŒŒîî��¹ǋŵƥ�ƥūƥĚƭƥĚƥîîŠ�
ikätasolle sopivalla tavalla, työtur-
vallisuudesta huolehtien. Ryhmä ei 
ŒūŒūūŠŠƭ�Ȅ�Ȅ���ȄȂ�Ȅ���ĚĿŒþ�Ȉ�ȅ��

MUSIIKKI

817051k Viihdekuoro 24 t 39 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ�
Enonkosken vanhustentalon  
kerhotila 
Musiikinopettaja  
Esko Alanen 
Uudet ja entiset kuorolaiset terve-
tuloa! 

817081k Harmonikansoitto,  
Simanala 14 t 27 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȈ�Ȅȁ�
Simanalan kylätalo 
Muusikko  
Voitto Torpakko 
Harmonikan yhteissoittoryhmä. 
Opetusta aloittaville ja aiemmin 
soittaneille.

TIETOTEKNIIKKA

820025k Älypuhelin tutuksi  
20 t 38 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Enonkosken koulu 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
�ŕǋƎƭ	ĚŕĿŞĚŠ�ƎĚƑƭƙŒþǋƥƥŵ��îƙĚ-
tukset, laitteen ylläpito, suositelta-
vimmat ohjelmat mm. WhatsApp 
-viestintä, valokuvaus, käyttöä no-
peuttavat vinkit. Oma puhelin mu-
kaan.

KÄDENTAIDOT

815010k Puutyöt 48 t 65 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȊ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
Enonkosken koulu, teknisentyön lk 
Tuntiopettaja Sami Mikkonen 
Eri puutyömenetelmiä käyttäen 
valmistetaan kalusteita ja pikkue-
sineitä. Kurssi sopii vasta-alkajille-
kin sekä miehille että naisille. Ei ko-
ŒūūŠŠƭ�ŒĚ�ȃȆ�Ȃ��

815005k Kudonta ja käsityöt,  
Simanala 36 t 56 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȅɠȂȇ�ȂȆ�
Simanalan kylätalo 
Artesaani Merja Kuismanen 
Kudontaa yhdessä suunniteltuihin 
ja rakennettuihin loimiin. Makra-
meepunonnalla ja tuftauksella sei-
nätekstiilejä, tyynyjä ja pieniä ko-
riste-esineitä. Keväisiä askarteluja. 

815020k Mosaiikkikurssi  
24 t 34 € 
Şî�ȂȄ�ȃ�ɠȃȈ�Ȅ��Œŕū�ȊɠȂȃ�
Koskipirtin nuorisotila, Enonkoski 
Artesaani Merja Kuismanen 
Mosaiikkia puutarhaan kierrätys-
laatoista, posliiniastioista ja uusis-

ta paloista. Päällystetään valmii-
ta tai itse muotoiltuja kolmiulot-
teisia pohjia, esim. eläinhahmoja. 
Kurssi sopii sekä aloittaville että jo 
mosaiikin salat osaaville oppilaille. 

815030k Raku-keramiikka  
12 t 23 € 
ŕî�ȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Ǝūŕƥƥū�ŕî�ȃȁ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȇ�ȅȆ��
Enonkosken koulu, auditorio 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Raku on ikivanha japanilainen tek-
niikka, jossa liekit ja savu synnyt-

tävät mustaa tai vaikkapa kupa-
rinvärisenä välkehtivää keramiik-
kaa. Töiden poltto tapahtuu ulkona. 
Polttomaksu sisältyy kurssimak-
suun. Ei alennuksia. 

815031k Keramiikka 28 t 40 € 
ŕî�Ȃȅ�Ȃ�ɠȇ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Enonkosken koulu, auditorio 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Valmistetaan käyttö- ja koris-
te-esineitä savesta käsinrakenta-
malla. Opetellaan koristelumene-
telmiä ja esineiden lasittaminen. 

Materiaalit voit ostaa opettajal-
ƥî��¤ǋ	Şþ�ŒūŒūūŠƥƭƭ�ŕî�Ȃȅ�Ȃ��ȃȉ�Ȃ��
ȂȂ�ȃ��ȃȆ�ȃ��ȂȂ�Ȅ��ȂȆ�ȅ��ŏî�ȇ�Ȇ��

LIIKUNTA

816021k Kahvakuula 16 t 24 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȂȅ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Enonkosken koulu, alakoulun sali 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Tule kokeilemaan tehokasta harjoi-
tusmuotoa, joka kehittää lihaskun-
toa, hapenottokykyä, tasapainoa ja 
liikkuvuutta. Ota oma kahvakuula 
mukaan, naisille suositeltavin kah-
ǄîŒƭƭŕîŠ�ƎîĿŠū�ȇɠȂȃ�Œĳ��ŞĿĚ	ĿŕŕĚ�
ȂȁɠȂȇ�Œĳ��/Ŀ�ŒūŒūūŠŠƭ�ƎĚ�Ȉ�ȅ��

816030k Jooga 16 t 24 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�
Enonkosken liikuntatalo 
Oƭe��ŏūūĳîūƎĚƥƥîŏî�¤Þ¹ȃȁȁ��¡¹�
Mariya Loginova 
Helppoja kaikenikäisille sopivia 
hathajooga liikkeitä. Joogan avulla 
liikkuvuus ja tasapaino paranevat. 
Harjoitus rentouttaa kehoa ja miel-
tä. Sopii kaikenkuntoisille. Mukaan 
tarvitset joustavat vaatteet, jump-
pa-alustan sekä viltin loppurentou-
tusta varten. 

816040k Terveysliikunta,  
Simanala 16 t 24 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�
Simanalan kylätalo 
Tuntiopettaja Anja Kuuramaa 
Monipuolista kuntoliikuntaa ter-
veyden, liikkuvuuden ja peruskun-
non ylläpitämiseksi. 

ENONKOSKI

Enonkosken Keramiikkakurssilla voi tehdä käyttö- ja koriste-esinei-
tä. Kuvaaja Marianne Ketolainen.

Helmipoimintaa kangaspuilla. Kuvaaja Merja Kuismanen.
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Linnalan Punkaharjun 
toimipisteen osoite on 
Kauppatie 16.

ILMAISU JA 
KIRJALLISUUS

719010k Kirjapiiri 6 t 25 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�
Kirjasto, Punkaharju 
FM, sanataideohjaaja 
Anneli Pulkka 
Kirjapiiri on avoin kaikille lukemi-
sesta ja kirjallisuudesta kiinnostu-
neille. Piirissä luetaan ja keskustel-
laan kirjallisuudesta. Kurssi alkaa 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ��ŞƭĿƙƥî�ŒūŒūūŠƥƭŞĿƙĿƙƥî�
sovitaan ryhmässä. 

719020k Punkaharjun 
runoryhmä 36 t 70 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȆɠȂȈ�ȂȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Tuntiopettaja 
Eija Kupsa 
Tervetuloa tutustumaan runojen 
kiehtovaan maailmaan hyvässä 
seurassa. Voit itse halutessasi vali-
ta runosi ja esiintymisesi, ryhmäs-
sä rohkaistaan ja neuvotaan.

MUSIIKKI

717053k Punkaharjun 
Naislaulajat 24 t 55 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Punkaharjun ent. lukion aula 
Musiikinopettaja Esko Alanen 
Naiskuorolle sovitettua kevyttä oh-
jelmistoa.

717051k Punkaharjun 
Mieslaulajat 30 t 63 € 
ƥĿ�Ȅ�Ȃ�ɠȂȉ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Punkaharjun seurakuntatalo 
Tuntiopettaja Tatjana Korpelainen 
Osittain uusiutuvalla ohjelmistolla. 
Tervetuloa myös nuoremmat mie-
het. Laulua harrastaville harjoitus-
ten yhteydessä perusteellista ää-
nen käytön koulutusta. 

717064k Puruveden Pelimannit 
25 t 56 € 
ŕî�Ȉ�Ȃ�ɠȃȊ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɠȂȅ�ȂȆ�
Punkaharjun toimipiste
FM Eino Logren 
Soitetaan ja lauletaan sovitettua 
kansanmusiikkia ja vanhaa tanssi-
musiikkia. Ryhmä alkaa la 7.1. klo 
Ȃȁ�ȄȁɠȂȅ�ȂȆ��ŏūŕŕūĿŠ�ƙūǄĿƥîîŠ�ŒĚ-
vään muut kokoontumiset. Uudet 
soittajat tervetuloa mukaan!

717066k Ukulelen peruskurssi 
aikuisille 6 t 18 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȇ�ȃ��Œŕū�ȂȈɠȂȈ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Ukulelepelimanni 
Antti Ahonen 
Kurssilla opitaan perustiedot ja 
-taidot ukulelesta. Vasta-alkaja ei 
tarvitse musiikin teorian tuntemus-
ta. Soitto perustuu sointutaulukoi-
hin ja tabulatuureihin (yksinker-
taistettu melodioiden kirjoitustapa) 
ja "leirinuotiomusisointiin". Opetel-
laan säestämään yhteislaulua, har-
joitellaan sointujen vaihdon suju-
vuutta, tyylinmukaista komppaa-
mista ja näppäilytekniikkaa. Oma, 
vireensä pitävä soitin on eduksi, 
mutta myös lainasoittimia on käy-
tössä. Kysy lisää kurssin opettajal-
ta, ukulelepelimanni Antti Ahoselta 
ukeantti@gmail.com.

717067k Ukuleleorkesteri 
16 t 48 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�
Punkaharjun toimipiste 
Ukulelepelimanni 
Antti Ahonen 
Toimintansa aloittavaan uuteen 
ukuleleorkesteriin voi liittyä pe-
ruskurssin käymällä tai opiskellen 
omatoimisesti ukulelen perusteet 
(kymmenkunta perussointua). Or-
kesteri soittaa ja laulaa eri aikakau-
sien kevyttä musiikkia sointutau-
lukoiden ja tabulatuurien pohjalta. 
Tavoitteena on löytää myös mu-
kavia esiintymistilaisuuksia. Osal-
listujalla on oltava oma soitin tar-
vittavine varusteineen. Lisätietoja: 
ukeantti@gmail.com. Ei kokoontu-
ŞĿƙƥî�ȇ�ȅ���

717062k Yksinlaulu  
– Punkaharju
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȈ�ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȊ�
Punkaharjun toimipiste 
Laulunopettaja  
Tytti Kankare 
ÞŒƙĿŕŵūƎĚƥƭƙ�ȂȃǊȄȁ�ŞĿŠ�ȂȆȁ�ɹ��
Kehitetään omaa lauluääntä hen-
gitysharjoitusten, ääniharjoitusten 
ja itselle mieluisien laulujen kaut-
ta. Tule rohkeasti mukaan! Ryh-
ŞþþŠ�ĿŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿŠĚŠ�Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�
Ȋ�ȁȁ�îŕŒîĚŠ�gĿŠŠîŕîŠ�ƥūĿŞĿƙƥūūŠ�Ǝ��
ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ�

TIETOTEKNIIKKA

720037k Älypuhelin tutuksi  
16 t 38 € 
ƎĚ�ȃȁ�Ȃ�ɠȂȈ�ȃ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
�ŕǋƎƭ�ĚŕĿŞĚŠ�ƎĚƑƭƙŒþǋƥƥŵ��îƙĚ-
tukset, suositeltavimmat ohjelmat 
mm. WhatsApp -viestintä, valoku-
vaus, käyttöä nopeuttavat vinkit. 
Oma puhelin mukaan.

720025k Hiukan nörtit 28 t 69 € 
ŕî�ȂȂ�ȃ��ȉ�ȅ��ȃȃ�ȅ�ŏî�
ȇ�Ȇ��Œŕū�ȉ�ȄȁɠȂȄ�ȂȆ�
Hiukkajoen kylätalo 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
Instagram, Facebook, WhatsApp-
käytön tehostaminen, valokuvien 
varmuuskopiointi ja jakaminen, 
MobiliPay ja muut tärkeät apit sekä 
ajankohtaiset digiasiat. Oma puhe-
lin mukaan.

720038k Sähköiset palvelut  
16 t 38 € 
ƎĚ�ȂȈ�Ȅ�ɠȃȂ�ȅ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
Kuinka hoidat asioita digiyhteis-
kunnassa. Tunnistautumistekniikat, 
sähköisten palvelujen käyttö (kan-
ƥî��ƙƭūŞĿ���ŏŠĚ�ɛ��ƥƭƑǄîŕŕĿƙĚŠ�ŠĚƥƥĿƙĿ-
vun tunnusmerkit, tietoturvan pe-
rusteet, vinkit tietoverkoissa liikku-
miseen. Oma läppäri tai puhelin / 
tablet mukaan.

KUVATAITEET JA 
MUOTOILU

714005k Kuvataide 36 t 70 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȂȁ�ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȉ�Ȅȁ�
Punkaharjun koulu, kuvataidelk 
Kuvataiteilija (AMK)  
Pauliina Härkönen 
Lukuvuoden tekniikkoina öljyvä-
rimaalaus tai vaihtoehtoisesti ak-
ryylivärimaalaus. Maalataan va-
paita aiheita, opetuksessa pääpai-
no sommittelussa ja valon ja varjon 
tarkkailussa. Mukaan omat värit ja 
maalauspohjat. Opetusmateriaale-
ja varten hinnassa on 7 € materi-
aalimaksu, joka käytetään valinnai-
seen tekniikkaan. Kurssilla opas-
tetaan värien ja materiaalien han-
kinnassa. Kurssi sopii aloittelijoil-
le ja pidempään kuvataidetta har-
rastaneille. 

714010k Posliininmaalaus  
36 t 70 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�
Punkaharjun koulu, kuvataidelk 
Tuntiopettaja  
Tuija Poutanen 
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin 
posliininmaalausta harrastaneil-
le. Perehdytään perustyötapoihin 
ja tekniikoihin, kehitetään sommit-
telua ja luovuutta. Saadaan tietoa 
materiaaleista ja väreistä. 

714015k Keramiikkakurssi  
30 t 63 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȃȂ�Ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȅȆɠȂȊ�
Punkaharjun toimipiste 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä 
savesta käsinrakentamalla. Opetel-
laan koristelumenetelmiä ja esinei-
den lasittaminen. Mahdollisuus ko-
keilla myös dreijaamista. Materiaa-
lit voit ostaa opettajalta. 

PUNKAHARJU

Þ�ƥĚǋƙƥĿĚēūƥ��/Ŀŏî�qîƥĿŒîĿŠĚŠ�Ǝ��ȁȅȁ�ȇȉȁ�ȄȉȁȄ�ƙƎūƙƥĿ��ĚĿŏî�ŞîƥĿŒîĿŠĚŠʧŕĿŠŠîŕî�	�ɚ¡ƭŠŒî�îƑŏƭŠ�eĚƑĿŞþĚŠ�ŏî�¬îǄūŠƑîŠŠîŠ�ƥūĿŞĿƙƥūƎîŕǄĚŕƭƥɛ�

Antin kursseilla edetään latvasta puuhun – alusta pitäen soitetaan oikeita kappaleita.

Kaunista Särkilahdesta. Kuvaaja Merja Kuismanen.

714016k Raku-keramiikka  
12 t 34 € 
ŕî�ȃȃ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�Ȅȁ�
Ǝūŕƥƥū��ŕî�ȃȊ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȇ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Raku on ikivanha japanilainen tek-
niikka, jossa liekit ja savu synnyt-
tävät mustaa tai vaikkapa kupa-
rinvärisenä välkehtivää keramiik-
kaa. Töiden poltto tapahtuu ulkona. 
Polttomaksu sisältyy kurssimak-
suun. Ei alennuksia. 

714020k Lasinsulatus 12 t 34 € 
ƥĿ�ȃȉ�Ȅ�ɠȂȂ�ȅ��Œŕū�Ȃȇ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Valmistetaan Bullseye-sulatus-
lasista koruja, lautasia, vateja se-
kä ikkuna- ja seinäkoristeita. Työt 
tehdään sulattamalla lasilevyjä yh-
teen tai sulattamalla lasi valmii-
seen muottiin. Laseja voit ostaa 
opettajalta. Polttomaksu 10 € si-
sältyy hintaan. 

KÄDENTAIDOT

715005k Kudonta ja iltakäsityöt 
36 t 70 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȇ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȊ�ȂȆ�
Punkaharjun toimipiste 
Artesaani  
Merja Kuismanen 
Kudotaan käyttö- ja koristeteks-
tiilejä. Loimet suunnitellaan ja ra-
kennetaan yhdessä. Uusia ideoita 
makrameesolmeiluun esim. pieniä 
kukkia. Keväistä askartelua kierrä-
tysmateriaaleista. 

715015k Hiukkajoen käsityö- 
ryhmä 30 t 63 € 
ƥĿ�ȂȈ�Ȃ�ɠȃȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȅ�Ȅȁ�
Punkaharjun Hiukkajoen kylätalo 
Artesaani Merja  
Kuismanen 
¡ƭŠūŠƥîî�ƙƥî
ŕɠƎū	ŏîîŠ�ŞŞ��Œîƙ-
si tai kori. Uusia ideoita makra-
meesolmeiluun mm. pieniä kuk-
kia. Keväistä kierrätys- askartelua. 
Pääsiäiskukko massasta. 

715020k Puu- ja metallityöt  
36 t 70 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȄȁɠȂȊ�ȅȆ�
Punkaharjun koulu, teknisentyönlk 
KM Jorma Palo 
Valmistetaan puusta ja metallis-
ta koriste- ja käyttöesineitä. Lisäksi 
huonekalujen entisöintiä. 

715025k Verhoilu 44 t 85 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȃȈ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
Punkaharjun toimipiste 
Artenomi  
Jaana Lundberg 
Uudista vanha huonekalu. Voit teh-
dä joko pienimuotoisen uudistuk-
sen tai perusteellisen verhouksen. 

Kankaista ja materiaalihankinnois-
ta sovitaan ensimmäisellä kerralla. 

715030k Käsityöryhmä, Vaara 
24 t 54 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȃɠȂȆ�
Vaaran kylätalo 
Artesaani  
Merja Kuismanen 
¡ƭŠūŠƥîî�ƙƥî
ŕɠƎū	ŏîîŠ�ŞŞ��Œîƙ-
si tai kori. Keväistä kierrätysaskar-
telua, koristeita puutarhaan ja pää-
siäiskukko massasta. 

715035k Särkilahden käsityö-
ryhmä 21 t 48 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȉ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȊ�Ȅȁ�
Särkilahti, ent. koulu 
Artesaani Merja Kuismanen 
Perinteisiä ja ajankohtaisia ideoi-
ta lankatöihin, mm. makrameesol-
meilua, tuftausta, neulontaa ja virk-
kausta. Kierrätysaskartelua CD-le-
vyistä, kattotiileistä ja tapeteista. 
Pääsiäiskukko massasta ja pieniä 
ompelutöitä. 

LIIKUNTA

716011k Hiukan Liikkuvat  
16 t 41 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȋ�ȄȁɠȂȁ�Ȅȁ�
Hiukkajoen kylätalo 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Monipuolista ja tehokasta kuntolii-
kuntaa terveyden ja peruskunnon 
ylläpitämiseksi. Yhteinen alku- ja 
loppuverryttely. 

716015k Hiukan Venyvät  
16 t 41 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�Ȃȁ�ȄȁɠȂȂ�Ȅȁ�
Hiukkajoen kylätalo 
Ohjaaja Mari Ahtila 
Kurssi vastaa sisällöltään keven-
nettyä jumppaa tavoitteena säi-
lyttää kehon liikkuvuus monipuo-
lisella ohjelmalla ja ylläpitää lihas-
kuntoa. 

716016k Hengitysjumppa  
12 t 36 €
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȃ�ȅȆ�
Hiukkajoen kylätalo 
Tuntiopettaja Tatjana Nokelainen 
Hengitysjumppa sopii kaikille. Oi-
keanlainen hengitys auttaa unetto-
muuteen ja korjaa levotonta mieltä. 
Hengitysjumppa auttaa astmaatik-
koja ja koko kehon hapentarve on 
helpompi tyydyttää, kun keuhko-
tuuletus tehostuu. Urheilijat ja po-
liisit keskittyvät hengitystekniikoi-
den avulla. Ota mukaan oma jump-
papa-alusta. Ryhmä ei kokoon-
Šƭ�ƥū�ȇ�ȅ��

716018k Pranajamajooga,  
Hiukkajoki 24 t 58 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȄɠȂȅ�Ȅȁ�
Hiukkajoen kylätalo 
Tuntiopettaja Tatjana Nokelainen 
Pranajamajooga parantaa kehon-
tuntemusta, unenlaatua, hapenot-
tokykyä, immuniteettia, lisää not-
keutta , helpottaa kiputiloja ja ta-
sapainottaa kehoa. Ota mukaan 
jumppa- tai jooga-alusta. Ryhmä 
sopii jooga harrastuksen aloittavil-
ŕĚ��¤ǋ	Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�ƥū�ȇ�ȅ��

716021k Kahvakuula,  
Kulennoinen 16 t 41 € 
ƥū�Ȃȃ�Ȃ�ɠȂȄ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Kulennoisten koulu, liikuntasali 
Fysioterapeutti, pt, ohjaaja  
Olli-Pekka Pöllänen 
Tule kokeilemaan erittäin tehokas-
ta ja mukavaa harjoitusmuotoa, jo-
ka kehittää lihaskuntoa, hapenot-
tokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Tarvitset oman kahvakuulan. Nai-
sille suositeltavin kahvakuulan pai-
Šū�ūŠ�ȇɠȂȃ�Œĳ�ŏî�ŞĿĚ	ĿŕŕĚ�ȂȁɠȂȇ�
Œĳ��/Ŀ�ŒūŒūūŠŠƭ�ŒĿĿƑîƙƥūƑƙƥîĿŠî�ȇ�ȅ��

Enonkosken yhteyshenkilönä  
toimistosihteeri  
Minna Nurmio,  
p. 044 3453035 tai  
ŞĿŠŠî�ŠƭƑŞĿūʧĚŠūŠŒūƙŒĿ��

KUVATAIDE

814005k Lasten kuvataide- 
kurssi 22 t 34 € 
ƎĚ�Ȅ�ȃ�ɠȆ�Ȇ��Œŕū�ȂȆɠȂȇ�Ȅȁ�
Enonkosken koulu, auditorio 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Esikoulu- ja alakouluikäisille tarkoi-
tettu kurssi. Kurssilla tutustutaan 
kuva- ja veistotaiteeseen iloisis-
sa merkeissä. Muun muassa maa-
laamme, piirrämme, teemme savi-
ƥŵĿƥþ�ŏî�ĳƑî
ĿŒŒîî��¹ǋŵƥ�ƥūƥĚƭƥĚƥîîŠ�
ikätasolle sopivalla tavalla, työtur-
vallisuudesta huolehtien. Ryhmä ei 
ŒūŒūūŠŠƭ�Ȅ�Ȅ���ȄȂ�Ȅ���ĚĿŒþ�Ȉ�ȅ��

MUSIIKKI

817051k Viihdekuoro 24 t 39 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�Ȅȁ�
Enonkosken vanhustentalon  
kerhotila 
Musiikinopettaja  
Esko Alanen 
Uudet ja entiset kuorolaiset terve-
tuloa! 

817081k Harmonikansoitto,  
Simanala 14 t 27 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȇɠȂȈ�Ȅȁ�
Simanalan kylätalo 
Muusikko  
Voitto Torpakko 
Harmonikan yhteissoittoryhmä. 
Opetusta aloittaville ja aiemmin 
soittaneille.

TIETOTEKNIIKKA

820025k Älypuhelin tutuksi  
20 t 38 € 
ƥū�ȂȊ�Ȃ�ɠȃȄ�ȃ��Œŕū�ȂȆ�ȄȁɠȂȈ�ȅȆ�
Enonkosken koulu 
Tietotekniikan opettaja  
Markku Lybeck 
�ŕǋƎƭ	ĚŕĿŞĚŠ�ƎĚƑƭƙŒþǋƥƥŵ��îƙĚ-
tukset, laitteen ylläpito, suositelta-
vimmat ohjelmat mm. WhatsApp 
-viestintä, valokuvaus, käyttöä no-
peuttavat vinkit. Oma puhelin mu-
kaan.

KÄDENTAIDOT

815010k Puutyöt 48 t 65 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȊ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
Enonkosken koulu, teknisentyön lk 
Tuntiopettaja Sami Mikkonen 
Eri puutyömenetelmiä käyttäen 
valmistetaan kalusteita ja pikkue-
sineitä. Kurssi sopii vasta-alkajille-
kin sekä miehille että naisille. Ei ko-
ŒūūŠŠƭ�ŒĚ�ȃȆ�Ȃ��

815005k Kudonta ja käsityöt,  
Simanala 36 t 56 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȅɠȂȇ�ȂȆ�
Simanalan kylätalo 
Artesaani Merja Kuismanen 
Kudontaa yhdessä suunniteltuihin 
ja rakennettuihin loimiin. Makra-
meepunonnalla ja tuftauksella sei-
nätekstiilejä, tyynyjä ja pieniä ko-
riste-esineitä. Keväisiä askarteluja. 

815020k Mosaiikkikurssi  
24 t 34 € 
Şî�ȂȄ�ȃ�ɠȃȈ�Ȅ��Œŕū�ȊɠȂȃ�
Koskipirtin nuorisotila, Enonkoski 
Artesaani Merja Kuismanen 
Mosaiikkia puutarhaan kierrätys-
laatoista, posliiniastioista ja uusis-

ta paloista. Päällystetään valmii-
ta tai itse muotoiltuja kolmiulot-
teisia pohjia, esim. eläinhahmoja. 
Kurssi sopii sekä aloittaville että jo 
mosaiikin salat osaaville oppilaille. 

815030k Raku-keramiikka  
12 t 23 € 
ŕî�ȂȄ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Ǝūŕƥƥū�ŕî�ȃȁ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȇ�ȅȆ��
Enonkosken koulu, auditorio 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Raku on ikivanha japanilainen tek-
niikka, jossa liekit ja savu synnyt-

tävät mustaa tai vaikkapa kupa-
rinvärisenä välkehtivää keramiik-
kaa. Töiden poltto tapahtuu ulkona. 
Polttomaksu sisältyy kurssimak-
suun. Ei alennuksia. 

815031k Keramiikka 28 t 40 € 
ŕî�Ȃȅ�Ȃ�ɠȇ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȄ�ȂȆ�
Enonkosken koulu, auditorio 
Keraamikko (AMK)  
Marianne Ketolainen 
Valmistetaan käyttö- ja koris-
te-esineitä savesta käsinrakenta-
malla. Opetellaan koristelumene-
telmiä ja esineiden lasittaminen. 

Materiaalit voit ostaa opettajal-
ƥî��¤ǋ	Şþ�ŒūŒūūŠƥƭƭ�ŕî�Ȃȅ�Ȃ��ȃȉ�Ȃ��
ȂȂ�ȃ��ȃȆ�ȃ��ȂȂ�Ȅ��ȂȆ�ȅ��ŏî�ȇ�Ȇ��

LIIKUNTA

816021k Kahvakuula 16 t 24 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȂȅ�ȅ��Œŕū�ȂȊɠȃȁ�
Enonkosken koulu, alakoulun sali 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Tule kokeilemaan tehokasta harjoi-
tusmuotoa, joka kehittää lihaskun-
toa, hapenottokykyä, tasapainoa ja 
liikkuvuutta. Ota oma kahvakuula 
mukaan, naisille suositeltavin kah-
ǄîŒƭƭŕîŠ�ƎîĿŠū�ȇɠȂȃ�Œĳ��ŞĿĚ	ĿŕŕĚ�
ȂȁɠȂȇ�Œĳ��/Ŀ�ŒūŒūūŠŠƭ�ƎĚ�Ȉ�ȅ��

816030k Jooga 16 t 24 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�
Enonkosken liikuntatalo 
Oƭe��ŏūūĳîūƎĚƥƥîŏî�¤Þ¹ȃȁȁ��¡¹�
Mariya Loginova 
Helppoja kaikenikäisille sopivia 
hathajooga liikkeitä. Joogan avulla 
liikkuvuus ja tasapaino paranevat. 
Harjoitus rentouttaa kehoa ja miel-
tä. Sopii kaikenkuntoisille. Mukaan 
tarvitset joustavat vaatteet, jump-
pa-alustan sekä viltin loppurentou-
tusta varten. 

816040k Terveysliikunta,  
Simanala 16 t 24 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȈɠȂȉ�
Simanalan kylätalo 
Tuntiopettaja Anja Kuuramaa 
Monipuolista kuntoliikuntaa ter-
veyden, liikkuvuuden ja peruskun-
non ylläpitämiseksi. 

ENONKOSKI

Enonkosken Keramiikkakurssilla voi tehdä käyttö- ja koriste-esinei-
tä. Kuvaaja Marianne Ketolainen.

Helmipoimintaa kangaspuilla. Kuvaaja Merja Kuismanen.
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YHTEISKUNTA

619020k Lukupiiri kehitys-
vammaisille 7 t 
ti 10.1.-4.4. klo 17-17.45 
Lemmenmäen palvelukoti, 
Kerimäki 
Tuntiopettaja Maritta Luukkanen 
Luetaan yhdessä selkokielisiä kirjo-
ja, tehdään omia tarinoita.

621041k Ikäihmisten 
virikeryhmä 30 t 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȄ�ȅȆ�
Kerimäen kirjasto, kokoustila 
YK Eero Korhonen 
Kurssin tavoitteena on keskuste-
luin ja luennoin käsitellä yhteiskun-
nassa, itse kunkin elämässä ja lä-
hiympäristössä tapahtuvia asioi-
ta sekä aktivoida säilyttämään oma 
vireytensä ja toimintakykynsä. Uu-
sien asioiden lisäksi muistellaan 
yhdessä myös menneitä aikoja. 
MAKSUTON KURSSI. 

MUSIIKKI

617070k Kerimäen Naislaulajat 
30 t 63 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȇ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�Ȅȁ�
Kerimäen seurakuntakoti 
FM, yhteisömuusikko 
Asta Siekkinen 
Kuoron tavoitteena on ylläpitää 
ja kehittää naiskuoro-osaamista 
paikkakunnalla. Harjoittelemme ja 
laulamme 4-äänisiä lauluja, äänen-
käytön ja hengitystekniikan hallin-
taa rennossa ja iloisessa naispo-
rukassa.

617080k Pianon yksilöopetus 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȆɠȂȇ�ȂȆ�
Kerimäen Koulukeskus A, lk 5 
FM Eino Logren 
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-ope-
ƥƭƙƥî��ÞŒƙĿŕŵūƎĚƥƭƙ�ȂȃǊȂȆŞĿŠ�ȉȇ�ɹ�
ƥîĿ�ȂȃǊ�Ȅȁ�ŞĿŠ�ȂȆȇ�ɹ��ÀƭƙĿĚŠ�ūƎƎĿ-
ŕîĿēĚŠ�ĿŕŞūĿƥƥîƭƥƭŞĿŠĚŠ�Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�
Ȋ�ȁȁ�îŕŒîĚŠ�gĿŠŠîŕîŠ�ƥūĿŞĿƙƥūūŠ�

KUVATAITEET JA 
MUOTOILU

615016k Betonia puutarhaan 
12 t 36 € 
ŒĚ�Ȃȁ�ɝȃȅ�Ȇ��Œŕū�ȂȂɠȂȅ�ȂȆ�
Merjan piha 
Artesaani Merja Kuismanen 
Valetaan pihalla puutarhan koris-
teeksi betonista muotein tauluja, 
kierrätyspyyhkeistä kukkaruukkuja 
ja lintuja. Koristellaan maalein, ki-
maltein, koristekivin ja pitsiliinoin. 
Tauolle välipala mukaan. 

TEATTERI, ILMAISU JA 
KIRJALLISUUS

619010k Näytelmäryhmä 
60 t 95 € 
Kerimäen Koulukeskus A, luokka 5 
Teatteriohjaaja Kimmo Lavaste 
Valmistetaan Kimmo Lavasteen 
ohjauksessa Thorbjorn Egnerin 
KOLME ILOISTA ROSVOA esitet-
ƥþǄþŒƙĿ�ŒĚƙþŕŕþ�ȃȁȃȄ��/ŠƙĿŞŞþĿŠĚŠ�
ŒūŒūūŠƥƭŞĿŠĚŠ�ŕî�ȂȂ�ȃ��ŏî�ƙƭ�Ȃȃ�ȃ��
Œŕū�ȂȃɠȂȆ��qƭĿƙƥî�ŒūŒūūŠƥƭŞĿƙĿƙ-
ta sovitaan. Tule rohkeasti mukaan, 
esitykseen tarvitaan lisää lap-
si ja aikuisnäyttelijöitä. Yhteistyös-
sä Kerimäen Pitäjänteatterin kans-
sa. Lisätietoja Maritta Luukkanen p. 
ȁȆȁ�ȆȄȄȂȆȃȄ��

619015k Sanataidepaja 16 t 42 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�Ȃȉɠȃȁ�
Kerimäen Koulukeskus B, lk 110 

FM, sanataideohjaaja  
Anneli Pulkka 
Sanataide on luovaa kielellistä il-
maisua: luovaa kirjoittamista, omia 
tekstejä, tarinoita, runoja, kirjoja, 
huumoria, kauhua, jännitystä, fan-
tasiaa ja mielikuvitusta. Pajassa siis 
kirjoitetaan, luetaan ja tutustutaan 
sanoihin elinvoiman ja luovuu-
den lähteenä. Pääset löytöretkel-
le omaan elämääsi. Kurssi kokoon-
tuu joka toinen keskiviikko. Kurssi 
alkaa ke 11.1, muista kokoontumi-
sista sovitaan ryhmässä. 

KÄDENTAIDOT

614011k Huonekalujen verhoilu/
entisöinti 44 t 85 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȃȊ�Ȅ��Œŕū�ȂȈ�Ȅȁɠȃȁ�Ȅȁ�
Kerimäen Monkkari 
Artenomi Jaana Lundberg 
Perinteistä, teollista verhoilua, om-
pelua, pienet pintakäsittelyt uusil-
le ja vanhoille kalusteille. Petsaus, 
lakkaus, maalaus ja ootraus puisille 
kalusteille. Mahdollisuus valmistaa 
omia öljymaaleja pigmenteillä. Ma-
teriaali- ja työvälinehankinnat voi 
tehdä opettajan kautta. 

615005k Kerimäen päiväkäsityö 
33 t 66 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȄȂ�Ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȃ�ȂȆ�
Kerimäen kirjasto, kokoustila 
Artesaani Merja Kuismanen 
Makrameesolmeillen pieniä kukkia 
ja perhosia sekä kodin tekstiilejä. 
Tuftausta villalangoista ja virkkaus-
ta metallilangoista. Keväisiä mas-
satöitä puutarhaan; lintuja ja ötö-
köitä. Kierrätysaskartelua CD-le-
vyistä ja tapeteista. 

615010k Kudonta ja käsityöt, 
Makkola 36 t 70 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�Ȃȉ�Ȅȁɠȃȁ�ȅȆ�
Päivölä 
Artesaani Merja Kuismanen 
Kudontaa yhdessä suunniteltuihin 
ja rakennettuihin loimiin. Valmis-
tetaan sisustus- ja käyttötekstiile-

jä erilaisin tekniikoin, mm. makra-
meesolmeilulla ja tuftauksella sei-
näryijyjä, tyynyjä tai pieniä koris-
teita. 

615015k Silvolan käsityöryhmä 
20 t 45 € 
ŒĚ�ȂȆ�ȃ�ɠȃȃ�Ȅ��Œŕū�ȂȃɠȂȆ�
Kylätalo Nousula 
Artesaani Merja Kuismanen 
Keväistä askartelua puutarhaan; 
massasta lintuja ja ötököitä, metal-
lilangasta virkaten kukkia, perho-
sia ja sudenkorentoja. Tuftausta ja 

makramee-solmeilua. Jääpalavär-
jäystä; spiraali- ja mandala -teknii-
kat. Kierrätysaskartelua tapeteista. 

LIIKUNTA

616021k Kahvakuula 16 t 41 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�
Kerimäen Koulukeskus B, sali 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Tule kokeilemaan erittäin tehokas-
ta ja mukavaa harjoitusmuotoa, jo-
ka kehittää lihaskuntoa, hapenot-

tokykyä, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Huom. tarvitset oman kahvakuu-
lan ryhmään osallistuaksesi. Naisil-
le suositeltavin kahvakuulan paino 
ȇɠȂȃ�Œĳ�ŏî�ŞĿĚ�ĿŕŕĚ�ȂȁɠȂȇ�Œĳ�

616025k Työikäisten kuntosali-
ryhmä 16 t 41 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�
Kerimäen Liikuntahalli 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Monipuolista ja tehokasta lihaskun-
toharjoittelua terveyden ja työky-
vyn ylläpitämiseksi. Yhteinen alku- 
ja loppuverryttely ja kiertoharjoit-
telua kuntosalilaitteilla. Sopii sekä 
naisille että miehille. Ensimmäisellä 
kerralla tutustutaan laitteisiin.  

616015k Seniorijumppa  
16 t 41 € 
ƎĚ�ȂȄ�Ȃ�ɠȂȅ�ȅ��Œŕū�ȂȁɠȂȂ�
Kerimäen Liikuntahalli 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Yksinkertaista ja tehokasta kunto-
liikuntaa terveyden ja lihaskunnon 
ylläpitämiseksi. Ryhmä ei kokoon-
nu pe 7.4. 

616027k Seniorikuntosali  
16 t 41 € 
ke 11.1.-5.4. klo 10-11  
Kerimäen Liikuntahalli 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Ohjausta kuntosalilaitteiden turvalli-
seen käyttöön. Sisältää alkulämmit-
telyn ja venyttelyt. Ohjattua kuntoi-
lua rauhalliseen tahtiin. Sopii sekä 
naisille että miehille. Ensimmäisellä 
kerralla tutustutaan laitteisiin.

616017k Naisten liikunta- 
kasvatus, Anttola 16 t 41 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȊ�Ȅȁɠȃȁ�Ȅȁ�
Anttolan koulu, sali 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Yksinkertaista ja tehokasta kunto-
liikuntaa terveyden ja lihaskunnon 
ylläpitämiseksi. 

616023k Kahvakuula, Anttola  
16 t 41 € 
Şî�Ȋ�Ȃ�ɠȄ�ȅ��Œŕū�ȂȊ�Ȅȁɠȃȁ�Ȅȁ�
Kerimäen Anttolan koulu, sali 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Tarvitset oman kahvakuulan, joka 
on tarkoitettu ulkokäyttöön. Naisil-
le suositeltavin kahvakuulan paino 
ūŠ�ȇɠȂȃ�Œĳ�ŏî�ŞĿĚ�ĿŕŕĚ�ȂȁɠȂȇ�Œĳ�

616020k Niska-hartiajumppa 
Silvola 8 t 27 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȆ�ȅ��Œŕū�ȂȂ�ȄȁɠȂȃ�
Kylätalo Nousula 
Fysioterapeutti, kahvakuulaohjaaja, 
pt Olli-Pekka Pöllänen 
Liikkeet tehdään tuolilla ja tuolia 
apuna käyttäen sekä seisten. So-
pii myös liikuntarajoitteisille ja tau-
kojumpaksi kotona taikka työssä. 
gîƙŒƭƥƭƙ�ŒƭƑƙƙĿŞîŒƙƭŕŕî�ȃȈ�ɹ�ƥîĿ�
ŒĚƑƥîŞîŒƙƭŕŕî�Ȅ�ɹ�ŒþƥĚĿƙŞîŒƙƭŕŕî�
suoraan ohjaajalle, jolloin ei tarvit-
se ilmoittautua ennakkoon. 

616018k Naisten ja miesten  
liikuntakasvatus, Makkola  
16 t 41 € 
ŒĚ�ȂȂ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȉɠȂȊ�¡þĿǄŵŕþ�
Liikuntaneuvoja Henna Holopainen 
Monipuolista ja tehokasta kuntolii-
kuntaa terveyden ja peruskunnon 
ylläpitämiseksi. Ota oma matto mu-
ŒîîŠ��¤ǋ�Şþ�ĚĿ�ŒūŒūūŠŠƭ�ŒĚ�Ȃ�ȃ��

KERIMÄKI

SAVONRANTA

MUSIIKKI

517082k Musiikin yksilöopetus 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȅ�ȅ��Œŕū�ȂȄ�ȄȁɠȂȇ�Ȅȁ�
Savonrannan koulu, musiikkilk 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen 
qƭƙĿĿŒĿŠ�ǋŒƙĿŕŵūƎĚƥƭƙ�ȂȃǊȄȁ�ŞĿŠ��
ȉȁ�ɹ��ÞŒƙĿŕŵūƎĚƥƭƙƥî�ŒîĿŒĚŠ�ĿŒþĿ-
sille pianossa, laulussa, kitarassa, 
bassokitarassa ja rummuissa. Roh-
keasti mukaan soiton opiskeluun! Ei 
ikärajaa. Uusien oppilaiden ilmoit-
ƥîƭƥƭŞĿŠĚŠ�Şî�ȃ�Ȃ��Œŕū�Ȋ�îŕŒîĚŠ�
gĿŠŠîŕîŠ�ƥūĿŞĿƙƥūūŠ�Ǝ��ȁȂȆ�ȆȂȂȉȁ��

517106k Jouhikonsoittokurssi  
20 t 56 € 
ŕîɠƙƭ�ȃȃ�ɠȃȄ�ȅ��ŏî�
ȇ�ɠȈ�Ȇ��Œŕū�ȂȁɠȂȅ�
Savonrannan koulu, musiikkilk 
MuM Eila Hartikainen 
Iloisen yhdessäolon merkeissä soi-
tetaan perinteistä savonrantalaista 
Villas-mallin jouhikkoa. Kaikki jou-
hikon omistajat innolla mukaan! 

517105k Savonrannan  
viihdekuoro 26 t 56 € 
ƥĿ�Ȃȁ�Ȃ�ɠȂȂ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȂȆɠȂȉ�
Savonrannan koulu, musiikkilk 
Musiikinopettaja Ari Kaartinen 
Kuorossa opiskellaan ja harjoitel-
laan suomalaisia iskelmä- ja viihde-
musiikin kappaleita yksi-, kaksi- tai 
jopa kolmiäänisinä kuorosovituksi-
na. Nuotinlukutaito ei välttämätön-
tä. Kuorossa opit myös äänenkäyt-
töön liittyviä asioita. Kuoro voi esiin-
tyä tarvittaessa erilaisissa tilaisuuk-
sissa myös yhtyeen säestämänä. 

KÄDENTAIDOT

515010k Käsin tekemisen iloa 
Rönkkötalo 36 t 70 € 
ŒĚ�Ȃȉ�Ȃ�ɠȂȃ�ȅ��Œŕū�ȂȈ�ȅȆɠȃȁ�ȂȆ�
Rönkkötalo 
Artenomi Anu Redsven 
Valmistamme käsitöitä perinteisin 
ja ajankohtaisin tekniikoin, neulon-
taa, virkkausta ja pientä kaunistus-
ta kotiin. Materiaalikulut tehtävän 
työn mukaan. 

515020k Puutyö- ja entisöinti-
kurssi 40 t 79 € 
Şî�Ȃȇ�Ȃ�ɠȃȈ�Ȅ��Œŕū�ȂȈɠȃȁ�
Savonrannan koulu, puutyölk 
KM Jorma Palo 
Pieniä puutöitä sekä huonekalujen 
entisöintiä ja korjausta. 

Tuftaten Silvolassa. Kuvaaja Merja Kuismanen.

Tietotekniikkakursseilla opiskellaan mm. sähköistä asiointia, ryh-
mässä tai yksilöopetuksena. Kuvaaja Markku Lybeck.

16 Mainosliite  Tiistaina 27.12.2022




