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JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN ALKAMINEN

Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai ylläpitämisluvan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1.1.2014. Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloitti toimintansa entisen RaJuPuSu-opiston jatkajana. Kymmenen vuotta toimineen RaJuPuSu-opiston aikana
rakennettiin pohja kuntien väliselle yhteistyölle ja uuden Järvi-Saimaan kansalaisopiston rakentaminen tiivisti yhteistyötä entisestään.
Opiston koulutustehtäväksi määriteltiin, että opisto edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä.
Opiston koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, terveyttä edistävät
opinnot, kielet, tietoteknisiä valmiuksia sekä muita kansalaisvalmiuksia ja alueen elinvoimaisuutta edistävät aineet. Opistossa annetaan myös taiteen perusopetusta musiikissa ja teatteritaiteessa Rantasalmen alueella.
Järvi–Saimaan kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen asukkaille. Opisto järjestää toiminta-alueellaan monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta sekä ostopalvelu- ja
projektitoimintaa. Järvi-Saimaan kansalaisopiston visiona on olla elinvoimainen
ja innovatiivinen työ- ja oppimisympäristö.
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kaikki opiskelijat kuuluvat opistolaiskuntaan
ja ovat tervetulleita osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Sulkavalla toimii kansalaisopiston opistolaisyhdistys, jonka puheenjohtajana on
Unto Kaasinen.
YLEISTÄ TOIMINNASTA

Vanhojen toimivien toimintamallien päälle on haettu mm. Rantasalmella uusia
tuulia ja pyritty muokkaamaan opistotoimintaa vastaamaan täydellisesti ajan
henkeä. Myös kielikurssit kuuluivat opiston toimintaan vahvasti. Rantasalmella
kielikurssien kannalta kevät 2014 oli hedelmällinen. Hartaasti toivottu espanjankurssi käynnistettiin vuoden alussa. Uusi kielikurssi näkyikin täytenä opetusluokkana heti kurssin alusta. Suomea arkeen -kurssi näki päivänvalon myös
keväällä. Tämä maahanmuuttajille suunnattu kielikurssi toi tarvittavan lisän
Rantasalmen koulutustarjontaan. Uutuuskurssien joukkoon pääsi myös Julkaisun suunnittelu kevään aikana.
Kevään 2014 eksoottisin uutuus Rantasalmen koulutustarjonnassa oli varmasti
Permakulttuurin johdantokurssi. Permakulttuuri on kestävään kehitykseen pe-
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rustuvaa käytännön ekologiaa. Maapallosta huolehtiminen on maailmanlaajuisesti ihmiskunnan suurimpia huolia. Ylpeänä voimme todeta, että Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteutti Rantasalmella tulevaisuudessa päätään nostavan
permakulttuurikurssin etulinjassa. Opistomme on vahvasti ajan hengessä mukana ja tämäkin kurssi on voimakas osoitus siitä asiasta.
Opiston myyntipalvelutoiminta sisälsi alueen yrityksille ja muille asiakkaille
tuotetut henkilöstökoulutukset ja opistojen kehittämiseen tarkoitetun projektitoiminnan. Henkilöstökoulutusten sisältönä oli ATK-koulutus ja ensiapu.
OPISKELIJAMÄÄRÄT VUONNA 2014

Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteutti vuonna 2014 kaiken kaikkiaan 514 kurssia. Myyntipalvelukurssia tuotettiin yhteensä 64 tuntia.
Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

Asukasluku
(31.12.2014)

2 794

6 620

3 816

13 230

Toteutuneiden valtionosuustuntien määrä

3 212 t

4 901 t

4 676 t

12 789 t

Myyntipalvelu

19 t

45 t

–

64 t

Kurssien määrä, kaikki
opetus

147

201

166

514

Opetustunnit/asukas

1,15

0,74

1,23

0,97

Kurssilaisten määrä,
kaikki opetus (Brutto)

1 641

2 473

1 963

6 077

Opiskelijat (Netto)

497

980

605

2 170*

n = 389

n = 743

n = 447

m = 110

m= 237

m= 158

17,80 %

14,80 %

15,90 %

Netto-opiskelijat % asukasluvusta

16,40 %

* Kotikunta muu kuin Sulkava, Juva tai Rantasalmi = 88 henkilöä. Nämä on lisätty netto–opiskelijoiden kokonaismäärään.

Taulukko 1. Toiminta Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminta-alueella vuonna
2014.
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Sulkavan kunnassa oli 31.12.2014 asukkaita 2 794 henkilöä, Juvalla 6 620 ja Rantasalmella 3 816 eli yhteensä asukkaita koko kansalaisopiston toiminta-alueella
13 230 henkilöä. Netto-opiskelijamäärä opiston toiminta-alueella oli yhteensä 2
170 henkilöä. Opiston vapaana sivistystyönä järjestettyyn koulutukseen osallistui 6 077 kurssilaista (brutto-opiskelijamäärä). Kurssilaisia oli 16, 40 % kuntien
yhteenlasketusta asukasmäärästä.

Kuvio 1. Kurssien määrä opiskelijaa kohti vuonna 2014.
HENKILÖSTÖ

Opistossa työskenteli lukuvuonna 2014 vakituista henkilöstöä 7,8 henkilötyövuotta ja 78 tuntiopettajaa, joista päätoimisen tuntiopettajan tehtävissä oli seitsemän henkilöä. Rehtori käy kerran vuodessa vakituisen henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut toteutettiin kesäkuussa 2014.
Vakituisen henkilöstön toimenkuvia selkeytettiin siten, että 1.3.2014 työnsä
aloittaneelle rehtorille siirtyi päävastuu Sulkavan toiminta-alueesta. Samalla käden taitojen suunnitteluopettaja Merja Heikkisen vastuualueeksi siirtyi koko
opiston käden taitojen opetus sekä sen kehittäminen.
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KANSALAISOPISTON NEUVO TTELUKUNTA

Kansalaisopiston neuvottelukunta kokoontui yhteensä kolme kertaa vuoden
2014 aikana. Ensimmäisessä 2.4.2014 pidetyssä kokouksessa rehtori esittäytyi ja
kertoi opiston toiminnan suuntaviivoista. Toisessa kokouksessa 10.6.2014 neuvottelukunta antoi lausunnon opiston toimintasuunnitelmasta. Kolmannessa
26.8.2014 pidetyssä kokouksessa pohjustettiin opiston kehittämisseminaaria,
joka pidettiin kokouksen jälkeen Juvalla.
KANSALAISOPISTON NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET:

Sulkava:
Virve Litmanen, Esa Repo ja Hanne-Maaria Rentola
Juva:
Ari Rautio (puheenjohtaja), Marja Huurinainen ja Joel Puhakainen
Rantasalmi:
Auvo Kokkonen, Esa Lappalainen ja Leena Suhonen (varapuheenjohtaja)

OPISTON OPETUSTILAT

Sulkavan toiminta-alueella sijaitsee opistotalo, jossa lukuvuoden aikana annettiin pääasiassa käden taitojen opetusta. Kielikurssit siirtyivät opistotalolta kunnanviraston alakerran kokoustilaan.
Syksyllä Sulkavan musiikin opetus siirrettiin opistotalolta Teholan talolle lisääntyneen tilan tarpeen vuoksi. Uudet musiikkitilat mahdollistivat musiikkitoiminnan kehittämisen. Ainoastaan Soitinkaruselli –kurssi toteutettiin opistotalolla, koska päiväkodista lasten hakeminen kurssille oli lyhyen matkan vuoksi
turvallisempaa. Opistotalolta vapautunut tila siirtyi opiston tuntiopettajien
suunnittelutilaksi.
Juvan toiminta-alueella suurin osa opiston opetuksesta siirtyi syksyllä 2013 ammattiopistolta vapautuneisiin tiloihin. Tiloissa toimi käden taitojen, musiikin,
kielten, kuvataiteen ja tietotekniikan opetus. Opetustilat mahdollistivat monipuolisen opetuksen suunnittelun, koska siellä on myös pieni huone tuntiopettajille opetuksen suunnittelua varten sekä tarvikevarasto monistukoneineen. Tiloista löytyy myös isoja säilytystiloja eri kurssien käyttöön. Käden taitojen kursseilla tarvittaville isoille kangaspuille on varattu oma tilansa.
Rantasalmella opetusta toteutettiin pääasiassa kunnanvirastolla sijaitsevassa
Kellarigalleriassa, keskuskoululla, Linnansaaren Luontokeskus Oskarissa ja
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Tornadolla. Edellisten lisäksi ryhmiä kokoontui sivukylien kouluilla, kuten
Tuusmäen ja Kolkontaipaleen koululla.
OPISTON VISUAALISEN ILMEEN L UOMINEN

Opisto otti keväällä käyttöönsä uuden logon, jonka suunnitteli päätoiminen tuntiopettaja Anne Kosonen. Logo kuvastaa Saimaan alueen luontoa: sinistä taivasta, vihreää metsää ja sinisiä järviä.
Järvi-Saimaan
KANSALAISOPISTO
Sulkava – Juva – Rantasalmi

Opisto avasi myös facebook-sivut keväällä. Keväällä aloitettiin myös uusien
www-sivujen suunnittelu. Sivut otettiin käyttöön elokuun alussa. Uuden logon
ja www-sivujen myötä lisättiin opiston tunnettavuutta sekä selkeytettiin opintojen ja tapahtumien markkinointia.
LAATU- JA KEHITTÄMISHANKE

Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisrahaa
vuosille 2014–2015 yhteensä 38 000 € toiminnan pedagogisen kehittämiseen.

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN TAUSTAA

Hankkeen päätavoitteena on Järvi-Saimaan kansalaisopiston kehittämissuunnitelman 2015–2020 laatiminen. Keskeisenä tavoitteena on luoda kehittämissuunnitelmaan avauksia vapaan sivistystyön arvoista ja tavoitteista sekä aikuiskoulutuksen poliittisista linjauksista. Tavoitteena on, että kehittämissuunnitelma
olisi valmis vuoden 2015 loppuun mennessä.
Toisena tavoitteena on kansalaisopiston opetuksen kehittäminen. Kolmantena
tavoitteena on kartoittaa lähialueiden toimijat ja yhteistyötahot, jotka tekevät
työtä Sulkavalla, Juvalla ja Rantasalmella. Hankkeen aikana luodaan tarkoituksenmukainen yhteistyöverkosto edellä mainitun kartoituksen pohjalta.
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HANKKEEN TOTEUTTAMIN EN

Hankkeen aloituksena toimi 26.8.2014 järjestetty kehittämisseminaari, jonka
pääpuhujana oli Kansalaisopiston liiton hallituksen puheenjohtaja Liisa Vornanen. Tilaisuuden avasi Sulkavan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.
Kehittämisseminaariin osallistuivat Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kuntien
kunnanjohtajat, opiston toiminta-alueen sivistysjohtaja, kansalaisopiston neuvottelukunnan jäsenet sekä opiston henkilökunta.
Kehittämisseminaarissa tutustuttiin vapaan sivistystyön yleisiin tavoitteisiin ja pohdittiin opiston
tulevaisuuden suuntaviivoja.

Kuvat: Anne Partanen

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSEMINAARIT

Opiston vakituiselle henkilöstölle järjestettiin kehittämisseminaari itsearvioinnin merkeissä Juvalla 28.11.2014. Tämä seminaari pohjautui elokuussa järjestetyn aloitusseminaarin teemoihin opiston kehittämisestä. Seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, missä opisto on nyt ja mihin opisto on menossa.

Kuva: Anne Partanen
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Joulukuussa 19.12.2014 järjestettiin itsearviointiseminaarille jatkoa, johon kutsuttiin vakituisen henkilöstön lisäksi päätoimisten tuntiopettajien tehtävissä
olevat opettajat. Koulutuksessa pohdittiin mm. aikuiskoulutuksen poliittisia linjauksia ja vapaan sivistystyön yleisiä tavoitteita, arvoja ja suuntaviivoja sekä
opiston ”brändiä”.
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN JA TUNTIOPETTAJIEN ASIANTUNTIJUUDEN
PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN

Hankkeen tiimoilta Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloitti yhteistyön Jyväskylän
yliopiston kanssa. Opetuksen pedagogiseen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia järjestettiin syksyllä kaksi kertaa. Kouluttajana toimi KT Anita Malinen Jyväskylän yliopistosta. Koulutuksen teemana oli Aikuispedagogiikan palapeli
kansalaisopistossa ja vapaassa sivistystyössä. Koulutukset jatkuvat keväällä
2015.
Koulutuksessa perehdyttiin
1) aikuisen oppimisen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin ja
2) opettajan työn luonteeseen kansalaisopistossa/vapaassa sivistystyössä.
Koulutuksessa teoria ja käytäntö eli osallistujien omat kokemukset olivat vuoropuhelussa keskenään. Koulutuksen aikana tehtiin myös harjoituksia, jotka havainnollistivat ja konkretisoivat mm. sitä, mitä dialogisuus tarkoittaa sivistysopettajan työssä.
SYKSYN 2014 LAKE-KOULUTUKSET

Pe 3.10.2014 klo 14.00–17.00 Aikuisen oppimiseen liittyvät teemat: Elämänkokemus oppimisen resurssina, särö aikuisen oppimisen välttämättömänä ehtona,
tunteet ja ajattelu yhteen kietoutuneina sekä aikuisen oppimisen lainalaisuudet.

Kuvat: Anne Partanen
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Pe 28.11.2014 klo 14.00–17.00 Aiheena opettajan työn luonne kansalaisopistossa
ja vapaassa sivistystyössä: Omaehtoisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys - miten ne
toteutuvat käytännössä? Lisäksi teemoina olivat vertaisryhmän merkitys aikuisille oppijoille, dialoginen ilmapiiri ja sivistysopettajan työn ulottuvuudet.
OPINTOSETELIHANKE

Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta vuodelle 2014 yhteensä
6 000 €, joka myönnettiin asiakkaille 30 €:n suuruisina opintoseteleinä/opiskelija. Opintosetelit käytettiin alentamaan tiettyjen kurssien kurssihintaa tai asiakas sai 30 €:n alennuksen valitsemastaan kurssista.
Vuonna 2014 opintoseteleitä myönnettiin seuraaville kohderyhmille:
 työttömille
 senioreille (63+) ja eläkkeellä oleville
 maahanmuuttajille
 alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille
Vuonna 2014 opintosetelillä tuettiin seuraavia kursseja:


1101314 Laulu ja musiikki, Kuharanta



1104300 Kehitysvammaisten virikekurssi



1101312 Kehitysvammaisten musiikki



1201300 Suomea arkeen



2198401 Kevyesti keskellä päivää



3401300 Tietotekniikan perusteet senioreille 1

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI -HANKE

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Juvan kunnan perusturvapalvelut aloittivat
syksyllä yhteistyössä Terveempi Itä-Suomi –hankkeen (TERVIS). Hankkeessa
tavoitteena oli ikäihmisten omahoidon tukeminen sähköisten palvelujen ja neuvonnan avulla sekä ehkäistä tietoyhteiskunnasta syrjäytymistä. Hanke toimi
Etelä- ja Pohjois–Savon sekä Pohjois–Karjalan alueella. Hanke sai sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusta.
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YLEISÖLUENNOT

Kansalaisopiston tavoitteena oli virittää yleisöluentojen tiimoilta yhteistyötä toimialueen eri tahojen kanssa. Tässä onnistuttiin ja tuloksena oli yleisöluentojen
järjestäminen yhteistyössä mm. Sulkavan yrittäjyyslukion, Sulkavan Marttojen
ja Juvan kirjastopalvelujen kanssa.
YLEISÖLUENNOT SULKAVALLA

Oppia ikä kaikki -luento
Oppia ikä kaikki –luennolla 9.4.2014 kansalaisopiston rehtori Anne Partanen
kertoi elämänlaajuisen oppimisen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.
Puhetta pirunkeuhkosta
Opiston musiikin opettaja Oiva Auvinen luennoi 24.9.2014 harmonikan synnystä ja rakenteesta.
Innostuminen, positiivinen voima
Opiston joogaopettaja Leena Vihavainen-Muller luennoi 15.10.2014. Luennolla
käsiteltiin elämää, elintapaa ja terveyttä. Miten itse voi vaikuttaa siihen, että voi
hyvin tai paremmin. Luennolla puhuttiin solusta ja solun ulkopuolisesta nesteestä (= lympha = Matrix) ja mikä tämän nesteen tehtävä on kehossamme ja
mitkä tekijät vaikuttavat lymphan toimintaan.
Uteliaisuus idean synnyttäjänä ja innovaatiot tulevaisuuden työelämässä
Opisto järjesti yhteistyössä Sulkavan yrittäjyyslukion kanssa luennon 3.11.2014.
Luennoitsijana oli Mato Valtonen.
Käsillä tekemisen ja luomisen voima
Opiston käden taitojen suunnitteluopettaja Merja Heikkinen luennoi käsillä tekemisen ja luomisen voimasta 5.11.2014. Luennolla käsiteltiin mm. sitä, että käsillä tekemisen on tutkittu vaikuttavan suuresti ihmisen hyvinvointiin. Käsillä
tekeminen pitää yllä terveyttä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Käsitöiden
tekemisellä on myös huomattu olevan suuri vaikutus ihmisen parantumisessa
sairauksista ja jaksamisessa vaikeissakin elämäntilanteissa.
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YLEISÖLUENNOT JUVALL A

Oppia ikä kaikki -luento
Oppia ikä kaikki –luennolla 8.4.2014 kansalaisopiston rehtori kertoi elämänlaajuisen oppimisen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.
Hyvinvointiteknologia
Hyvinvointiteknologia -luento 9.10.2014 käsitteli ihmisen ja teknologian välisiä
yhteyksiä liikunnan ja hyvinvoinnin kehyksessä. Luennolla todettiin, että yksilö
pystyy hyödyntämään biomekaanisen, fysiologisen ja valmennus- ja testausopin tietotaidon tuomia mahdollisuuksia teknologian kehittämisessä eli tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja kuntoa
tekniikan ja tietotekniikan avulla.
Hautaustestamentti
Mitä hautaustestamentti tarkoittaa ja miten se laaditaan? Luennoitsijana
5.11.2015 järjestetyssä luennolla toimi Sari Summanen Savonlinnan hautaus- ja
juhlapalvelu Oy:stä.
Muistomerkkien kertomaa
Luento toi esiin eri puolilla Juvaa sijaitsevia muistomerkkejä, jotka kertovat asutuksesta ja tapahtumista. Nämä pitkän historian sormenjäljet antoivat taustaa
nykyisyydellekin. Luennoitsijana 15.11.2015 toimi Leena Orro.
Ikääntyvän turvallisuus
Luennon aiheina olivat kodin turvallisuus, liikenneturvallisuus, henkilökohtainen turvallisuus ja turvavälineet, katoaminen ja etsintä. Luennoitsijana
26.11.2015 toimi ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Savonlinnasta.

YLEISÖLUENNOT RANTASALMELLA

Masennuksen tunnistaminen
Masennuksen tunnistamisesta luennoi Pirkko Brusila.
Oppia ikä kaikki -luento
Oppia ikä kaikki –luennolla 15.4.2014 kansalaisopiston rehtori kertoi elämänlaajuisen oppimisen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.
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SULKAVAN MUSIIKKITOIMINTA

Musiikinopetuksen muutto Teholan taloon oli tärkein tapahtuma Sulkavan musiikinopetuksessa syksyllä 2014. Uusi opetuspiste, joka sai työnimen “Musiikkitalo”, mahdollisti mm. kauan toivotun lyömäsoitinopetuksen aloittamisen.
Parannuksena aikaisempaan oppilailla
on nyt odotustilat, joissa voi rauhassa
odottaa kavereiden kanssa oman tai yhteissoittotunnin alkua. Käytettävissä
oleva tila ja kalusto mahdollistavat tarvittaessa kurssien nopean käynnistämisen.
Niinpä uusina kursseina Sulkavan musiikkitarjontaan tulivat: Yhteissoiton perusteet, Nuorten bändikurssi ja Karaokekurssi.
Kuvassa Ari Kaartinen näyttää mallia oppilaalle Musiikkitalon bändiluokassa.
Kuva: Oiva Auvinen

SOITINKARUSELLI

Soitinkaruselli on Sulkavan musiikinopetuksen oma oppimisympäristö soittimiin tutustumiseksi ja musiikkiharrastuksen aloittamiseksi. Karusellin ideana
on tutustuttaa pääasiassa eskari-ikäiset oppilaat eri soittimiin, joita he pääsevät
kokeilemaan syyslukukauden aikana opettajan opastuksella. Viimeisellä tutustumiskerralla oppilaat saavat valita kolme soitinta, joita he haluaisivat oppia
soittamaan. Näistä soittimista mieluisinta, mahdollisuuksien mukaan, he pääsevät opiskelemaan kevätlukukaudeksi. Käytännössä opettaja noutaa karusellilaiset päiväkodista tunnille ja palauttaa heidät turvallisesti päiväkotiin tunnin jälkeen. Karusellilaisista vikkelimmät ovat edenneet opiskelemaan jo musiikkiopistoon saakka.
Kuluvan lukukauden aikana yhteistyö päiväkodin kanssa toimi hienosti ja mahdollisti karusellitoiminnan jatkumisen.
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MARRASKARONKKA

Uusi tapahtuma Marraskaronkka kaamoksen karkoittamiseksi järjestettiin ensimmäisen kerran 14.11.2014 yhteistyössä Sulkavan kulttuuritoimen ja Opistolaiskunnan kanssa. Ohjelmassa oli musiikkia Juvan ja Sulkavan eri yhtyeiden ja ryhmien esittäminä. Karonkan lopuksi yleisö pääsi pyörähtelemään tanssimusiikin
tahdissa. Karonkan kokemusten perusteella käynnistettiin Sulkavalle ensimmäinen karaokekurssi, jonka opettajana toimi Rauni Tietäväinen.

Kuva: Oiva Auvinen

Sulkavan Marraskaronkassa esiintymässä Lohilahden nuorten bändi opettajansa Ari Kaartisen johdolla.
TAPAHTUMIA MUSIIKISSA JUVALLA

Ilkka Asikainen (kuvassa vasemmalla) lahjoitti 12.5.2014 Järvi-Saimaan kansalaisopiston Juvan toimipisteelle 12-kielisen Ibanez Concord-merkkisen kitaran.
Lahjoituksen vastaanotti musiikinopettaja Oiva Auvinen.

Kuva: Raimo Kääriäinen
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Esiintymisjännityksen hallinta- kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Juvalla
22.–23.11.2014. Opettajana toimi filosofian tohtori Päivi Arjas Sibelius–Akatemiasta.

Kuva: Oiva Auvinen

Juvan ensimmäinen Marraskaronkka järjestettiin 29.11.2014 Juvan Auditoriossa.
Tilaisuuden avasi kunnallisneuvos Heikki Laukkanen. Ohjelmassa oli tanssi- ja
musiikkiesityksiä ja illan päätteeksi yleisötanssit. Yleisö ja esiintyjät saivat nauttia vierailijoiden ja opettajienkin esityksistä alueopiston hengessä. Kuvassa on
vauhdissa Aikuisten bändi Juvalta.

Kuva: Oiva Auvinen
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JOULUISET YHTEISLAULUILLAT

Jouluinen yhteislauluilta järjestettiin Juvalla maanantaina 8.12.2014 klo 18.00 –
19.30 ja Kuosmalassa oltiin jouluisissa tunnelmissa 10.12.2014 klo 18.00.

Kuva: Oiva Auvinen

Harmonikkojen joulusiivous Juvalla 12.12.2014
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RANTASALMEN MUSIIKISSA TAPAHTUI

Kuva: Sampo Luukkainen

Lukuvuonna 2013–2014 suurin uudistus Rantasalmen opetustarjonnassa oli Lukion studiotekniikkalinjan aloittaminen. Linjan toiminta alkoi mallikkaasti ja
Rantasalmella tuotetaan kovaa vauhtia osaajia erilaisiin äänitekniikan tarpeisiin. Studiotekniikkalinja monipuolisti entisestään Rantasalmen laadukasta
koulutusta musiikin ja teatterin ympärillä. Rantasalmen lukion studiotekniikka,
musiikkiteatterilinjaa ja toimintaa yleisesti olimme markkinoimassa Next Stepmessuilla tammikuussa 2014. Studiotekniikan lisäksi uutta virtaa toi pianon
ryhmäopetus. Rantasalmella investoitiin syksyllä 2013 uusiin sähköpianoihin (5
kpl). Nämä pianot avasivat uusia pedagogisia mahdollisuuksia musiikinopetustarjontaan.

VUODEN 2014 KONSERTIT

Hankihönkäys-leirin päätöskonsertti Varkaus-salissa 19.1.2014, yleisöä noin
300 hlöä
Perinteisen opistojen välisenä toteutettavan leirin päätöskonsertti. Marja Ikonen
toimi leirillä ja konsertissa kapellimestarina D-orkesterissa, mutta myös yhtenä
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leirin pääsuunnittelijoista Janne Juutilaisen (Soisalo-opisto, Varkaus), Janne Laineen (Espoon musiikkiopisto, Espoo) ja Erkki Kaukosen (Rajalan koulu, Kuopio) kanssa. Konserttiin ja koko tapahtumaan osallistui 44 soittajaa kansalaisopistostamme.
Euromusa eli Musiikkia kellon ympäri 8.2.2014 klo 10–23: kaikki orkesterit
esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä yhtensä 466 hlöä
Perinteinen Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä tapahtuma,
jossa kansalaisopiston opiskelijoita esiintyi niin soolosoittajina, pienryhmissä
kuin suurissa orkestereissakin. Päivän aikana kuultiin 170 musiikkiesitystä yhteensä 224 esiintyjän voimin, joista noin puolet olivat kansalaisopiston musiikinopiskelijoita. Marja Ikonen toimi tapahtuman pääsuunnittelijana ja oli mukana johtamassa useita kokoonpanoja.
Vappukonsertti 1.5.2014, kaikki orkesterit esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä
yhteensä 243 hlöä
Perinteinen Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä konsertti,
jossa esiintyivät kaikki yhdistyksen kokoonpanot, jotka toimivat myös kansalaisopiston kursseina. Konsertti sisälsi aina yllätyksellisiä elementtejä ja riemukasta vapputunnelmaa. Marja Ikonen toimi tapahtuman pääsuunnittelijana ja
oli mukana johtamassa useita kokoonpanoja. Kansalaisopiston soittajia mukana
oli 110 hlöä.
Puhallinmusiikin päivän 16.5.2014 konsertti Tornadossa: A-, B-, C- ja AA-puhallinorkesterit, yleisöä 175 hlöä
Valtakunnallinen puhallinmusiikin päivä on järjestetty muutaman vuoden ajan.
Tapahtuman on ideoinut Suomen Puhallinorkesteriliitto, johon Rantasalmen
puhallinorkesterikin kuuluu. Jokainen orkesteri voi toteuttaa päivän haluamallaan tavalla ja tänä vuonna järjestimme konsertin Tornado-salissa. Mukana oli
106 kansalaisopiston esiintyjää. Marja Ikonen toimi tapahtuman pääsuunnittelijana ja oli mukana johtamassa useita kokoonpanoja.
Kesäleirin matinea Ruusuhovin navetan ylisillä 6.8.2014, yleisöä noin 90 hlöä
Perinteinen orkesterin kesäleirin matinea, jossa pääpaino musiikissa on soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä. Vuonna 2014 myös leirikuorot ja leirin
opettajisto esiintyivät tässä konsertissa. Tänä vuonna saatiin nauttia matineassa
myös Sini Korhosen PT2-tasosuorituksesta Järvi-Saimaan kansalaisopistoon.
Marja Ikonen toimi kesäleirin johtajana ja tässä matineassa myös säestäjänä/esiintyjänä.
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Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa 7.8.2014: A-, B- ja C-orkesterit sekä leirikuorot esiintymässä, yleisöä 165 hlöä
Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa pääpaino musiikissa on
orkesterisoitossa. Esiintyjiä vuonna 2014 oli noin 70: A-, B- ja C-orkesterit sekä
leirikuorot. Kesäleirin päätöskonsertin ohjelmisto koostui Rantasalmi – Rivage
détroit -levyn kappaleista. Marja Ikonen toimi kesäleirin leirinjohtajana sekä Aja B-orkesterien kapellimestarina.
Ruskatröötän päätöskonsertti Lieksassa 5.10.2014, yleisöä yhteensä noin 500
hlöä
Valtakunnallinen puhallinmusiikkitapahtuma Ruskatrööttä järjestettiin tänä
vuonna Lieksassa. Rantasalmen puhallinorkesteri on osallistunut siihen joka
vuosi vuodesta 2003 lähtien ja järjestänyt tapahtuman kaksi kertaa (2006 ja
2013). Osallistujia oli tänä vuonna Järvi-Saimaan kansalaisopistosta 44 kappaletta. Marja Ikonen toimi leirillä huoltajana ja D-orkesterin apurina sekä C-orkesterin klarinettiavustajana stemmaharjoituksissa ja konsertissa sekä oli mukana suunnittelemassa vuoden 2015 Ruskatrööttää Iisalmeen yhdessä toisten
orkesterinjohtajien kanssa.
Perinteinen isänpäiväkonsertti Tornadossa 9.11.2014: A-, B- ja C-orkesterit,
Aikuisten puhallinorkesteri, Soul System Junior, Aikuisten viihdeorkesteri,
koulun bändit, esiintyjiä noin 120 kpl, yleisöä 170 hlöä
Perinteisessä isänpäiväkonsertissa esiintyivät niin kansalaisopiston opiskelijat
kuin koulun oppilaatkin. Tornado oli miltei loppuunmyyty. Marja Ikonen toimi
tapahtuman pääsuunnittelijana ja oli mukana johtamassa useita kokoonpanoja.
Tapahtuman ideana on tuoda mahdollisimman monta esiintyjää samaan konserttiin kuuntelemaan toistensa musisointia – niin että puhallinmuusikot kuulevat koulun bändejä ja toisinpäin.
Rantasalmen
puhallinorkesterin
35-vuotisjuhlakonsertti
Tornadossa
22.11.2014: kaikki puhallinorkesterit, esiintyjiä 108 hlöä, yleisöä 227 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesterin juhlakonsertti jouduttiin siirtämään Keskuskoulun remontin vuoksi Tornadolle ja se myytiin loppuun heti, kun liput tulivat
myyntiin noin 3 viikkoa ennen konserttia. Juhlakonsertteja järjestetään viiden
vuoden välein ja niissä monesti on mukana myös entisiä kansalaisopiston opiskelijoita ja orkesterin soittajia, niin myös tällä kertaa. Marja Ikonen toimi tapahtuman pääsuunnittelijana ja oli mukana johtamassa useita kokoonpanoja. Konsertissa julkaistiin myös Rantasalmen puhallinorkesterin levy Rantasalmi – Rivage détroit.
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Rantasalmen puhallinorkesterin 35-vuotisjuhlaruokailu Rinssi-Everstissä
22.11.2014: Soul System ja AIV: yhteensä 100 hlöä
Jotta juhlakonsertista ei olisi tullut mahdottoman pitkä, saivat sähköiset bändit
Soul System ja Aikuisten viihdeorkesteri esiintyä konsertin jatkoilla RinssiEverstissä. Tilaisuuden juonsi orkesterin perustajakapellimestari ja kansalaisopistosta eläköitynyt musiikin suunnittelijaopettaja Risto Nyyssönen.
Koululaiskonsertti Joroisten yläkoululla 1.12.2014: A-puhallinorkesteri, yleisöä yhteensä 170 hlöä
Rantasalmen A-puhallinorkesteri vieraili myös juhlaohjelmistollaan Joroisten
yläkoululla (luokat 7-9) ja sai erittäin hyvän ja lämpimän vastaanoton. Koulun
oppilaat eivät olleet aiemmin juurikaan kuulleet puhallinorkesterin soittoa –
saatika oman ikäistensä nuorten soittamana. Konsertin palaute tuli kirjallisena
ja ylistävänä Rantasalmelle. Eniten kiitosta saivat teokset Lumisade Linnavuorella ja Pirates of the Caribbean. Marja Ikonen toimi konsertissa kapellimestarina.
Joulukonsertti Tornadossa 16.12.2014: puhallinorkesterit, yhteensä 227 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteri esiintyy vuorovuosin kirkossa perinteisellä jouluohjelmistolla ja vuorovuosin Tornadossa svengijoululauluin. Tänä vuonna oli
Tornadon konsertin vuoro. Mukana esiintymässä olivat kaikki Rantasalmen puhallinorkesterit Marja Ikosen johdolla. Konsertissa oli erittäin lämmin tunnelma
ja lauteilla parhaimmillaan yhtä aikaa 90 musiikinharrastajaa. Marja Ikonen
toimi konsertin pääsuunnittelijana.

VUODEN 2014 MUUT ESI INTYMISET JA TAPAHTUMAT

Pappilan loppiaistanssiaiset 5.1.2014: Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä
noin 100 hlöä
Pappilan loppiaisaaton tanssiaiset ovat perinne, jossa Ihmekvintetti pääsee
näyttämään parasta osaamistaan Vanhojen tanssien soitossa. Marja Ikonen
toimi tanssiaisten kapellimestarina ja mukana oli lisäksi 12 kansalaisopiston
soittajaa seuralaisineen. Loppiaistanssiaiset monesti avaavat musiikin kevätlukukauden Rantasalmella, koska harjoituksia pidetään heti vuoden vaihteen jälkeen ja esiintyminen on aina tammikuussa 5. päivänä.
Next Step -messut 22.–23.1.2014 Helsingissä
Rantasalmen lukion studiotekniikan linja osallistui Next Step -messuille Helsingissä tammikuussa 2014. Studiotekniikan linjan tilaisuuksia vuonna 2014 oli
useita, mutta tämä oli ainoa, jossa Marja Ikonen oli mukana suunnittelutyössä.

21

Naistenpäivän messut Keskuskoululla 8.3.2014: Nuorisoteatteri esiintymässä,
yleisöä noin 200 hlöä
Nuorisoteatterin (yhteistyössä Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinja ja JärviSaimaan kansalaisopisto) näyttelijöitä pyydettiin esittämään maistiaisia kevään
musikaalista Legally Blonde Naistenpäivän messuille Rantasalmella. Mukana
oli noin 10 näyttelijää ja messuilla esiinnyttiin kaksi kertaa. Esiintymisten välissä
näyttelijät jakoivat nimikirjoituksia.
Kevätkokous Tornadolla 25.3.2014: A-orkesteri esiintymässä, yleisöä 6 hlöä
kokousväkeä
A-orkesteria oli pyydetty avaamaan orkesteriyhdistyksen kevätkokous. Tilaisuudessa Marja Ikosen johdolla soitettiin juhlavan Porilaisten marssin tykinlaukauksia kuvaavine isorumpusooloineen.
Nuorisoteatterin 20-vuotisjuhla Rinssi-Everstissä 10.5.2014, mukana 82 juhlijaa
Opiston kursseina ja Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen alaisena toimivaa nuorisoteatteritoimintaa on järjestetty Rantasalmella jo 20 vuoden ajan. Juhlistimme tätä viimeisen Legally Blonde -esityksen jälkeen Rinssi-Everstissä
20.5.2014. Juhlaan saapui niin nykyisiä kuin entisiäkin teatterilaisia sekä paljon
muita teatterin ystäviä ja tukijoita. Juhlassa esiintyi Miikka Laihonen Band, jossa
solisteina teatterin kasvatit Joonas Asikainen ja Maija Kontturi, lisäksi saatiin
nauttia yllätysesiintymisistä.
Aikuisten viihdeorkesterin keikka kesän avajaisissa Rinssi-Everstissä
7.6.2014, yleisöä noin 80 hlöä
Opiston Rantasalmen musiikin kevätkauden päätti Aikuisten viihdeorkesterin
esiintyminen Rantasalmen kesänavajaisissa Hotelli-Ravintola Rinssi-Everstissä.
Soul Systemin keikka Lipposjazzeilla Rinssi-Everstissä 1.8.2014, yleisöä noin
80 hlöä
Opiston syyskauden aloitti elokuun ensimmäisenä päivänä Soul System, joka
kokoontui soittamaan setillisen rytmikästä musiikkia Lipposjazzeille Rantasalmen Rinssi-Everstissä. Kokoonpano toimi samalla Organ Tritonen lämmittelybändinä. Mukana olivat opettajat Marja Ikonen, Miikka Laihonen sekä Pekka
Koivunoro ja samalla Rantasalmeen tutustui myös Miikka Laihosen sijainen
Santeri Kaipiainen.
Musiikkivideon ensimmäiset kuvaukset ke 6.8.2014 Hotelli Ruusuhovissa,
Rantasalmella
Baila! -musiikkivideon ensimmäinen kuvauspäivä Rantasalmella vietettiin helteisessä säässä. Aamupäivän kuvattiin kuviomarssia ja iltapäivällä oli vuorossa
muut kohtaukset. Marja Ikonen toimi musiikkivideossa pääsuunnittelijana ja
idean äitinä. Hän teki myös musiikkivideon kuviomarssikoreografian apunaan
rumpukouluttaja Mauri Myllys (opiston entinen opiskelija) ja koreografi Sarianna Nuutinen (opiston tuntiopettaja). Mukana oli noin 70 soittajaa iältään 5–75
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vuotta, suurin osa opiston nykyisiä opiskelijoita. Videon tuotti Olga ja Tuukka
Temosen Optipari oy ja ohjaajana toimi Tuomas Silvennoinen.

Kuvat: Sampo Luukkainen

Orkesterien levytys Mikaelissa Martti Talvela -salissa 8.–10.8.2014, osallistujia 71 soittajaa
A- ja B-puhallinorkesterit levyttivät uuden Rantasalmi – Rivage détroit levyn
Mikkelissä Konserttikeskus Mikaelin Martti Talvela -salissa elokuussa. Marja
Ikonen toimi levytyksessä pääsuunnittelijana, kapellimestarina ja jälkituotantovaiheessa taiteellisten tuottajien Janne Sinikedon ja Janne Ikosen apuna. Tehtiin
myös yhdessä orkesterin puheenjohtajan Petteri Koskikallion sekä graafikko
Kata Kähärän kanssa levyn kannet. Levyn soittajista suurin osa on opiston opiskelijoita.
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Taiteiden ilta 5.9.2014 Oskarin pihassa, puhallinorkesterin kulkue ja Baila! musiikkivideon kuvaukset, yleisöä 200 hlöä
Baila! -musiikkivideon toinen kuvauspäivä vietettiin myös kauniissa säässä
Rantasalmella. Kuvattiin katumarssia sekä kuviomarssia yleisön kanssa. Yleisö
pääsi musiikkivideolle myös mukaan bailaamaan! Marja Ikonen toimi Taiteiden
illassa kansalaisopiston edustajana suunnittelu- ja palautepalavereissa, orkesterin marssikapellimestarina ynnä muissa musiikkitehtävissä. Soittajia tapahtumassa oli noin 70 ja yleisöä noin 200 hlöä.
Taiteiden ilta 5.9.2014 Oskarin kahviossa, Nuorisoteatterin Osta Serenadi estradi, yleisöä 200 hlöä
Taiteiden ilta jatkui kansalaisopiston osalta sisätiloissa, jossa järjestettiin Rantasalmen Nuorisoteatterin näyttelijöiden Osta Serenadi -estradi. Marja Ikonen
toimi tilaisuudessa suunnittelijana, yhteyshenkilönä ja palavereissa kansalaisopiston edustajana Miikka Laihosen ollessa hoitovapaalla.
Musiikkivideon julkaisu Tornadolla ja You Tubessa 28.10.2014, katsojakertoja 12.12.2014 mennessä 6609 kappaletta
Elo-syyskuussa kuvattu ja äänitetty
musiikkivideo koostettiin syys-lokakuun aikana valmiiksi. Musiikkivideon ensiesitys oli Tornadolla
28.10.2014 klo 16.30 ja samana iltana
musiikkivideo ladattiin You Tubeen.
Musiikkivideo on sittemmin saanut
suuren suosion ja sitä on esitetty erilaisissa tilaisuuksissa, joista yksi on
maailman suurin musiikkikasvatuksen ja puhallinmusiikin konferenssi
Chicagon Midwest Clinic Yhdysvalloissa 17.–20.12.2014.
Kuva: Sampo Luukkainen

Ihmekvintetin joulukeikka vanhainkoti Mäntylässä 25.11.2014, yleisöä noin
40 hlöä
Ihmekvintetin joulukeikka
10.12.2014, yleisöä 55 hlöä

kehitysvammahuollon

väelle

Tornadossa

Ihmekvintetin joulukeikka Savonlinnassa Terapiakeskus Purossa 11.12.2014,
yleisöä noin 30 hlöä
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Ihmekvintetin joulukeikka Savonlinnassa Willa Nutussa 19.12.2014
Ihmekvintetin joulukeikka SCELin joulujuhlassa Rouhialassa 20.12.2014
Ihmekvintetti harjoitteli syys-lokakuussa 30 minuutin mittaisen joululauluohjelmiston, jota sai tilata erilaisiin tilaisuuksiin. Marja Ikonen toimi Ihmekvintetin
kapellimestarina ja harjoitutti kolme eri kokonpanoa: Tontut, Porot ja Possut.
Ihmekvintetti kiersi esiintymässä joulun alla vieden joulun ilosanomaa niin vanhainkotiin, kehitysvammaisille kuin terapiakeskukseenkin. Lisäksi Ihmekvintetti tilattiin pariin joulujuhlaan soittamaan. Tästä tuli sekä soittajille että kapellimestarille oikein hyvä joulumieli!
Tasosuorituspäivä Rantasalmella 26.11.2014: 5 tasosuoritusta (Hilla Huupponen, Peppi Ikonen, Ronja Ikonen, Kia Laiho, Aarni Tossavainen)
Marja Ikonen toimi tasosuorituksissa yhteyshenkilönä Miikka Laihosen ollessa
hoitovapaalla. Muutoin hän toimi lautakunnassa / säestäjänä. Tasosuorituksissa saatiin nauttia upeiden nuorten ensiluokkaisista soittosuorituksista!
Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea lukiolla 13.12.2014
Kansalaisopiston joulumatinean suunnittelusta tänä vuonna vastasi Pekka Koivunoro. Marja Ikonen toimi matineassa säestäjänä ja apukäsinä Pekalle. Hän
myös sovitti pienten soittajien pienryhmälle neljä joululaulua tätä tilaisuutta
varten.

Kuvat: Marja Ikonen
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Pienten soittajien esiintyminen eläkkeensaajien pikkujouluissa RinssiEverstissä 17.12.2014
Pienten soittajien harjoituttamisesta vastasi Pekka Koivunoro, Marja Ikonen
sovitti esitettävät kappaleet ryhmälle. Mukana oli viisi kansalaisopiston nuorta
soitonopiskelijaa.

VUODEN 2014 LEIRIT

Nuorisoteatterin (orkesteri) harjoitusviikonloppu Tornadossa 11.–12.1.2014:
15 osallistujaa
Hankihönkäys-leiri Varkaudessa 18.–19.1.2014: 43 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu Tornadossa 22.–23.3.2014: 35 osallistujaa
Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa 2.–6.6.2014: 21 leiriläistä
Orkesterien kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa 3.–7.8.2014, 66 leiriläistä
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 23.–24.8.2014: noin 25 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 30.–31.8.2014: 22 osallistujaa
Ruskatrööttä Lieksassa 3.–5.10.2014: 44 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 1.–2.11.2014: noin 25 osallistujaa
Kansalaisopiston opiskelijat leireilivät ahkerasti ympäri vuoden sekä tutussa
Tornado-salissa (Nuorisoteatterin harjoitusviikonloput sekä Ranttalin leiri) kuin
muuallakin (orkesterin leirit Varkaudessa, Ruusuhovissa ja Lieksassa). Näiden
yhteisten leirien lisäksi muutamia opiston opiskelijoita osallistui myös muille
leireille vuoden mittaan (esim. Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu Järvenpäässä
maaliskuussa, Suomen Työväen Musiikkiliiton Puhallinleiri Tampereella kesäheinäkuussa ja Kymi Brass Kouvolassa marraskuusa). Marja Ikonen oli myös
itse mukana kaikissa näissä tapahtumissa kouluttajana / koulutuksessa.
VUODEN 2014 TEATTERI ESITYKSET

Legally Blonde 25.4.–10.5.2014, esitykset yhteensä 10 kpl, yleisöä esityksissä
yhteenä 1471 kpl
Rantasalmen Nuorisoteatterin 20-vuotisjuhlamusikaali Legally Blonde veti salit
täyteen yleisöä ja riemastutti energisellä otteellaan. Tämä vaativa teos sai myös
nuoret innostumaan entistä enemmän musikaaliharrastuksesta ja Rantasalmen
lukioon ja musiikkiteatteriin olikin syksyllä 2014 ennätysmäärä osallistujia tulossa. Marja Ikonen toimi musikaalin pääsuunnittelijana sekä kapellimestarina.
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Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Kaupunkikierros
6.6.2014, yleisöä noin 60 hlöä
Marja Ikonen toimi Ranttalin leirin pääsuunnittelijana ja yhteyshenkilönä eri järjestävien tahojen kesken ja oli mukana päivittäin leirillä seuraamassa ja auttamassa käytännön asioissa. Hän myös vastasi päätösesityksen lavastussuunnittelusta. Ranttalin leirin suosio on säilynyt korkeana vuodesta toiseen ja se kerää
opiston omien opiskelijoiden lisäksi harrastajia myös muilta paikkakunnilta.
Leirille voidaan ottaa 20 opiskelijaa kerrallaan.

KÄDENTAITOJEN JA TAIDEAINEIDEN TOIMINTA

Kädentaidoissa aloitti totuttuun tapaan kädentaitojen opettajille tarkoitettu
kurssi. Kurssin teemana oli hapsutöiden valmistaminen koneella ommellen.
Kurssi pidettiin Sulkavalla 2.–3.1.2014 ja kurssille osallistui 13 opettajaa. Omat
opettajat saivat kurssin sisäisenä koulutuksena.

Kuva: Merja Heikkinen

Varsinainen kansalaisopiston opetus alkoi uudessa Järvi-Saimaan kansalaisopistossa 13.1.2014. Kevään kursseista osa oli kursseja, jotka alkoivat syksyllä ja oli
suunniteltu jatkumaan kevätkaudelle. Kevätkauden uusina kursseina Sulkavalla
alkoi Vanhat farkut hyötykäyttöön, Kalannahan valmistaminen, Keramiikka ja
Rakukeramiikka, Kukkia sunnuntaina sekä Entisöinti ja verhoilu Kaipolassa. Juvalla oli uusina kursseina keväällä Klipsukurssit, Tuohityöt, Saippuakurssi, Kortit,
Kierrätyskassit ja korit, Vanhat farkut kiertoon, Kirjansidonta ja vanhojen kirjojen
uusiokäyttö, Betonia ja mosaiikkia puutarhaan, Kesävaatekurssi ja Fimo-massakorut.
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Vuonna 2014 panostettiin Rantasalmella ajan hengen mukaisesti materiaalien uusiokäyttöön. Käsityöopetuksessa järjestimme useita kursseja kierrätysmateriaalien hyötykäyttöön. Suurta suosiota opiskelijoiden keskuudessa saivat mm. kahvipussien, juomatölkkien avausklipsujen ja vanhojen vaatteiden hyödyntäminen.
Keväällä 2014 uutta käsitöiden opetustarjonnassamme olivat mm. kurssit Luovat
sormet saveen ja Katiskan valmistus. Edellisestä katiskan valmistuskurssista oli
ehtinyt kulua jo pidempi tovi, joten kurssi tuli Rantasalmella todella tarpeeseen.
Käsitöiden ja kuvataiteiden osalta lukuvuosi huipentui perinteiseen kevätnäyttelyyn huhtikuussa 2014, jolloin lukuvuoden saavutuksia oli kaikkien mahdollista
tulla ihailemaan näyttelytiloihin.
Rantasalmen uusia kevään kursseja olivat Helmikorukurssi, Klipsulaukun sisustaminen, Kahvipussit kiertoon, Kankaan kuviointi ja värjäys, Luovat sormet saveen
ja Asusteita juomatölkkien klipsuista. Klipsukurssit ovat olleet opistossamme vii-

Kuvat: Merja Heikkinen

mevuosien hitti juttu, nyt kuitenkin näyttää hieman hiipumista.
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Taideaineet jatkuivat kussakin kunnassa syksyllä alkaneilla kursseilla. Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttelyt olivat neljässä paikassa kansalaisopistomme alueella. Sulkavalla ja Rantasalmella näyttely oli 24.–27.4.2014, Juvalla 25.–
27.4. ja Lohilahdella perinteiseen tapaan 1.5.2014. Näyttelyissä oli lukuvuoden
aikana valmistuneita töitä upeasti esillä kaikkien vierailijoiden ihasteltavana.

Kuvat: Merja Heikkinen

Valtakunnalliset tilkkupäivät järjestettiin 29.–30.3.2014 Imatralla. Yhtenä järjestäjäkiltana siellä oli Sulkavan Silppusiskot. Killan jäsenillä oli esillä näyttäviä
tilkkutöitä ja vanhoista vanuneista valmistettuja tuotteita.

Kuva: Merja Heikkinen

Heinäkuussa Sulkavan opistolaisyhdistys järjesti näyttelyreissun Virroille. Matkan aikana tutustuttiin erilaisiin näyttelyihin ja tapahtumiin.
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Elokuussa syyskauden aloitti Tieto-Taito kiertoon. Se on kädentaitojen opettajille suunnattu kurssi, jonne kukin opettaja tuo oman panoksensa kurssitarjontaan opettamalla uuden asian muille kurssilaisille. Ennen varsinaisen syyskauden alkua oli opettajille kurssina myös Tilkkutöitä tähtiteemalla.

Kuvat: Merja Heikkinen

Syyskuun alussa 4.–5.9.2014 oli ideanäyttely Sulkavalla, Juvalla 2.–3.9.2014 ja
Rantasalmella osuuspankin ikkunassa syyskuun ajan. Ainakin Sulkavan ja Juvan osalta ideanäyttely oli viimeinen vähäisen kävijämäärän vuoksi.

Kuva: Merja Heikkinen

Syyskauden opetus alkoi 13.9.2014 varmoilla vanhoilla kursseilla ja muutamalla
uudella kurssilla. Lyhytkurssien alkaminen oli hieman huteraa jokaisessa toimipisteessä, joten osa lyhemmistä kursseista ei käynnistynyt ollenkaan. Onneksi
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kuitenkin suurin osa kursseista käynnistyi hyvin ja saimme pitää antoisan syyslukukauden opistomme kädentaitojen ja taideaineiden opetuksessa.
Yksi syyskauden kohokohta oli kädentaitomessut marraskuussa. Tänä syksynä
kävimme 45 osallistujan voimin Tampereella 16.11.2014. Lähtö oli kuudelta aamulla ja kotona olimme jälleen illalla yhdentoista jälkeen. Reissu oli raskas,
mutta antoisa. Syksyn viimeiset kurssit pidettiin viikolla 50.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS VUONNA 2014

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa toteutettiin tieto- ja viestintätekniikan opetusta 26 kurssia (583 tuntia) koko opiston toimialueella. Tieto- ja viestintätekniikankursseille osallistui yhteensä 194 henkilöä.
JOHTOAJATUS

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena oli lisätä tietotekniikan opetuksen vaikuttavuutta monipuolistamalla opetusta kohdistamalla sitä entistä enemmän nykyisten nuorten vanhempiin, senioreitakaan unohtamatta (on edelleen suurin
asiakasryhmämme). Tavoitteena oli tietotekniikan käytön oppiminen mediakasvatuksen, viestinnän ja vuorovaikutuksen, projektityöskentelyn ja yhteisöllisen työskentelyn apuvälineenä. Tällöin tekemisen sisältö sai merkityksen ja
kurssilaiset käyttivät tietovälinettä oman tuottamisen apuna.

Kuva: Raimo Kääriäinen
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TOTEUTUS KEVÄT JA SYYSKAUDEN KURSSEILLA

Sähköiset palvelut: (internet - ja sähköpostikurssit)
Tutustuttiin kunnallisiin sähköisiin palveluihin, esim. sähkö- ja vesimittarilukemien ilmoittaminen, venepaikan varaus, opaskartta, arkistolaitoksen palvelut;
digitaaliarkisto, karttahaku, suomen asutuksen yleisluettelo, sähköiset lomakkeet, valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri.
Kurssiin sisältyi myös sähköiset pankkipalvelut, sähköposti, julkishallinnon
verkkosivut, oman asuinkunnan sivustot, työministeriön, KELAn, kirjastojen ja
verottajan sähköiset palvelut, kiinteistö-alan lomakepalvelut yms.
DIGITAALINEN KUVA NKÄSITTELY

Kurssin tavoitteena oli auttaa kansalaisia käyttämään digikameraa oikealla tavalla, mm. lähikuvien ottamisessa sekä harjoitella kuvien siirtämistä kamerasta
tietokoneelle ja opetella niiden muokkausta perustasolla. Kurssilla käsiteltiin
myös kuvankäsittelyohjelman avulla tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn
perusteita.
Kännyköiden (älypuhelimien) käyttökursseja (useampia lukuvuodessa)
Kurssilla opetettiin nykyisten puhelimien käytön periaatteita ”kädestä pitäen”
asiakkaillemme eli asiakasta kohden varattiin puolituntia ja käytiin kriittisemmät kohdat läpi.
Digitaaliset palvelut: (mm. http://www2.liikennevirasto.fi/alk/kelikamerat/)
Kurssilla saatiin tietoa mm. siitä, että miten digitaalisen palvelutuotannon (tieliikennekamerat) avulla liikenteessä liikkujat saavat nopeasti tietoa mm. tapahtuneista kolareista, liikenneruuhkista, sääoloista ja aikatauluista.
Työkaluohjelmien koulutus
Kurssiin sisältyi jokapäiväisten työkaluohjelmien (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja tietokanta) koulutus kansalaisten tarpeet huomioon ottaen.
Tietokone laitteena (laiteopin perustietojen opetus)
Kurssin tavoitteena oli auttaa kansalaisia perustasolla ymmärtämään kuinka tietokone toimii. Kurssilla käsiteltiin myös tietokoneen turvaaminen (virustorjunnan ja ylläpidon merkitys) sekä miten suojautua vakoiluviestejä ja tietokoneviruksia vastaan mm. ilmaisilla torjuntaohjelmilla.
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LIIKUNNAN OPETUS

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa toteutettiin liikuntaa 87 kurssia (1 285 tuntia)
ja esittävän tanssin kursseja 21 kurssia (378 tuntia) koko opiston toimialueella.
Liikuntakursseille osallistui kaiken kaikkiaan 1 413 henkilöä ja esittävän tanssin
kurssille 296 henkilöä.
LÄHTÖKOHTA

Motivaation luominen opiskelijalle virittää ja antaa suuntaa sekä ylläpitää ihmisen käyttäytymistä. Motivoitunut toiminta suuntautuu tavoitteisiin, jotka ihminen katsoo tarpeellisiksi. Motivaatio ratkaisee, miten innostuneesti lenkkitossut
löytyvät ja lähtökynnys kentälle/lenkille/salille lähtöön ylitetään. Pehmoinen
kotisohva kun saattaa tuntua huomattavasti mukavammalta vaihtoehdolta kuin
syyssateessa liikkuminen.
Liikuntaan kohdistuu usein joko tiedostettuna tai tiedostamatta esimerkiksi fyysisiä, sosiaalisia ja emotionaalisia odotuksia. Liikuntakipinä voi löytyä esimerkiksi virkistyksestä ja rentoutumisesta, sosiaalisesta kanssakäymisestä tai ulkoilusta itsestään.
LIIKUNNAN OPETUKSEN TOTEUTUS

Järvi-Saimaan kansalaisopiston liikunnanopetuksen suurimman ryhmän muodostivat seniorit. He osallistuivat sitoutuneesti kaikkiin tarjottuihin liikuntamuotoihin vesiliikuntaa myöten. Senioreiden päätavoitteena oli ylläpitää jokapäiväinen toimintakyky. Myös ryhmän sosiaalinen tuki oli monelle tärkeää.
Työikäisille kurssilaisille tarjottiin esimerkiksi itämaisia tanssikursseja, joogakursseja, kahvakuulaharjoittelua sekä tuoli- ja kuntojumppakursseja. Erikoisuutena kannattaa mainita kurssi ”Nassikkapaini, pienille painijoille”, joka suunnattiin perheen vanhemmille ja 5 - 6 vuotiaille lapsille sekä ”Tanssiaskeleita Taikatassuille”, tanssitunti suunnattiin 5-7 -vuotiaille lapsille. Tavoitteena oli tuottaa lapselle iloa liikkumisesta. Pääpaino tanssissa oli lapsen luovan mielikuvituksen käyttämisellä. Rantasalmella liikuntakursseissa jooga palasi takaisin opetusohjelmaan keväällä 2014 pienen tauon jälkeen. Joogakurssin suosio näkyi välittömästi suurina osallistujamäärinä.
Opiston liikuntakurssit antoivat monipuolista fyysistä, henkistä ja sosiaalista
hyvinvointia vuoden mittaan. Alla palautetta lihas- ja kuntosaliharjoittelusta
asiakkailta Juvan ikääntyneiden miesten ja naisten kuntosaliryhmiltä (Terveysliikunnan opettaja Ritva Hännisen liikuntaryhmät):
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Olen oppinut ymmärtämään sosiaalisuuden merkityksen terveydelle.
Olen havainnut, että jaksan paremmin.
Olen jäänyt liikunnan ”hormonikoukkuun”.
Olen oppinut yhdessä olemista ja tekemistä.
Kuntosaliryhmään lähteminen on viikon tärkein tapaus.
Olen oppinut, että halkojen hakkaaminen ei ole ainoa lihastyömuoto.
Olen oppinut, että lihasvoimani voi lisääntyä.
Ryhmään lähteminen ”pakottaa” lähtemään kotoa pois.
Olen oppinut tehokkaampia tapoja lihasvoimaharjoitteluun.

JUVAN ITÄMAISEN TANS SIN RYHMÄT

Itämaisen tanssin jatkoryhmä osallistui 25.1.2014 opettajansa Heli Turusen 20v.taitelijajuhlaan Savonlinnassa esittämällä egyptiläisen andalusialaistanssin (kor.
Heli Turunen).
Itämaisen tanssin ryhmät järjestivät kevään 2014 viimeisellä kokoontumiskerralla Juvan auditoriossa Kevättanssit –kevätjuhlan, jossa ryhmät esittivät talven
aikana harjoiteltuja koreografioita: 1. ryhmä esitti Granada –spanish oriental
tanssin ja 2. ryhmä egyptiläisen saiditanssin. Lisäksi oli kynttiläkruunuduetto ja
opettajan soolotanssi.
Itämaisen tanssin ryhmät osallistuivat 26.4. Farah – Ilon ja Onnen Tanssi ry:n
järjestämään tanssinäytökseen, joka kerää aina paikalle itämaisen tanssin ryhmiä ja esiintyjiä Savonlinnasta ja ympäristökunnista (periaatteessa Mikkeli –
Tohmajärvi alueelta). Ryhmät esittivät kevätjuhlan ohjelmistoa.
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Kuvat: Katri Alanne

Itämaisen tanssin jatkoryhmä osallistui 29.11. Opiston Marraskaronkka –tapahtumaan Juvan auditoriossa. Tanssinumeroita oli kolme: saidi, spanish oriental
ja viuhkahuivitanssi. Kaikki tanssinumerot olivat Heli Turusen koreografioita.

ERITYISRYHMIEN OPETUS

Kehitysvammaisten virikekurssi
Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Juvan kunnan kehitysvammahuollon järjestivät yhteistyössä kehitysvammaisten virikekurssin. Kurssilla aiheina olivat musiikki (pienimuotoista bändi musisointia), kädentaidot (posliinin maalausta, koriste-esineiden tekoa) ja liikuntaa (kevyttä rytmistä jumppaa ja erilaisia palloleikkejä).
Virikekerho/Juvakoti/Päiväkeskus
Järvi-Saimaan kansalaisopisto järjesti myös viriketoimintaa päivänkeskuksen
vanhuksille. Virikkeitä rutiinien rinnalle haettiin esimerkiksi kädentaitojen
muotoilusta ja maalauksesta perusturvapalvelujen piiriin kuuluville.
Taidepiiri (Kuharanta)
Juvan Vanhaintuki Ry:lle eli Kuharannalle räätälöity kurssi maalauksesta, jossa
maalaus toteutettiin käsittelemällä ensin maalattavan kohteen ”arkipäivä”.
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Erityisryhmien musiikki
Sulkavan Päiväkeskuksella toteutettiin joka toinen viikko erityisryhmien musiikkikurssi, jota ohjasi Anu Jussinniemi.
VIERAITA OPISTOSSA

Laki vapaasta sivistystyöstä 3 § määrittelee, että vapaan sivistystyön oppilaitosten tulee olla yhteistyössä muiden alueella toimivien tai valtakunnallisten vapaan sivistystyön oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen
kanssa.
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kävi vieraita tutustumassa toimintansa aloittaneeseen opistoon. Etelä-Savon kansalaisopistojen rehtoreita kävi kylässä
26.9.2014. Alueen rehtorit toivat tervehdyksensä mm. Mäntyharjun kansalaisopistosta, Linnalan opistosta, Soisalon opistosta ja Pieksämäen seutuopistosta.
Sulkavan yrittäjyyslukion opiskelijoita tuli tutustumaan opiston toimintaan
kunnanvirastotalolle 10.10.2015. Kansalaisopiston rehtori piti heille esittelyn lisäksi luennon aiheesta: Kyllä minä tähän pystyn - yrittäjänä opiskelussa ja
omassa yrityksessä.
Vastaavasti Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilökuntaa vieraili mm. Puumalan, Kuopion ja Mäntyharjun kansalaisopistoissa.

