Toimintakertomus 2017

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 2017
Järvi-Saimaan kansalaisopiston vuosi 2017 oli täynnä
mieleenpainuvia kuntalaisten ja opiskelijoiden tapaamisia eri
tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Opiston kurssiohjelmassa
kestosuosikit pitivät pintansa ja uudet kurssit saivat hyvän
vastaanoton.
Opisto
panosti
eritoten
kuntalaisten
hyvinvointiin.
Tämä
näkyi
hyvinvointiin
liittyvän
kurssitarjonnan ohella myös opiston hankkeissa.
Opiston toimintaa leimasi Suomi 100 -juhlavuosi, joka näkyi
teemoina yksittäisillä kursseilla sekä erilaisina tapahtumina,
kuten yhteislaulutilaisuuksina, kotikonsertteina ja Koko Suomi
kiittää -tapahtumina. Näin opisto halusi ilmaista kiitoksensa
niille, jotka ovat olleet Suomea rakentamassa.
Kesäkuussa opiston rehtori valittiin Kansalaisopistojen liiton
(KoL) hallitukseen. Näin Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai
seitsemän muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa
mahdollisuuden kehittää ja vaikuttaa vapaan sivistystyön
kentän asioihin ja päätöksiin ensimmäisten joukossa.
Opiston elämään kuului iloisten asioiden ohella surullisia
asioita. Alkuvuodesta menehtyi pitkään kuoronjohtajana
toiminut Kari Tuunanen ja loppuvuodesta Rantasalmen
toimipisteen toimistosihteeri Seija Jäske.

Kuvasarja Juvalta Koko Suomi kiittää -tapahtumasta. Kuvat: Tarja Himanen.
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Opisto järjesti keväällä 2017
toimipisteessä. Vaalipaneeleissa
kuntien hyvinvointipalveluista.

vaalipaneelit
keskusteltiin

jokaisessa
runsaasti

Vapaa
sivistystyö
on
yksi
merkittävimmistä
hyvinvointipalvelujen
tuottajista
kunnissa
muiden
koulutussektorilla toimivien ohella, kun sosiaali- ja
terveyspalvelut siirtyivät pois kuntien peruspalveluista.
Opiston toimialueen kunnat aloittivat syksyn 2017 aikana
kuntastrategian työstämisen uusien luottamushenkilöiden
kanssa. Esimerkiksi Juvalla kunnan organisaatiorakennetta
uudistettiin siten, että vapaata sivistystyötä koskevat asiat
siirtyivät hyvinvointilautakunnan alle.

Vaalipaneelin monissa puheenvuoroissa korostettiin, että
kansalaisopisto tuo kuntaan elinvoimaa. Järvi-Saimaan
kansalaisopisto tarjosi vuonna 2017 kuntalaisille matalan
kynnyksen
mahdollisuuksia
muun
muassa
itsensä
kehittämiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen sekä
aikaisempien tietojen ja taitojen ylläpitämiseen.
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Järvi-Saimaan kansalaisopiston yleissivistävää tehtävää
toteutetaan muun muassa yleisöluentojen avulla. Jyväskylän
kesäyliopiston kanssa järjestettävät etäluennot jatkuivat.
Lisäksi järjestettiin yleisöluentoja pitkin lukuvuotta. Hyvänä
esimerkkinä oli elokuussa Juvan kirjaston ja Juvan kunnan
kanssa yhteistyössä järjestetty Esko Valtaojan luento, joka sai
suuren suosion osakseen.

näyttämötaiteissa, kuvataiteissa, käden taidoissa, kielissä,
tanssissa,
liikunnassa,
kirjallisuudessa,
kulttuurissa,
historiassa, tietotekniikassa ja terveydenhuollossa.

Huonekalujen entisöinti. Kuva: Irene Sauhamo.

Esko Valtaoja luennoimassa. Kuva: Anne Partanen.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjosi monipuolisesti kursseja
ja koulutusta. Opisto tarjosi opetusta musiikissa,

Rantasalmen rikkaasta tarjonnasta nousi esille taiteen
perusopetus, jota tarjottiin yleisen oppimäärän mukaisesti
musiikissa ja teatteritaiteessa. Rantasalmen maineikas
kulttuuritarjonta oli mahdollista kansalaisopiston ja useiden
yhdistysten välisen yhteistyön ansiosta; yhteistyö ja
talkoohenki
ovat
opiston
toimialueella
kunnallisia
vahvuustekijöitä laajemminkin. Taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelmien uudistustyö syksyllä 2017 käynnistyi
hyvin. Kansalaisopisto oli vahvasti mukana Rantasalmen
kunnan Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumissa läpi vuoden.
Erityisen suuren suosion sai uusi Kotikonsertti -sarja, kun useat

Erit
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yksityiskodit avasivat ovensa muusikoille ja yleisölle.
Kansalaisopiston yhtenä koulutustehtävänä on edistää alueen
kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Siksi JärviSaimaan kansalaisopiston kurssitoimintaa (ja ryhmiä) on
kirkonkylien lisäksi myös kuntien sivukylillä.

Erityisryhmien musiikki. Kuva: Janne Ikonen.

Huonekalujen entisöinti. Kuva: Irene Sauhamo.

Esimerkiksi Rantasalmen puhallinorkesterin kokoonpanot,
karaokekurssilaiset ja Erityisryhmien musiikki -kurssi
jalkautuivat myös kunnan vanhusten asumisyksiköihin,
sairaalan vuodeosastolle ja vammaisten palvelutalo
Harjurinteelle.
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Läpi lukuvuoden kestävien kurssien lisäksi opisto tarjosi
useita lyhytkursseja, joista erityisen hyvää palautetta sai
kunnantalolla tarjottu ATK-klinikka. Loppuvuodesta opisto
järjesti kauan toivotun Pilateksen perusteet -kurssin. Useat
kunnanrajat ylittävän suosion sai Teatterivalotekniikan kurssi.
Musiikin ja teatterin kurssien lisäksi erityisen suosittuja ovat
olleet useat liikuntaryhmät ja käden taitojen kurssit.
Lyhytkursseista suuren suosion saavutti esimerkiksi
Rantasalmella lomittajien ensiapukoulutus, pitkissä kursseissa
kiitelty uutuus on ollut Kehity kuvaajana -valokuvauskurssi.

Kehity valokuvaajana-kurssi. Kuva Irene Sauhamo.

Jotta Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminta toteuttaisi
koulutustehtäväänsä ja edistäisi opiston toimialueen
elinvoimaisuutta, on opiston edelleen pidettävä kiinni
vahvuuksistaan. Näitä ovat hyvä henkilöstö ja opettajakunta
sekä toiminnan ja talouden huolellinen suunnittelu. Kurssien
suunnittelussa opisto on pystynyt reagoimaan hyvin toiveisiin,
kysyntään ja resursseihin. Opiston merkitys kiteytyi hienosti
Rantasalmen kunnantalolla järjestetyssä glögitarjoilussa
Lucian päivänä 13.12.2017.

Opiston glögitilaisuus Rantasalmella. Kuva: Anne Partanen.

Paikalle saapui suuri joukko hyväntuulisia kunnan
luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja kuntalaisia, joiden kanssa
opiston henkilökunta kävi monta mielenkiintoista keskustelua.
Yksi viimeisenä paikalle saapuneista henkilöistä totesikin
painokkaasti:
Maaseudulla täytyy viimeiseen asti pitää kiinni kirjastosta ja
kansalaisopistosta!
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Opiston toiminta lukuina 2017

tuntia), joka oli 29 tuntia enemmän edellisvuoteen 2016
verrattuna.

Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

Toteutuneiden
valtionosuustuntien
määrä

3 089,51 t

4 818,67 t

4 522,67 t

12 431 t

Muu kuin
valtionosuuteen
oikeutettava opetus

33 t

46 t

65 t

144 t

Kurssien määrä,
kaikki opetus

145

172

237

554

Kurssilaisten määrä,
kaikki opetus
(brutto)

1 628

3 262

2 091

6 981

Opiskelijat (netto)

438

999

592

2 181*

N = 336

N = 688

N = 432

N = 1 577

M = 102

M = 311

M = 160

M = 604

Opiskelijamäärä kasvoi
Opiskelijoiden bruttomäärä nousi huimat 965 opiskelijaa.
Netto-opiskelijoiden kokonaismäärä kuntien asukaslukuun
verrattuna nousi.

* Kotikunta muu kuin Sulkava, Juva tai Rantasalmi = 152. Nämä on lisätty nettoopiskelijoiden kokonaismäärään.

Taulukko 1. Toiminta Järvi–Saimaan kansalaisopiston toimintaalueella vuonna 2017.
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Opistolle myönnetty valtionosuus pieneni vuodesta 2016
verrattuna vuoteen 2017 noin 35 500 €. Edellisestä huolimatta
opisto toteutti 35 kurssia enemmän kuin vuonna 2016.
Kurssien kokonaismäärä lisääntyi varsinkin Sulkavalla ja
Rantasalmella.
Opisto
toteutti
koulutustehtäväänsä
monipuolisesti ja tarjosi opiston toiminta-alueen kuntalaisille
opetusta 12 431 valtionosuustunnin verran (tuntikiintiö 13 050

Kuvio 1. Netto-opiskelijoiden
kansalaisopistossa vuonna 2017.

ikäjakauma

Järvi–Saimaan

Opiston toimialueella noin 16 % kuntalaisista opiskeli ja
harrasti opistossa ja/tai kävi opiston järjestämissä
tapahtumissa. Vuoteen 2016 verrattuna netto-opiskelijoiden
kokonaismäärä kasvoi 125:n opiskelijan verran. Aikaisempien
vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia.

Henkilöstö
Opistossa työskenteli vuonna 2017 vakituista henkilöstöä 6,8
henkilötyövuotta ja 80 tuntiopettajaa.

Opiston oppiaineet ja kurssien kokonaismäärä
Opiston 640:sta suunnitelluista kurssista toteutui yhteensä 554
kurssia. Muita kuin valtionosuuteen oikeuttavan opetuksen
kursseja tuotettiin yhteensä 144 tuntia. Näitä kursseja olivat
mm. henkilöstön kehittämiseen tähtäävät koulutukset sekä
yhdistysten ja järjestöjen tilaamat kurssit.
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.

Erityiskohderyhmille suunnatut kurssit
Opisto tarjosi kursseja erityisryhmille koulutuksellisen tasaarvon mukaisesti. Erityisryhmille suunnattuja kursseja olivat
mm. kehitysvammaisille ja laitoksissa asuville räätälöidyt
käden taitojen, musiikin ja liikunnan kurssit.

Opisto esittäytyy–tilaisuus Sulkavan torilla. Kuvassa on opiston
kädentaitojen opettajia. Kuva: Anne Partanen.

Rehtori käy kerran vuodessa vakituisen henkilöstön kanssa
kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut toteutettiin elokuussa
2017.
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Käden taidot ja taideaineet
Tunnit

Kurssit

Opiskelijat

Teksti ja valokuvat: Merja Heikkinen

Musiikki

4 163

145

1 989

Kädentaidot

3 930

144

1 385

Vuoden ensimmäinen kurssi oli 2.–6.1.2017 vällykurssi, joka
pidettiin Sulkavan opistotalolla. Opiskelijoita tuli eri puolilta

Liikunta ja tanssi

1 662

109

1 561

Kielet + kielitiede

782

37

272

Kuvataiteet ja muotoilu

546

20

154

Lukion musiikkiteatteri ja
studiotekniikka

475

10

182

Tietotekniikka

378

32

246

Esittävä taide ja kirjallisuus

449

17

169

Psykologia ja kasvatus

38

2

20

Terveydenhuolto, terveys

49

14

240

Historia, yhteiskunta ja talous

52

17

334

Kotitalous, maa- ja metsätalous

12

1

6

Muu koulutus

40

6

423

Taulukko 2. Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustuntien, kurssien
ja opiskelijoiden kokonaismäärät vuonna 2017.
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lähipaikkakuntia, ei ainoastaan kansalaisopiston toimialueelta.
Alkuunsa kurssi tuli opiston tarjontaan alueen lampureiden
toivomuksesta. Varsinainen opetus alkoi 9.1.2017. Kevään
kurssit oli jo suunniteltu yhtä aikaa syksyn 2016 kurssien
kanssa, sillä opinto-opas oli koko lukuvuoden 2016–2017 ajalle.
Syksyn
2017
tunnit
suunniteltiin
opinto-oppaaseen
lukuvuoden 2017–18 ajanjaksolle. Osa kursseista, jotka
alkoivat syksyllä, jatkuivat kevään 2018 puolelle, osa oli
suunniteltu syksyn 2017 aikana pidettäviksi.

Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttelyt olivat neljässä
paikassa kansalaisopiston toimialueella. Sulkavalla, Juvalla ja
Rantasalmella näyttely oli 21.–23.4.2017 ja Lohilahdella
perinteiseen tapaan 1.5.2017. Näyttely olivat Sulkavalla

Työväentalolla ja Lohilahden koululla, Juvalla Opistotalolla
Tirrolantiellä
sekä
Rantasalmella
Kellarigalleriassa.
Näyttelyissä oli lukuvuoden aikana eri kursseilla
valmistuneita töitä kaikkien vierailijoiden ihasteltavina.
Tammi-helmikuun aikana Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja
Nuorisotoimi
järjestivät
kädentaitokurssin
kunnan
Tyttökerholle Rantasalmella.
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Juvalla vietettiin Kaskiin kyläjuhlia 29.7.2017. Paikalla oli
opiston kädentaitojen opettajia esittelemässä tulevan kauden
kursseja.

Sulkavan opistolaisyhdistys järjesti kädentaitomessumatkan
Jyväskylään 15.6.2017.
Alkumatkasta juotiin kahvit
Pieksämäellä Moilas-leipomossa. Ennen Jyväskylää käytiin
Pandan tehtaalla Vaajakoskella, josta jatkettiin matkaa
Jyväskylään Käsityömuseoon. Sieltä siirryttiin Toivolan
Vanhalle Pihalle, jossa oli ruokailu ja tutustuminen mm. Sepän
Pajaan ja käsityömyymälöihin piha-alueella. Ennen
Jyväskylästä lähtöä käytiin vielä Viherlandiassa.
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Syyskauden aloitti Tieto-Taito kiertoon. Se oli kädentaitojen
opettajille suunnattu kurssi, jonne kukin opettaja toi oman
panoksensa kurssitarjontaan opettamalla uuden asian muille
kurssilaisille. Kurssilaiset olivat eri puolilta Suomea.

Kurssilaisia oli eri puolilta Suomea. Kurssi järjestettiin
Sisäsuomen Saamelaisjärjestön pyynnöstä.

Vyökurssi oli seuraavana 11.–13.8.2017 Sulkavalla. Kurssilla
valmistettiin erilaisia ”farkkuvöitä”, metsävöitä ja lapinvöitä.
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Toritapahtumat järjestettiin Juvalla kunnanvirastotalon edessä
pikkutorilla 21.8.2017 ja Sulkavan torilla 22.8.2017.
Toritapahtumassa oli musiikkiesityksiä ja kädentaitojen
esittelyä kahvittelun lomassa.
28.–29.8.2017 olivat kurssit Tilkkutyöterveiset ja 4.–5.9.2017
Valokuvasta kankaalle –kurssi. Nämä kurssit olivat opettajille
suunnattuja kursseja.
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1.9.2017 oli Rantasalmella tapahtuma Taiteiden ilta, jossa
kädentaitojen opettajat olivat Oskarin tiloissa esittelemässä
tulevan vuoden opetustarjontaa.

Syyskauden opetus alkoi 11.9.2017 varmoilla vanhoilla
kursseilla ja muutamalla uudella kurssilla. Vakiokurssit
käynnistyivät hyvin ja opisto sai pitää antoisan
syyslukukauden kädentaitojen ja taideaineiden opetuksessa.
Joitakin kursseja jouduttiin perumaan osallistujien vähyyden
vuoksi, mutta pääpiirteittäin kurssit käynnistyivät hyvin.
Vuoden 2017 Suomi 100 -teemallisia kursseja olivat opiston
kunnissa järjestettävät kehräyskurssit, jotka vetivätkin
kurssilaisia kiitettävästi.
Yksi
syyskauden
kohokohta
on
kädentaitomessut
marraskuussa.
Kävimme
Tampereella
Suomen
kädentaitomessuilla lähes täydellä linja-autolla. Ensi vuonna
suunnataan jälleen Tampereelle marraskuun 2018 lopulla.
Syksyn viimeiset kurssit pidettiin viikolla 49.
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Liikunta

Tieto- ja viestintätekniikka

Järvi-Saimaan kansalaisopisto panosti erityisesti kuntalaisten
hyvinvointiin vuonna 2017. Tämä näkyi opiston toiminnassa
hyvinvointiin liittyvien luentojen ja kurssien laajempana
tarjontana sekä virkistystoimintaan ja liikuntaan liittyvänä
hanketoimintana. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Sulkavalla
ja Juvalla toteutetut OMT fysioterapeutti Arto Torvelaisen
kehonhuoltoa koskevat luennot sekä hänen ohjaamansa
Kehonkäyttötaitokurssit. Sulkavalla kuntalaiset pääsivät
kokeilemaan Minna Purhosen ohjauksessa Pilateksen perusteita
ja Hypopressive-tekniikkaa.

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa ATK-klinikka nousi suureen
suosioon. Klinikalla opiston tieto- ja viestintätekniikan opettaja
Minna Frosti opasti henkilökohtaisesti kutakin asiakasta
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käyttöön liittyvissä
pulmatilanteissa. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikankursseilla
laitettiin digikuvia koneelle, tehtiin valokuvakirjoja omista
kuvista sekä tutustuttiin tabletin kiemuroihin.

Sulkavalla uutena kurssina miehille toteutettiin Matti
Pakalènin ohjaama Kehonhuoltoa ja venyttelyä miehille -kurssi.
Ikääntyvien yliopiston etäluentona toteutettiin Sulkavalla ja
Rantasalmella 13.9.2017 hyvinvointiin liittyvä etäluento
Aktiivisena vanheneminen – keinoja hyvään elämään.
Hyvinvointia edistettiin myös muulla tavoin. Opisto toteutti
Sydän tekee hyvää –liikuntapilottihankkeen yhteistyössä Juvan
Sydänyhdistyksen kanssa. Juvalla hanke toteutettiin kurssina
syksyllä 2017, johon liittyi sydänyhdistyksen edustajien
tekemät mittaukset kurssin alussa ja lopussa. Kurssin aikana
terveyttä
ylläpidettiin
ja
kuntoa
kohotettiin
eri
liikuntamuotojen
avulla.
Kurssin
ohjaajana
toimi
fysioterapeutti (YAMK) Ritva Hänninen.
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Tieto- ja viestintätekniikan opettaja Minna Frosti.
Kuva: Anne Partanen.

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettiin monissa
tapahtumissa. Näistä esimerkkinä Opisto esittäytyy–
tapahtumat Sulkavalla ja Juvalla. Tapahtumissa annettiin
yksilöllistä
neuvontaa
netti-ilmoittautumiseen
sekä
tutustuttiin opiston www-sivujen käyttöön.

Kielet
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskeltiin vuonna 2017
monia eri kieliä. Ylivoimaisesti eniten kielistä opiskeltiin 15
kurssia englantia (312 tuntia) ja 11 kurssia venäjää (242 tuntia).
Englannin tunneille osallistui 114 kurssilaista ja venäjän
tunneille 64 opiskelijaa. Englannin ja venäjän kielten ohella
opistossa opiskeltiin suomea, italiaa ja kreikkaa 10 kurssin
verran. Pääosa kieliä opiskelevista kurssilaisista oli naisia eli
kaiken kaikkiaan 162 henkilöä.

Tuusmäen kesäteatteri vauhdissa. ”Täytyykö lähteä lääkäriin? Ei tarvitse,
nostan
vaan
koipeni
ylös.”
Kuvassa
maanmittausinsinööri
Jaatinen (Esa Nissinen), maanmittarin apulainen Anita (Marjatta
Kammonen), Lomakodin omistaja Eevi Veirto (Leena Suhonen) ja jalkansa
loukannut Hanne Leisi (Airi Mikkonen). Kuva: Sanni Suhonen.

Esittävä taide/teatteri
Järvi-Saimaan kansalaisopiston näytelmäpiirit ja kesäteatterit
toimivat aktiivisesti. Sulkavalla Kaartilankosken näytelmäpiiri
kokoontui Tuomo Salmelan ohjauksessa. Näytelmäpiiri
toteutti Rauli Jokelinin ja Panu Raipian kirjoittaman näytelmän
Kuin tuhka tuuleen.
Tuusmäen kesäteatteri valmisteli kevään aikana Matti Vanteen
käsikirjoittaman näytelmän Kuin telkkä pöntöstä, jonka ohjasivat
Tuomo ja Iiris Salmela. Molemmat näytelmät keräsivät sekä
suuren yleisömäärän että suosion yleisöltä.

Eerikki Saarelainen:”Onko näkösi heikentynyt vai etkö enää
muista minua?” Eevi Veirto (Leena Suhonen) ja Eerikki Saarelainen (Jarmo
Miettinen). Kuva: Sanni Suhonen.
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Rantasalmella syksyllä 2016 Kesäteatteri Veeniks aloitti
näytelmäharjoitukset teoksella Viimeiseen mieheen. Näytelmä
oli osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemaa ja perustui
rantasalmelaisittain merkittävään ja traagiseen Petäjäsaaren
taisteluun. Juhlanäytelmä sai ensi-iltansa toukokuussa 2017.
Juvalainen Teatteriryhmä Irtonaiset
Teatteriryhmä Irtonaiset tarttui Suomen ja Juvan juhlavuoden
kunniaksi suomalaiseen klassikkoon. Panu Raipio dramatisoi
näytelmän Arto Paasilinnan Jäniksen vuosi -romaaniin pohjalta.
Vuosi 2017 oli Irtonaisille juhlavuosi. Ryhmä sai nimensä 20
vuotta sitten Juvan kansalaisopiston ilmaisutaidon kurssilla.
Näytelmää harjoiteltiin kansalaisopiston kurssilla ja oli osa
Juva 575 -juhlavuoden ohjelmaa.
Näytelmän keskiössä oli Vatasen ja jäniksen välinen ystävyys.
Ystävysten tarina alkoi, kun työmatkalla Vatasen auto törmäsi
jänikseen. Törmäyksestä Vatanen sai kimmokkeen elämänsä
pohdintaan. Vatanen keskittyi elämänsä pohdinnan ohella
jäniksen huolenpitoon, mikä vei näytelmän tarinaa eteenpäin.
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Kuva: Johanna Kuusisto

Musiikki Sulkavalla ja Juvalla
Teksti ja kuvat: Oiva Auvinen
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
musiikkitoiminnan
johtotähtinä olivat opiston kehittämissuunnitelma ja
koulutuksellinen tasa-arvo. Opiston musiikkitoimintaa
värittivät Suomi 100 -juhlavuosi ja Juvan kunnan 575juhlavuosi.
Musiikinopetustarjonta laajeni ja uusia opettajia rekrytoitiin.
Uudet opettajat tulivat rumpujensoittoon, Janne Järvensivu ja
kitaransoittoon,
Pekka
Koivunoro.
Juvalla
kitaran-,
rumpujensoiton ja bändien opetus siirtyi syyslukukaudella
Tirrolantien opetustiloihin.
Juvalla uusina opetusaineina ohjelmaan tulivat Laulukurssi
laulamattomille (op. Liisa Väisänen), Suzuki-viulu (op. Anu
Jussinniemi) ja Vaskipuhaltimet (op. Pekka Koivunoro).
Sulkavalla opetustarjontaan uutuutena tuli yksinlaulu (op. Liisa
Väisänen). Sulkavan Mies- ja Naiskuoro saivat myös uudet
opettajat. Mieskuoroa johti Olli Tuunanen, Naiskuoroa Liisa
Väisänen.
Suomi 100 -juhlavuoden puitteissa tulivat musiikkitoimintaan
mukaan yhteislaulutilaisuudet. Jotta mahdollisimman moni
olisi päässyt osallistumaan, järjestettiin Juvalla eri sivukylillä
eri teemoilla viisi yhteislaulutilaisuutta: virret (Koikkala),

poplaulut (Kuosmala), kansanlaulut (Pattoi), vanha
tanssimusiikki (Paatela) ja koululaulut (Vuorenmaa).
Sulkavalla yhteislauluja laulettiin Lohilahden koululla ja
Sulkavan työväentalolla. Säestyksistä huolehtivat opiston
musiikinopettajat Anu Jussinniemi, Liisa Väisänen, Ari
Kaartinen ja Oiva Auvinen. Saatu palaute tilaisuuksista oli
hyvin positiivista.
Suzuki-viulun opetuksen myötä laajennettiin Juvalla opetusta
yhä nuorempiin opiskelijoihin. Suzuki-opetuksen eräs hienous
on vanhempien aktiivinen rooli opetustilanteessa ja
kotiharjoittelussa. Myös osa lasten vanhemmista on aloittanut
tämän myötä soittoharrastuksen.
Eri laitoksiin suunnatut musiikkiryhmät saivat paljon
positiivista palautetta osakseen, kuten Juvalla Kuharanta,
Koivula, Savoset, Jaksohoito Tirrolantie sekä Sulkavalla
Kissankello ja Päiväkeskus. Osallistujille musiikki aktivoi ja toi
mieliin muistoja elämänkaaren eri vaiheista.
Opiston laatu- ja kehittämishankkeeseen 2017–2018 ideoitua
Seniorikarusellia
käynnistettiin
Sulkavalla
22.11.2017.
Seniorikarusellissa senioreille esiteltiin eri soittimia ja he
pääsivät
kokeilemaan
niitä
opettajien
opastuksella.
Tarkoituksena oli aktivoida senioreita aloittamaan uusi
harrastus tai jatkamaan vanhaa jo unohduksiin jäänyttä
musiikkiharrastusta. Opiston musiikinopetuksella on paljon
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annettavaa yhteiskunnalle ja Järvi-Saimaan kansalaisopisto
onkin tuonut musiikin iloa kuntalaisille yli sukupolvien.

Seniorikaruselli Ilona Sulkava. Kuva: Jenni Nenonen.

Opiston musiikinopiskelijat ja opettajat esiintyivät useissa
tilaisuuksissa Sulkavalla ja Juvalla. Näkymätön Yö
tapahtumassa
Juvan
ABC:llä
24.4.2017,
Sulkavan
kevätnäyttelyn konsertissa 23.4.2017 sekä Juvan 575 juhlakulkueessa 8.7.2017.
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Näkymätön Yö karaokeiltamat. Kuva: Tarja Himanen.

Perinteiset Marraskaronkat vietettiin Juvalla ja Sulkavalla
uusissa muodoissa. Juvalla Koko Suomi kiittää -tapahtumana
18.11.2017 ja Sulkavalla Suomi 100 -yhteislaulutilaisuutena
26.11.2017. Juvan joulukadun avajaisissa 1.12.2017 opistoa
edusti opiston Puhallinyhtye (Juvan Puhaltajat). Opiston
Opebändi (Anu Jussinniemi, Ari Kaartinen, Janne Järvensivu
ja Oiva Auvinen) soittivat salin täyteiselle yleisölle Juvan
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen itsenäisyyspäivän
päiväjuhlassa Kaarihallilla 5.12.2017.

Näkymätön Yö Juvan ABC. Kuva: Oiva Auvinen.

Itsenäisyyspäivän juhla Juvalla. Kuva: Oiva Auvinen.
Konsertti Kevätnäyttely Sulkava. Kuva: Oiva Auvinen.

Opiston musiikkitoimintaa on kehitetty vuosi vuodelta
eteenpäin. Kehittämisen lähtökohtana ovat muun muassa
opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet. Esimerkkinä toimii

20

hyvin seuraavan henkilön tarina. Opistossa opiskelee henkilö,
jolla on ollut kaksi aivoinfarktia. Hän oli ollut taitava soittaja
ennen sairastumistaan. Infarktien takia soittaminen loppui.
Lopulta hän oli kuntoutunut siihen pisteeseen, että lääkäri
suositteli vanhan soittoharrastuksen uudelleenaloittamista
kuntouttamisen toimenpiteenä. Soittimen hankittuaan hän
löysi opettajan Järvi-Saimaan kansalaisopistosta. Sitkeän
harjoittelun tuloksena käsien motoriikka parani ja ne
unohtuneet osatut kappaleet alkoivat palata sormiin ja
muistiin. Kerran opiskelija totesi: Taas minä opin uuden asian.

Asiakaspalautetta
Koivulan
Kissankellon musiikkipiiristä

palvelukodin

ja

Asukkaille musiikki on tärkeää. Koemme, että Koivulassa
musiikkipiiri tuo hyvää mieltä. Jokainen reagoi musiikkiin omalla
tavallaan. Musiikkipiirissä on myös saanut esittää toivelauluja.
Musiikki on ollut mukavasti vaihtelevaa, jokaiselle jotain.
Asukkaiden puolesta Koivulan palvelukodin henkilökunta.

Musiikki ja uusien asioiden opettelu ovat kehittäneet
asukkaitamme nauttimaan ja saamaan mielihyvää muistakin
viriketoimintahetkistä. On hyvä, että asukkaamme ovat saaneet
nauttia opiskelun ilosta. Alusta asti osa on hyvin innostuneesti
kertonut esim. kotiläksyistä.
Musiikki on tärkeä mielihyvän, muistitoiminnon ylläpidon ja
yleisen mielentilan kohottaja. Elävä musiikki, viulu eritoten ja
vuorovaikutteisuus ovat muskarin vahvuuksia. Kissankellon
asukkaissa on musiikkia, eritoten, kuorolaulua harrastavia
ihmisiä, jotka ovat eritoten hyötyneet muskarista.
Kissankellon puolesta lähihoitaja Riikka Liistola.
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Rantasalmen musiikkitoiminta
Teksti: Marja Ikonen
Valokuvat: Sampo Luukkainen
Vuoden 2017 konsertit (23 kpl):
Suomi 100 -juhlavuoden avauskonsertti Enonkoskella 8.1.2017: Aorkesteri esiintymässä, yleisöä 180 hlöä
-

Suomi 100 -juhlavuosi oli merkittävin hanke kaikkine
erilaisine konsertteineen ja esiintymisineen vuonna 2017
Rantasalmen puhallinorkesterin soittajille. Enonkosken
kunta halusi tarjota juhlavuoden avajaiskonsertin
suomalaisen puhallinmusiikin merkeissä ja Rantasalmen Apuhallinorkesteri
esiintyi
loppiaisviikonloppuna
Enonkoskella Marja Ikosen johdolla.

Hankihönkäys-leirin rytmimusiikkikonsertti Warkaus-salissa
14.1.2017, yleisöä noin 150 hlöä, esiintymässä Soul System ja Big
Warkaus Big Band

Euromusa eli Musiikkia kellon ympäri 11.2.2017 klo 10–22: kaikki
kokoonpanot esiintymässä, yleisöä 205 hlöä ja esiintyjiä 206 hlöä,
talkoolaisia 30 hlöä, yhteensä 441 hlöä
Euromusa
on
perinteinen
Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistyksen
järjestämä
tapahtuma,
jossa
kansalaisopiston opiskelijoita esiintyy niin soolosoittajina,
pienryhmissä kuin suurissa orkestereissakin. Suuri osa esityksistä oli
valmistettu kansalaisopiston kursseilla.
Maisemakuvia Suomesta 28.3.2017, A-, B-, APU-, AIV-orkesterit
esiintymässä (yht. noin 100 esiintyjää), maksanutta yleisöä 162
hlöä (lisäksi vapaalippulaisia)
Maisemakuvia Suomesta 29.3.2017, A-, B-, APU-, AIV-orkesterit
esiintymässä (yht. noin 100 esiintyjää), maksanutta yleisöä 150
hlöä (lisäksi vapaalippulaisia)
Yksi Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen virallisista Suomi
100 -hankkeista oli Maisemakuvia Suomesta. Konsertit esittelivät

Hankihönkäys-leirin päätöskonsertti Warkaus-salissa 15.1.2017,
yleisöä noin 350 hlöä, esiintymässä leirin ABCD-orkesterit
-

Hankihönkäys-leiri järjestetään perinteisesti alueemme
opistojen ja orkesterien yhteistyönä. Pääsuunnitteluvastuu
leiristä oli Janne Juutilaisella (Varkaus), Marja Ikosella
(Rantasalmi), Erkki Kaukosella (Kuopio) ja Janne Laineella
(Espoo). Rytmimusiikin koulutuksesta vastasivat Petri
Juutilainen ja Miikka Laihonen. Tänä vuonna leirin
yhteydessä nauhoitettiin ja kuvattiin myös musiikkivideo
Janne Ikosen teoksen Suomi 100 – Alkusoittofanfaari.
Tapahtumaan osallistui 49 soittajaa kansalaisopistostamme.
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kuvin, videoin sekä usean orkesterin voimin Rantasalmea.
Kuvamateriaali oli Sampo Luukkaisen, sävellykset Anssi Tikanmäen
ja kapellimestarina toimi Marja Ikonen. Kappaleiden uudet
sovitukset ja valokuvat tekivät konsertista ajankohtaisen –
millaisena satavuotiaan Suomen Rantasalmi esittäytyy juuri nyt?
Kappaleesta Tuusulan moottoritie tehtiin yhteistyössä Rantasalmen
kunnan kanssa myös musiikkivideo, joka löytyy YouTubesta
(Rantasalmi Wind Band – Tuusulan moottoritie).

musiikkiopiston
puhallinorkesterit,
varuskuntasoittokunnan perinneyhdistys.

Mikkelin

Vappukonsertti 1.5.2017, kaikki orkesterit ja kokoonpanot
esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 236 hlöä
Perinteinen Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä
konsertti, jossa esiintyvät kaikki yhdistyksen kokoonpanot, jotka
toimivat myös kansalaisopiston kursseina.
Puhallinmusiikin Yhteispuhallus 6.5.2017 Rantasalmen museon
pihalla: A-, B-, C- ja APU-orkesterit, Varkauden soittokunta ja
Pieksämäen rautatieläisten soittokunta, yleisöä noin 100 hlöä
Yhteispuhallus 6.5.2017 Juvan pikkutorilla: A-orkesteri, Juvan
Puhaltajat ja Puumalan soittokunta, yleisöä noin 80 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdstyksen koordinoima Suomi 100 hanke Yhteispuhallus turuilla ja toreilla kokosi lauantaipäivän
aikana yhteen seitsemän eri orkesteria Etelä- ja Pohjois-Savosta.
Päivän aikana puhallinmusiikin ilosanoma kulki satojen soittajien
voimin ympäri maakuntaa Varkauden, Rantasalmen, Juvan ja
Puumalan kautta päätyen Mikkelin päätöskonserttiin. Tapahtuma
sisälsi yhteensä viisi ilmaista ulkoilmakonserttia ja ne keräsivät
satoja kuuntelijoita. Mukana olivat Varkauden soittokunta,
Pieksämäen
rautatieläisten
soittokunta,
Rantasalmen
puhallinorkesteri, Juvan puhaltajat, Puumalan soittokunta, Mikkelin
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Kotikonsertti palvelutalo Mäntylässä 16.5.2017, orkesterin nuoria
puhaltajia sekä Pentti Tynkkynen, yleisöä noin 40 hlöä
Kotikonsertti palvelutalo Kuuselassa 16.5.2017, orkesterin nuoria
puhaltajia sekä Pentti Tynkkynen, yleisöä noin 40 hlöä
Järvi-Saimaan kansalaisopiston nuoria puhaltajia oli mukana
Rantasalmen
kunnan
Suomi
100
-juhlavuoden
kotikonserttihankkeessa. Konsertteja järjestettiin niin kodeissa,
kartanoissa kuin palvelutaloissakin.

Koululaiskonsertti
Sulkavan
keskuskoululla
esiintymässä Ihmekvintetti, yleisöä noin 100 hlöä

18.5.2017,

Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistyksen
Pyörre-hankkeen
tiimoilta vietiin soitintietoutta puhaltimien osalta myös Rantasalmen
naapuriin Sulkavalle, jossa orkesterin Ihmekvintetti-kokoonpanon
soitinesittelykonsertti sekä soitinkokeilut saavuttivat suuren suosion
koululaisten ja opettajien keskuudessa.
B- ja C-orkesterien konsertti Särkänniemen huvipuistossa
25.5.2017, yleisöä noin 30 hlöä
Nuorempien puhaltajien kevätkauden päätöskonsertti vietiinkin
tällä kertaa Tampereelle, Särkänniemen huvipuistoon. Orkesteria
johti Marja Ikonen ja ohjelmistossa oli Suomi 100 –juhlavuoden
teeman mukaisesti suomalaista puhallinmusiikkia. Mukana olivat
niin vanhat kansanlaulut kuin tuoreet sävellyksetkin. Konsertissa
esitettiin myös vuoden juhlateos Suomi 100 – Alkusoittofanfaari
(säv. Janne Ikonen).

on soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä – esiintymässä niin
leiriläiset kuin opettajatkin. Tänä vuonna kesäleirimatinea 2:ssa
nähtiin myös kaikkien leiriläisten yhteinen kuviomarssi teokseen
Suomi 100 – Alkusoittofanfaari.
Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa 4.8.2017: A-, B- ja Corkesterit esiintymässä, yleisöä 154 hlöä
Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa pääpaino
musiikissa on orkesterisoitossa. Leiriläisiä oli 50 ja henkilökuntaa 13
henkilöä sekä kymmeniä talkoolaisia apuna järjestelyissä.
Konsertissa esiintyivät A-, B- ja C-orkesterit Marja Ikosen ja Miikka
Laihosen johdolla.

Kotikonsertti Wanhassa Taskilassa 27.5.2017, esiintymässä
Aikuisten Viihdeorkesteri, Joonas Asikainen, Miikka Laihonen,
yleisöä noin 40 hlöä
Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikin opiskelijoita oli mukana
Rantasalmen
kunnan
Suomi
100
-juhlavuoden
kotikonserttihankkeessa. Konsertteja järjestettiin niin kodeissa,
kartanoissa kuin palvelutaloissakin.
Kesäleirin matinea 1 Ruusuhovin navetan ylisillä 2.8.2017, yleisöä
noin 70 hlöä
Kesäleirin matinea 2 Ruusuhovin navetan ylisillä ja
kuviomarssikentällä 3.8.2017, yleisöä noin 80 hlöä
Perinteiset orkesterin kesäleirin matineat, jossa pääpaino musiikissa

Kotikonsertti Porosalmella 12.8.2017, esiintymässä Ihmekvintetti,
Hannu Salmenkivi, yleisöä 15 hlöä
Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikin opiskelijoita oli mukana
Rantasalmen
kunnan
Suomi
100
-juhlavuoden
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kotikonserttihankkeessa. Konsertteja järjestettiin niin kodeissa,
kartanoissa kuin palvelutaloissakin.
Koululaiskonsertti Juvan Kukkokoululla keskuskoululla
15.8.2017, esiintymässä Ihmekvintetti, yleisöä 250 hlöä
Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistyksen
Pyörre-hankkeen
tiimoilta vietiin soitintietoutta puhaltimien osalta myös Rantasalmen
naapuriin Juvalle, jossa orkesterin Ihmekvintetti-kokoonpanon
soitinesittelykonsertti sekä soitinkokeilut saavuttivat suuren suosion
koululaisten ja opettajien keskuudessa.
Ruskatröötän päätöskonsertti Lieksassa 8.10.2017, yleisöä
yhteensä noin 450 hlöä
Valtakunnallinen
puhallinmusiikkitapahtuma
Ruskatrööttä
järjestettiin tänä vuonna Lieksassa. Rantasalmen puhallinorkesteri
on osallistunut siihen joka vuosi vuodesta 2003 lähtien ja järjestänyt
tapahtuman kaksi kertaa (2006 ja 2013). Osallistujia oli tänä vuonna
Järvi-Saimaan kansalaisopistosta 28 henkilöä. Kapellimestareina
Ruskatröötässä olivat Dimas Ruiz Santoz, Risto Sojakka, Rasmus
Soini, Raimo Maaranen, Sauli Orbinski, Riikka Pieviläinen sekä Heli
Seppälä sekä teemasovittajana Raine Ampuja

Joulukonsertti Rantasalmen kirkossa, esiintymässä A-, B- ja
Aikuisten puhallinorkesterit sekä kuoroja, yleisöä ja esiintyjiä
yhteensä noin 300 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteri esiintyy vuorovuosin kirkossa
perinteisellä jouluohjelmistolla ja vuorovuosin Tornadossa
svengijoululauluin. Tänä vuonna oli kirkkokonsertin vuoro ja
saimme rantasalmelaisten esiintyjien vieraaksi myös laulajia
Sulkavalta. Kuoroista mukana olivat Sulkavan nais- ja mieskuorot,
Kipakat Akat sekä Rantasalmen Kamarikuoro.
Vuoden 2017 muut esiintymiset ja tapahtumat (30 kpl):
Pappilan loppiaistanssiaiset 5.1.2017: Ihmekvintetti esiintymässä,
yleisöä noin 130 hlöä

Itsenäisyyspäivän konsertti 6.12.2017, A-orkesteri esiintymässä,
yleisöä noin 300 hlöä

Pappilan loppiaisaaton tanssiaiset ovat perinne, jossa Ihmekvintetti
pääsee näyttämään parasta osaamistaan Vanhojen tanssien soitossa.
Tänä vuonna uutuutena oli Suomi 100 – Alkusoittofanfaari, joka sai
kantaesityksensä tässä tilaisuudessa. Suomi 100 – Alkusoittofanfaari
oli Rantasalmen puhallinorkesterin tilausteos rantasalmelaiselta
säveltäjältä Janne Ikoselta. Kaiken kaikkiaan sitä esitettiin vuoden
aikana noin 200 kertaa, mm. maaliskuussa Kuopiossa tasavallan
presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle. Teokseen
kuvattiin tammikuussa myös musiikkivideo 100-vuotiaalle
Suomelle ja sen voi katsella YouTubesta (Suomi 100
Alkusoittofanfaari).

Rantasalmen itsenäisyysjuhlan pääteemana oli tänä vuonna
rantasalmelaisten, nykyisten ja edesmenneiden, säveltäjien musiikki

Etelä-Savon Maakuntaliiton maakuntapäivä Pieksämäellä
7.4.2017, A-orkesteri esiintymässä, yleisöä noin 40 hlöä

Perinteinen isänpäiväkonsertti Tornadossa 10.11.2017 : A-, B- ja
C-orkesterit, Soul System ja koulun bändit, esiintyjiä 80 henkilöä
ja yleisöä 109, talkoolaisia 20 henkilöä, yht. 209 hlöä
Perinteisessä isänpäiväkonsertissa esiintyivät niin kansalaisopiston
opiskelijat kuin koulun oppilaatkin. Orkestereita johtivat
musiikinopettajat Marja Ikonen, Janne Ikonen ja Soila Takanen.
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uusin sovituksin. Juhlapuheen tilaisuudessa piti kirjailija Sirpa
Kähkönen. Juhlan järjesti Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys
yhteistyössä
Rantasalmen
kunnan
ja
Rantasalmen
kappeliseurakunnan kanssa.

Rantasalmen A-puhallinorkesteri esitti otteita Maisemakuvia
Suomesta –produktiosta Pieksämäen Poleenissa Marja Ikosen
johdolla.

Rantasalmen Nuorisoteatterin kauden 2017-2018 huippumusikaaliin
Hairspray. Tanssinopettajana toimi Jyri Numminen ja koreografiat
videoi Joni Ahonen.

SPR:n
140-vuotisjuhla
S-marketilla
esiintymässä, yleisöä noin 40 hlöä

Hääesiintyminen avioliiton siunaamistilaisuudessa Rantasalmen
kirkossa 19.8.2017, A-orkesteri, vieraita noin 100 hlöä

12.5.2017,

Ihmetrio

Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijat esittivät suomalaista
musiikkia Suomen Punaisen Ristin Rantasalmen osaston
vuosijuhlassa.
Soul System Juniorin esiintyminen Rantasalmen
kesänavaustapahtumassa Rinssi-Everstissä 9.6.2017, yleisöä noin
80 hlöä
Soul System Junior esiintyi Miikka Laihosen johdolla Rantasalmen
uudessa kesänavaustapahtumassa.
Lounasmusiikkia Pehtoorin kahvilassa 2.8., esiintymässä
kesäleirin solistit Hannu Salmenkiven säestyksellä, yleisöä noin
25 hlöä
Lounasmusiikkia Pehtoorin kahvilassa 3.8., esiintymässä
kesäleirin solistit Hannu Salmenkiven säestyksellä, yleisöä noin
25 hlöä
Orkesterin kesäleirin yhteydessä järjestettiin tilausesiintymiset
Rantasalmi Golfilla. Mukana oli kaikenikäisia soitonopiskelijoita.
Amaze Me Leader -toimintapäivä Tornadolla 17.8.2017, mukana
kansainvälinen nuorisojoukko, yht. noin 80 hlöä
Olimme mukana XAMKin ja Leaderin kansainvälisessä nuorten
seikkailuleirissä Amaze Me Leader, jossa kansainvälinen
nuorisojoukko selvitti tietään rastilta toiselle ja keräsi samalla
maaseututietoutta Saimaan ympärillä olevista alueista ja
paikkakunnista. Rantasalmen vahvuus – musiikkiteatteri – tuotiin
esille tehtävärastilla, jossa nuoret valmistivat koreografian

A-orkesteri soitti Rantasalmen
siunaamistilaisuuden musiikit.

kirkossa

upeasti

avioliiton

Josi Mikkilän läksiäiset 1.9.2017 Keskuskoulun ruokalassa, Aorkesteri, vieraita noin 100 hlöä
Yksi vuoden mieliinpainuvimmista esiintymisistä oli rehtori Josi
Mikkilän eläkkeellelähtötilaisuus Rantasalmen keskuskoululla. Aorkesteri saapui paikalle marssien ja soitti Josi Mikkilän kunniaksi
Sir Duke ja We Are Family, jotka kuvastivat rehtorin luonnetta ja
sujuvaa yhteispeliä vuosien varrella niin koulun puolella kuin
puhallinorkesterin puheenjohtajanakin.
Taiteiden ilta 1.9.2017 Keskuskoulun kentällä / Wirtaamon
rannassa, puhallinorkesterin kulkue, yleisöä noin 200 hlöä
Taiteiden ilta 1.9.2017 Wirtaamon kahviossa, Nuorisoteatterin
Osta Serenadi -estradi, yleisöä noin 200 hlöä
Taiteiden iltaa suosi sää ja saimme esitettyä kuviomarssin ohjelman
aluksi. Mukana olivat Suomi 100 -henkisesti Sinitakkien marssi,
Maamme-laulu ja Suomi 100 – Alkusoittofanfaari.
Taiteiden ilta jatkui kansalaisopiston osalta sisätiloissa, jossa
järjestettiin Rantasalmen Nuorisoteatterin näyttelijöiden Osta
Serenadi -estradi, jossa säestysvastuu oli tänäkin vuonna musiikin
suunnittelijaopettaja Miikka Laihosella. Taiteiden illassa oli myös
mukana runsaasti opiston muuta henkilökuntaa esittelemässä omia
kurssejaan ja tuomassa opiston ilosanomaa ihmisten ilmoille!
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10.9.2017 musiikit sekä seurakunnan jumalanpalveluksessa että
ulkoilutapahtumassa keräten paljon hyvää palautetta hienoista
virsisäestyksistä ja reippaista ulkoilmamarsseistaan.
Tuubakimalainen Rantasalmella, viisi konserttia (Kerttula,
peruskoulu, lukio, Mäntylä, Kuusela), puhallinorkesteri
organisoi, yleisöä yhteensä noin 420 hlöä
Musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen oli mukana
järjestämässä Tuubakimalaisen (Harri Lidsle, Miikka Kallio)
konsertteja Rantasalmelle kouluihin, varhaiskasvatukseen ja
palvelutaloihin.

Piäkavun partyt 2.9.2017 Savonlinnassa, esiintymässä A-orkesteri,
yleisöä noin 300 hlöä
Savonlinnan Nuorisotoiminnan Tuki ry. järjesti virallisen Suomi 100
-hankkeen Piäkavun Partyt, jossa Olavinkatu suljettiin ja siellä
kaupungin sydämessä tarjottiin erityisesti nuorille suunnattua
ohjelmaa. Tilaisuuden avasi Rantasalmen A-puhallinorkesterin
marssikulkue ja ohjelmisto oli valittu nuoria korvia ajatellen eli
mukana oli hittikappaleita eri aikakausilta.
Piispan vierailu Rantasalmella / Jumalanpalvelus 10.9.2017,
esiintymässä A-orkesteri, yleisöä noin 200 hlöä
Seurakunnan
ulkoilutapahtuma
Apostolin
kyydillä
Rantasalmella, esiintymässä A-orkesteri, yleisöä noin 100 hlöä
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Rantasalmen A-puhallinorkesteri soitti Soila Takasen johdolla

Lukion
musiikkiteatterilinjan
esitys
Talvisalon
yhteishakuiltapäivässä 31.10.2017, yleisöä noin 200 hlöä

Ihmekvintetti 1.12.2017 Osuuspankin Suomi 100 -tilaisuudessa,
noin 25 hlöä

Rantasalmen lukion kanssa yhteistyössä järjestetty esiintyminen
Savonlinnassa
Talvisalon
koulun
yhteishakuiltapäivässä
Savonlinnan seudun yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen.
Esiintymässä Nuorisoteatterilaiset Aada Lyytikäinen, Liina Saahko,
Anna
Innanen
ja
Nuutti
Tossavainen.
Järvi-Saimaan
kansalaisopistosta mukana vt. aluevastaava Janne Ikonen.

Ihmekvintetit 4.12.2017, Suomi 100 -juhlat Mäntylässä,
Kuuselassa ja Vuodeosastolla (3 konserttia), yleisöä yhteensä
noin 100 hlöä

Ihmekvintetti esiintymässä Savonlinnassa Riihisaaressa joulun
avauksessa 25.11.2017, yleisöä noin 50 hlöä
Ihmekvintetti esiintymässä Savonlinnassa Tallisaaressa joulun
avauksessa 25.11.2017, yleisöä noin 80 hlöä
Ihmekvintetti esiintymässä pikkujouluissa Järvisydämessä
28.11.2017, yleisöä noin 60 hlöä
Rantasalmen puhaltajien vaskinen Ihmekvintetti harjoitteli
joululauluohjelmiston,
jota
esitti
menestyksekkäästi
niin
Savonlinnassa kuin Rantasalmellakin. Joulun tunnelmaa vietiin niin
Riihisaaren museoon kuin Olavinlinnan valotaideteoksen äärelle
Tallisaareen. Myös pikkujouluvieraat Järvisydämessä saivat nauttia
kokonaisen setin joulumusiikkia.
Lukion musiikkiteatterilinjan esitys Sulkavan Tulevaisuus! festivaaleilla 28.11.2017, yleisöä noin 30 hlöä
Rantasalmen lukion kanssa yhteistyössä järjestetty esiintyminen
Sulkavan Tulevaisuus! -festivaaleilla. Esiintymässä Aada
Lyytikäinen Rantasalmen Nuorisoteatterista ja säestäjänä JärviSaimaan kansalaisopiston aluevastaava Janne Ikonen.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kolme A-orkesterilaisista koottua
Ihmekvintettiä
harjoitteli
perinteisen
itsenäisyyshenkisen
ohjelmiston, jota esitettiin itsenäisyysjuhlissa Osuuspankin
henkilökunnalle sekä kolmessa eri palvelutalossa Rantasalmella.
Ohjelmiston
harjoituttamisesta
vastasi
musiikin
suunnittelijaopettaja Marja Ikonen.
Rantasalmen sinivalkoiset etkot: B- ja C-orkesterit esiintymässä
Suomi 100 -tilaisuudessa “Etkot kirjastossa” 5.12.2017, yleisöä
noin 50 hlöä
Pienempien
puhaltajien
itsenäisyysjuhlinta
tapahtui
valtakunnallisessa Suomi 100 -tilaisuudessa Rantasalmen kirjastolla.
Orkesterit esittivät perinteistä suomalaista puhallinmusiikkia, kuten
Jean Sibeliuksen Finlandia-hymnin ja Porilaisten marssin. Mukana
oli myös paljon uutta suomalaista, jopa rantasalmelaista,
puhallinmusiikkia. Konsertin päätti Suomi 100 – Alkusoittofanfaari.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea 9.12.2017,
esiintymässä pienryhmiä ja soolosoittajia orkesterin riveistä, Corkesteri, puupuhallinvalmennus, lyömäsoitinvalmennus,
yleisöä ja esiintyjiä yhteensä noin 200 hlöä
Perinteinen joulumatinea lukion joulumyyjäisten yhteydessä toi
jälleen
kaikkein
pienimmät
soittajat
esiintymään:
soitinvalmennusryhmät esiintyivät Marja ja Janne Ikosen johdolla
tilaisuuden aluksi, kuten myös C-puhallinorkesteri. Aikuisten
vaskiyhtye debytoi matineassa ja kuultiin myös paljon soolo- ja
pienryhmäesityksiä.
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Vuoden 2017 leirit (10 kpl):
Hankihönkäys-leiri Varkaudessa 13.–15.1.2017: 49 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu Tornadossa 8.–9.4.2017: 44
osallistujaa
Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa 5.–
9.6.2017: 22 leiriläistä

Vuoden 2017 teatteriesitykset (23 kpl):

Nuorisoteatterin kesäleiri Tornadossa 9.-11.6.2017: 11 leiriläistä

Oliver! 21.4.–13.5.2017, esitykset 13 kpl, yleisöä esityksissä
yhteensä 2183 hlöä

Orkesterien kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa 31.7.–4.8.2017, 50
leiriläistä ja 10 opettajaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu / orkesteri 18.–20.8.2017: 15
osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu / laulut 3.–4.9.2016: 18
osallistujaa
Ruskatrööttä Lieksassa 6.–8.10.2017: 28 osallistujaa
Ranttalin harjoitusviikonloppu 14.–15.10.2017: 18 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 4.-5.11.2017: 18 osallistujaa
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
Aitoossa kesä-heinäkuussa, Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu
lokakuussa, ja Kymi Brass Kouvolassa marraskuussa). Leirien lisäksi
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
opiskelijoita
oli
mukana
avustamassa seutumme muiden oppilaitosten / tahojen
orkestereissa. Syksyllä 2017 jatkui myös Sibelius-Akatemian,
Suomen puhallinorkesteriliiton, Suomen musiikkioppilaitosten
liiton sekä Hamina Tattoon yhteishanke Junior-Tattoo, johon Järvi-

29

Saimaan kansalaisopistosta osallistui kapellimestari Marja Ikonen
(koulutusviikonloppu Haminassa syyskuussa 2017). Lisäksi Marja
Ikonen osallistui Valtakunnallisille Puhallinpäiville Rovaniemellä
maaliskuussa 2017.

Kevään 2017 musikaaliksi saatiin klassikko Oliver!, joka nimensä
mukaisesti perustui Charles Dickensin tarinaan Oliver Twist nimisestä orpopojasta. Lionel Bartin luoma ja Heikki Salon

suomentama eheä kokonaisuus oli menestys sekä taiteellisesti että
tuotannollisesti. Mukana oli yhteensä 44 harrastajaa sekä
Lastenteatteri Ranttalista että Nuorisoteatterista. Musikaalia
esitettiin Tornado-salissa 13 kertaa ja sen näki yhteensä 2183
katsojaa. Ohjauksesta vastasivat Jari Pylväinen ja Iiris Salmela,
laulunopetuksesta Anna-Maija Saari, Saara Silvennoinen ja Soila
Takanen. Koreografiat tekivät Mari Ihanus ja Sarianna Nuutinen.
Kapellimestarina toimi jälleen Marja Ikonen ja äänimiehenä Pekka
Koivunoro. Valot suunnitteli Tuomo Salmela, valoajajinaan Kirsi
Laitinen, Tanja Kiiveri ja Kalle Tikkanen. Puvut suunnitteli ja
valmisti Kati Lätti ja lavastuksesta vastasi perinteisesti Artemia tällä kertaa suunnitteluvastuussa oli Minna Aaltonen.
Yökyöpelit 19.11.–3.12.2017, esitykset 8 kpl, yleisöä esityksissä
yhteensä 1089 hlöä
Syksyllä 2017 Lastenteatteri Ranttali esitti Laura Ruohosen ja AnnaMari Kähärän riemukasta Yökyöpelit-musikaalia 22 harrastajan
voimin. Ohjaajana toimi Iiris Salmela, koreografiksi saatiin Emilia
Palmroos ja musiikista vastasivat Saara Silvennoinen (laulu) ja Marja
Ikonen (orkesteri). Musikaalia esitettiin kahdeksan kertaa ja se näki
1089 katsojaa. Puvustuksen teki Kati Lätti, maskeerauksesta vastasi
Mirva Glumerus, äänitekniikasta Pekka Koivunoro ja valoista
Tuomo Salmela. Lavasteet valmistettiin Henri Paunosen johdolla
Rantasalon koulun lavastuskerhossa ja viimeisteltiin talkoovoimin
Tornadolla. Rekvisiitasta vastasi teatterin puheenjohtaja Päivi
Turkki.

Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Kaunotar ja
Hirviö 9.6.2017, yleisöä 100 hlöä
Nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Guys and Dolls
11.6.2017, yleisöä 35 hlöä
Ranttalin kesäleiri järjestettiin tänä vuonna toista kertaa yhteistyössä
Etelä-Savon musiikkiteatteri- ja oopperayhdistyksen (ESMO ry.)
kanssa. Ja tämän lisäksi ensimmäistä kertaa päätettiin toteuttaa myös
Nuorisoteatterin
kesäleiri.
Leirien
suunnittelusta
vastasi
kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen. Leirin
opettajina toimivat Joonas Asikainen, Eveliina Heinonen ja Jyri
Numminen ja lisäksi leirillä oli mukana yhdistyksen palkkaamia
työntekijöitä avustavissa tehtävissä. Leirit onnistuivat hyvin ja ensi
kesänä 2018 on tarkoituksena järjestää silloinkin kaksi teatterileiriä –
omat leirit lapsille ja nuorille.
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Vuoden 2017 tasosuoritukset (3+4 kpl):
Soittimien
tasosuorituksia
tehtiin
Rantasalmella
taiteen
perusopetuksessa (musiikki) vuonna 2017 kolme kappaletta.
Perustaso 1:n suoritti Peppi Ikonen (piano), perustaso 2:n suoritti
Ronja Ikonen (piano), perustaso 3:n suoritti Anni Mokkila
(käyrätorvi). Musiikin perusteiden 1 suorituksia tehtiin neljä
kappaletta hyväksytysti: Kaarina Kovanen, Laura Juopperi, Emilia
Häkkinen ja Janna-Julia Tilaeus.

Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot
Jyväskylän kesäyliopiston
verkkoluennot.

vuonna

2017

toteuttamat

MANNERHEIM – HULTTIO JA KANSALLISSANKARI
ke 11.1.2017 klo 14.00–16.00 Sulkavan kunnanvirasto.
Luennoitsijana Helsingin yliopiston dosentti Teemu
Keskisarja.
RAIHNAISEN RUUMIIN KIVUT JA KOLOTUKSET
LUISSA JA LIHOISSA
ke 15.2.2017 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Rantasalmen
kunnanvirastot. Luennoitsijana maalaislääkäri Tapani
Kiminkinen.
LÄHIKUVASSA URHO KEKKONEN 1975–1981
ke 22.2.2017 klo 14.00–16.00 Sulkavan kunnanvirasto.
Luennoitsijana toimittaja, tietokirjailija Maarit Tyrkkö.
SOKERIKO MYRKKYÄ TERVEYDELLE?
ke 12.4.2017 klo 14.00–16.00 Rantasalmen kunnanvirasto.
Luennoitsijana
ravitsemustieteen
professori
Mikael
Fogelholm, HY.
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AKTIIVISENA VANHENEMINEN – KEINOJA HYVÄÄN
ELÄMÄÄN
ke 13.9.2017 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Rantasalmen
kunnanvirastot. Luennoitsijana Professori Taina Rantanen
Jyväskylän yliopistosta.
SUOMEN PRESIDENTTIEN PUOLISOT
ke 18.10.2017 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Rantasalmen
kunnanvirastot. Luennoitsijana FM Aava-Leena Kurki.
NANOMATERIAALIT YMPÄRILLÄMME – UHKANA
TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE?
ke 8.11.2017 klo 14.00–16.00 Sulkavan kunnanvirasto.
Luennoitsijana Tutkimusprofessori LKT Kai Savolainen
Työterveyslaitokselta.
SYÖVÄN PELKO ON VIISAUDEN ALKU VAI ONKO?
ke 22.11.2017 klo 14.00–16.00 Juvan kunnanvirasto.
Luennoitsijana Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Vesa
Kataja, KSSHP.

Yleisöluennot
AIKAA OLEELLISEEN -LUENTO
la 21.1.2017 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
Muutos- ja motivaatiovalmentaja, kehittämiskonsultti Niina
Koponen. Valmennuksellinen luento, jossa mm. paneuduttiin
omaa hyvinvointia lisääviin teemoihin, opittiin tunnistamaan

itselle merkityksellisiä asioita sekä hyödyntämään omia
vahvuuksia ja voimavaroja. Järjestettiin yhteistyössä Juvan
kirjaston kanssa.
SUKUTUTKIMUKSEEN LIITTYVÄ LUENTO
Sulkava ke 15.3.2017 klo 18.00–19.30 kunnanvirasto
Rantasalmi ke 29.3.2017 klo 18.00–19.30 kunnanvirasto
Luennoitsijana
Laila
Kalpio.
Luennolla
kerrottiin
sukututkimuksesta ja miten sitä voi tehdä mm. internetin
avulla. Järjestettiin yhteistyössä Savonlinnan seudun
sukututkimusyhdistyksen kanssa.
TAIDERYIJYT
ke 1.2.2017 klo 18.00 Juvan kirjasto. Juvan kirjastolla oli
näytteillä Tapani Sopasen taideryijyt. Järjestettiin yhteistyössä
Juvan kirjaston kanssa.
PARTALAN KAIVAUKSET
la 18.3.2017 klo 13.00 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
Lampuri, kansantieteilijä FM Kirsi Vertainen ja arkeologi FM
Juha Ruohonen. Partalan kaivaukset ovat osa Partalan viisi
vuosisataa-hanketta.
Luennolla
käsiteltiin
Partalan
Kuninkaankartanon maisemissa tehtyjen kaivauksien tuloksia.
Järjestettiin yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
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SUOMEN KOULUTUSHISTORIA
to 27.4.2017 klo 18.00–19.30 Rantasalmen kunnantalo.
Jyväskylän
yliopiston
musiikin
lehtori
FT
Erja
Kosonen. Luennolla käsiteltiin Suomen ja Rantasalmen kouluja koulutushistoriaa. Luennoitsija oli rantasalmelaislähtöinen
Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen lehtori.
LIFE, THE UNIVERSE & EVERYTHING
to 17.8.2017 klo 18.00–19.00 Partalan kuninkaankartano, Juva
Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja. Luento oli osa
Suomi 100 ja Juva 575 -juhlavuoden tapahtumia. Järjestettiin
yhteistyössä Juvan kunnan ja Juvan kirjaston kanssa.
KEHONHUOLTO
ke 27.9.2017 klo 18.00–19.00 Sulkavan kunnanvirasto
la 11.11.2017 klo 12.00–13.00 Juvan kirjasto
OMT fysioterapeutti Arto Torvelainen. Luennolla käsiteltiin
oikeanlaista kehonkäyttöä. Luennon aikana opittiin muun
muassa alaraajan oikeaa linjausta ja kiertokontrollia,
keskivartalon tukea sekä rintakehän ja lapaluun oikeaa
asentoa. Juvalla luento järjestettiin yhteistyössä Juvan kirjaston
kanssa.
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Arto Torvelaisen luento. Kuva: Anne Partanen.

JUVAN 600 VUOTTA
la 23.9.2017 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto. Kunnanjohtaja
Heikki Laukkanen. Järjestettiin yhteistyössä Juvan kirjaston
kanssa.
KARTANOELÄMÄÄ JUVALLA – PARTALAN
HISTORIAA
la 30.9.2017 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto. Lampuri,
kansantieteilijä FM Kirsi Vertainen. Järjestettiin yhteistyössä
Juvan kirjaston kanssa.

"LAULUSTA ME VOIMAA SAAMME, LAULU SYÖMMEN
AUKAISEE!"
la 7.10.2017 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto. Directus cantus
Pertti Laamanen kertoi lauluäänen kehittämisestä ja
harjoittamisesta sekä laulamisesta erilaisissa kuoroissa sekä
yhteislaulun merkityksestä. Järjestettiin yhteistyössä Juvan
kirjaston kanssa.

Tapahtumat

KALEVI HÄMÄLÄINEN – JUVALAINEN
OLYMPIAVOITTAJA
ke 8.11.2017 klo 18.00–19.00 Juvan kirjasto. Opettaja Ari Rautio.
Järjestettiin yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.

Näyttelyt olivat avoinna:

SYRJÄKYLILTÄ OPPIKOULUUN, KURIN JA
KOMMELLUSTEN MYÖTÄ
ti 14.11.2017 klo 18.00–19.00 Juvan kirjasto. Opettaja,
uutispäällikkö Veikko Kilkki. Järjestettiin yhteistyössä Juvan
kirjaston kanssa.
MANNERHEIM-RISTIN RITARIT
to 23.11.2017 klo 18.00–19.30 Juvan kunnanviraston
valtuustosali.
Mannerheim-ristin
ritarien
säätiön
valtuuskunnan jäsen, metsänhoitaja Heikki Lehtonen.
Järjestettiin yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.

KÄDENTAITOMESSUMATKA TAMPEREELLE
su 19.11.2017
KÄDENTAITO- JA TAIDEAINEIDEN
KEVÄTNÄYTTELYT 21.–23.4.2017

pe 21.4. klo 10.00–19.00
la 22.4. klo 10.00–16.00
su 23.4. klo 10.00–16.00
OPISTO ESITTÄYTYI
ma 21.8.2017 klo 9.00–12.00 Juvalla pikkutorilla.
ti 22.8.2017 klo 9.00–12.00 Sulkavan torilla.

POP-UP –TILAISUUDET
Opisto järjesti Pop up-tilaisuuksia läpi vuoden. Pop uptilaisuuksissa opisto kertoi toiminnastaan.
KOKO SUOMI KIITTÄÄ -TILAISUUDET
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi opisto järjesti Koko Suomi
kiittää –tilaisuuksia.
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TAITEIDEN ILTA
pe 1.9.2017 Rantasalmella. Taiteiden illassa oli mahdollisuus
tutustua opiston toimintaan ja tarjontaan sekä ilmoittautua
kursseille. Lisäksi Rantasalmen Puhallinorkesteri ja
Rantasalmen Nuorisoteatteri esiintyivät illan aikana musiikin
suunnittelijaopettajien Marja Ikosen ja Miikka Laihosen
johdolla. Taiteiden illassa oli puhallinorkesterin esitys sekä
sisätiloissa nuorisoteatterin suosittu ”Osta serenadi -estradi”.
MARRASKARONKAT
Sulkavalla Marraskaronkka vietettiin Suomi 100-yhteislaulutilaisuutena su 26.11.2017 klo 15.00.
SUOMI 100 -LAULUT JUVALLA
to 16.2. Koikkalan seurakuntasali (virret
pe 17.3. Kuosmalan koulu (poplaulut)
la 12.8. Pattoin museoalue (kansanlaulut)
pe 22.9. Paatelan koulu (vanha tanssimusiikki)
to 16.11. Vuorenmaan seurakuntakoti (koululaulut)
Laulattajina/säestäjinä toimivat kansalaisopiston musiikin
opettajat.

35

Laatu- ja kehittämishanke 2017–2018
Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai Opetushallitukselta
laatu- ja kehittämisrahaa vuosille 2017–2018 yhteensä
12 000 € toiminnan pedagogisen kehittämiseen. Opisto
järjesti henkilöstölleen senioripedagogiikkaan liittyviä
koulutuksia syksyllä 2017. Koulutuksissa kouluttajana toimi
YTL Seija Okulov Itä-Suomen yliopistosta. Koulutusten aikana
pohdittiin sitä, mitä osallisuuden huomioiminen ja
edistäminen tarkoittivat käytännön toimina ikääntyvien
oppimisen tukemisessa. Osaamistavoitteena oli koulutusten
kautta ymmärtää, mitä sosiaalipedagogiikka ja sen eri
elementit tarkoittavat oppimisen kannalta ja erityisesti
seniorioppijoiden kohdalla.
Senioripedagogiikkaan liittyvät koulutukset syksy 2017:
Pe 29.9.2017 klo 14.30–17.00.
Teema: Sosiaalipedagogisen ajattelun perusta.
Pe 10.11.2017 klo 14.30–17.00
Teema: Osallisuus ja yhteisöllisyys ikääntyvän oppijan
näkökulmasta.

Erasmus+ -hanke
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on mukana Sisä-Savon
kansalaisopiston sekä Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopiston
kanssa Erasmus+-hankkeessa.
Aikuiskoulutuksen liikkuvuustuen avulla tuetaan kunkin
kansalaisopiston
henkilökunnan
osallistumista
eurooppalaisille
kursseille.
Kansainvälisten
kurssien
tavoitteena
on
kehittää
opetuksen
laatua,
antaa
mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen sekä
tutustua eri maiden opettamisen kulttuureihin.
Sydän tekee hyvää -liikuntapilottihanke
Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteutti Sydän tekee hyvää –
liikuntapilottihankkeen yhteistyössä Juvan Sydänyhdistyksen
kanssa syksyllä 2017. Liikuntakurssiin liittyi Juvan
Sydänyhdistyksen edustajien tekemät mittaukset kurssin
alussa ja lopussa. Kurssin aikana terveyttä ylläpidettiin ja
kuntoa kohotettiin eri liikuntamuotojen avulla.
Opintoseteliavustus
Kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta vuodelle 2017
yhteensä 7 250 €. Avustusta käytettiin alentamaan tiettyjen
kurssien kurssihintaa tai asiakas sai 30 €:n alennuksen
valitsemastaan kurssista. Vuonna 2017 opintoseteleitä
myönnettiin seuraaville kohderyhmille:

●
●
●
●

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

Vuonna 2017 opintosetelillä tuetut kurssit:
1101228 Erityisryhmien musiikki
1101321 Erityisryhmien musiikki
1101412 Erityisryhmien musiikki
1104305 Erityisryhmien käsityöt
2198400 Kevyesti keskellä päivää
3401200 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
3401201 Hiiri haltuun, jatko
3401302 Hiiri haltuun – senioreiden tietotekniikka, alkeet
3401303 Hiiri haltuun – senioreiden tietotekniikka, jatko
3401401 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
3401402 Hiiri haltuun, jatko
8301315 Erityisryhmien liikunta

Kansalaisopiston neuvottelukunta
Järvi-Saimaan kansalaisopisto sai uuden kansalaisopiston
neuvottelukunnan jäsenistön. Neuvottelukunta kokoontui
kolme kertaa vuoden 2017 aikana. Juvalla 23.5.2017 pidetyssä
kokouksessa neuvottelukunta antoi lausunnon lukuvuoden
2017–2018
opinto-ohjelmasta
sekä
laati
esityksen
kurssimaksuista
Sulkavan
peruspalvelulautakunnalle.
Seuraava
kokous
pidettiin
Juvalla
31.8.2017
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opettajainkokouksen yhteydessä, jossa uusi neuvottelukunta
kävi esittäytymässä. Syksyn aikana neuvottelukunta
kokoontui 10.10.2017 Sulkavalla, jossa se antoi lausunnon
opiston talousarviosta vuodelle 2018.

Palautetta kansalaisopisto-opintojen merkityksestä ja/tai
hyödystä vuodelta 2017
-

Kansalaisopiston neuvottelukunnan jäsenet:
Sulkava:
Vesa Ahonen, Taina Huiskonen ja Hannamari Tiainen
Juva:
Mervi Heinonen, Marja Huurinainen ja Ari Rautio
(puheenjohtaja)
Rantasalmi:
Vili Huupponen, Auvo Kokkonen ja Tiina Tilaèus

-

Kansalaisopiston neuvottelukunta esittäytymässä 31.8.2017 pidetyssä
opettajainkokouksessa. Kuva: Anne Partanen.
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Kansalaisopiston järjestämät opinnot ovat tärkeä
palvelujen tarjontamuoto maaseudulla. Vastaavien
opintojen pariin lähikaupunkeihin olisi turhan pitkä
matka
varsinkin
työpäivän
jälkeen.
Hyvin
todennäköisesti jäisi tämäkin harrastus väliin tuolloin.
Sivistys, virkistys, sosiaaliset kontaktit.
Ihanaa kun on tällainen mahdollisuus ja edullinen
harrastus.
Ihan hyödyllistä muistin virkistystä ja aktivointia.
Aktivoi aivotoimintaa.
Eläkeläisille uuden oppimisen paikka. Kurssilla
käyminen virkistää sekä aivoja että mieltä.
Tärkeä sosiaalisille kontakteille.
Mistä muualta saisi näin edullisesti opetusta uusista
käsityötekniikoista?
Sosiaaliset kontaktit lisääntyivät.
Kansalaisopiston kursseja voi suositella kaikille ikään ja
sukupuoleen katsomatta.
Hyviä ja mielenkiintoisia matkoja ja retkiä.
Edullista opiskelua, mukava lisä vapaa-aikaan.
Merkitystä ihmisten väliselle kanssakäymiselle.
Opisto antaa" matalan kynnyksen" mahdollisuuksia
kokeilla erilaisia uusia asioita. Ehdottoman tärkeää
etenkin näin haja-asutusalueella.
Tosi tärkeää, että on tähän mahdollisuus.
Vapaan sivistystyön tarjoamat mahdollisuudet aikuisena
opiskeluun on hyvin tärkeää, omalla paikkakunnalla,

-

-

-

-

-

eikä ole pitkä matka.
Näin ikäihmisenä pidän erittäin tärkeänä, että
järjestetään harrastusmahdollisuuksia. Harrastaa voi
tietenkin yksinkin, mutta ryhmässä on jopa kannustava
vaikutus.
Harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen eläkeiässä.
Opiskellaan mukavassa ilmapiirissä omaksi iloksemme.
Opisto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia harrastaa ja
hyödyntää arjen taitoja, mielenkiintoja ja antaa virikkeitä
moneen suuntaan.
Kurssit olivat tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia.
Hyvää liikuntaa ja seuraa, sosiaalinen juttu.
Pitää kylän vireänä.
Kunto nousee/tärkeää, hulvaton ryhmähenki antaa
voimaa yksinäiseen arkeen.
Musiikkiopetus Rantasalmella on erittäin korkealla
tasolla.
Antaa mahdollisuuden kehittyä.
Vähävaraiselle ja luovuudesta intonsa saavalle
ensiarvoista kaikki aivoja ruokkivat, etenkin uudet asiat.
Erittäin tärkeä "henkireikä" erikoisesti vähän liikkuville,
liikuntarajoitteisille eläkeläisille.
Vaikka itse en olekaan osallistunut kovin moniin
kursseihin, niin tiedän ihmisiä, joille kurssit ovat aivan
"henki ja elämä." Heidän sosiaalinen elämänsä voisi
romahtaa ilman kursseja.
Tärkeää sosiaalisten kontaktien vuoksi, antaa sisältöä
eläkeläisen elämään. Oppii aina uutta ja pitää mielen
virkeänä.
Opistolla suuri merkitys kuntalaisille.

-

Erittäin hyvä tarjonta Sulkavalla, kohtuulliset hinnat,
osallistuminen halukkaille helppoa.
Erittäin
hyödyllistä
ja
samalla
sosiaalinen
kanssakäyminen lisääntyy.

Ilmoittautumaan tulossa Juvan kunnanvirastolla. Kuva: Anne Partanen.
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