Toimintakertomus 2016

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO
Sulkava – Juva – Rantasalmi

Järvi-Saimaan kansalaisopiston
koulutustehtävä
Opiston koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestöja 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
ostopalveluja
projektitoimintaa.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston visiona on olla elinvoimainen
ja innovatiivinen työ- ja oppimisympäristö.
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Toiminta pähkinänkuoressa 2016
Järvi-Saimaan kansalaisopiston vuosi 2016 sujui pääasiassa
odotusten mukaisesti. Opistotyön osalta se tarkoitti lähinnä
positiivisia asioita, käytännössä hyvin onnistunutta
kalenterivuotta.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston toimintavuosi oli täynnä
tapahtumia, uusia kursseja suosittujen kestokurssien ohella
sekä mahtavia tapaamisia ja vierailuja muun muassa
eläkeläisyhdistysten kanssa. Opisto myös aloitti yhteistyön
Jyväskylän kesäyliopiston kanssa, jonka kautta saimme nauttia
Ikääntyvien yliopiston verkkoluennoista sekä Sulkavalla että
Rantasalmella. Yhtenä vuoden kohokohtana oli myös
Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottasen
vierailu opistossamme laatu- ja kehittämishankkeen tiimoilta.
Yleisesti kaikissa toimipisteissä kansalaisopistotyö pysyi
erinomaisesti talousarvion raameissa ja opetus hoidettiin
opistolle varatuilla määrärahoilla. Tämä edellä mainittu seikka
oli onnistuneen suunnittelutyön tulosta. Järvi-Saimaan
kansalaisopiston hyvää yhteistä toimintakulttuuria vaalitaan
suurella kunnialla koko opistossa opiston koulutustehtävän
puitteissa.
Kansalaisopistotyö ja yksittäiset kurssit henkilöityvät paljon
kunkin kurssin opettajaan. Toimiva opisto vaatii hyvän
henkilökunnan. Opistossa työskentelee vuosittain noin 85
tuntiopettajaa. Näistä opettajista useat opettavat vain yhtä tai
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kahta kurssia. Laadukkaan opetuksen turvaamisen tärkein
kriteeri on opettajien ammattitaito ja asiantuntijuus.
Opiston eri toimipisteissä Sulkavalla, Juvalla ja Rantasalmella
opetustarjonta on monipuolinen. Kursseja tarjotaan lukuisissa
aineissa ja jokaiseen vuoteen mahtuu myös uusia avauksia.
Tuntimäärät eri aineiden välillä ovat pysyneet melko
muuttumattomina usean vuoden ajan, mikä on luonut
mahdollisuuden opetuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Eri
aineryhmissä opetusta voidaan suunnitella nousujohteisesti
tulevaisuutta ajatellen stabiilin tilanteen johdosta. Tässä
suunnittelussa aikaisempien vuosien pohjatyö ja toteutetut
kurssit toimivat tärkeänä tukirankana.
Oppiaineet painottuvat opiston eri toimipisteissä. Opiston
koko tuntikiintiö 13 050 tuntia jakaantui vuonna 2016
seuraavasti: Sulkava 3 250 tuntia, Juva 5 100 tuntia ja
Rantasalmi 4 700 tuntia. Sulkavalla ja Juvalla tunteja
toteutettiin eniten kädentaidoissa, musiikissa ja liikunnassa.
Rantasalmella eniten tunteja käytössä oli musiikissa, käden
taidoissa ja teatterissa. Nämä aineryhmät ovat perinteisesti
olleet Rantasalmen opetustarjonnassa kaikkein suosituimmat
kurssilaisten osallistumisten perusteella.
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Rantasalmi on kirjallisuuteen erikoistunut paikkakunta. Tämä
näkyy myös opiston opetustarjonnassa. Syksyllä 2016
kansalaisopiston
yhteistyökumppani
kirjoittajayhdistys
Ernesti julkaisi oman antologian. Tähän projektiin
kansalaisopisto tarjosi opetustunteja teoksen kasaamista
varten. Syksyllä alkoi vastaavasti Tuusmäessä uusi projekti

kylän historiikin parissa. Tuusmäen historiikin kokoamisen
opetustyö on myös kansalaisopiston vastuulla.
Rantasalmella aloitti uusi ryhmä Tiemassaarella kyläläisten
toiveesta. Yleisesti uusia kurssitoiveita otetaan vastaan
herkällä korvalla koko opistossa, jotta opetus pysyy varmasti
ajassa myös tulevina vuosina.
Kansalaisopisto oli mukana toimijana opiston eri
toimipisteiden Suomi 100 –työryhmissä. Sen tuloksia näemme
juhlavuoden 2017 aikana.

Opiston toiminta lukuina
Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

Asukasluku
(31.12.2015)

2 724

6 548

3 733

13 005

Toteutuneiden
valtionosuustuntien
määrä

2 975 t

4 857 t

4 571 t

12 403 t

Muu kuin
valtionosuuteen
oikeutettava opetus

9t

4t

36 t

48 t

Kurssien määrä,
kaikki opetus

135

220

164

519

Opetustunnit/asukas

1,10

0,74

1,23

0,96

Kurssilaisten määrä,
kaikki opetus (brutto)

1 549

2 581

1 881

6 011

Opiskelijat (netto)

389

1 001

546

2 056*

N = 291

N = 715

N = 390

N = 1 498

M = 98

M = 286

M = 156

M = 558

14,30 %

15,30 %

14,60 %

15,80 %

Netto-opiskelijat
asukasluvusta

* Kotikunta muu kuin Sulkava, Juva tai Rantasalmi = 120 henkilöä. Nämä on lisätty
netto-opiskelijoiden kokonaismäärään.

Taulukko 1. Toiminta Järvi-Saimaan kansalaisopiston toimintaalueella vuonna 2016.

Ompelemisen iloa Juvalla
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Opistolle myönnetty valtionosuus pieneni vuodesta 2015
verrattuna vuoteen 2016 noin 10 837 €. Edellisestä huolimatta
opisto
pystyi
toteuttamaan
koulutustehtäväänsä
monipuolisesti ja tarjoamaan opiston toiminta-alueen
kuntalaisille opetusta tuntikiintiön puitteissa 12 403
valtionosuustunnin verran (tuntikiintiö 13 050 tuntia). Opisto
jäi edellisvuoden 2015 toteutumasta, jolloin opisto toteutti
12 966 tuntia. Netto-opiskelijoiden kokonaismäärä kuntien
asukaslukuun verrattuna on pysynyt lähes ennallaan. Opiston
toimialueella noin 14–16 % kuntalaisista opiskelee ja harrastaa
opistossa ja/tai käy opiston järjestämissä tapahtumissa.
Edellisvuoteen
2015
verrattuna
netto-opiskelijoiden
kokonaismäärä väheni 84:n opiskelijan verran. Aikaisempien
vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia.

Henkilöstö
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opettajien taso on todettu
hyväksi opiskelijoiden toimesta. Tämä asia on selvästi
huomattavissa
opiston
keräämissä
kurssipalautteissa.
Opettajia ja heidän osaamistaan arvostetaan kurssilaisten
vastauksissa.
Opistossa työskenteli vuonna 2016 vakituista henkilöstöä 6,8
henkilötyövuotta ja 78 tuntiopettajaa. Opiston tuntiopettajista
viisi opetti yli 16 tuntia viikossa. Rehtori käy kerran vuodessa
vakituisen
henkilöstön
kanssa
kehityskeskustelut.
Kehityskeskustelut toteutettiin kesäkuussa 2016.
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Opiston oppiaineet ja kurssien kokonaismäärä

Tunnit

Kurssit

Opiskelijat

Vaikka
valtionosuustuntein
toteutettava
opetuksen
tuntimäärä väheni, opiston 613:sta suunnitelluista kurssista
toteutui yhteensä 519 kurssia, mikä on vain 11 kurssia
vähemmän edellisvuoteen 2015 verrattuna. Muita kuin
valtionosuuteen oikeuttavan opetuksen kursseja tuotettiin
yhteensä 48 tuntia. Näitä kursseja olivat mm. henkilöstön
kehittämiseen tähtäävät koulutukset sekä yhdistysten ja
järjestöjen tilaamat kurssit.

Musiikki

4 138

128

1 705

Kädentaidot

3 675

130

1 284

Liikunta ja tanssi

1 784

114

1 579

Kielet

990

47

308

Kuvataiteet ja muotoilu

502

19

159

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskellaan ja harrastetaan
eniten musiikkia. Tähän on yhtenä tekijänä se, että
Rantasalmen toimipisteessä opisto toteuttaa taiteiden
perusopetusta musiikissa ja esittävässä taiteessa. Toinen
kestosuosikki opistossa on käden taidot, joita vuosittain
harrastaa opistossa noin 1 300 henkilöä. Myös liikunta- ja
tanssikurssit ovat säilyttäneet suosionsa läpi vuosien.

Lukion musiikkiteatteri ja
studiotekniikka

475

10

183

Tietotekniikka

395

31

195

Esittävä taide ja kirjallisuus

390

20

182

Psykologia ja kasvatus

53

6

111

Terveydenhuolto, terveys

17

2

23

Historia, yhteiskunta ja talous

8

4

34

Luonnontieteet

6

3

18

Muu koulutus

24

8

248

Erityiskohderyhmille ja maahanmuuttajille suunnatut
kurssit
Opisto
tarjoaa
kursseja
myös
erityisryhmille
ja
maahanmuuttajille koulutuksellisen tasa-arvon mukaisesti.
Erityisryhmille
suunnattuja
kursseja
olivat
mm.
kehitysvammaisille ja laitoksissa asuville räätälöidyt käden
taitojen-, musiikin- ja liikunnan kurssit.
Maahanmuuttajille
opisto
järjesti
Kielikahvilan
ja
Maahanmuuttajalasten taide- ja kulttuurikurssin Juvan kirjaston
kanssa yhteistyönä sekä Kulttuurit tutuiksi –kurssin.

Taulukko 2. Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustuntien, kurssien
ja opiskelijoiden kokonaismäärät vuonna 2016.
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Käden taidot ja taideaineet
Teksti ja valokuvat: Merja Heikkinen
Varsinainen opetus alkoi Järvi–Saimaan kansalaisopistossa
11.1.2016. Kevään kurssit oli jo suunniteltu yhtä aikaa syksyn
2015 kurssien kanssa, sillä opinto-opas oli koko lukuvuoden
2015–2016 ajalle. Suurin osa kursseista oli suunniteltu syksystä
kevääseen jatkuviksi kursseiksi, joitakin kursseja oli
lyhytkursseina vain kevätkaudella 2016. Syksyn 2016 tunnit
suunniteltiin opinto-oppaaseen lukuvuoden 2016–2017
ajanjaksolle. Osa kursseista, jotka alkoivat syksyllä, jatkuivat
kevään 2017 puolelle, osa oli suunniteltu syksyn 2016 aikana
pidettäviksi.
Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttelyt olivat neljässä
paikassa kansalaisopistomme alueella. Sulkavalla, Juvalla ja
Rantasalmella näyttely oli 15.–17.4.2016 ja Lohilahdella
perinteiseen tapaan 1.5.2016. Näyttely oli Sulkavalla
Työväentalolla,
Juvalla
Opistotalolla
Tirrolantiellä,
Rantasalmella Kellarigalleriassa ja Lohilahden koululla.
Näyttelyissä oli lukuvuoden aikana eri kursseilla
valmistuneita töitä kaikkien vierailijoiden ihasteltavana.
Finn Quilt näyttelyssä 20.3.2016 Lahdessa kävimme linjaautoporukalla ihastelemassa Suomessa ja maailmallakin
valmistettuja tilkkutöitä.
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Pattoin
Perintötilalla
Juvalla
11.6.
järjestettiin
käsityötapahtuma, jossa opisto oli esittäytymässä.
Sulkavan opistolaisyhdistys järjesti reissun Mikkeliin
14.6.2016. Matkan aikana tutustuttiin Tiiteron kartanon tilaan,
Pirtin kehräämön toimintaan, Kenkäveroon ja kävimme
katsomassa hiidenkirnun. Tulomatkalla pysähdyttiin Juvalle
Kuninkaankartanon kesäteatteriin katsomaan Avomielistä
Annelia.
Elokuun ensimmäisellä viikolla syyskauden aloitti Tieto-Taito
kiertoon. Se on kädentaitojen opettajille suunnattu kurssi,
jonne kukin opettaja tuo oman panoksensa kurssitarjontaan
opettamalla uuden asian muille kurssilaisille. Kurssilaiset ovat
eri puolilta Suomea.
Vyökurssi oli seuraavana 12.–14.8.2016 Sulkavalla. Kurssilla
valmistettiin erilaisia ”farkkuvöitä”, metsävöitä ja lapinvöitä.
Kurssilaisia oli eri puolilta Suomea.
Toritapahtuma järjestettiin Sulkavan torilla 17.8.2016 ja Juvalla
kunnanvirastotalolla
18.8.2016.
Toritapahtumassa
oli
musiikkiesityksiä ja kädentaitojen esittelyä kahvittelun
lomassa.
30–31.8.2016 oli kurssi ”Ilo irti ompelukoneesta”. Kurssin oli
tarkoitus olla Sulkavan opistotalolla, mutta remontin vuoksi
siirsimme sen Juvan opistotalolle. Samalla viikolla torstaina ja

8

perjantaina oli myös opettajille tarkoitettu tilkkutyökurssi
Juvan opistotalolla.
Taiteiden ilta Rantasalmella oli 2.9.2016 jossa oli opiston
esittäytyminen käsillä tekemisen ja esitteiden avulla.
Syyskauden opetus alkoi 12.9.2016 varmoilla vanhoilla
kursseilla ja muutamalla uudella kurssilla. Vakiokurssit
käynnistyivät hyvin ja saimme pitää antoisan syyslukukauden
opistomme kädentaitojen ja taideaineiden opetuksessa.
Joitakin kursseja jouduimme perumaan osallistujien vähyyden
vuoksi, mutta pääpiirteittäin kurssit käynnistyivät hyvin.
Syyslukukausi oli Sulkavalla viikkoa pidempi kuin edellisenä
vuonna.
Yksi
syyskauden
kohokohta
on
kädentaitomessut
marraskuussa. Kävimme Tampereella Suomen kädentaito
messuilla lähes täydellä linja-autolla. Lähtö oli kuudelta
aamulla ja kotona olimme jälleen illalla yhdentoista jälkeen.
Ensi vuonna suuntaamme jälleen Tampereelle marraskuun
lopulla. Syksyn viimeiset kurssit pidettiin viikolla 50.

Liikunta
Järvi-Saimaan kansalaisopiston liikuntakurssien osalta
painopiste on pitkälti huoltavassa liikunnassa sekä ikäihmisten
liikuntakursseissa. Terveysliikuntaan on panostettu vuosien
varrella. Erityisesti jumpat, kuntosaliharjoittelu ja tanssikurssit
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kiinnostavat eri-ikäisiä harrastajia. Juvan toimipisteessä
uutuutena alkanut kokonaisvaltaisen lihaskunnon ja
kehonhallinnan kurssi ylitti suosiollaan kaikki odotukset.
Edellisten lisäksi monet kaipaavat rauhoittumista arjen
keskelle ja hidastempoisempaa liikuntaa. Tästä johtuen joogaja venyttelyyn pohjautuvat kurssit onnistuivat säilyttämään
suosionsa.

Tieto- ja viestintätekniikka
Järvi-Saimaan
kansalaisopistossa
uusia
tietoja
viestintätekniikan kursseja vuonna 2016 olivat mm.
Geokätkeilyyn
tutustuminen,
sosiaaliseen
mediaan
pureutunut Somettaako? Verkkoviestintäympäristöt haltuun,
Asioi verkossa, Valokuvakirja omista kuvista ja tarinoista.
Edellisten lisäksi uutena tietotekniikan yksilöopetuskurssina
aloitettiin Atk-klinikka, jonka suosio yllätti. Atk-klinikalla
asiakas sai yksilöllistä neuvontaa oman tietokoneen, tabletin
tai älypuhelimen käyttöön.
Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettiin myös Opisto
esittäytyy –tapahtumissa Sulkavalla ja Juvalla. Tapahtumissa
opiston tieto- ja viestintätekniikan opettaja Minna Frosti antoi
yksilöllistä neuvontaa mm. netti-ilmoittautumiseen sekä
tutustutti opiston www-sivujen käyttöön.

Kielet

Esittävä taide/teatteri

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa voi opiskella monia kieliä,
kuten englantia, venäjää, italiaa, kreikkaa ja espanjaa. Vuosien
saatossa joillakin kielikursseilla osallistujien määrä on hieman
laskenut, mutta jokaisessa toimipisteessä opisto on kuitenkin
voinut tarjota kielen opiskelusta kiinnostuneille eritason
kielikursseja.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston näytelmäpiirit ja kesäteatterit
toimivat aktiivisesti. Sulkavalla Kaartilankosken näytelmäpiiri
kokoontui Tuomo Salmelan ohjauksessa. Näytelmäpiiri
toteutti Gustaf von Numersin kirjoittaman näytelmän Pastori
Jussilainen.

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatut kielikurssit ovat
säilyttäneet suosionsa monien vuosien ajan. Näistä
mainittakoon Juvan toimipisteessä toteutettavat Suomea
venäjänkielisille ja Suomea arkeen.
Aika ajoin kielikurssilaiset harrastavat myös kielimatkailua.
Irina Jokelaisen johdolla Venäjän kielen opiskelijat tekivät
kahden päivän opintomatkan Viipuriin (23.–24.04.2016).
Paikan päällä tutustuttiin Venäjän kulttuuriin ja ihmisiin sekä
harjoiteltiin kieltä. Kielimatkalle osallistujien mukaan matka
oli ollut antoisa ja onnistunut.

Tuusmäen kesäteatteri valmisteli kevään aikana Matti
Wanteen käsikirjoittaman näytelmän Poikamiehen pesäpuu,
jonka ohjasi Raija Meklin. Molemmat näytelmät keräsivät sekä
suuren yleisömäärän että suosion yleisöltä.
Rantasalmella syksyllä 2016 Kesäteatteri Veeniks aloitti
näytelmäharjoitukset teoksella Viimeiseen mieheen. Tämä
näytelmä on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemaa.
Viimeiseen
mieheen
perustuu
rantasalmelaisittain
merkittävään ja traagiseen Petäjäsaaren taisteluihin.
Juhlanäytelmä
tulee
ensi-iltaan
toukokuussa
2017.
Juhlavuoteen
valmistautuminen
näkyi
Järvi-Saimaan
kansalaisopistossa vahvasti vuoden 2016 aikana.
Rantasalmella Järvi-Saimaan kansalaisopisto toimii usean
teatterin yhteistyökumppanina. Keväällä 2016 ensi-iltansa sai
Nuorisoteatterin musikaali The High School Musical on Stage.
Juvalla Teatteriryhmä Irtonaiset esittivät näytelmän Väärä
sänky, joka nostatti hymyn jokaisen katsojan huulille.
Näytelmän ohjaajana toimi Tuomo Salmela. Juvalla näytelmiä
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harjoitteli innokas joukko Lastenteatteri Herrankukkaron
(keväällä 2016 Hyppivä kukkaro) näyttelijöitä Päivi
Lehmusvuoren ohjaamana.

keksiä myös omille yhtyeille nimet. Niinpä Sulkavalla Nuorten
bändi sai nimekseen TEHOMELA ja POP-kuorosta sukeutui
METAL-LIKAT ja yhteissoiton perusteista tuli STEMMAAJAT.
Musiikin opetukseen on tullut mukaan useita entisiä
”piilosoittajia” ja nuoria aikuisia.
Vuoden 2016 aikana tuli asiakkailta tiedusteluita uusien
alkeiskurssien alkamisesta. Instrumenttiopetus on JärviSaimaan kansalaisopistossa henkilökohtaista opetusta. Näin
ollen instrumentin opiskelun voi aloittaa alkeista koska
tahansa. Asiakkaalle räätälöidään opetus oman taitotason ja
tarpeiden mukaisesti.

Musiikki Sulkavalla ja Juvalla
Teksti: Oiva Auvinen
Valokuvat: Anne Partanen ja Oiva Auvinen
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
musiikkitoimintojen
kehittäminen
jatkui
vuonna
2016
opiston
kehittämissunnitelman mukaisesti. Toiminnan painopisteenä
oli
jo
olemassa
olevien
kurssien
kehittäminen.
Instrumenttiopiskelijoita ohjattiin osallistumaan heidän
taitotasolleen sopivaan yhteismusisointiin. Opiskelijat saivat
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Opiskelijoiden taitojen karttuessa pystyttiin lisäämään
yhteistyötä eri ryhmien kesken. Pop-laulun opiskelijat pääsivät
laulamaan nuorten bändin TEHOMELAN säestyksellä.
Stemmaajissa soittavat viulistit ja harmonikansoittajat
muodostivat saksofonistin ja Harmonikkayhtyeen kanssa

WIATTOMAT kokoonpanon. Nämä kokoonpanot tarjosivat
hienon musiikkikavalkadin Sulkavan Marraskaronkassa.
Musiikkia on edelleen tarjottu koulutuksellisen tasa-arvon
mukaisesti eri asiakasryhmille. Soitinkarusellissa eskariikäisille,
Erityismuskarissa
kehitysvammaisille
ja
Kissankellon musiikissa vanhuksille.
Opiston perinteikkäät kuorot Sulkavan Mies- ja Naiskuoro
esiintyivät Järvi-Saimaan kansalaisopiston toritapahtumassa
elokuussa. Vapunpäivänä Lohilahdella konsertoi Ari
Kaartinen oppilaineen.
Opiston musiikkitoiminnan esiintuomiseksi ovat opiston
musiikinopettajat jalkautuneet eri tapahtumiin. Järvi-Saimaan
kansalaisopiston Toritapahtumassa elokuussa musiikkia
esittivät opiston musiikinopettajat Anu Jussinniemi ja Oiva
Auvinen. Sama parivaljakko kävi syyskuussa soittamassa
päivätanssit Kissankellon palvelutalossa. Opiston ja Sulkavan
eläkeliiton tapaamisessa syyskuussa musisoivat Ari Kaartinen,
Anu Jussinniemi ja Oiva Auvinen. Anu Jussinniemi vieraili
oppilaineen Kissankellossa ja seurakunnan yhteissynttäreillä.
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Juvan musiikki
Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikkitoiminta Juvalla on
vakaalla pohjalla. Kurssitarjonta on yhä monipuolistunut
koulutuksellisen
tasa-arvon
periaatteen
mukaisesti.
Kuharannan, Koivulan palvelukodin, ja Juvakodin
musiikkiryhmien lisäksi ovat mukaan tulleet Musiikkihetki
terveyskeskuksella ja Erityismuskari Savoset.
Uuden instrumenttiopettajan Ari Kaartisen myötä ovat
Kuosmalan musiikin instrumentin valintamahdollisuudet
monipuolistuneet kitaralla, pop-laululla, rumpujensoitolla,
viulunsoitolla ja bassolla. Juvan laulunopiskelijat saivat
uudeksi opettajakseen Liisa Väisäsen.
Karaokeryhmä tanssitti ja opiston musiikinopiskelijat ja
opettajat pitivät kaksi konserttia Näkymättömän yön
tapahtumassa 22.4.2016. Marraskaronkkaa ei pystytty
järjestämään Juvalla perinteisessä laajuudessa auditorion
remontin takia. Sen tilalla pidettiin pienimuotoisempi konsertti
Terveyskeskuksen kahviossa 2.12.2016.
Opiston puhallinyhtye Juvan Puhaltajat esiintyi vakuuttavasti
joulukadun avajaisissa Juvalla 2.12.2016. Esitys oli kuultavissa
ulkoilmatapahtumassa hyvän äänentoiston välityksellä.
Musiikkitoiminta Sulkavalla ja Juvalla kehittyy eteenpäin
positiivisessa myötätuulessa.
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Rantasalmen musiikkitoiminta

apuna muut kapellimestarit ja yhdistyksen talkooväki.

Teksti: Marja Ikonen
Valokuvat: Sampo Luukkainen

Puhallinmusiikin päivän koko perheen Piknik-konsertti 13.5.2016
Järvisydämessä, aikuiskokoonpanot esiintymässä, yleisöä n. 40
hlöä

Vuoden 2016 konsertit (17 kpl):
Hankihönkäys-leirin rytmimusiikkikonsertti Warkaus-salissa
16.1.2016, yleisöä noin 200 hlöä, esiintymässä Soul System
Hankihönkäys-leirin päätöskonsertti Warkaus-salissa 17.1.2016,
yleisöä noin 400 hlöä, esiintymässä leirin ABCD-orkesterit
Hankihönkäys-leiri järjestetään perinteisesti alueemme opistojen ja
orkesterien yhteistyönä. Pääsuunnitteluvastuu leiristä oli Janne
Juutilaisella (Varkaus), Marja Ikosella (Rantasalmi) ja Erkki
Kaukosella (Kuopio). Rytmimusiikin koulutuksesta vastasivat Petri
Juutilainen ja Miikka Laihonen. Tänä vuonna leirin yhteydessä
järjestettiin
myös
valtakunnallinen
Junior
Tattoo
–
koulutusviikonloppu. Tapahtumaan osallistui 36 soittajaa
kansalaisopistostamme.

Valtakunnallinen puhallinmusiikin päivä on järjestetty jo muutaman
vuoden
ajan.
Tapahtuman
on
ideoinut
Suomen
Puhallinorkesteriliitto, johon Rantasalmen puhallinorkesterikin
kuuluu. Jokainen orkesteri voi toteuttaa päivän haluamallaan tavalla
ja tänä vuonna järjestimme konsertin aikuissoittajien konsertin Hotel
& Spa Resort Järvisydämessä. Mukana olivat Aikuisten
puhallinorkesteri ja Aikuisten viihdeorkesteri Miikka Laihosen
johdolla.

Euromusa eli Musiikkia kellon ympäri 13.2.2016 klo 10–22:, yleisöä
261 hlöä ja esiintyjiä & talkoolaisia 252 hlöä, yhtensä 513 hlöä
Euromusa on Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä
tapahtuma, jossa kansalaisopiston opiskelijoita esiintyy niin
soolosoittajina, pienryhmissä kuin suurissa orkestereissakin.
Vappukonsertti 1.5.2016, kaikki puhallinorkesterit ja muut
puhallinkokoonpanot esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä
252 hlöä
Perinteinen Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä
konsertti, jossa esiintyvät kaikki yhdistyksen kokoonpanot, jotka
toimivat
myös
kansalaisopiston
kursseina.
Tapahtuman
suunnitteluvastuu on musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikosella,
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Kesäleirin matinea 1 Ruusuhovin navetan ylisillä 27.7.2016,
yleisöä noin 60 hlöä
Kesäleirin matinea 2 Ruusuhovin navetan
kuviomarssikentällä 28.7.2016, yleisöä noin 100 hlöä

ylisillä

ja

Perinteiset orkesterin kesäleirin matineat, jossa pääpaino musiikissa
on soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä. Tänä vuonna
kesäleirimatinea
2
toimi
myös
A-puhallinorkesterin
kuviomarssiesityksen kenraaliharjoituksena ennen Hamina Tattoon
Junior Tattoo -tapahtumaa. Kesäleirin johtajana toimi Marja Ikonen.
Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa 29.7.2016: A- ja B-orkesterit
sekä leirikuorot esiintymässä, yleisöä 203 hlöä
Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa pääpaino
musiikissa on orkesterisoitossa. Leiriläisiä oli 65 ja henkilökuntaa 14
henkilöä sekä kymmeniä talkoolaisia apuna järjestelyissä.
Konsertissa esiintyivät A- ja B-orkesterit sekä leirikuorot. Tänä
vuonna
kesäleirin
päätöskonsertissa
esitettiin
paljon
elokuvamusiikkia ennakoiden elokuista Livenä Leffaan -konserttia.
A-orkesteria johti leirinjohtaja Marja Ikonen. B-orkesteri esitti
kantaesityksen Marja Ikosen Puhaltajien esiinmarssi -kappaleesta
kapellimestari Anna-Maija Saaren johdolla. Anna-Maija Saari toimi
myös leirin kuoronjohtajana.
Hamina Tattoon Junior Tattoo -kuviomarssiesitys 31.7.2016: Aorkesteri esiintymässä, yleisöä noin 2000 hlöä
Rantasalmen A-puhallinorkesteri oli kutsuttu esiintymään ensi
kertaa järjestettävään Junior Tattoo -tapahtumaan, joka avasi
perinteikkään Hamina Tattoo -festivaalin. Junior Tattoossa esiintyi
yhteensä kahdeksan eri ryhmää, joista suurin osa oli
puhallinorkestereita. Rantasalmen puhallinorkesterin noin 10
minuuttia kestänyt kuviomarssiesitys sisälsi kappaleet: Tornado,
Missä se Väinö on?, Baila! sekä Juniorit ja Seniorit. Lisäksi esitimme
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yhdessä muiden orkesterien kanssa Grande Finalessa kappaleet:
Batman, Sailor Rap, Buumi ja Tsemppiä presidentille. Rantasalmen
puhallinorkesteri sai paljon kiitosta vauhdikkaasta ja iloisesta
esiintymisestään 2000 silmäparin edessä Hamina Bastionissa.
Matkassa oli 48 henkilöä.
Livenä Leffaan -konsertti Savonlinnassa 31.8.2016: A-orkesteri
esiintymässä, yleisöä noin 250 hlöä
Rantasalmen A-puhallinorkesteri oli kutsuttu esiintymään
Puolustusvoimien Livenä Leffaan -kiertueen Savonlinnan
konserttiin yhdessä Rakuunasoittokunnan ja Savonlinnan
musiikkiopiston puhaltajien kanssa. Kappaleet harjoiteltiin
esityskuntoon orkesterin kesäleirillä Marja Ikosen johdolla ja
konsertin Savonlinnassa johti Rakuunasoittokunnan kapellimestari
Aino Koskela.
Ruskatröötän päätöskonsertti Kiteellä 9.10.2016, yleisöä yhteensä
noin 470 hlöä
Valtakunnallinen
puhallinmusiikkitapahtuma
Ruskatrööttä
järjestettiin tänä vuonna Kiteellä. Osallistujia oli tänä vuonna JärviSaimaan kansalaisopistosta 42 henkilöä. Kapellimestareina
Ruskatröötässä olivat Eero Lehtimäki, Hanna Lehtonen, Arrigo
Christian Blom, Mia Kuczynski ja Päivi Pöyhönen sekä
teemasäveltäjänä Kari Karjalainen.

Queen-kenraali Tornadossa 15.10.2016, esiintyjiä ja yleisöä
yhteensä 119 hlöä
Queen-konsertti 1 Tornadossa 16.10.2016: esiintymässä A, B, APU,
AIV ja Soul System, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 298 hlöä
Queen-konsertti 2 Tornadossa 16.10.2016: esiintymässä A, B, APU,
AIV ja Soul System, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 305 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteri järjesti lokakuussa ”The Show Must
Go On” Queen-tribuuttikonsertit Tornado-salissa. Konsertissa
esiintyivät orkesteriyhdistyksen kokoonpanot ja omat laulusolistit.
Lisäksi saimme A-orkesterille tähtisolistiksi seudulta kotoisin olevan
Kai Linsénin, joka tunnetaan parhaiten menestyksestä The Voice of
Finland -kilpailussa.

Perinteinen isänpäiväkonsertti Tornadossa 13.11.2016: A-, B- ja Corkesterit, Soul System ja koulun bändit, esiintyjiä 116 henkilöä ja
yleisöä 173 henkilöä, yht. 289 hlöä
Perinteisessä isänpäiväkonsertissa esiintyivät niin kansalaisopiston
opiskelijat kuin koulun oppilaatkin. Konsertin kantavana ideana
onkin yhdistää samaan tilaisuuteen niin koulun bändejä kuin
puhallinorkestereita, ettei aina vain esiinnyttäisi omille tutuille
kotijoukoille puolin ja toisin. Konsertissa ensiesiintyi myös syksyllä
2016 aloittanut C-puhallinorkesteri.
Orkestereita
johtivat
musiikinopettajat Marja Ikonen, Miikka Laihonen ja Anna-Maija
Saari.
Itsenäisyyspäivän konsertti Parikkalassa 6.12.2016, A-orkesteri
esiintymässä, yleisöä noin 70 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteri matkusti tänä vuonna viemään
itsenäisyyden sanomaa Parikkalaan. Konsertissa kuultiin muun
muassa kansalaisopiston opiskelijan Sini Korhosen teos Älä anna
pelon voittaa sekä paljon muuta tuoretta suomalaista
puhallinmusiikkia. Perinteisemmästä tuotannosta olivat mukana
Kuulan Aamulaulu, Sibeliuksen Finlandia ja Jääkärien marssi sekä
Paciuksen Maamme-laulu. Konsertin johti kapellimestari Marja
Ikonen.
Joulukonsertti Tornadossa 13.12.2016: esiintymässä A-, B- ja
Aikuisten puhallinorkesterit sekä Soul System, yleisöä 112 hlöä,
esiintyjiä 87 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteri esiintyy vuorovuosin kirkossa
perinteisellä jouluohjelmistolla ja vuorovuosin Tornadossa
svengijoululauluin. Tänä vuonna oli Tornadon konsertin vuoro.
Saimme konserttia edeltäneeseen glögitilaisuuteen vieraaksi
Rantasalmen lukion Lucia-kuoron. Konsertin johtivat ja juonsivat
musiikin suunnittelijaopettajat Marja Ikonen ja Miikka Laihonen.
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Vuoden 2016 muut esiintymiset ja tapahtumat (15 kpl):
Uuden vuoden talkoolaisjuhla Tornadolla 3.1.2016: Ihmekvintetti
esiintymässä, yleisöä noin 50 hlöä
Orkesterin saaman maineen ja kunnian vuoksi järjestettiin
toiminnan eteen vuonna 2015 talkoilleille kiitosjuhla heti vuoden
alkajaisiksi. Juhlassa esiintyi Ihmekvintetti Marja Ikosen johdolla.
Yleisö pääsi mukaan tanssimaan vanhoja tansseja.
Pappilan loppiaistanssiaiset 5.1.2016: Ihmekvintetti esiintymässä,
yleisöä noin 130 hlöä
Pappilan loppiaissaaton tanssiaiset ovat perinne, jossa Ihmekvintetti
pääsee näyttämään parasta osaamistaan Vanhojen tanssien soitossa.
Tänä vuonna uutuutena oli Abba-yhtyeen Happy New Year -esitys,
joka sai suuren suosion.
High School Musical -promootiokeikka lähiseudun abiturienttien
tilaisuudessa Oskarissa 8.1.2016, yleisöä noin 70 hlöä
High School Musical -porukka kävi laulamassa Miikka Laihosen
säestyksellä muutaman laulun abiturienttien tilaisuudessa.
Palvelutalon
harjannostajaiset
Pieksämäellä
Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä noin 100 hlöä

25.2.2016:

Ihmekvintetti pääsi esiintymään Pieksämäen ABC-asemalle, mikä
on yksi erikoisimmista esiintymispaikoista, joissa orkesteri on
käynyt. Tilaisuus oli hieno, koska palvelutalon väki –
kehitysvammaiset hoitajineen – pääsivät mukaan harjannostajaisiin
ja nauttimaan Ihmekvintetin reippaasta soitannasta. Näin
laajensimme kuulijakuntaamme enemmän myös Pohjois-Savon
puolelle.
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Rantasalmen sotainvalidien 75-vuotisjuhla Rantasalmen kirkossa
17.4.2016: A-orkesteri esiintymässä, yleisöä noin 250 hlöä
A-puhallinorkesteri soitti Marja Ikosen johdolla Rantasalmen
sotainvalidien 75-vuotisjuhlan, joka samalla toimi tämän vuoden
veteraanipäivän tilaisuutena Rantasalmella. Soitimme perinteistä
suomalaista musiikkia – Sibeliusta, Merikantoa, mutta myös mm.
Janne Ikosta ja Anita Lehtoa. Saimme solistiksi Kangasniemen
laulukilpailun voittajan Anna Immosen. Juhla huipentui Veteraanin
iltahuuto -kappaleeseen yhdessä Aikamiehet-kuoron kanssa.
Ihmekvintetti esiintymässä ELY-keskuksen koulutustilaisuudessa
Järvisydämessä 3.5.2016, yleisöä noin 50 hlöä
Ihmekvintetti kävi piristämässä ELY-keskuksen järjestämän
nuorisotyöntekijöiden koulutuspäivän osallistujia Järvisydämessä.
Tänne olimme valmistaneet viihteellisen ja svengaavan ohjelmiston,
joka soitettiin iloisesti läpi.
Kesäsoittaja
Sini
Korhonen
esiintymässä
Harjurinteellä 7.7.2016, yleisöä noin 20 hlöä

palvelutalo

Kesäsoittaja Sini Korhonen esiintymässä yksityistilaisuudessa
13.7.2016, yleisöä noin 150 hlöä
Kesäsoittaja
Sini
Korhonen
esiintymässä
Rantasalmen
Osuuspankin kesätorilla 20.7.2016, yleisöä noin 150 hlöä
Tänä
kesänä
palkkasimme
puhallinorkesteriyhdistykselle
kesäsoittajan hoitamaan toivottuja kesäloma-aikaan sijoittuvia
esiintymisiä. Kesäsoittajamme Sini Korhonen on yksi orkesterin
aktiivisimmista ja lahjakkaimmista nuorista muusikoista ja hän hoiti
esiintymiset hienosti.

Taiteiden ilta 2.9.2016 Keskuskoulun kentällä / Oskarin rannassa,
puhallinorkesterin kulkue, yleisöä noin 200 hlöä

Marja Ikosen luento Riiassa (VIII Forum of the Baltic States for
Wind Orchestra Conductors and Ensemble Leaders) 30.10.2016

Taiteiden ilta 2.9.2016 Oskarin kahviossa, Nuorisoteatterin Osta
Serenadi -estradi, yleisöä noin 200 hlöä

Marja Ikonen pyydettiin luentoa kansainvälisille puhallinpäiville
Riikaan innostavasta alkeispuhallinorkesteriopetuksesta. Riiassa
demo-orkesteriksi tuli paikallisen lasten ja nuorten keskuksen
orkesteri, jolle kahden päivän aikana Marja opetti omia sävellyksiä
ja työskentelytapoja orkesterin kanssa. Marja esitteli myös
toimintaansa
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
musiikin
suunnittelijaopettajana ja kertoi Rantasalmella yhteissoittoon
(orkesterit) nojautuvasta taiteen perusopetuksesta musiikissa.
Lisäksi Marja valotti Junior Tattoo –hanketta. Suurimman
yleisömenestyksen sai alkeisorkesterille Marjan säveltämä kappale
Synkkä ja myrskyinen yö, jonka hän oli etukäteen käännättänyt
latvian kielelle.

Taiteiden iltaa suosi sää ja saimme esitettyä Hamina Tattoossakin
esittämämme ohjelman myös Rantasalmella. Kuviomarssi esitettiin
koulun pihassa, josta iso orkesterikulkue toi taiteiden illan
juhlavieraat kaunista Pienen Rauanveden rantaa pitkin tapahtuman
viralliseen avajaistilaisuuteen Oskarin rantaan, jossa soitimme vielä
lisää puhallinmusiikkia.
Taiteiden ilta jatkui kansalaisopiston osalta sisätiloissa, jossa
järjestettiin Rantasalmen Nuorisoteatterin näyttelijöiden Osta
Serenadi -estradi, jossa säestysvastuu oli tänäkin vuonna
suunnittelijaopettaja Miikka Laihosella. Taiteiden illassa oli myös
mukana Merja Heikkinen esitellen kädentaitokursseja.

Nuorisoteatterilaisten esiintyminen Talvisalon yhteishakuillassa
Savonlinnassa 2.11.2016, yleisöä noin 50 hlöä
Rantasalmen lukion kanssa yhteistyössä järjestetty esiintyminen
Savonlinnassa Talvisalon koulun yhteishakuillassa Savonlinnan
seudun yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Esiintymässä
Inka Kuokkaniemi (opiskelija) ja Marja Ikonen (opettaja, säestäjä)
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjalta.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea lukiolla 10.12.2016,
yleisöä ja esiintyjiä yhteensä noin 330 hlöä
Kansalaisopiston joulumatinean suunnittelusta vastasi Miikka
Laihonen. Matineassa esiintyi soolosoittajia, pienryhmiä, puhaltajien
soitinvalmennusryhmä,
C-orkesteri,
tuubaorkesteri
sekä
hankerahoituksella toimivat muskarit.
Matinea järjestettiin
Rantasalmen lukion joulumyyjäisten yhteydessä, kuten aiempinakin
vuosina.
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Ihmekvintetti esiintymässä Tuomaan markkinoilla Savonlinnassa
10.12.2016, yleisöä noin 200 hlöä
Ihmekvintetti harjoitteli loka-joulukuussa kahden kokoonpanon
voimin. Toinen kokoonpanoista valmistautui vuoden 2017
Loppiaistanssiaisiin
ja
toinen
jouluohjelmistoa
Tuomaan
markkinoille
Savonlinnaan.
Tuomaan
markkinoille
lähti
esiintymään pelkistä vaskipuhaltajista ja lyömäsoittajista koottu
ryhmä, koska tilaisuus oli ulkoilmaesiintyminen Olavinlinnassa.
Vuoden 2016 leirit (9 kpl):
Hankihönkäys-leiri Varkaudessa 15.–17.1.2016: 36 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu Tornadossa 2.–3.4.2016: 37
osallistujaa
Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa 6.–
10.6.2016: 20 leiriläistä
Orkesterien kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa 25.–29.7.2016, 65
leiriläistä ja 10 opettajaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 3.–4.9.2016: 40 osallistujaa
Ruskatrööttä Kiteellä 7.–9.10.2016: 42 osallistujaa
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen
orkesterilyömäsoitinworkshop Tornadolla 4.11.2016: 13
aktiiviosallistujaa, 3 opettajaa, passiivioppilaita
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 5.-6.11.2016: 23 osallistujaa
Nuorisoteatterin maskeerauskurssi 5.-6.11.2016: 25 osallistujaa
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Kansalaisopiston opiskelijat leireilivät ahkerasti ympäri vuoden sekä
tutussa Tornado-salissa (Nuorisoteatterin harjoitusviikonloput)
kuin muuallakin (kts. yllä olevat leirit). Näiden yhteisten leirien

lisäksi muutamia opiston opiskelijoita osallistui myös muille leireille
vuoden mittaan (esim. Suomen Työväen Musiikkiliiton Puhallinleiri
Murikassa kesä-heinäkuussa, Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu
syyskuussa, ja Kymi Brass Kouvolassa marraskuussa). Myös
Sibelius-Akatemian Nuorisokoulutus vieraili Rantasalmella
4.11.2016 kouluttaen paikkakunnan lyömäsoittajia. Koulutuksen
suunnittelusta vastasi lyömäsoitinopettaja Janne Ikonen ja
pääopettajan toimi Sibelius Akatemian lehtori Antti Rislakki.
Vuonna 2016 jatkui myös Sibelius-Akatemian, Suomen
puhallinorkesteriliiton, Suomen musiikkioppilaitosten liiton sekä
Hamina Tattoon yhteishanke Junior-Tattoo, johon Järvi-Saimaan
kansalaisopistosta osallistui kapellimestari Marja Ikonen. Lisäksi
Marja Ikonen osallistui Valtakunnallisille Puhallinpäiville Turussa
maaliskuussa.

Vuoden 2016 teatteriesitykset (16 kpl):
Ronja Ryövärintytär 20.3.2016 ja 27.3.2016, esitykset 3 kpl, yleisöä
yhteensä 320 hlöä
Lastenteatteri Ranttalin Ronja Ryövärintytär -musikaalia (vuoden
2015 produktio) esitettiin lisänäytöksin Rantasalmella vielä keväällä
2016, koska teos oli valittu Riihimäellä järjestettävään SPOTTI –
Lasten Teatteritapahtumaan, jossa esitys oli pääsiäisenä 27.3.2016.
Marja Ikonen toimi kapellimestarina ja musiikkien sovittajana ja
organisoi teatterin vierailuesitystä Riihimäelle yhdessä Rantasalmen
Nuorisoteatterin talkoolaisten kanssa.
High School Musical On Stage 22.4.–13.5.2016, esitykset 12 kpl,
yleisöä esityksissä yhteensä 1920 hlöä
Kansainvälistä nuorten huippumusikaalia esitettiin keväällä 2016
Tornadossa 37 harrastajan voimin. Mukana oli 35 nuorta nuorten
rooleissa sekä soittamassa ja kaksi aikuisnäyttelijää opettajien
rooleissa. Musiikkia johti Marja Ikonen, ohjauksesta vastasi Jari
Pylväinen, laulunopettajina olivat Anna-Maija Saari ja Katja
Suomalainen ja koreografeina toimivat Sarianna Nuutinen ja Liisa
Väisänen. Äänissä oli perinteiseen tapaan Pekka Koivunoro, mutta
valoajajina deybtoivat Topi Veijonen, Tanja Kiiveri ja Kirsi Laitinen.
Puvustuksen teki Soili Saari ja lavastuksen Artemia. Syksyn
harjoitukset alkoivat Marco Bjurströmin koulutusviikonlopulla ja
vuoden aikana porukka hioutuikin erittäin hyvin yhteen, mikä näkyi
esityksissä luottamuksena toisiin ja hyvänä energiana. High School
Musicalia esitettiin Tornadossa yhteensä 12 kertaa täysille saleille ja
yleisöä se keräsi 1920 henkilöä, mikä on moneen vuoteen
ennätysmäärä Tornadolla.
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Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Klassikot
10.6.2016, yleisöä 85 hlöä
Ranttalin kesäleiri järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa
yhteistyössä Etelä-Savon musiikkiteatteri- ja oopperayhdistyksen
(ESMO ry.) kanssa. Leirin suunnittelusta vastasi kansalaisopiston
musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen. Leirin opettajina
toimivat Joonas Asikainen, Kira Boesen ja Jyri Numminen ja lisäksi
leirillä oli mukana yhdistyksen palkkaamia työntekijöitä avustavissa
tehtävissä.
Vuoden 2016 tasosuoritukset (13+13 kpl):
Soittimien
tasosuorituksia
tehtiin
Rantasalmella
taiteen
perusopetuksessa (musiikki) vuonna 2016 ennätykselliset 13
kappaletta. Perustaso 1:n suorittivat Sonja Putkonen (klarinetti),
Enni Kettunen (klarinetti) ja Oskari Reinikainen (lyömäsoittimet),
perustaso 2:n suorittivat Venla Veijonen (huilu), Salla Kiiski
(klarinetti), Peppi Ikonen (trumpetti), Anni Mokkila (käyrätorvi),
Leevi Koivunoro (pasuuna), Aarni Tossavainen (baritoni), Antti
Tynkkynen (lyömäsoittimet) ja Janne Räisänen (lyömäsoittimet).
Perustaso 3:n suorittivat Ronja Ikonen (huilu) ja Anna-Mari Niiranen
(klarinetti). Musiikin perusteiden suorituksia tehtiin myös yhteensä
13 kappaletta hyväksytysti: perustaso 2:ssa 5 suoritusta ja perustaso
3:ssa 8 suoritusta. Lisäksi kansalaisopiston opiskelija Inka
Kuokkaniemi pääsi opiskelemaan oboensoittoa Sibelius-Akatemian
nuorisokoulutukseen.
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Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot
Jyväskylän kesäyliopiston
verkkoluennot.

syksyllä

2016

toteuttamat

HOITOON LIITTYVÄT INFEKTIOT JA NIIDEN
ENNALTAEHKÄISY
ke 12.10.2016 klo 14.00–16.00 Sulkava ja Rantasalmi
Infektioylilääkäri Maija Rummukainen, KKSHP
SYÖVÄN EHKÄISY RAVINNON AVULLA
ke 9.11.2016 klo 14.00–16.00 Sulkava ja Rantasalmi
ETT, dosentti, tutkimuspäällikkö, THL Satu Männistö

Yleisöluennot
IKÄÄNTYVÄN TURVALLISUUS
13.1.2016 klo 18.00–19.30 Rantasalmen kunnanvirasto
14.1.2016 klo 18.00–19.30 Sulkavan kunnanvirasto
Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen
ISTU VÄHEMMÄN
ke 17.2.2016 klo 18.00–19.00 Sulkavan kunnanvirasto kokoustila
Fysioterapeutti (YAMK) Ritva Hänninen
YLEISÖLUENTO JOOGASTA
la 20.2.2016 klo 9.00–11.00 Juvan kirjastolla
Opiston joogaopettaja Brita Suokas. Yhteistyössä Juvan kirjaston
kanssa.

IKÄIHMISTEN OIKEUSAPU
ke 9.3.2016 klo 18.00–19.30 Sulkavan kunnanvirasto
to 10.3.2016 klo 18.00–19.30 Juvan opistotalo
Johtava julkinen oikeusavustaja, asianajaja, varatuomari Juha Kärki
LAPSI JA VÄRIEN ILO - taiteen merkityksestä lapsen kasvulle
la 19.3.2016 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
Kuvataiteilija Anu Ahonen. Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
JOKAMIEHENOIKEUDET
ti 12.4.2016 klo 18.00–19.30 Rantasalmen kunnanvirasto
ke 13.4.2016 klo 18.00–19.30 Sulkavan kunnanvirasto
to 14.4.2016 klo 18.00–19.30 Juvalla opistotalo
Tauno Holm
TAIDEKASVATUS
la 3.9.2016 klo 13.00 Juvan kirjasto
Erityisasiantuntija Riitta Moisander. Yhteistyössä Juvan kirjaston
kanssa.
INFOTILAISUUS: TUKIPERHE- JA SIJAISPERHETOIMINTA
OSANA LASTENSUOJELUA
ke 14.9.2016 klo 17.00–18.00 Juvan kirjasto
Sosiaalityöntekijät Salla Lilja ja Sanna Poikonen
HAANPÄÄ 111 VUOTTA
la 15.10.2016 klo 13.00 Juvan kirjasto
Kulttuurisihteeri, emerita Leena Orro
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KIRJAILIJAILTA
la 19.11.2016 klo 13.00 Juvan kirjasto
Kirjailijat Satu Piispa-Hakala, Kauko Aalto, Ulla-Maija Vänttinen ja
Sari Järn. Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
RUNORAATI
ti 22.11.2016 klo 17.30–19.00 Rantasalmen kirjasto
Kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna Kolehmainen. Yhteistyössä
Rantasalmen kirjaston kanssa.

Tapahtumat
Opisto esittäytyi
ke 17.8.2016 klo 9.00–12.00 Sulkavalla
to 18.8.2016 klo 9.00–12.00 Juvalla
Opisto kertoi toiminnastaan ja tulevasta lukuvuodesta. Sulkavan
torilla ja Juvan kunnanviraston ala-aulassa kuultiin musiikkia ja
nähtiin käden taitojen työnäytöksiä. Tilaisuudessa toimi myös atkklinikka.
pe 2.9.2016 Taiteiden illassa Rantasalmella
Rantasalmen Puhallinorkesteri ja Rantasalmen Nuorisoteatteri
esiintyivät illan aikana musiikin suunnittelijaopettajien Marja Ikosen
ja Miikka Laihosen johdolla.
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MARRASKARONKKA
Marraskaronkka järjestettiin Sulkavalla 27.11.2016 Työväentalolla.
NÄKYMÄTÖN YÖ
Näkymätön yö järjestettiin Juvalla terveyskeskuksen kahviossa
2.12.2016.

Laatu- ja kehittämishanke 2014–2016
Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai Opetushallitukselta laatu- ja
kehittämisrahaa vuosille 2014–2016 yhteensä 38 000 €
toiminnan pedagogisen kehittämiseen. Hankkeen tiimoilta
valmistui opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2016–2020,
joka julkaistiin 8.6.2016 pidetyssä Kehittämisseminaari III:ssa,
joka toimi hankkeen päätösseminaarina.
Itsearviointiseminaari X Sulkava 13.1.2016
Itsearviointiseminaarit

Itsearviointiseminaari XI Juva 25.2.2016
Itsearviointiseminaari XII Rantasalmi 16.3.2016
Itsearviointiseminaari XIII Juva 20.4.2016
Itsearviointiseminaari XIV Juva 19.5.2016

Yhteistyöpalaverit

Sulkavalla 10.5.2016

Kehittämistyötä
tukevat luennot

Pe 12.2.2016 Tulevaisuustutkija CEO, CBC, Ilkka
Halava
To 7.4.2016 FT, YTM, dosentti Marja-Liisa Manka,
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Taulukko 3. Laatu- ja kehittämishankkeen tiimoilta järjestetyt
seminaarit ja koulutukset.

Opintoseteliavustus
Kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta vuodelle 2016
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 2016
myönnettiin seuraaville kohderyhmille:
●
●
●
●

opintoseteleitä

työttömille
senioreille (63+) ja eläkkeellä oleville
maahanmuuttajille
alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille

Vuonna 2016 opintosetelillä tuetut kurssit:
1101228 Erityisryhmien musiikki
1101319 Erityisryhmien musiikki
1101410 Erityisryhmien musiikki
1104314 Kivoja käsitöitä erityisryhmille
1104325 Kulttuurit tutuiksi
1201300 Suomea venäjänkielisille
1201301 Suomea arkeen
1302300 Maahanmuuttajalasten taide- ja kulttuurikurssi
2198400 Kevyesti keskellä päivää
3401202 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
3401301 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
3401402 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
8301315 Erityisryhmien liikunta

Muskaritoimintaa Rantasalmelle-hanke
Opetusja
kulttuuriministeriö
myönsi
opistolle
erityisavustuksen taiteen perusopetuksen saatavuuden
parantamiseen. Syksyllä 2016 Rantasalmella oli yhteensä 23
muskariharrastajaa kolmessa eri tasoryhmässä, joiden
ikähaarukka oli 3-7 vuotta.
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Kansalaisopiston neuvottelukunta
Kansalaisopiston neuvottelukunta kokoontui yhteensä kaksi
kertaa vuoden 2016 aikana. Sulkavalla 10.5.2016 pidetyssä
kokouksessa tarkasteltiin vuoden 2015 toimintakertomusta ja
tulevan lukuvuoden kurssimaksuja. Neuvottelukunta antoi
myös lausunnon lukuvuoden 2016–2017 opinto-ohjelmasta.
Seuraava kokous pidettiin Rantasalmella 13.9.2016, jossa
neuvottelukunta antoi lausunnon opiston talousarviosta
vuodelle 2017.

Palautetta kansalaisopisto-opintojen merkityksestä ja/tai
hyödystä vuodelta 2016
-

-

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)

-

-

-
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Erittäin hyvä palvelu ja tarjonta. Hyvin tyytyväinen olen
ja toivon kovasti, että tälle kurssille on jatkumoa. Harmi,
jos hyvä harrastus tyssäisi tähän.
Hyvä palvelu ja tarjonta
Oppi on aina hyödyksi. Sitä tarvitaan aina kun kaikki
asiat menee sähköiseen muotoon.
Opinnot on aina tarpeellisia koska tänä päivänä joutuu
aika paljon etsimään tietokoneelta asioita. On
ihmeellinen kone sieltä löytyy kun vain osaa etsiä.
On hyvä, että Juvalla on kansalaisopiston toimipiste.
Vanhat ja nuoret hyötyy mahdollisuudesta opiskella
kiinnostavia kursseja.
Aina kannattaa jatkaa oppimista!
Opiston kurssit ovat erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä,
täytyy muistaa myös henkinen hyvinvointi ja sosiaaliset
kontaktit.
Opiston järjestämät kurssit ovat erittäin tärkeitä
virkistymiseen sekä oppimiseen.
Opiston kurssitarjonta on hyvin tarpeellinen pienellä
paikkakunnalla.
Opiston merkitys on erittäin tärkeä.
Opiston tarjoamat harrastusmahdollisuudet ovat todella
tärkeitä.
Hyvä yleissivistävä
Antaa kuntalaisille virikkeitä ja mukavaa yhdessä oloa.
Liikunta on hyväksi varsinkin ikääntyessä, parantaa
tasapainoa ja muutenkin liikuntakykyä.

-

-

-

Mahdollistaa myös sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.
Mielestäni kansalaisopiston toiminta on erityisen
merkityksellistä sekä tieto- että taitotasolla.
Kansalaisopisto on äärettömän tärkeä opintojen tarjoaja.
Nykyään harrastaminen on varsin kallista, joten
kansalaisopisto antaa hyvän mahdollisuuden kokeilla
myös uutta harrastusta ja on ajassa mukana.
Hyvää lisätietoa ja uuden oppimista myöskin meille
seniori kansalaisille
Olen saanut paljon kokemusta ja olen tulossa syksyllä
uudestaan.
Ikäihmisille mukavaa yhdessä oloa
Joogan koen hyvänä hyvinvoinnin lisäosana iän
karttuessa, ja jaksamisessa eläkeiän lähestyessä.
Opisto on hyvä tapa oppia uutta vielä näin vanhanakin,
sekä ovi sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Kurssi opetti kehon ja hengityksen sekä stressin
hallintaa, opetti minua nukkumaan paremmin.
Vapaa sivistystyö on erittäin tärkeää maaseudulla
asuville ja eläkeläisille.
Opiskelu kannattaa aina!
Näin eläkeläiselle ne pitävät muistia yllä ja sosiaaliset
taidot pysyvät hyvinä.
Kiitos monipuolisesta tarjonnasta ja erityiskiitokset
musiikin tarjonnasta Rantasalmella.
Liikunta- ja hyvinvointiryhmät lisäävät omaa
hyvinvointia ja jaksamista, antavat virkistystä, tarjoavat
kontaktin muihin ryhmäläisiin ja edesauttavat myös
omaehtoista itsestä huolehtimista.
Erittäin kannatettavaa toimintaa. Pitää yllä

-

-

-

-

-

-

yleissivistystä ja kädentaitoja.
Opinnot ovat tärkeitä tapahtumia joissa tutustuu uusiin
ihmisiin, oppii uusia asioita ja on kiva tehdä asioita
ryhmässä.
Kansalaisopiston avulla voi tutustua täysin uusiin
" lajeihin". Esim. juuri itämainen tanssi ja kivenhionta.
Todella hienoja spesiaaliopintoja näin pienellä
paikkakunnalla.
Erittäin tärkeää että kansalaisopiston toimintaa on
pienellä omalla paikkakunnalla. On onni kun ei tarvitse
matkustaa useita kilometrejä harrastuksen perässä.
Erittäin hyödyllistä ja merkityksellistä toimintaa.
Opistolla on erittäin suuri merkitys paitsi uuden
oppimisessa myös sosiaalisen puolen hoitamisessa ja
nuppi pysyy kunnossa!
Kansainvälisestikin ainutlaatuinen järjestelmä koko
kansalaisopisto. Ehdottomasti säilyttämisen arvoinen.
Atk-opetus oli luontevaa ja rentoa. Sellaista vapaan
sivistystyön kuuluukin olla. Ope osasi asiansa ja neuvoi
pyydettäessä.
Kaikenlainen ja monipuolinen opiskelu on tärkeää.
Monipuoliset opinnot tulisi säilyä.
Oppii toimimaan ryhmässä sekä ottamaan vastuuta
omasta osaamisesta (kappaleiden opettelu).
Yleissivistävää ja sosiaalisesti merkittävä tekijä pienillä
paikkakunnilla.
Soittamisen aloittaminen kansalaisopistossa on
vaivatonta ja opiskeluun saa tarvittaessa lisätukea.
Opetus antaa pienille soittajille hyvän
keskittymiskyvyn.
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Tämä on erittäin tärkeää yhteiskunnallisesti ja erityisesti
alueellisen hyvinvoinnin lisäämisessä. Eipä stressi
paina, kun keskittyy harrastamiseen kerran viikossa.
Hirveän merkittävää ja hyödyllistä niin
yhteiskunnallisesti kuin yksilöllisestikin. Harrastaminen
antaa voimaa arkeen.
On kiva soittaa pientä käyrätorvea. Ja jos on taukoa, niin
voi tutkia soittimen osia.
Olen saanut A-orkesterista ystäviä ja oppinut siellä
uusia asioita.
Kansalaisopisto-opinnot hyödyttävät myös koulussa.
Tanssiminen on kivaa.
Nokkahuilua on kiva soittaa. Kivointa on se, että siinä
on muitakin saman soittimen soittajia. On myös kivaa
välillä kuunnella toisten soittoa. Vuorottelemme
sooloissa.
Erityisesti musiikinopetus on todella tasokasta
Rantasalmella.
Hyvä juttu että tämmöisiä harrastuksia järjestetään
ylipäätään.
Olen saanut ystäviä ja kurssista on ollut hyötyä muissa
harrastuksissa.
Loistavaa toimintaa etenkin näin pienellä
paikkakunnalla. Kiva ettei tarvitse ajaa
lähikaupunkeihin harrastamaan. Kohtuuhinnat
mahdollistavat harrastamisen kaikille.
Opinnot mahdollistavat säännöllisen harjoittelun sekä
kehittymisen
Opiston kurssien avulla tuntee kuuluvansa ryhmään
sekä saa mielekästä tekemistä.
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