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JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON KOULUTUSTEHTÄVÄ

Opiston koulutustehtävänä on 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. Edellisten lisäksi opisto toteuttaa ammatillista
lisäkoulutusta sekä ostopalvelu- ja projektitoimintaa. Järvi-Saimaan
kansalaisopiston visiona on olla elinvoimainen ja innovatiivinen työ- ja
oppimisympäristö.

YLEISTÄ TOIMINNASTA

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa vuosi 2015 oli monessa suhteessa asettumisen
aikaa. Uusi opisto on tullut käyttäjille hyvin tutuksi opiston toimialueen
kunnissa ja muutos RaJuPuSu-opistosta Järvi-Saimaan kansalaisopistoksi on
tapahtunut yllättävän kitkattomasti. Kahden vuoden kokemuksen perusteella
voidaan todeta, että hyvä palvelutaso on saatu turvattua opiston käyttäjille.
Kurssilaisten kannalta opiston palvelut ovat pysyneet hyvin ennallaan.
Kurssitarjonta ja toimintamallit elävät ajassa, mutta tekemisen ydin on pidetty
kirkkaana mielessä. Kansalaisopistotyön päätarkoitusta eli monipuolisten
virikkeiden tarjoamista kansalaisille ei ole unohdettu.
Toimialueen kunnille kuuluu iso kiitos siitä, että kansalaisopistotyö on nähty
tärkeäksi kunnissa myös näinä vaikeina taloudellisina aikoina. Opiston
tuntikiintiö kansalaisopistotyöhön on ollut 13 050 opetustuntia jo usean vuoden
ajan. Tuolla kokonaistuntimäärällä on pystytty tarjoamaan opetusta
monipuolisesti eri oppiaineissa koko opiston toiminta-alueella. Opintojen
yleissivistävän tarkoituksen lisäksi kansalaisopiston oppitunneilla tarjotaan
virkistystä
arkeen,
oppimisen
riemua,
mahdollisuutta
liikuntaan,
yhteisöllisyyttä ja onnistumisen tunteita. Asiakaspalautteen perusteella nämä
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edellä mainitut tekijät toimivat hyvinä ennaltaehkäisijöinä mm. sairauksien
hoidossa.
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kerättiin laajasti asiakaspalautetta kevään 2015
aikana. Palautteissa nousi selkeästi esille käyttäjien yleinen tyytyväisyys ja
arvostus kansalaisopistoa kohtaan. Kansalaisopisto koetaan kurssilaisten
silmissä tärkeänä lähipalveluna. Esimerkiksi Rantasalmen osalta yksi kyselyn
merkittävimpiä tuloksia oli havainto opiskelijoiden tyytyväisyydestä kurssien
opettajia kohtaan. Kurssit ovat monelta osin opettajansa näköisiä ja opettajien
rekrytoinnissa on selvästi onnistuttu Järvi-Saimaan kansalaisopistossa.
Satsaaminen pätevien opettajien löytämiseksi tuo hyviä tuloksia yhdessä
laadukkaan kurssisuunnittelun kanssa.
Opettajat ovat taitavia ja idearikkaita (useiden kurssien palautteet).
Kursseilla mukava, rento meininki. Ohjeita sopivasti ja tarvittaessa
henkilökohtaisesti (palaute liikuntakurssilta).
Jos en oppinut mielestäni tarpeeksi, ei syy ollut opettajan! Olisi pitänyt vielä
tarmokkaammin yrittää itse (palaute Tietotekniikan perusteet-kurssilta).
Opettaja on ihanan tsemppaava ja ottaa hienosti huomioon oppilaan taitotason
(palaute kielikurssilta).
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kehitettiin edelleen eri toimijoiden välistä
yhteistyötä. Tämä näkyi erityisesti monipuolisten kurssien ja lukuisten
tapahtumien toteutuksessa. Esimerkiksi Sulkavalla yrittäjyyslukion kanssa tehty
yhteistyö mahdollisti tieto- ja viestintäteknologian kurssien kehittämisen.
Juvalla kirjaston kanssa tehty yhteistyö edesauttoi yleisöluentojen toteuttamista.
Vastaavasti Rantasalmella tiivis yhteistyö eri yhdistysten, toimialojen ja
koulujen kanssa tuotti vuoden 2015 aikana lukuisia kulttuuri- ja
musiikkitapahtumia.
Oppiaineiden toteutuneissa tuntitilanteissa ei ole tapahtunut radikaaleja
muutoksia viime vuosien aikana. Vuosi 2015 noudatti samaa linjaa eri
toimipisteissä. Suosionsa säilyttivät ns. vankat käden taitoihin, musiikkiin ja
hyvinvointiin liittyvät kurssit. Aineiden tasainen suosio helpottaa lukuvuoden
opinto-ohjelman suunnittelua. Vuoden 2015 toteutuneet kurssit ja kurssilaisten
määrät eri kursseilla toimivat uuden lukuvuoden suunnittelun selkärankana.
Kansalaisopiston kurssitarjonta on aina sekoitus uutta ja vanhaa. Perinteiset
suositut kurssit toimivat hyvänä pohjana. Uudet kurssit tuovat vastaavasti
raikkaita
tuulahduksia
opinto-ohjelman
perinteiseen
runkoon.
Kansalaisopistotarjonnan pitää vastata ajan henkeen perinteiden lisäksi.
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Sulkavan toimipisteessä suosionsa säilyttivät käden taitoihin, liikuntaan ja
musiikkiin liittyneet kurssit. Käden taidoista suosituimpia olivat mm.
kudonnan-, ompelemisen- ja keramiikan kurssit. Liikunnan saralla
kuntosalikurssit ja jumpat keräsivät innokkaita liikunnan harrastajia. Myös
jooga-kurssit ovat säilyttäneet suosionsa vuodesta toiseen. Uutena kurssina
terveysliikunta sai myös jalansijaa jumppaajien keskuudessa. Musiikin
kehittäminen alkoi tuottaa hedelmää uusien kurssien myötä. Vahvan
kuorotoiminnan lisäksi opistoon perustettiin pop-kuoro. Myös bänditoiminta ja
yhteissoitanta saivat osakseen innokkaita opiskelijoita.
Vastaavasti Juvan toimipisteessä käden taidot, musiikki- ja liikuntakurssit
jatkoivat suosiotaan. Juvalla myös uutuuskurssit otettiin hyvin vastaan. Näistä
mainittakoon Lavis- ja ruokakurssit sekä tablettikoulutukset. Myös
yleisöluennot vetivät väkeä kirjastolle kuuntelemaan luentoja ajankohtaista
aiheista.
Vuonna 2015 musiikki oli selvästi suurin oppiaine Rantasalmella. Käden taidot
oli toiseksi suosituin alue. Musiikin ja käden taitojen lisäksi suurta suosiota
nauttivat teatteri, tanssi, kielet, tietotekniikka ja liikunta. Järvi-Saimaan
kansalaisopiston toimialueella kirjallisuus nauttii erityisen suurta suosiota juuri
Rantasalmella. Rantasalmelle onkin kehittynyt joukko innokkaita ja aktiivisia
kirjallisuuden harrastajia. Syksyllä 2015 Rantasalmella alkoi mm. Tekstistä
teokseksi-kurssi yhteistyössä Kirjoittajayhdistys Ernestin kanssa. Opiskelijat
kokoavat kasaan julkaistavaksi tarkoitetun antologian opiston kurssilla.
Kokoelman on määrä valmistua syksyllä 2016. Vuoden 2015 ajalta Rantasalmella
uusista kursseista erityismaininnan ansaitsevat ainakin Kuvataideleiri, Tablettija Dropbox-kurssit, käden taitojen lyhytkurssit sekä Lavis. Uusista kursseista
Lavis on lavatanssiaskelilla tanssittavaa jumppaa. Tämä uutuus keräsi
ennätysjoukon kurssilaisia jumppaamaan Rantasalmen Seuralaan.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto elää myös ajan hermolla. Opisto seuraa ja pyrkii
reagoimaan nopeasti yhteiskunnassa tapahtuvaan kehitykseen. Viime vuosina
suurin kehitys on tapahtunut ennen kaikkea viestintä- ja tietoteknologian
alueella. Tietotekniikkaopetus on malliesimerkki jatkuvan uudistumisen
tarpeesta, koska laitteet ja käyttöjärjestelmät vanhenevat muutamassa vuodessa.
Tablettitietokoneet ovat tulleet jäädäkseen. Tästä syystä kansalaisopistossa alkoi
myös tablettikurssit syksyllä 2015, jotta kansalaiset saadaan pidettyä
kehityksessä mukana.
Kehityskohteitakin toki aina löytyy. Esimerkiksi Sulkavalla ja Rantasalmella on
pitkät perinteet kuvataiteiden harrastamiseen, mutta valitettavasti
kuvataiteiden kursseille on ollut liian vähän tulijoita. Vuoden 2015 aikana tämä
asia on korostunut sekä aikuisten että lasten puolella. Tähän tilanteeseen on nyt
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reagoitu ja opistossa pyritään uudistamaan kuvataideopetusta, jotta tilanne
korjaantuisi tulevien vuosien aikana.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on osa kuntien koulutussektoria ja riippuvainen
sitä koskevista muutoksista. Varsinkin kouluverkostossa tapahtuvat
tilamuutokset koskettavat myös opiston toimintaa. Vuoden 2015 aikana
esimerkiksi Rantasalmen kouluverkko uudistui huomattavasti. Parkumäen ja
Osikonmäen kyläkoulut lakkautettiin ja näiden koulujen oppilaat siirtyivät
pääasiassa Keskuskoululle. Kansalaisopistolla oli opetusta lakkautetuilla
kyläkouluilla, joten koulujen sulkeminen vaikutti myös opiston
opetustarjontaan.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on aktiivisesti mukana kuntalaisten arjessa.
Oppituntien lisäksi opiston opettajat ja muu henkilökunta ovat olleet esillä eri
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kurssien opiskelijat näyttäytyvät tasaisin
väliajoin konserteissa, näyttelyissä, näytelmissä ja muissa esityksissä. Tärkeä osa
opiston näkyvyyttä on juuri vahva paikallisuus. Vuosi 2015 tosin tarjosi opistolle
myös
valtakunnallista
huomiota
yhteistyökumppanin
Rantasalmen
puhallinorkesterin huikean menestyksen myötä puhallinmusiikin ja
nuorisoteatterin saralla. Pohja tälle menestykselle on luotu juuri Järvi-Saimaan
kansalaisopiston järjestämissä teatteri- ja orkesteriopinnoissa sekä
soittotunneilla. Uuttera pitkäjänteinen työ tuottaa tuloksia. Vuosi 2015 jää
historiankirjoihin menestyksekkäänä vuotena Rantasalmella. Pitkä ja
suunnitelmallinen yhteistyö on saanut kirsikan kakun päälle tänä vuonna.

Kansalaisopisto-opinnot antavat mahdollisuuden opiskella asioita
asuinpaikkakunnalla, haja-asutusalueella. Niiden merkitys on tärkeä. Olen itsekin
vuosien varrella osallistunut monenlaisille kursseille. Opinnot antavat
mahdollisuuden aikuisiälläkin kehittää itseään!
Opisto on todella hyödyllinen harrastusten ylläpitämiseksi pienessä kunnassa.
Pitää meidät vanhenevat pois terveys-sairauspalveluista, kun on mielekästä,
hyödyllistä tekemistä!
Ehdottomasti tämän tasoinen kansalaisopisto pitää säilyttää!
Arvostan korkealle kansalaisopiston työn, erityisesti maaseudun kulttuurin, käden
taitojen ja sosiaalisen kanssakäynnin edistäjänä. ”Eläkeläisten henkireikä!”
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OPISTON TOIMINTA PÄHKINÄNKUORESSA

Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteutti vuonna 2015 kaiken kaikkiaan 530
kurssia. Muita kuin valtionosuuteen oikeuttavan opetuksen kursseja tuotettiin
yhteensä 161 tuntia. Näitä kursseja olivat mm. henkilöstön kehittämiseen
tähtäävät koulutukset sekä yhdistysten ja järjestöjen tilaamat kurssit.
Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

Asukasluku (31.12.2015)

2 729

6 548

3 734

13 011

Toteutuneiden
valtionosuustuntien määrä

3 236 t

5 053 t

4 677 t

12 966 t

Muu kuin valtionosuuteen
oikeuttava opetus

52 t

109 t

---

161 t

Kurssien määrä, kaikki
opetus

143

223

164

530

Opetustunnit/asukas

1,20

0,79

1,25

1,01

Kurssilaisten määrä, kaikki
opetus (Brutto)

1 746

2 850

1 940

6 536

Opiskelijat (Netto)

442

996

587

2 140*

N = 329

N = 728

N = 438

M = 113

M = 268

M = 149

16,20 %

15,21 %

15,72 %

Netto-opiskelijat %
asukasluvusta

N = 1 592
M = 548

16,45 %

* Kotikunta muu kuin Sulkava, Juva tai Rantasalmi = 115 henkilöä. Nämä on lisätty netto–
opiskelijoiden kokonaismäärään.

Taulukko 1. Toiminta Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminta-alueella vuonna
2015.
Opiston toiminta oli vilkasta myös kuluneena vuonna, vaikka opistolle
myönnetty valtionosuus väheni vuodesta 2014 vuoteen 2015 tultaessa noin 25
500 €. Toiminnan vilkkaus näkyi toteutuneiden valtionosuustuntien määrän
sekä brutto-opiskelijamäärän kasvuna. Opisto toteutti 177 tuntia ja 16 kurssia
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enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Kurssilaisten määrä nousi 459 kurssilaisen
verran (brutto). Sen sijaan netto-opiskelijamäärä opiston toiminta-alueella
hieman laski edelliseen vuoteen verrattuna eli 30:nen opiskelijan verran.
Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia. Tulevaisuuden
haasteena onkin, miten saamme myös miehet osallistumaan opiston toimintaan.
Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty nuorille suunnattujen kurssien lukumäärien
kehitys vuosina 2014–2015.

Kuvio 1. Nuorille suunnattujen kurssimäärien kehitys vuosina 2014–2015.
Opiston opinto-ohjelmassa nuorille
suunnattuja
kursseja
olivat
mm.
tanssikurssit, musiikin instrumenttiopetus ja bänditoiminta, liikuntakurssit
sekä käden taitoihin liittyvät kurssit.
Lasten ja nuorten osuus Rantasalmen
taiteiden perusopetuksessa, musiikissa ja
esittävässä taiteessa, on myös merkittävä.
Nuoret olivat vahvasti mukana myös eri
toimipisteiden
teatteritoiminnassa.
Kuvassa
Tuusmäen
kesäteatterin
näytelmässä esiintyviä lapsia (Kuva
Leena Suhonen).
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HENKILÖSTÖ

Opistossa työskenteli vuonna 2015 vakituista henkilöstöä 7,8 henkilötyövuotta
ja 89 tuntiopettajaa. Opiston tuntiopettajista kuusi opetti yli 16 tuntia viikossa.
Rehtori käy kerran vuodessa vakituisen henkilöstön kanssa kehityskeskustelut.
Kehityskeskustelut toteutettiin kesäkuussa 2015.
Juvan vastuuhenkilö ja tieto- ja
viestintätekniikan suunnittelijaopettaja Raimo Kääriäinen jäi eläkkeelle
1.9.2015. Hänen vastuualueensa
siirtyi rehtorin työnkuvaan.
Opisto juhlisti syksyllä Raimon
eläkkeelle jäämistä kakkukahvien
kera. Kuvassa Raimo kuuntelee
Oivan musiikkiesitystä.

KANSALAISOPISTON NEUVOTTELUKUNTA

Kansalaisopiston neuvottelukunta kokoontui yhteensä kolme kertaa vuoden
2015 aikana. Ensimmäisessä Sulkavalla 20.5.2015 pidetyssä kokouksessa
tarkasteltiin vuoden 2014 toimintakertomusta. Edellisen lisäksi neuvottelukunta
antoi lausunnon lukuvuoden 2015–2016 opinto-ohjelmasta. Kokouksessa
käsiteltiin myös, miten laatu- ja kehittämishanke oli edennyt vuoden aikana.
Toukokuussa neuvottelukuntaa kuultiin myös opiston kurssimaksuista.
Toinen neuvottelukunnan kokous pidettiin 24.8.2015 Sulkavalla järjestetyn
kehittämisseminaarin II yhteydessä. Kokouksessa käsiteltiin Suomen
Kuntaliiton Sivistyspoliittinen ohjelma vuoteen 2025 keskeisiä näkökulmia.
Kolmannessa 14.9.2015 pidetyssä kokouksessa neuvottelukunta antoi lausunnon
opiston talousarviosta vuodelle 2016.
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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 toimialueella opetustilat säilyivät lähes ennallaan. Sulkavalla opetus
tapahtuu pääasiassa opistotalolla, jossa toteutettiin käden taitojen opetusta ja osa
kielikurssien opetuksesta. Musiikin opetuksesta Soitinkaruselli–kurssi
toteutettiin opistotalolla, koska päiväkodista lasten hakeminen kurssille oli
lyhyen matkan vuoksi turvallisempaa. Tieto- ja viestintätekniikan kurssien
opetus siirrettiin syksyllä kunnanvirastolta keskuskoulun tiloihin, koska opisto
hyödynsi koulun laitteita tablettikoulutuksissa.
Teholan musiikkitalossa toteutettiin mies- ja naiskuoroja lukuun ottamatta
kaikki muut musiikkikurssit mm. POP-kuoro, rummut, harmonikka, viulu,
kitara, basso, piano ja karaoke. Työväentalolla toteutettiin kevätnäyttelyn ohella
lavatanssija
terveysliikuntakurssi.
Sivukylillä
kursseja
pidettiin
Kaartilankosken entisellä koululla, Lohilahden koululla sekä Kaipolan ja
Telataipaleen entisillä koululla. Sivukylien kouluilla pidettiin pääasiassa
liikunta- ja käden taitoihin liittyviä kursseja.
Juvan toiminta-alueella suurin osa opiston opetuksesta toteutettiin
ammattiopistolta vuonna 2013 vapautuneissa tiloissa. Tiloissa toimi käden
taitojen, musiikin, kielten, kuvataiteen ja tietotekniikan opetus.
Vesiliikuntakeskus
Sampolassa
opisto
toteutti
mm.
senioreiden
kuntosalikursseja, tuolijumppaa ja vesiliikuntaa. Sivukyliltä hyödynnettiin
Kuosmalan, Koikkalan, Hatsolan, Vuorenmaan ja Paatelan koulutiloja.
Edellisten lisäksi opetusta järjestettiin koulukeskuksen tiloissa, joissa toteutettiin
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osa kielten opetuksesta. Metal Sport liikuntakeskuksessa opisto toteutti
kahvakuulakursseja.
Rantasalmella opetusta toteutettiin pääasiassa kunnanvirastolla sijaitsevassa
Kellarigalleriassa, keskuskoululla, Linnansaaren Luontokeskus Oskarissa ja
Tornadolla. Edellisten lisäksi ryhmiä kokoontui sivukylien kouluilla, kuten
Tuusmäen ja Kolkontaipaleen koululla. Syksyn aikana keskuskoulussa
aloitettiin remontti, joka vaikutti myös opiston opetustiloihin.
Rantasalmella kansalaisopistolla ei ole varsinaisesti omia opetustiloja, joten
julkisten tilojen remontit ja muutokset vaikuttavat myös opiston arkeen.
Rantasalmen keskuskoulun mittava remontti vaikutti kansalaisopiston
kursseihin merkittävästi syksyllä 2015. Eniten muutoksia aiheutti teknisen työn
luokkatilan remontti. Tämä remontti aiheutti useita kerrannaisvaikutuksia
opiston opetuksiin. Kansalaisopiston puutyökurssi siirtyi Osikonmäen koululle
väistötiloihin.
Koulun
opetusta
siirrettiin
kansalaisopiston
käyttämiin
tiloihin
Kellarigalleriaan, joten tilamuutoksia tehtiin myös opiston muiden kurssien
osalta, varsinkin käsitöissä. Tilamuutokset aiheuttavat tilapäisiä haavoja
kurssilaisissa, koska vastaavien korvaavien tilojen löytäminen on usein
mahdotonta. Tilanteen väliaikaisuus oli olennainen tekijä siinä, että kurssit
voitiin pitää remontista huolimatta. Keskuskoulun remontti valmistui
joulukuussa 2015. Keskuskoulun lisäksi Rantasalmen kuntosali koki remontin.
Kansalaisopiston kuntosaliryhmät ovat nyt päässeet liikkumaan uusittuihin
tiloihin kuntosaliryhmän opettajan Maarit Tallqvistin johdolla.
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LAATU- JA KEHITTÄMISHANKE

Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisrahaa
vuosille 2014–2015 yhteensä 38 000 € toiminnan pedagogisen kehittämiseen.
Hanke aloitettiin syksyllä 2014 ja sitä jatkettiin vuonna 2015. Hankkeen
päätavoitteena on ollut Järvi-Saimaan kansalaisopiston kehittämissuunnitelman
2016–2020
laatiminen.
Keskeisenä
tavoitteena
on
ollut
luoda
kehittämissuunnitelmaan avauksia vapaan sivistystyön arvoista ja tavoitteista
sekä aikuiskoulutuksen poliittisista linjauksista. Toisena tavoitteena on ollut
kansalaisopiston opetuksen kehittäminen. Kolmantena tavoitteena on ollut
kartoittaa lähialueiden toimijat ja yhteistyötahot, jotka tekevät työtä Sulkavalla,
Juvalla ja Rantasalmella. Hankkeen aikana on luotu tarkoituksenmukainen
yhteistyöverkosto edellä mainitun kartoituksen pohjalta.

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN
Hankkeen tiimoilta jatkettiin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa.
Opetuksen pedagogiseen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia järjestettiin
vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Kouluttajana toimi KT Anita Malinen
Jyväskylän yliopistosta. Koulutuksen teemana oli Aikuispedagogiikan palapeli
kansalaisopistossa ja vapaassa sivistystyössä. Koulutuksessa perehdyttiin 1)
aikuisen oppimisen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin ja 2) opettajan työn
luonteeseen kansalaisopistossa/vapaassa sivistystyössä. Taulukossa kaksi on
esitetty laatu- ja kehittämishankkeen tiimoilta pidetyt seminaarit, koulutukset ja
yhteistyöpalaverit vuonna 2015.
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Seminaarit,
koulutukset ja palaverit
Kehittämisseminaari

Koulutusten sisällöt
Hankkeen
tiimoilta
järjestettiin
24.8.2015
kehittämisseminaari II, jonka pääpuhujana oli
Kansalaisopiston liiton hallituksen jäsen ja
Kuopion kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen.
Kehittämisseminaariin
II
osallistuivat
kansalaisopiston neuvottelukunnan jäseniä, vs.
sivistysjohtaja
Velimatti
Salmi,
Juvan
kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, opiston
vakituinen henkilökunta ja opiston tuntiopettajia.

Itsearviointiseminaarit

Pedagogisen
asiantuntijuuden
kehittämiseen tähtäävät
koulutukset

* Itsearviointiseminaari III Sulkava 11.2.2015
* Itsearviointiseminaari IV Juva 11.3.2015
* Itsearviointiseminaari V Juva 27.3.2015
* Itsearviointiseminaari VI Juva 15.4.2015
* Itsearviointiseminaari VII Juva 30.9.2015
* Itsearviointiseminaari VIII Rantasalmi 11.11.2015
* Itsearviointiseminaari IX Rantasalmi 3.12.2015

Pe 6.3.2015 Aiheena dialogisuus opettajan ja opiskelijan välillä
To 7.5.2015 Aiheena vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä
Pe 25.9.2015 Edellinen teema jatkui
Pe 13.11.2015 Aiheena oman ja yhteisen opetusfilosofian
kiteyttäminen. Pohdittiin myös, miten opettaja voi pitää huolta
kehittymisestään opettajana, erityisesti kansalaisopistossa. Koulutus
toimi koko kuuden koulutusjakson koontina.

Yhteistyöpalaverit

Sulkavalla 8.5.2015. Kokoukseen osallistui kunnanjohtajat Rinna IkolaNorrbacka, Heikki Laukkanen ja Kristiina Järvenpää sekä alueen
sivistysjohtaja Anne Haakana.

Taulukko 2. LAKE-hankkeen seminaarit, koulutukset ja yhteistyöpalaverit
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MUUT LAKE-HANKKEEN KOULUTUKSET

•

IPAD- ja DROPBOX –koulutus
10.4.2015 koko henkilöstölle

•

PILVIPALVELUT–koulutus
7.9.2015
jatkoa
edelliselle
koulutukselle

•

Iloa
ja
energiaa
tulevaan
työvuoteen. Koulutus järjestettiin
28.8.2015
klo
18.00–20.00
Rantasalmella. Kouluttajana toimi
viestintäkouluttaja
Marco
Bjurström.

•

Toiminnallisuuden ja draaman
käyttö opetuksessa. Koulutus
järjestettiin 1.9.2015 klo 15.00–
18.00 Rantasalmella. Kouluttajana
toimi
FM,
draamaopettaja,
kieltenopettaja Marianna Räsänen Jyväskylän yliopiston avoimesta
yliopistosta.

•

Matriisikoulutus
musiikinopettajille
6.10.2015
Rantasalmella.
Koulutuksen opettajana toimi Juha Kataja Pop & Jazz Konservatoriosta.

•

Käden taitoihin liittyvä koulutus 15.–16.12.2015. Kurssin opettajana
Riikka Kaartilanmäki.
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OPINTOSETELIHANKE

Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta vuodelle 2015 yhteensä
7000 €, joka myönnettiin asiakkaille 30 €:n suuruisina opintoseteleinä/opiskelija.
Opintosetelit käytettiin alentamaan tiettyjen kurssien kurssihintaa tai asiakas sai
30 €:n alennuksen valitsemastaan kurssista.
Vuonna 2015 opintoseteleitä myönnettiin seuraaville kohderyhmille:
● työttömille
● senioreille (63+) ja eläkkeellä oleville
● maahanmuuttajille
● alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille
Vuonna 2015 opintosetelillä tuettiin seuraavia kursseja:
1101228 Erityisryhmien musiikki
1101319 Kehitysvammaisten musiikki
1101414 Erityisryhmien musiikki
1104329 Sampolan virikepaja
1104330 Sampolan virikepaja
1201212 Suomea arkeen
1201300 Suomea venäjänkielisille
1201301 Suomea arkeen
2198402 Kevyesti keskellä päivää
3401400 Tietotekniikan perusteet senioreille
3401201 Tietotekniikan perusteet senioreille 2
3401301 Tablettikoulutus (iPad)
3401302 Tietotekniikan perusteet senioreille 2
3401303 Tablettikoulutus (Android+Windows)
3401305 Internet, sähköposti ja palvelut
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YLEISÖLUENNOT

Kansalaisopisto toteutti yleissivistävää tehtäväänsä myös yleisöluentojen kautta.
Aihealueita olivat mm. hyvinvointiin ja terveyteen sekä paikalliseen historiaan
liittyvät aiheet. Yleisöluentoja järjestettiin eri yhteistyötahojen kanssa.
Luennoille oli vapaa pääsy.

YLEISÖLUENNOT SULKAVALLA

KIRJAILIJAVIERAILU
ke 9.9.2015 klo 18.00 – 19.30. Luennoitsijana oli kirjailija Hilkka Vento. Kirjailija
kertoi kirjan kielestä sekä kirjailijan yhteistyöstä kääntäjän kanssa. Luento
järjestettiin yhteistyössä Sulkavan kirjaston kanssa.
SUOMEN
JA
VÄLISET SUHTEET

VENÄJÄN

to 24.9.2015 klo 18.00 – 19.30
Luennoitsijana
oli
Helsingin
yliopiston Venäjän tutkimuksen
em. professori Timo Vihavainen.
Luennolla käsiteltiin Suomen ja
Venäjän välisiä suhteita sekä
tämänhetkistä tilannetta maiden
välisessä yhteistyössä.

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTITEKNOLOGIA
ke 7.10.2015 klo 18.00 – 19.00. Luennoitsijana oli Juvan kunnan kodinhoidon
esimies Anne-Maarit
Paunonen. Luennolla käsiteltiin ikäihmisten
hyvinvointiteknologiaa.
RUNORAATI
ke 4.11.2015 klo 17.30 – 19.00. Luennoitsijana oli kirjallisuuden läänintaiteilija
Susanna Kolehmainen. Luennolla kuntalaisten oma raati ruoti runoja Kirjan
vuoden kunniaksi. Susanna Kolehmainen johdatti kuulijat tuttujen ja
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tuntemattomien runojen maailmaan. Järjestettiin yhteistyössä Sulkavan
kirjaston kanssa.

YLEISÖLUENNOT JUVALLA

JUVA VUONNA 1918
ma 19.1.2015 klo 18.00 – 19.00. Luennoitsijana oli tutkija Matti Turunen.
PUHETTA PIRUNKEUHKOSTA
ti 20.1.2015 klo 18.00 – 19.30. Luennoitsijana oli musiikkipedagogi ja
harmonikansoiton opettaja Oiva Auvinen. Luennolla käsiteltiin harmonikan
rakennetta ja historiaa.
KÄSILLÄ TEKEMISEN JA LUOMISEN VOIMA
ke 11.2.2015 klo 18.00 – 19.00. Luennoitsijana oli käden taitojen opettaja Merja
Heikkinen. Luennolla käsiteltiin käsillä tekemisen yhteyttä hyvinvointiin.
ISTU VÄHEMMÄN
to 12.3.2015 klo 17.15 – 18.15. Luennoitsijana oli fysioterapeutti ja opiston
liikunnan tuntiopettaja Ritva Hänninen.
PARTALAN KUNINKAANKARTANO JUVAN HISTORIASSA
la 14.3.2015 klo 13.00 – 14.00. Luennoitsijana oli Juvan kunnanjohtaja Heikki
Laukkanen.
HYVINVOINTITEKNOLOGIA TUTUKSI
ke 20.5.2015 klo 13.00 – 15.00. Luennoitsijana oli projektityöntekijä Anniina
Honkonen Laurea ammattikorkeakoulusta.
VILJO TARKIAINEN – humanisti Juvalta
la 12.9.2015 klo 13.00 – 14.00. Luennoitsijana oli filosofian tohtori, historioitsija
Kari Tarkiainen.
JUVA KUVINA JA SANOINA VUOSIEN VARRELTA
la 17.10.2015 klo 13.00 – 14.00 Luennoitsijana oli Juvan Kamerakerhon
perustajajäsen Antti Kilkki.
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RUNORAATI
ma 9.11.2015 klo 17.30 – 19.00. Luennoitsijana oli kirjallisuuden läänintaiteilija
Susanna Kolehmainen. Kuntalaisten oma raati ruoti runoja Kirjan vuoden
kunniaksi. Järjestettiin yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.

YLEISÖLUENNOT RANTASALMELLA

RUNORAATI
to 5.11.2015 klo 17.30 – 19.00. Luennoitsijana oli kirjallisuuden läänintaiteilija
Susanna Kolehmainen. Kuntalaisten oma raati ruoti runoja. Järjestettiin
yhteistyössä Rantasalmen kirjaston kanssa.

SULKAVAN MUSIIKKITOIMINTA

Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikkitoiminta Sulkavalla on vuoden aikana
kehittynyt resurssien uudelleen järjestelyjen ansiosta monipuolisemmaksi.
Musiikkia on koulutuksellisen tasa-arvon periaatteen mukaisesti tarjottu yhä
useammille
asiakasryhmille.
Näitä
edustavat
mm.
eskari-ikäisten
Soitinkaruselli, kehitysvammaisten Erityismuskari ja vanhusten palvelukeskus
Kissankellon musiikkikurssi. Aiemmin asiakkaistamme puuttuneita nuoria
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aikuisia kiinnostivat kurssit, kuten Karaokekurssi, Pop-laulu ja POP-kuoro,
jotka tarjosivat tilaisuuden laulaa muutakin kuin perinteisiä kuorolauluja.
Uusina ryhminä nuorille tai nuorenmielisille soittajille tulivat Nuorten Bändi ja
Jousiyhtye. Nämä ryhmät hurmasivatkin yleisön taidoillaan Marraskaronkassa.
Sulkavan musiikinopetukselle tärkeä paikka on Teholan Musiikkitalo. Tilat
mahdollistivat mm. kurssi-ideoiden nopean toteutuksen. Tästä hyvänä
esimerkkinä oli joulukuussa 2015 Let`s make own CD- äänityskurssi. Kurssin
tarpeisiin tiloista muodostettiin äänitysstudio ja opiskelijat pääsivät
tutustumaan CD-levyn äänitystekniikkaan ja varsinaiseen äänitystilanteeseen.
Kurssilla taltioitiin opiskelijoiden ja ryhmien vuoden aikana harjoittamia
kappaleita, soivia muistoja vuodelta 2015. Erään äänityskurssille osallistuneen
kommentti:” Oli mahtava kokemus, Kiitos.”

MARRASKARONKAT SULKAVALLA JA JUVALLA

Marraskaronkka
on
opiskelijoille
mahdollisuus
esiintymistaitojen
harjoittamiseen konsertin muodossa live-tilanteessa yleisön edessä.
Marraskaronkan harjoituksissa pääsee tutustumaan muihin esiintyjiin ja voi
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seurata muiden esityksiä. Tutustuminen naapurikunnan harrastajiin avaa ovia
yhteistyölle.
Järjestyksessä toista Marraskaronkkaa vietettiin Juvalla 21.11.2015. Ohjelma
koostui eri musiikinopiskelijoiden soolo- ja ryhmäesityksistä. Karonkka
tallennettiin kokonaisuudessaan DVD-muotoon.
Sulkavan toinen Marraskaronkka järjestettiin 28.11.2015 Sulkavan
Työväentalolla. Ohjelmassa oli musiikkiryhmien soolo -ja ryhmäesitysten lisäksi
Sulkavan itämaisen tanssin ryhmä. Karonkka on myöskin tallennettu
kokonaisuudessaan DVD-muotoon. Marraskaronkka oli näkyvästi esillä myös
paikallislehdessä.
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TAPAHTUMIA MUSIIKISSA JUVALLA

Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikkitoimintaa Juvalla on kehitetty yhä
enemmän yhteismusisointiin kannustavaksi. Soittaminen on mukavaa, mutta
yhdessä soittaminen on vielä paljon hauskempaa. Juvalla toimivat useat
vakiintuneet opintoryhmät kuten Juvan Puhaltajat, Karaoke-ryhmä, kuorot ja
lauluyhtyeet. Tärkeitä ryhmiä ovat myös Juvakodin, Koivulan palvelukodin ja
Kuharannan musiikkiryhmät.
Suosituimpia instrumentteja henkilökohtaisessa opetuksessa ovat olleet jo
perinteisesti piano, kitara ja rummut. Yksinlaulu on myös kasvattanut
suosiotaan.
Ilahduttavasti
viulunsoitollakin
on
kysyntää
Juvalla.
Harmonikansoiton harrastajamäärä on myös kehittynyt myönteisesti. Juvalla
käynnistettiinkin
2015
yhtyesoiton
kehittämiseksi
uusi
ryhmä
Harmonikkayhtye. Suuresta kitaristien, rumpalien, pianistien ja laulajien
harrastajamäärästä huolimatta opistolta puuttuivat Juvalta nuorten bändit.
Vuonna 2015 tähän asiaan saatiin parannusta ja syksyllä käynnistyi nuorille
suunnattu bändiryhmä. Jotta yhä useampi saisi tuntumaa bänditoimintaan,
järjestettiin joulukuussa lyhytkurssi Haluaisitko kokeilla bändisoittoa?
Tutustumiskurssilta saatu palaute oli positiivista: “Jatkuuhan tämä kurssi ensi
viikollakin?”
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Eri yhteyksissä on tullut esiin meille opiston musiikkiryhmissä työskenteleville,
että ihmiset ajattelevat opiston musiikinopetuksen olevan tarkoitettu vain
lapsille. Onneksi olemme saaneet jonkin verran oikaistua tuota harhakuvaa ja
meille onkin tullut Juvalle ja Sulkavalle uusia aikuisopiskelijoita, jotka ovat
halunneet aloittaa tai jatkaa harrastustaan musiikin parissa.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikkiryhmät ovat lisänneet yhteistyötä
kansalaisopiston muiden ryhmien välillä yli kuntarajojen. Soittajista ja
pienemmistä ryhmistä on muodostettu suurempia kokoonpanoja. Tästä
esimerkkinä on Wiattomat kokoonpano, jossa soittavat Juvan harmonikkayhtye,
Sulkavan harmonikkaoppilaita, Yhteissoiton perusteita Sulkavalla opiskelevia ja
viulisteja. Yhteistyötä on kehitetty myös opiston ulkopuolisten toimijoiden
kanssa.
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Wiattomat kokoonpano
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Juvalla opiston musiikinharrastajia on esiintynyt mm. Näkymättömän yön
kahvilakonserteissa ja kevätsoitossa. Opiston karaokeryhmä kävi tanssittamassa
Kuharannan asukkaita.
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RANTASALMEN MUSIIKISSA TAPAHTUI

Rantasalmen puhallinorkesteri- ja musiikkiteatteriopetus
Kuvat: Jari Halme, Janne Ikonen, Marja Ikonen, Satuhannele Ikonen, Tiina Kiiski,
Jyrki Kovanen, Kaarina Kovanen, Hermanni Luosujärvi ja Sampo Luukkainen.
Vuosi
2015
oli
Rantasalmen
puhallinorkesterija
musiikkiteatteriopetuksessa erittäin työntäyteinen lukuisine
(yli 60) konsertteineen, esiintymisineen ja
tapahtumineen. Mukaan mahtui kaksi koko
illan musikaalia, orkesterin ulkomaankiertue
sekä
monta
menestyksellistä
tapahtumaa kotipaikkakunnalla. Vuoden
aikana
Rantasalmen
puhallinorkesteri
palkittiin kolmesti: maaliskuussa Suomen
Puhallinorkesteriliitto myönsi orkesterille
Vuoden Puhallinorkesteri -tunnustuksen,
toukokuussa Etelä-Savon maakuntaliitto
myönsi toiminnalle Maakunnan parhaat tunnustuspalkinnon ja marraskuussa Alfred
Kordelinin säätiö myönsi taiteen palkinnon.
Oikealla:
Marja
Ikonen
vastaanottaa
Vuoden
Puhallinorkesteri -tunnustuksen Suomen
Puhallinorkesteriliiton Raine Ampujalta ja
Anu Koskiselta Espoon puhallinpäivillä.
Seuraavalla sivulla:
Lehtijuttu Itä-Savo -lehdestä. Petteri Koskikallio ja Marja Ikonen vastaanottivat
Maakunnan Parhaat -tunnustuspalkinnon Etelä-Savon maakuntaliiton juhlassa
Mikkelissä.
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VUODEN 2015 KONSERTIT (17 KPL)

Hankihönkäys-leirin päätöskonsertti Warkaus-salissa 18.1.2015, yleisöä noin
250 hlöä
Perinteisen opistojen välisenä toteutettavan leirin päätöskonsertti. Marja Ikonen
toimi leirillä ja konsertissa pääasiassa D-orkesterin apuna, mutta myös yhtenä
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leirin pääsuunnittelijoista Janne Juutilaisen (Soisalo-opisto, Varkaus) ja Erkki
Kaukosen (Rajalan koulu, Kuopio) kanssa sekä muissa käytännön tehtävissä.
Konserttiin ja koko tapahtumaan osallistui 50 soittajaa kansalaisopistosta.

Euromusa eli Musiikkia kellon ympäri 7.2.2015 klo 10–22.30: kaikki orkesterit
ja kokoonpanot esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 443 hlöä
Perinteinen Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä tapahtuma,
jossa kansalaisopiston opiskelijoita esiintyi niin soolosoittajina, pienryhmissä
kuin suurissa orkestereissakin. Päivän aikana kuultiin 129 musiikkiesitystä
yhteensä 207 esiintyjän voimin, joista noin puolet olivat kansalaisopiston
opiskelijoita.

27

28

Tribute to Abba -konsertti 24.3.2015 klo 18.00 Tornado-salissa: kaikki
orkesterit ja kokoonpanot esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 302 hlöä
Riemukas Abba-yhtyeen musiikkiin perustuva tribuuttikonsertti kiinnosti
ihmisiä myös Rantasalmen ulkopuolelta. Tornado oli viimeistä paikkaa myöten
täynnä, kun Rantasalmen puhallinorkesterit soittivat ja lauloivat sekä tanssivat
Abba-musiikin tahdissa. Marja Ikonen toimi tapahtuman pääsuunnittelijana ja
oli mukana johtamassa useita kokoonpanoja. Tämä oli myös orkesterin
ensimmäinen konsertti Suomen Puhallinorkesteriliiton myöntämän Vuoden
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Puhallinorkesteri -tunnustuspalkinnon (Espoo
tunnelma oli hyvin lämmin ja kannustava.

15.3.2015)

jälkeen,

joten

Vappukonsertti 1.5.2015, kaikki orkesterit esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä
yhteensä 234 hlöä
Perinteinen Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä konsertti,
jossa esiintyivät kaikki yhdistyksen kokoonpanot, jotka toimivat myös
kansalaisopiston kursseina. Konsertti sisälsi yllätyksellisiä elementtejä ja
riemukasta vapputunnelmaa. Kansalaisopiston soittajia oli mukana tasan sata.
Oman leimansa tämän vuoden konserttiin toivat kolme amerikkalaistutkijaa,
jotka vierailivat Rantasalmella tutustuen opetustoimintaan niin musikaalien
kuin puhallinorkesterienkin osa-alueilla. Tästä linkistä voi lukea lisää tutkija
Yvonne M. Allenin ajatuksista koskien musiikki- ja teatteritoimintaa
kansalaisopiston Rantasalmen toimipisteessä:
https://finnishrhapsody.wordpress.com/2015/05/10/a-community-ofmusicians-rantasalmifinland/?fb_action_ids=10206720821438882&fb_action_types=news.publishes&
fb_ref=pub-standard
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Puhallinmusiikin päivän 8.5.2015 konsertti Rantasalmen Keskuskoululla:
soitinvalmennusryhmä ja Soul System Junior, yleisöä 150 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 järjestettiin konsertti Rantasalmen
Keskuskoululla soitinesittelyhengessä. Mukana olivat soitinvalmennusryhmä ja
Soul System Junior Janne Ikosen ja Miikka Laihosen johdolla.
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Suvi Korhosen juhlakonsertti 23.5.2015 Tornadossa: A-orkesteri, yleisöä 100
hlöä
Suvi Korhosen juhlakonsertissa A-orkesteri esiintyi kera muutaman nuoren
solistin. Baritonisoolon soitti Sini Korhonen ja laulusolisteja oli useita orkesterin
omista riveistä. Konsertissa soitettiin suomalaista ohjelmistoa sekä muutamia
Abba-kappaleita aiemmin keväällä esitetystä Tribute to Abba -konsertista.
Matkaan! -matkallelähtökonsertti 1.6.2015 Tornadossa: A-orkesteri, yleisöä 90
hlöä
A-orkesteri järjesti matkallelähtökonsertin ulkomaankiertueensa aattona.
Konsertissa soitettiin luonnollisesti matkan ohjelmistoa, niin suomalaisia kuin
virolaisiakin kappaleita. Solisteina toimivat Eero Turkki (trumpetti) ja Janika
Ikonen (piccolo). Konsertissa juhlittiin myös Etelä-Savon maakuntaliiton
myöntämää Etelä-Savon parhaat -palkintoa, joka oli orkesterille myönnetty
11.5.2015 Mikkelissä.
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Konsertti ja marssiesitys Lihulan Kulttuurikeskuksessa, Virossa 3.6.2015, Aorkesteri esiintymässä, yleisöä 40 hlöä
Ensimmäinen Viron kiertueen konserteista järjestettiin Lihulassa yhteistyössä
Lihulan musiikkikoulun orkesterin, Lihula Junior Bandin kanssa. Konsertin
kantavana ajatuksena oli kapellimestari- ja solistivaihto, jolloin meidän Aorkesteri sai kapellimestarin ja solistin osaan esitettävistä kappaleista Virosta
(Mati Podra, kapellimestari ja Mart Erik Podra, pasuunasolisti). Opistosta
puolestaan virolaisten kanssa esiintyivät Marja Ikonen, Sini Korhonen ja Eero
Turkki. Orkesterit esiintyivät konsertissa sekä erikseen että yhdessä.
Rantasalmen puhallinorkesteri oli valmistanut konserttiin sinfonisen
ohjelmiston ja esitystä edeltävään marssikulkueeseen kaksi suomalaista
svengaavaa kappaletta, jotka seuraavan kerran esitetään Hamina Tattoossa
kesällä 2016.
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Konsertti Pärnun Koidula-puistossa,
esiintymässä, yleisöä 60 hlöä

Virossa

4.6.2015,

A-orkesteri

Yhteistyö Lihula Junior Bandin kanssa jatkui puistokonsertissa Pärnussa, jossa
soitettiin viihteellisempää ohjelmistoa. Matkalla oli huomioitu Jean Sibeliuksen
150-vuotisjuhlavuosi Jääkärien marssi -kappaleella, joka saikin yleisöltä aina
suuret aplodit. Mukana oli toki myös rantasalmelaista musiikkia, erityisesti
Janne Ikosen, mutta myös Marja Ikosen kappaleita.
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Konsertti Musumägi-esiintymisareenalla Tallinnassa, Virossa 6.6.2015, Aorkesteri esiintymässä, yleisöä noin 150 hlöä
Viron kiertueen viimeinen konsertti oli Tallinnassa Old Town Days -festivaalilla.
Esiintymispaikka oli upea puisto aivan Vanhan kaupungin porttien ääressä ja
soitto kaikui kauas kaupungin kivisiä katuja pitkin. Konsertissa esiintyi
orkesterilaisista koottu lauluryhmä sekä A-orkesteri. Vasket esittivät muureilta
fanfaarin tilaisuuden aluksi. Konsertissa oli paljon kansainvälistä
kuulijajoukkoa, koska päätapahtuma Old Town Days kerää paljon
kulttuurivieraita kaupunkiin. Marja Ikonen toimi Viron kiertueen konserteissa
kapellimestarina ja vastasi matkan taiteellisesta suunnittelusta. Lisäksi
suunnitteli
matkan
käytännön
järjestelyjä
yhdessä
Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistyksen talkoolaisten kanssa.
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Kesäleirin matinea 1 Ruusuhovin navetan ylisillä 5.8.2015, yleisöä noin 70
hlöä
Kesäleirin matinea 2 Ruusuhovin navetan ylisillä 6.8.2015, yleisöä noin 100
hlöä
Perinteiset orkesterin kesäleirin matineat, jossa pääpaino musiikissa on
soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä. Myös leirikuorot ja leirin opettajisto
esiintyvät näissä konsertissa, niin myös tänä vuonna. Tänä vuonna saatiin
nauttia matineassa myös Eero Turkin, Nuutti Tossavaisen ja Anni Mokkilan PT2osasuorituksesta Järvi-Saimaan kansalaisopistoon. Marja Ikonen toimi kesäleirin
johtajana.

37

Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa 7.8.2015: A-, B- ja C-orkesterit sekä
leirikuorot esiintymässä, yleisöä 105 hlöä
Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa pääpaino musiikissa oli
orkesterisoitossa. Leiriläisiä oli 67 ja henkilökuntaa 15 henkilöä sekä kymmeniä
talkoolaisia apuna järjestelyissä. Konsertissa esiintyivät A-, B- ja C-orkesterit
sekä leirikuorot. Tänä vuonna kesäleirin päätöskonsertissa esitettiin todella
vaativia kappaleita, kuten Harry Potter Symphonic Suite (John Williams) ja The
Songs of Sailor and Sea (Robert W. Smith). Solistinumeroista vastasivat Inka
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Kuokkaniemi (oboe) ja Leevi Koivunoro (pasuuna). B-orkesteri toi
leirinpäätöskonserttiin mukaan Jean Sibeliuksen 150-juhlavuoden Marja Ikosen
soitinnuksella teoksesta Andante Festivo. Marja Ikonen toimi kesäleirin
leirinjohtajana ja A- ja C-orkesterien kapellimestarina.

Ruskatröötän päätöskonsertti Iisalmessa 4.10.2015, yleisöä yhteensä noin 400
hlöä
Valtakunnallinen puhallinmusiikkitapahtuma Ruskatrööttä järjestettiin tänä
vuonna Iisalmessa. 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 34 kappaletta.
Marja Ikonen toimi leirillä huoltajana ja E-orkesterin apurina, sekä johti
avajaiskonsertin,
jossa
esiintyi
musiikin
ammattilaisista
koostuva
kapellimestariorkesteri Ropokapu Band. Leirin aikana suunniteltiin myös
seuraavaa Ruskatrööttää 2016 Kiteelle.
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Perinteinen isänpäiväkonsertti Tornadossa 8.11.2015: puhallinorkesterit ja
Soul System, esiintyjiä noin 112 kpl, yleisöä 264 hlöä
Perinteisessä isänpäiväkonsertissa esiintyivät niin kansalaisopiston opiskelijat
kuin koulun oppilaatkin. Tornado oli niin täynnä, että esiintyjät odottivat
soittovuoroaan lämpiön puolella, johon ensimmäistä kertaa ajettiin livekuvaa
salin puolelta. Isänpäiväkonsertissa oli syytä suureen juhlaan, sillä 6.11.2015 oli
julkistettu Alfred Kordelinin säätiön taiteen palkinto, jonka tänä vuonna sai
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys. Marja Ikonen toimi konsertin
pääsuunnittelijana ja oli mukana johtamassa useita kokoonpanoja.
Itsenäisyyspäivä Rantasalmella, pääjuhla Keskuskoulun salissa 6.12.2015: Aorkesteri ja laulajia B- ja C-orkestereista, esiintyjiä 42 hlöä, yleisöä noin 200
hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteri järjesti tänä vuonna Rantasalmen kunnan
itsenäisyyspäivän
pääjuhlan.
Marja
Ikonen
toimi
tapahtuman
pääsuunnittelijana ja kapellimestarina. Ohjelmisto oli valittu jo keväällä 2015 ja
koska mukana oli isoja teoksia, harjoiteltiin siihen jo alkusyksystä lähtien
muiden konserttiohjelmistojen lomassa. Jean Sibeliukselta soitettiin Jääkärien
marssi sekä Finlandia. Myös muu ohjelmisto oli suomalaista ja jopa paikallista.
Rantasalmen laulu -fantasia oli juhlapuhuja FT, diplomipianisti ja musiikin
lehtori Erja Kososen toive. Juhlan ohjelma – niin musiikkiesitykset kuin
puheetkin – saivat paljon kiitosta ja konsertissa osa yleisöstä jopa nousi
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seisaaltaan osoittamaan suosiota. Konsertin alkoi tunnusmarssillamme Tornado
(säv. Janne Ikonen), johon olimme suunnitelleet kuviomarssin, joka kiersi yleisöä
konserttisalissa.
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Joulukonsertti Tornadossa 15.12.2015: kaikki puhallinorkesterit, yhteensä
noin 300 kuulijaa ja 120 soittajaa
Rantasalmen puhallinorkesteri esiintyy vuorovuosin kirkossa perinteisellä
jouluohjelmistolla ja vuorovuosin Tornadossa svengijoululauluin. Tänä vuonna
oli kirkkokonsertin vuoro. Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys toimi
konsertin pääjärjestäjänä ja saimme mukaan runsaasti Järvi-Saimaan
kansalaisopiston kokoonpanoja Rantasalmelta ja Sulkavalta: Rantasalmen
Kamarikuoro, Sulkavan Nais- ja Mieslaulajat, Rantasalmen A-, B- ja Aikuisten
puhallinorkesterit. Lisäksi konsertissa esiintyi Kipakat Akat Sulkavalta. Marja
Ikonen toimi konsertin koordinaattorina eri esiintyjäryhmien kesken ja hoiti
käytännön järjestelyt sekä toimi pääsuunnitteluvastuussa. Hän myös johti
konsertissa kokoonpanoja yhdessä Miikka Laihosen ja Kari Tuunasen kanssa.
Alla olevassa kuvassa on konsertin päätösesitys Maa on niin kaunis, jossa
mukana oli 120 esiintyjää ja jonka johti musiikin suunnittelijaopettaja Miikka
Laihonen.
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VUODEN 2015 MUUT ESIINTYMISET JA TAPAHTUMAT (14 KPL)

Pappilan loppiaistanssiaiset 5.1.2015: Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä
noin 130 hlöä
Pappilan loppiaisaaton tanssiaiset ovat perinne, jossa Ihmekvintetti pääsee
näyttämään parasta osaamistaan Vanhojen tanssien soitossa. Marja Ikonen toimi
tanssiaisten kapellimestarina ja mukana oli lisäksi 11 kansalaisopiston soittajaa
seuralaisineen.
Loppiaistanssiaiset
monesti
avaavat
orkesterin
kevätlukukauden, koska harjoituksia pidetään heti vuoden vaihteen jälkeen ja
esiintyminen on aina 5.1.
Naistenpäivän
messut
Keskuskoululla
esiintymässä, yleisöä noin 350 hlöä

14.3.2015:

Nuorisoteatteri

Nuorisoteatterin ja Ranttali-teatterin näyttelijöitä (yhteistyössä Rantasalmen
lukion musiikkiteatterilinja, Rantasalmen peruskoulu ja Järvi-Saimaan
kansalaisopisto) pyydettiin esittämään maistiaisia kevään musikaalista Uneton
Saimaalla. Marja Ikonen toimi tapahtumassa suunnittelupuolella, varsinaisen
esiintymisen Nuorisoteatterin kanssa hoiti Rantasalmen lukion musiikinopettaja
Anna-Maija Saari. Ryhmä (11 laulajaa ja 3 soittajaa) esiintyi messuilla kaksi
kertaa.
Kaikenikäisten Disco Tornadossa 20.3.2015: Nuorisoteatteri ja Dj Tuomo
esiintymässä, yleisöä ja esiintyjä yhteensä 70 hlöä
Nuorisoteatterin musikaaliorkesteri teki promootiokeikan Uneton Saimaalla musikaalin suomihitein Kaikenikäisten Discossa Tornadolla 20.3.2015. Mukana
oli myös neljä musikaalin laulajaa solisteina. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
Tornado-salia käytetiin diskoiluun ja tunnelma oli korkealla. Marja Ikonen toimi
tapahtumassa orkesterin kapellimestarina ja yhtenä suunnittelijoista.
Vanhusten palvelutalon harjannostajaiset 27.5.2015 Hotelli Rinssi-Everstissä,
Rantasalmella, esiintymässä A-orkesteri, yleisöä 30 hlöä
Pääsimme esiintymään Rantasalmen uuden Kuusela-talon harjannostajaisiin.
Suureen juhlaan oli tilattu suuri orkesteri eli esiinnyimme koko A-orkesterin
voimin. On hienoa, että paikalliset toimijat käyttävät kunnan omaa orkesteria
näissä juhlatilaisuuksissa musiikkiesityksiin! Marja Ikonen toimi orkesterin
kapellimestarina ja tilaisuuden yhteyshenkilönä.

44

Itä-Suomen maakuntaliittojen virkistyspäivä Järvisydämessä 10.6.2015, Aorkesterin esiintymässä, yleisöä 102 hlöä
Etelä-Savon maakuntaliiton palkitsema orkesteri pääsi heti näyttämään
osaamistaan kaikille Itä-Suomen maakuntaliitoille, jotka kokoontuivat
virkistyspäivään Rantasalmelle. Orkesteri oli erittäin hyvässä soittokunnossa,
koska takana oli onnistunut Viron konserttikiertue runsaine esiintymisine ja
monipuolisine ohjelmistoineen. Tilaisuudessa soitettiin suomalaista musiikkia
Porosalmen jylhillä kukkuloilla. Marja Ikonen toimi konsertin kapellimestarina
ja yhteyshenkilönä maakuntaliittojen suuntaan.
Suomen
Kulttuurirahaston
Etelä-Savon
rahaston
virkistyspäivä
Rantasalmella 16.6.2015, Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä 20 hlöä
Myös Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto vietti virkistyspäiväänsä
Rantasalmella ja halusi tutustua Rantasalmen puhallinorkesterin toimintaan ja
Tornado-saliin. Rahastolle pidettiin pieni konsertti. Toimintaa esitteli
yhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koskikallio. On todella upeaa, että rahoittavat
tahot käyvät tutustumassa rahoitettavaan toimintaan paikan päällä kunnissa!
Taiteiden ilta 4.9.2015 Keskuskoulun ja Oskarin pihassa sekä Pienen
Rauanveden rannalla: A-puhallinorkesterin kuviomarssiesitys Missä se
Väinö on?, kulkue sekä Taiteiden illan avaus, yleisöä 200 hlöä
Taiteiden iltaa suosi sää ja kuviomarssia saatiin esitettyä aivan upeassa
aurinkoisessa illassa! Kuviomarssi esitettiin koulun pihassa, josta A-orkesterin
kulkue toi taiteiden illan juhlavieraat kaunista Pienen Rauanveden rantaa pitkin
tapahtuman viralliseen avajaistilaisuuteen Oskarin rantaan, jossa soitettiin vielä
Rauno Lehtisen kappaleen On hetki. Marja Ikonen toimi Taiteiden illassa
kansalaisopiston edustajana suunnittelupalavereissa yhdessä Miikka Laihosen
kanssa, orkesterin marssikapellimestarina ym. Soittajia tapahtumassa oli noin 30
ja yleisöä noin 200 hlöä.
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Taiteiden ilta 4.9.2015 Oskarin kahviossa, Nuorisoteatterin Osta Serenadi estradi yhteistyössä kansalaisopiston kanssa, yleisöä 200 hlöä
Taiteiden ilta jatkui kansalaisopiston osalta sisätiloissa, jossa järjestettiin
Rantasalmen Nuorisoteatterin näyttelijöiden Osta Serenadi–estradi, jossa
säestysvastuu oli tänä vuonna suunnittelijaopettaja Miikka Laihosella. Taiteiden
iltaan uutta väriä toi Merja Heikkisen paja, jossa sai askarrella itselleen enkelin,
toukan tai jotakin muuta kivaa helmistä ja taivutetusta metallilangasta. Koko
illan oli yleisöä estradilla ja kävijöitä kansalaisopiston pöydän luona.
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Luento Sibelius-Akatemiassa 5.10.2015, 110 osallistujaa
Marja Ikonen kävi luennoimassa Sibelius-Akatemian ”Onko klassinen musiikki
kriisissä” -seminaarissa 5.10.2015 Finlandia-talolla. Marja Ikonen oli kutsuttu
esittelemään erityisesti Rantasalmen monipuolista ja korkeatasoista orkesteri- ja
teatteriopetusta, joka tuottaa runsaan määrän harrastajia ja ihmeellisen paljon
myös musiikin ammattilaisia maahamme. Hän painotti esityksessään toiminnan
yhteisöllistä puolta, talkoohenkeä sekä eri-ikäisten ja muutenkin eri taustoista
tulevien harrastajien kohtaamista tasavertaisina musiikin parissa. Luento on
herättänyt runsaasti kiinnostusta Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetusta
kohtaan.
Kaikenikäisten Disco Tornadossa 16.10.2015: Soul System ja Dj Tuomo
esiintymässä, yleisöä ja esiintyjä yhteensä 126 hlöä
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Keväällä hyväksi havaittu diskotoiminta sai jatkoa heti syysloman kynnyksellä.
Miikka Laihonen ja Pekka Koivunoro toteuttivat diskon ääni- ja valopuolen
yhteistyössä Rantasalmen lukion studiotekniikan linjan kanssa ja esiintymässä
tällä kertaa olivat Dj Tuomo ja Soul System-bändi. Diskossa oli hyvä meno ja
meininki ja se sai paljon kiitosta, joten toimintaa tullaan jatkamaan myös
tulevina vuosina.
Nuorisoteatterilaisten
esiintyminen
Savonlinnassa 4.11.2015, yleisöä 150 hlöä

Talvisalon

yhteishakuillassa

Rantasalmen lukion kanssa yhteistyössä järjestettiin esiintyminen Savonlinnassa
Talvisalon koulun yhteishakuillassa Savonlinnan seudun yhdeksäsluokkalaisille
ja heidän huoltajilleen. Lukion musiikkiteatterilinjalaiset olivat esiintymässä
Miikka Laihosen säestämänä.
Ihmekvintetin esiintyminen Saimaan metsänhoitajien 70-vuotisjuhlassa
21.11.2015, yleisöä noin 50 hlöä
Ihmekvintetin esiintyminen Islab-pikkujouluissa 11.12.2015, yleisöä noin 130
hlöä
Ihmekvintetti harjoitteli loka-joulukuussa kolmen kokoonpanon voimin. Yksi
kokoonpanoista valmistautui vuoden 2016 Loppiaistanssiaisiin ja kaksi muuta
pääsivät esiintymään jo vuoden 2015 puolella. Marja Ikonen toimi
kokoonpanojen kapellimestarina ja sopi esiintymisen järjestelyistä. Toinen
loppuvuoden 2015 esiintymisistä oli Saimaan metsänhoitajien 70-vuotisjuhla,
jossa soitettiin paljon perinteistä puhallinmusiikkia itsenäistymisen ajalta ja
lopuksi svengaavaa pikkujoulumusiikkia. Islab oli puolestaan tilannut tunnin
verran joulu- ja muuta mukavaa musiikkia. Molemmat tilaisuudet olivat
Porosalmen Järvisydämessä.
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Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea lukiolla 12.12.2015, yleisöä 150
hlöä
Kansalaisopiston joulumatinean suunnittelusta
tänä vuonna vastasi Miikka Laihonen. Marja
Ikonen toimi matineassa opettajana ja
kapellimestarina
ja
auttoi
tilaisuuden
markkinoinnissa.
Matineassa
esiintyi
soolosoittajia, pienryhmiä, soitinvalmennusryhmä, C-puhallinorkesteri ja Soul System.
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Järvi-Saimaan kansalaisopiston oppilaiden esiintyminen Mantan Puodissa
18.12.2015, yleisöä 15 hlöä
Tässä esiintymisessä oli mukana viisi opiston nuorta puhaltajaa Rantasalmelta.
He soittivat jouluista musiikkia Mantan Puodin asiakkaille 90 minuutin ajan.
Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Mantan Puodin yrittäjien kanssa.
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VUODEN 2015 LEIRIT (11 kpl)

Hankihönkäys-leiri Varkaudessa 17.–18.1.2015: 50 osallistujaa

Nuorisoteatterin
osallistujaa

harjoitusviikonloppu

Tornadossa

21.–22.3.2015:
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Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa 1.–5.6.2015: 15
leiriläistä

Orkesterien kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa 3.–7.8.2015, 67 leiriläistä
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 22.–23.8.2015: 16 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 29.–30.8.2015: 67 osallistujaa
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Nuorisoteatterin harjoituslauantai 12.9.2015: 16 osallistujaa
Ruskatrööttä Iisalmessa 2.–4.10.2015: 34 osallistujaa

Valokurssi Tornadossa 10.–11.10.2015: 5 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 31.10.–1.11.2015: 18 osallistujaa
Ranttalin harjoitusviikonloppu 13.–15.11.2015: 30 osallistujaa
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Ranttalin harjoitusviikonloppu 20.–22.11.2015: 30 osallistujaa

Kansalaisopiston opiskelijat leireilivät ahkerasti ympäri vuoden sekä tutussa
Tornado-salissa (Nuorisoteatterin harjoitusviikonloput) kuin muuallakin
(kts. kaikki yllä luetellut leirit). Näiden yhteisten leirien lisäksi muutamia
opiston opiskelijoita osallistui myös muille leireille vuoden mittaan (esim.
Suomen Työväen Musiikkiliiton Puhallinleiri Murikassa Tampereella kesäheinäkuussa, Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu heinäkuussa Lieksassa
Lieksan Vaskiviikon yhteydessä, ja Kymi Brass Kouvolassa lokamarraskuussa).
Vuonna 2015 alkoi Sibelius-Akatemian, Suomen puhallinorkesteriliiton ja
Hamina Tattoon yhteishanke Junior-Tattoo, joka saa jatkoa vuonna 2016 sekä
ammattilaisten täydennyskoulutuksena että harrastajien upeana esityksenä
kesän 2016 Hamina Tattoo -festivaalilla. Lisäksi Marja Ikonen osallistui
Valtakunnallisille Puhallinpäiville Espoossa 13.–15.3.2015 luennoitsijana
sekä itse kouluttautuen Finnish Symphonic Wind Professionals kokoonpanossa.
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VUODEN 2015 TEATTERIESITYKSET (19 kpl):

Uneton Saimaalla 24.4.–9.5.2015, esitykset 10 kpl, yleisöä esityksissä yhteensä
1615 hlöä
Rantasalmen
Nuorisoteatteri
ja
Lastenteatteri
Ranttali
esittivät
kantaesitysmusikaalin Uneton Saimaalla, jonka oli meille kirjoittanut ohjaaja Jari
Pylväinen. Musiikin sovituksesta vastasi Marja Ikonen, ja musiikkeina oli
suomihittejä reilun kolmenkymmenen vuoden takaa. Ajankohtaisista aiheista
kertova ja huumorilla höystetty musikaali sai yleisön puolelleen. Roolit ja
soittajien stemmat oli kirjoitettu juuri tälle ryhmälle sopiviksi ja jokainen
näyttelijä ja soittaja pääsivät näyttämään parasta osaamistaan musikaalissa.
Marja Ikonen toimi teoksessa kapellimestarina, musiikkien sovittajana ja
musiikkiteatterilinjavastaavan ominaisuudessa.

Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Tunteet 5.6.2015, yleisöä
noin 50 hlöä
Marja Ikonen toimi Ranttalin leirin pääsuunnittelijana ja yhteyshenkilönä eri
järjestävien tahojen kesken. Leirin opettajina toimivat Kaisla Pirkkalainen,
Sarianna Nuutinen ja Miikka Laihonen. Ranttalin leirin suosio on säilynyt
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korkeana vuodesta toiseen ja se kerää opiston omien opiskelijoiden lisäksi
harrastajia myös muilta paikkakunnilta. Leirille voidaan ottaa 20 opiskelijaa
kerrallaan.

Ronja Ryövärintytär 22.–29.11.2015, esitykset 8 kpl, yleisöä yhteensä 1470 hlöä
Syksyllä 2015 aloitti musikaaliharrastuksen ennätysmäärä lapsia ja nuoria
kahdessa eri ryhmässä (30 ja 35 harrastajaa). Pienempien eli 4.-7. luokkalaisten
30 harrastajan ryhmä valmisti kolmessa kuukaudessa – siis ennätysajassa – koko
illan musikaalin Ronja Ryövärintytär, jota esitettiin kahdeksan kertaa täysille
katsomoille. Marja Ikonen toimi musikaalin pääsuunnittelijana sekä
kapellimestarina. Hän pääsi myös mukaan näyttelijäntyön- ja tanssinopetukseen
ryhmän ollessa niin suuri, että apukäsiä tarvittiin myös niillä osa-alueilla.
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Vuoden 2015 tasosuoritukset (4+14 kpl)
Tasosuorituksia tehtiin Rantasalmella taiteen perusopetuksessa (musiikki)
vuonna 2015 4 kappaletta. Perustaso 2:n suorittivat Kuisma Tossavainen
(alttosaksofoni), Nuutti Tossavainen (trumpetti) ja Eero Turkki (trumpetti) ja
perustaso 3:n suoritti Paula Uotinen (klarinetti). Musiikin perusteiden
suorituksia tehtiin 14 kappaletta (tasot 1-2).
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KÄDENTAITOT JA TAIDEAINEET

Varsinainen kansalaisopiston opetus alkoi Järvi–Saimaan kansalaisopistossa
12.1.2015. Kevään kurssit oli jo suunniteltu yhtä aikaa syksyn kurssien kanssa,
sillä opinto-opas oli koko lukuvuoden 2014–2015 ajalle. Suurin osa kursseista oli
jo suunniteltu syksystä kevääseen jatkuviksi kursseiksi, joitakin kursseja oli
lyhytkursseina vain kevätkaudella 2015.
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Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttelyt olivat neljässä paikassa
kansalaisopistomme alueella. Sulkavalla ja Juvalla näyttely oli 24.–26.4.2015,
Rantasalmella 23.–26.4.2015 ja Lohilahdella perinteiseen tapaan 1.5.2015.
Näyttelyissä oli lukuvuoden aikana valmistuneita töitä upeasti esillä kaikkien
vierailijoiden ihasteltavina.
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Kesäkuun alussa kahtena viikonloppuna oli erikoiskurssina Saamenhuivien
kudontakurssi. Kurssilaisia oli Savonlinnasta, Jyväskylästä, Tampereelta ja
Helsingistä. Kesäkuussa Sulkavan opistolaisyhdistys järjesti reissun
Lappeenrantaan. Matkan aikana tutustuttiin erilaisiin näyttelyihin ja
tapahtumiin.

Elokuussa syyskauden aloitti perinteisesti 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 kurssi, jossa valmistettiin
ommellen erilaisia opetukseen soveltuvia tuotteita. Nämä tilkkuterveiset toivat
kurssilaisille Anne Teittinen ja Päivi Pärnänen.
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Sulkavan torilla oli 12.8.2015 kansalaisopiston järjestämä toritapahtuma, jossa
kävijät saivat kahvittelun lisäksi osallistua hulavannemattojen valmistamiseen.
Syyskuussa oli Juvalla Pattoin
perintötilalla kekritapahtuma, jossa
kansalaisopisto oli esittäytymässä
kalannahkan valmistamisen tiimoilta.
Syyskauden opetus alkoi 14.9.
varmoilla vanhoilla kursseilla ja
muutamalla
uudella
kurssilla.
Lyhytkurssien alkaminen oli hieman
huteraa
ainakin
Sulkavalla
ja
Rantasalmella.
Alkusyksyyn
suunnitellut
lyhytkurssit
eivät
käynnistyneet
ollenkaan,
syyksi
arvelemme liian kaunista ja lämmintä
syksyä ja metsässä oli paljon marjoja
poimittavana. Osa uusista kursseista
ei alkanut osallistujien vähyyden
vuoksi. Onneksi kuitenkin vakiokurssit käynnistyivät hyvin ja saimme pitää
antoisan syyslukukauden opistomme kädentaitojen ja taideaineiden
opetuksessa. Syyslukukausi oli lyhyt ja siitä oppineena seuraavat syyskaudet
suunnittelemme pitemmiksi, sillä varmat jo tutut kurssit täyttyvät kurssilaisista.
Yksi syyskauden kohokohta on kädentaitomessut marraskuussa. Tänä syksynä
käytiin Helsingissä ”Meidän viikonloppu” -messuilla. Lähtö oli kuudelta
aamulla ja kotona olimme jälleen illalla yhdentoista jälkeen. Tähän
messutapahtumaan osallistui paljon vähemmän porukkaa kuin Tampereen
Kädentaito-messuille. Siksipä ensi vuonna suuntaamme jälleen Tampereelle
marraskuun lopulla. Syksyn viimeiset kurssit pidettiin viikolla 50.
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS

Järvi-Saimaan kansalaisopisto kehitti tieto- ja viestintätekniikan opetustaan
kuluneena vuotena. Opiston kurssitarjontaan lisättiin iPad- ja Androidtablettikoulutuksia. Kursseilla tutustuttiin iPadin käyttöön, opittiin mm. lataamaan
tabletille sovelluksia sekä muokkaamaan tabletin ominaisuuksia.
Aikaisemmasta kurssitarjonnasta säilytettiin tietotekniikan perusteet senioreille
–kurssit. Näiden kurssien sisältöinä olivat muun muassa tietotekniikan alkeiden
opiskelu, tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka. Edellisten lisäksi Sulkavalla
toteutettiin Seniori surffaa –kurssi, jossa tutustuttiin sähköpostiin ja sen
toimintoihin, harjoiteltiin tiedon hankintaa hakukoneiden avulla sekä opeteltiin
sähköistä asiointia.
Rantasalmella tietotekniikan opetuksessa on tapahtunut uudistusta kuluneen
vuoden aikana. Perinteisten kurssien lisäksi opetukseen tuli uutuutena mm.
GIMP-kuvankäsittely. Tämän lisäksi uutena aluevaltauksena voidaan pitää
Pilvipalvelu -kurssia. Tällä kurssilla tutustuttiin pääasiallisesti Dropboxin
tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Vuoden aikana toteutettiin tieto- ja viestintätekniikan opetusta 30 kurssia (461
tuntia) koko opiston toimialueella. Tieto- ja viestintätekniikankursseille
osallistui yhteensä 251 henkilöä.

LIIKUNNAN OPETUS

Järvi-Saimaan kansalaisopiston liikunnanopetuksen suurimman ryhmän
muodostivat seniorit. He osallistuivat sitoutuneesti kaikkiin tarjottuihin
liikuntamuotoihin
vesiliikuntaa
myöten.
Asiakaspalautteen
mukaan
senioreiden päätavoitteena oli ylläpitää jokapäiväistä toimintakykyä. Myös
ryhmän sosiaalinen tuki oli monelle tärkeää.
Sulkavalla uusi Terveysliikunta-kurssi sai aktiiviset liikunnanharrastajat
liikkeelle. Vastaavasti Juvalla mm. Asahi-, Lavis- ja Miesten venyttely- kurssit
saivat innokkaita osallistujia ylläpitämään terveyttään kurssien avulla. Myös
Rantasalmella senioreiden liikuntaan panostettiin lisää syksyllä 2015.
Tiemassaarella alkoi uusi Terveysliikunnan -kurssi Tuusmäen ja Hiltulan
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kurssien lisäksi. Mainittavaa on myös, että Rantasalmella kansalaisopistossa
vuosikymmeniä Terveysliikuntaa opettanut Marjatta Korhonen jäi kurssien
pidosta eläkkeelle keväällä 2015.
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa toteutettiin 92 liikuntakurssia sekä 32 teatterin
ja tanssin kurssia koko opiston toimialueella. Liikuntakursseille osallistui kaiken
kaikkiaan 1 369 henkilöä sekä teatterin ja tanssin kurssille 452 henkilöä.

Liikuntakurssien määrä eri toimipisteissä:
Teatteri ja tanssi
Liikunta ja urheilu
Yhteensä

Sulkava
168 t
414 t
582 tuntia

Juva
277 t
665 t
942 tuntia

Rantasalmi
325 t
332 t
657 tuntia

Yhteensä
770 t
1 411 t
2 182 tuntia

Taulukko 3. Opistossa liikuntakurssien tuntimäärät eri toimipisteissä.

15 vuotta sitten mietin menenkö lääkäriin, hierojalle vai jumppaan. Menin jumppaan. Eikä ole
tarvinnut käydä lääkärissä, eikä hierojalla sen vaivan vuoksi vieläkään!
Lomien loppupuolella odottaa kurssien alkamista.
Selkävaivat vähenivät jumppien myötä.
Tärkeä ja merkityksellinen, kun kunto paranee.
Eläkeläiselläkin mahdollista osallistua toimintaan kohtuullisen hinnan takia.
Palautteita kuntosalikursseista
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MUUT OPPIAINEET JA KOULUTUSALAT

Kielet
Opisto toteuttaa kielikursseja noin 1 100 tuntia lukuvuodessa (taulukko 4).
Kielikursseista kestosuosikkeja vuosien saatossa ovat olleet englanti ja venäjä.
Sulkava

Juva

Rantasalmi

Opetettavat
kielet

englanti, venäjä,
italia, kreikka

suomi, englanti,
venäjä, italia, espanja

suomi, englanti, venäjä,
espanja

Kielikurssien
tuntimäärä

276 t

603 t

210 t

Kielikurssien
määrä

12

26

10

Taulukko 4. Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opetettavat kielet ja kielikurssien
määrä vuonna 2015.
Sulkavalla kielten opetus painottuu neljän kielen vankkaan suosioon: englantiin,
venäjään, italiaan ja kreikkaan. Vastaavasti Rantasalmella kieliopetus on
nojannut pitkään kolmeen vieraaseen kieleen: englantiin, venäjään ja espanjaan.
Näillä ryhmillä on varma ja tasainen suosio. Ryhmät ovat aktiivisia ja
perusopetuksen lisäksi osa ryhmistä suunnittelee mm. yhteisiä matkoja, jotta
kurssilaiset pääsevät harjoittelemaan kursseilla opittuja taitoja käytännössä.
Vieraiden kielien lisäksi Juvalla ja Rantasalmella opiskellaan suomea. Kurssit
Suomea arkeen ja Suomea venäjänkielisille perehdyttävät maahanmuuttajia kielen
lisäksi myös suomalaiseen kulttuuriin.
Vapaaehtoinen opiskelu on miellyttävää. Kielten opiskelu niin kuin muukin opiskelu on
kehittävää (Italian kielikurssi).
Vaihtelua eläkeläisen viikkorutiiniin ja mielihyvää uusien asioiden oppimiseen (Englantia
edistyneille –kurssi).
Mahdollisuus tavata toisia aikuisia hyvien asioiden merkeissä (Englantia edistyneille –
kurssi).
Maaseudulla erittäin tärkeä opinahjo, maaseutu hiljenee, palvelut vähenee, sosiaalista
kanssakäymistä tarvitaan –OPPIA IKÄ KAIKKI! (Englannin kurssi).
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Ravitsemusalaan liittyvät kurssit
Opisto järjesti myös ruokakursseja. Näistä suosituimpia olivat Juvalla järjestetty
äijien riistaruokakurssi, jonka opettajana toimi Tauno Holm. Kurssilla
valmistettiin osallistujien toiveiden mukaisia liharuokia. Juvalla kurssit vetivät
innokkaita osallistujia, mutta Sulkavalla vastaavat kurssit eivät toteutuneet.

Maahanmuuttajien koulutus
Opisto järjesti jo vakiintuneiden maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen
kurssien lisäksi Juvalla uusille maahanmuuttajille räätälöidyn suomen kielen
kurssin. Kurssin opettajana toimi Päivi Koikkalainen-Rovamo. Kurssilla
opeteltiin suomen kielen alkeita.
Opiston muita koulutusaloja
Koulutusala

Kurssien
määrä

Tuntimäärä

Osallistujia

Kirjallisuus
Terveysala ja hammashuolto
Opetus- ja kasvatustyö sekä psykologia
Historia ja arkeologia
Ajoneuvo- ja kuljetusala
Muut yhteiskunnalliset aineet

9
8
3
3
2
2

83 t
41 t
44 t
4t
78 t
5t

136
109
70
99
19
64
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TEATTERITOIMINTA

Kaartilankosken näytelmäpiiri
Kaartilankosken näytelmäpiiri kokoontui jälleen kahden vuoden tauon jälkeen.
Kevätkauden näytelmäpiiri harjoitteli Hakovirran metsästysseuran talolla
Sulkavan Partalansaarella, jossa näytelmää myös esitettiin kahdeksan kertaa.
Näytelmä Harmaat pantterit toi esiin ajankohtaisen teeman, joka liittyi vanhusten
kohteluun ja hoitoon nyky-Suomessa. Näytelmän tapahtumat sijoittuivat
suomalaiseen vanhainkotiin. Näytelmässä oli mukana 13 näyttelijää, joista
kolme oli uusia näyttelemisestä kiinnostuneita. Näytelmän ohjaajana toimi
kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna Kolehmainen, joka sovitti näytelmän
tekstin Heikki Lundin käsikirjoituksesta.
Teatteri Hyppivä Kukkaro
Juvalla toimi myös lastenteatteri 7-10 -vuotiaille lapsille. Ryhmän ohjaajana
toimi Päivi Lehmusvuori. Näytöksiä järjestettiin neljä.
Teatteriryhmä Irtonaiset
Teatteriryhmä
Irtonaiset
on
kulkenut
pitkän
matkan ja
ilostuttanut
paikkakuntalaisia
esityksillään. Pääpaino on ollut
näyttelijätyön harjoituksissa, jotka
ovat
tähdänneet
kunkin
näyttelemisestä kiinnostuneen yli
16-vuotiaan osallistujan ilmaisun
kehittämiseen.
Teatteriryhmä harjoitteli Bernarda
Alban talo –näytelmän, joka on
espanjalaisen Federico García
Lorcan vuonna 1936 kirjoittama
näytelmä. Se kertoi leskeksi
jääneestä äidistä, joka varjeli
kovalla kädellä viittä tytärtään
miesten houkutuksilta.
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Tuusmäen kesäteatteri
Rantasalmen Tuusmäessä on pitkät perinteet kesäteatteriin. Kesällä 2015
vuorossa oli Teuvo Pakkalan kirjoittama näytelmä Tukkijoella, jota voi kuvata
laulunsekaisena huvinäytelmänä. Teoksella oli kymmenen esityskertaa ja
yleisöä kävi esityksessä yhteensä 850 henkilöä. Tänä vuonna näytelmän
ohjaajana ja kurssin opettajana toimi Raija Liisa Meklin.

Kesäteatteri Veeniks
Teatteritoiminta koki Rantasalmella suuren muutoksen, kun kaksi pitkäikäistä
harrastajateatteria pistivät voimansa yhteen. Rantasalmen näyttämö ja RaMusKa
yhdistyivät ja uuden ryhmän nimeksi muodostui Teatteri Veeniks. Kesällä 2015
ryhmä teki ensimmäisen teoksensa Harjupirtin lavalla.
Kesäteatteritoiminta alkoi näytelmällä Taikuri Oz ja neljän tuulen noidat. Teosta
esitettiin ohjaaja Tuomo Salmelan johdolla yhdeksän kertaa. Yleisöä näytöksissä
kävi yhteensä 196 henkilöä.
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ERITYISRYHMIEN OPETUS

Kehitysvammaisten virikekurssi
Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Juvan kunnan kehitysvammahuolto järjestivät
yhteistyössä kehitysvammaisten virikekurssin. Kurssilla aiheina olivat musiikki
(pienimuotoista bändimusisointia), kädentaidot (askartelua, kankaanpainantaa
ym.) 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”.
Erityisryhmien musiikki
Sulkavan Päiväkeskuksella toteutettiin joka toinen viikko erityisryhmien
musiikkikurssi, jota ohjasi Anu Jussinniemi. Juvalla musiikkikurssi toteutettiin
Koivulan palvelukodissa Katja Suomalaisen johdolla. Rantasalmella
erityisryhmien musiikkia tarjottiin Harjurinteen toimintakeskuksessa joulun
alla. Ryhmä harjoitteli joululauluja musiikin suunnittelijaopettaja Miikka
Laihosen ohjauksessa. Ryhmä pääsi esittämään kurssin satoa Eläkeliiton
tapahtumassa 17.12.2015.
Musiikin virikekurssi (Vanhusten palvelutalo Kissankello)
Vanhusten palvelutalo Kissankellossa toteutettiin musiikin virikekurssi, jonka
ohjaajana toimi Liisa Väisänen. Kurssin tavoitteena oli tarjota musiikkielämyksiä
ja -virikkeitä vanhuksille arkipäivän rutiinien lomaan.
Kehitysvammaisten liikunta
Kurssin tavoitteena oli lihaskunnon, tasapainon ja nivelliikkuvuuden
parantuminen sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Opettajana
toimi Ritva Hänninen.
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MUUT KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Opisto teki yhteistyötä Juvan kunnan kanssa TERVIS-hankkeen tiimoilta
keväällä 2015 (Terveempi Itä–Suomi –hanke). Hanke oli jatkumoa syksyllä 2014
alkaneelle toiminnalle. Opisto toteutti hankkeen koulutukset.
Opisto järjesti henkilöstölleen ensiapukurssin 11.5.2015.
Opisto järjesti toritapahtuman Sulkavan torilla 12.8.2015. Torilla opiston
musiikin opettajat esiintyivät ja opisto tarjosi kahvit. Torilla kävijöiden kesken
arvottiin lahjakortteja opiston kursseille.

Opisto järjesti Sulkavan kunnan tilauksesta kunnan henkilöstölle eläkeuudistuskoulutustilaisuuden 8.10.2015. Kouluttajana toimi Päivi Lilleberg KEVA:sta.
Koulutuksessa käsiteltiin kunta-alan eläketurvan ja rahoituksen perusasioita ja
eläkeuudistuksen 2017 sisältöä. Lisäksi esiteltiin Kevan palveluita mm.
kuntamuutosten, työhyvinvoinnin, työssä jatkamisen tukemisen näkökulmasta.
Opisto osallistui Rantasalmella kunnantalolla järjestettyyn avointen ovien
päivään 13.4.2015.
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VIERAILUT OPISTOSSA JA OPISTOSTA

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.
Kansalaisopiston Rantasalmen toimipisteeseen tutustui usea amerikkalaistutkija
kevään 2015 aikana. Melanie Brooks kävi Rantasalmella useita kertoja, kuten jo
syksyn 2014 aikanakin, ja Yvonne M. Allen, Audrey Damon-Wynne ja Jennifer
Chavez-Miller vierailivat Rantasalmella 30.4.–1.5.2015. Tutkijat olivat
kiinnostuneita Rantasalmen puhallinopetuksesta, musikaaleista ja myös
peruskoulun puolella annettavasta musiikinopetuksesta. Seuraavasta linkistä
voit lukea lisää tutkija Yvonne M. Allenin ajatuksista koskien musiikki- ja
teatteritoimintaa kansalaisopistomme Rantasalmen toimipisteessä:
https://finnishrhapsody.wordpress.com/2015/05/10/a-community-ofmusicians-rantasalmifinland/?fb_action_ids=10206720821438882&fb_action_types=news.publishes&
fb_ref=pub-standard
Kuvissa on Melanie Brooks opettamassa Rantasalmen puhallinorkesterin
soittajille amerikkalaisen kuviomarssin perusteita.
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Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kävi vieraita Jyväskylän ammatillisesta
opettajakorkeakoulusta 23.1.2015. Vieraat tutustuivat opiston toimintaan sekä
Juvalla sijaitseviin opetustiloihin. Opiston rehtori piti vieraille luennon vapaasta
sivistystyöstä ja sen merkityksestä alueella.
Opiston rehtori vieraili Sulkavan yrittäjyyslukion lukioinfossa 27.1.2015.
Vierailun tarkoituksena oli esitellä, mitä nuoret voivat harrastaa opiston
kursseilla vapaa-ajallaan.
Opiston rehtori vieraili 4.3.2015 Pieksämäen seutuopistossa Etelä-Savon
rehtoreiden tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana opiston rehtori Päivi
Majoinen esitteli opiston toimitiloja ja toimintaa Poleemissa. Hän myös kertoi
paikkakunnan kulttuuritoiminnasta.
Opiston rehtori vieraili Sulkavan kirjastolla 14.4.2015 suunnittelemassa kirjaston
kanssa tehtävää yhteistyötä.
Musiikin suunnittelijaopettajat Miikka Laihonen ja Marja Ikonen sekä
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koskikallio
osallistuivat Rantasalmen kunnan valtuustoseminaariin Kuus-Hukkalassa.
Tilaisuudessa
kerrottiin
kunnan,
kansalaisopiston,
lukion
ja
puhallinorkesteriyhdistyksen yhteistyöstä musiikinopetuksen järjestämiseksi
sekä lähivuosien suunnitelmista opetuksen kehittämiseksi.
Opiston rehtori vieraili 13.8.2015 Imatran työväenopistossa Etelä-Savon
rehtoreiden tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana opiston rehtori Sarianna
Purtilo esitteli opiston toimitiloja ja toimintaa.
Opiston rehtori osallistui Juvan valtuustoseminaariin 5.10.2015 ja Rantasalmen
valtuustoseminaariin 15.10.2015. Seminaareissa rehtori kertoi opiston
kuluneesta toimintavuodesta.
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Opiston musiikinopettajat kävivät Sulkavan yrittäjyyslukiossa vierailulla pe
13.11.2015 ja Lohilahden koululla to 19.11.2015. Vierailun aluksi opettajat pitivät
pienen konsertin. Vierailun aikana opettajat pitivät soitinesittelyn sekä kertoivat
opiston musiikkitoiminnasta ja –tarjonnasta.

Musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen kävi 1.12.2015 Tampere-talossa
sävellyskonsertissaan Lapset lavalla: Miten orkesteri leivotaan?, jossa soittajia oli
150 ja yleisöä 500. Tervehdyksenä Tampereelle meni Rantasalmen
puhallinorkesterin CD-levyjä ja tietoa paikkakunnan aktiivisesta orkesteri- ja
teatteritoiminnasta.

