Toimintakertomus 2018

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO
Sulkava Juva Rantasalmi

Järvi-Saimaan kansalaisopiston koulutustehtävä
Opiston koulutustehtävänä on edistää alueensa kaikkien
väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja
arjessa selviytymistä. Koulutuksessa painottuvat taide- ja
taitoaineet, terveyttä edistävät opinnot, kielet, tietoteknisiä
valmiuksia sekä muita kansalaisvalmiuksia, että alueen
elinvoimaisuutta
annetaan

edistävät

myös

taiteen

aineet.

Rantasalmen

perusopetusta

alueella

musiikissa

ja

teatteritaiteessa.

Toiminta pähkinänkuoressa 2018
Järvi-Saimaan

kansalaisopistossa

vuosi

2018

oli

tapahtumarikas. Muutoksia tapahtui sekä henkilöstön että
tilojen osalta. Rantasalmen musiikin suunnittelijaopettaja ja

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön

aluevastaava

oppilaitos toimialueensa Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen

kansalaisopiston palvelukseen ja hänen työtään tuli jatkamaan

asukkaille. Opisto järjestää toiminta-alueellaan monipuolista ja

Janne Ikonen. Lisäksi määräaikaisia tuntiopettajia vaihtui

hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-, kulttuuri- ja

erityisesti musiikin ja liikunnan saralla. Henkilövaihdosten

harrastustoimintaa.

lisäksi opetustiloissa tapahtui paljon muutoksia, esimerkiksi

Lisäksi

opisto

toteuttaa

ammatillista

lisäkoulutusta ja ostopalvelu- ja projektitoimintaa.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston visiona on olla elinvoimainen
ja innovatiivinen työ- ja oppimisympäristö.

Rantasalmella

Miikka

Laihonen

Kellarigallerian

ja

siirtyi

Oskarin

Hankasalmen

tilamuutokset

remonttien myötä. Lisäksi Järvi-Saimaan kansalaisopisto otti
Rantasalmella syksyllä 2018 käyttöönsä uudet Taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelmat, joiden valmistelu oli
tapahtunut pääosin kevään 2018 aikana.
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Yli 90 ammattitaitoisen tuntiopettajan voimin tavoitettiin 6 570

kokoonpanot, karaokekurssilaiset, yhtyelaulukurssilaiset ja eri

kurssilaista,

toimipisteiden Erityisryhmien musiikki -kurssit jalkautuivat

joille

tarjottiin

opetusta

musiikissa,

näyttämötaiteissa, kuvataiteissa, käden taidoissa, kielissä,

kuntien

tanssissa,

vuodeosastoille ja kehitysvammaisten palvelutaloihin.

liikunnassa,

kirjallisuudessa,

kulttuurissa,

historiassa, tietotekniikassa ja terveydenhuollossa. JärviSaimaan kansalaisopisto tarjosi Jyväskylän kesäyliopiston
välittämiä

Ikääntyvien

yliopiston

verkkoluentoja

useista

mielenkiintoisista aiheista ja teemoista. Yhteistyössä mm.
Juvan Rotareiden ja Toenperän kirjaston kanssa toteutetut
yleisöluennot mahdollistivat monien uusien mielenkiintoisten
teemojen tarjoamisen kuntalaisille.
Järvi-Saimaan

kansalaisopisto

koulutuksellisen

vanhusten

asumisyksiköihin,

terveyskeskusten

Rantasalmen toimipisteen vahvuutena on musiikki ja teatteri,
minkä lisäksi eri toimipisteissä toteutettavat tanssi- ja
liikuntakurssit ovat olleet erityisen suosittuja, kuten K-Pop
tanssikurssit. Läpi lukuvuoden kestävien kurssien lisäksi
kansalaisopisto on tarjonnut useita lyhytkursseja. JärviSaimaan kansalaisopisto järjesti myös yrityksille ja yhdistyksille
erilaisia kursseja, joista esimerkkeinä Rantasalmella järjestetyt

noudattaa

tasa-arvon

toiminnassaan

periaatetta.

Yhtenä

ensiapukurssit

sekä

järjestyksenvalvojan

peruskurssi.

Kuluneen vuoden aikana kansalaisopisto on ollut mukana

koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien asukkaiden

järjestämässä

hyvinvointia ja osallisuutta. Edelliset toiminnan näkökulmat

Rantasalmen eläkeläisjärjestöjen tarpeisiin. Rantasalmella

näkyvät siinä, että kansalaisopiston kurssitoimintaa ja ryhmiä

alkoi

on kirkonkylien lisäksi kuntien sivukylillä. Kansalaisopiston

kurssi Rantasalmen lukiossa.

opetus-

ja

tapahtumatarjonnat

eivät

rajoitu

pelkästään

kunnantaloilla, opistotaloilla tai keskuskouluilla sijaitseviin
opetustiloihin,
musiikkitarjonta

vaan
sekä

esimerkiksi

Sulkavalla

Rantasalmen

ja

Juvalla

puhallinorkesterin

useita

kansalaisopiston

luentoja

ja

järjestämänä

kursseja

Juvan

ja

Kulttuurintuottamisen

Jotta kansalaisopiston toiminta toteuttaisi koulutustehtäväänsä
ja

omalla

elinvoimaisuudellaan

elinvoimaisuutta,

on

edistäisi

kansalaisopiston

alueensa

pidettävä

kiinni

vahvuuksistaan, joita on hyväksi todettu henkilöstö ja
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opettajakunta

sekä

toiminnan

suunnittelu.

Kurssien

ja

talouden

suunnittelussa

huolellinen

Kansalaisopiston toiminta lukuina 2018

Järvi-Saimaan

kansalaisopisto on pystynyt reagoimaan toiveisiin, kysyntään

Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

2 588

6 334

3 553

12 475

Toteutuneiden
valtionosuustuntien määrä

3 032,29 t

4 788,66 t

4 528,32 t

12 349 t

Muu kuin
valtionosuuteen
oikeutettava
opetus

29 t

34 t

80 t

143 t

Kurssien määrä,
kaikki opetus

136

224

178

538

Kurssilaisten
määrä, kaikki
opetus (brutto)

1 525

2 800

2 245

6 570

Opiskelijat
(netto)

427

930

554

2 061*

N = 336

N = 667

N = 428

N = 1 554

M = 91

M = 263

M = 126

M = 507

16,49 %

14,68 %

15,59 %

16,52 %

ja resursseihin hyvin ja niin kansalaisopisto aikoo tehdä

Kuntien
asukasluvut

jatkossakin.

1.1.2018

Järvi-Saimaan

kansalaisopisto

on

mukana

tuottamassa kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita Sulkavalla,
Juvalla

ja

Rantasalmella

yhteistyössä

kuntien

muiden

toimijoiden kanssa. Kansalaisopiston toiminta ja henkilöstö
näkyvät ja kuuluvat säännöllisesti kuntalaisten arjessa.
Kuntalaiset

ovat

löytäneet

tiensä

Järvi-Saimaan

kansalaisopiston järjestämille kursseille ja tilaisuuksiin – jopa
maakuntarajojen yli!

Netto-opiskelijat
asukasluvusta

* Kotikunta muu kuin Sulkava, Juva tai Rantasalmi = 150. Nämä on lisätty nettoopiskelijoiden kokonaismäärään.

Taulukko 1. Toiminta Järvi-Saimaan kansalaisopiston toimintaalueella vuonna 2018.
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Järvi-Saimaan kansalaisopistolle myönnettyjen laskennallisten
valtionosuustuntien kokonaismäärä oli vuonna 2018 yhteensä
8 797 tuntia. Edellisvuodesta vähennystä oli 149 tuntia. Tästä
johtuen opistolle myönnetty valtionosuus pieneni vuodesta
2017 verrattuna vuoteen 2018 yhteensä 2 729 €.
Kansalaisopisto toteutti koulutustehtäväänsä monipuolisesti ja
tarjosi opiston toiminta-alueen kuntalaisille opetusta 12 349
valtionosuustuntia (tuntikiintiö 13 050 tuntia). Toiminnallisesti
kansalaisopisto toteutti 82 tuntia ja 16 kurssia vähemmän
edellisvuoteen 2017 verrattuna.

Opiskelijamäärä
Koska
kursseja
toteutettiin
vähemmän,
näkyi
se
opiskelijamäärän vähenemisenä. Opiskelijoiden bruttomäärä
laski 411 opiskelijalla. Vuoteen 2017 verrattuna nettoopiskelijoiden kokonaismäärä laski 120 opiskelijalla.
Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia.
Edellisestä huolimatta kansalaisopiston toimialueella noin 16 %
kuntalaisista opiskeli ja harrasti opistossa ja/tai kävi opiston
järjestämissä tapahtumissa.

Kuvio
1.
Netto-opiskelijoiden
kansalaisopistossa vuonna 2018.

ikäjakauma

Järvi-Saimaan
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Henkilöstö
Opistossa työskenteli vuonna 2018 vakituista henkilöstöä 6,8
henkilötyövuotta ja 97 tuntiopettajaa, joista kuusi opetti viikossa
yli 16 tuntia. Rehtori käy kerran vuodessa vakituisen
henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Vuonna 2018
kehityskeskustelut toteutettiin elokuussa.

Kansalaisopiston tuntimäärä ja kurssien kokonaismäärä
Kansalaisopisto suunnittelee enemmän kursseja vuosittain
kuin niitä toteutuu. Sulkavalla suunniteltiin opetusta 578 tuntia,
jotka eivät toteutuneet. Juvalla suunniteltiin 915 tuntia ja
Rantasalmella 577 tuntia, jotka jäivät toteutumatta. Sen sijaan
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa toteutui yhteensä 538
kurssia eli yhteensä 12 349 tuntia. Muita kuin valtionosuuteen
oikeuttavan opetuksen kursseja tuotettiin yhteensä 143 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 kansalaisopisto toteuttaa taiteen
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.
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Toimialue

Vuonna 2017

Vuonna 2018

Sulkava

145

136

Juva

237

224

Rantasalmi

172

178

Yhteensä

554

538

Taulukko 2. Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssimäärät vuosina
2017 ja 2018.

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

Koulutusala

Vuonna 2017

Vuonna 2018

Kädentaidot ja taideaineet
Teksti ja valokuvat: Merja Heikkinen

Musiikki

4 163 t

4 343 t

Käden taidot

3 930 t

3 951 t

Tanssi ja liikunta

1 662 t

1 744 t

Kielet

782 t

684 t

Kuvataiteet ja muotoilu

546 t

453 t

Tieto- ja
viestintätekniikka

378 t

194 t

Lukion musiikkiteatteri ja
studiotekniikka

475 t

525 t

Esittävä taide ja
kirjallisuus

449 t

367 t

Psykologia ja kasvatus

38 t

62 t

Terveydenhuolto, terveys

49 t

41 t

Taulukko 3. Järvi-Saimaan kansalaisopiston
kokonaismäärät vuosina 2017 ja 2018.

Vuosi 2018 alkoi 2.–6.1.2018 Tuotteita lampaantaljasta
kurssilla, joka pidettiin Sulkavan opistotalolla. Opiskelijoita tuli
eri puolilta lähipaikkakuntia, ei vain Järvi-Saimaan
kansalaisopiston toimialueelta. Ensimmäisen kerran kurssi oli
vuosi aikaisemmin, mutta tänäkin vuonna kurssille oli kysyntää.
Alkuunsa kurssi tuli tarjontaan alueemme lampureiden
toivomuksesta. Varsinainen kansalaisopiston opetus alkoi
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa 8.1.2018. Kevään kurssit oli
jo suunniteltu yhtä aikaa syksyn 2017 kurssien kanssa. Suurin
osa kursseista oli suunniteltu syksystä kevääseen jatkuviksi
kursseiksi. Joitakin kursseja oli lyhytkursseina vain
kevätlukukaudella 2018. Syksyn 2018 tunnit suunniteltiin
opinto-oppaaseen lukuvuoden 2018–2019 ajanjaksolle. Osa
kursseista, jotka alkoivat syksyllä, jatkuvat vielä kevään 2019
puolelle, osa oli suunniteltu syksyn 2018 aikana pidettäviksi.

opetustuntien
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Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttelyt olivat neljässä
paikassa kansalaisopistomme alueella. Sulkavalla, Juvalla ja
Rantasalmella näyttely pidettiin 20.–22.4.2018 ja Lohilahdella
perinteiseen tapaan 1.5.2018. Näyttelyt olivat Sulkavalla
Työväentalolla ja Lohilahden koululla, Juvalla Opistotalolla ja
Rantasalmella Kellarigalleriassa. Näyttelyissä oli lukuvuoden
aikana eri kursseilla valmistuneita töitä kaikkien vierailijoiden
ihasteltavana.
Sulkavan Rauhanniemen kotiseutumuseolla oli perinnepäivä
21.7.2018. Päivän ohjelmassa mm. esiteltiin useita erilaisia
perinteisiä työtapoja niin kädentaidoista kuin maatilanhoidosta.
Kansalaisopiston edustajina paikalla olivat Anne Reponen
huovuttajana ja Merja Heikkinen lautanauhan kutojana.

tuo oman panoksensa kurssitarjontaan opettamalla uuden
asian muille kurssilaisille. Kurssilaiset ovat eri puolilta Suomea.
Kuvissa on eko-painantaa nahkapaperille.
Toritapahtuma järjestettiin Sulkavan torilla kunnanviraston
edustalla 15.8.2018 ja Juvan Vesiliikuntakeskus Sampolassa
kansalaisopisto oli mukana järjestöjen yhteistilaisuudessa
16.8.2018. Tapahtumissa oli musiikkiesityksiä ja kädentaitojen
esittelyä kahvittelun lomassa.
8.–9.8.2018 pidettiin Uusia tuulia reaktiiviväreillä -kurssi sekä
Tilkkuterveiset 20.–21.8.2018 Juvan Opistotalolla. Molemmat
kurssit olivat kädentaitojen opettajille suunnattuja.

Syyskauden aloitti kurssi Tieto ja Taito kiertoon. Se on
kädentaitojen opettajille suunnattu kurssi, jonne kukin opettaja
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31.8.2018 oli Rantasalmella Taiteiden ilta -tapahtuma, jossa
kädentaitojen opettajat olivat Oskarin tiloissa esittelemässä
tulevan vuoden opetustarjontaa.
Syyslukukauden opetus alkoi Sulkavalla jo 8.–9.9.2018
pidetyllä kehräyskurssilla. Maanantaina 10.9.2018 alkoi
opiston viikko-opetus varmoilla kestosuosikkikursseilla ja
muutamalla uudella. Vakiokurssit käynnistyivät hyvin ja
saimme pitää antoisan syyslukukauden kädentaitojen ja
taideaineiden opetuksessa. Joitakin kursseja jouduttiin
perumaan osallistujien vähyyden vuoksi, mutta pääpiirteittäin
kurssit käynnistyivät hyvin.
18.11.2018 käytiin Tampereella Suomen kädentaitomessuilla
katselemassa uusia ideoita ja Suomen taitavia kädentaitajia.
Lähtö oli klo 6.30 aamulla ja kotona oltiin illalla klo 22 jälkeen.
Syksyn viimeiset kurssit pidettiin viikolla 50.
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Liikunta
Järvi-Saimaan
kansalaisopisto
jatkoi
panostamistaan
erityisesti kuntalaisten hyvinvointiin vuonna 2018. Tämä näkyi
kansalaisopiston toiminnassa hyvinvointiin liittyvien luentojen
ja kurssien runsaana tarjontana. Tästä on hyvänä esimerkkinä
Mikä kunto, eläkeläinen? -kurssi, mikä sai suuren suosion
osakseen.
Kurssi
toteutettiin
Juvalla
syksyn 2018 aikana. Kurssin
alussa kurssilaisille suoritettiin
testaukset
UKK-instituutin
ikääntyvän terveyskuntotestistöllä. Kurssin aikana terveyttä
ylläpidettiin
ja
kuntoa
kohotettiin eri liikuntamuotojen
avulla. Kurssin ohjaajana toimi fysioterapeutti (YAMK) Ritva
Hänninen.
Lapsille ja nuorille tarjottiin uutuutena
Cheerleading -kurssit Juvalla ja Sulkavalla.

Showtanssi- ja

Tieto- ja viestintätekniikka
Kansalaisopisto
toteutti
toimintavuoden
aikana
eri
toimipisteissä Atk-klinikoita, joissa kansalaisopiston tieto- ja
viestintätekniikan
opettaja
Markku
Lybeck
opasti
henkilökohtaisesti kutakin asiakasta noin puolen tunnin ajan
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käyttöön liittyvissä
pulmatilanteissa.

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

Kielet
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskeltiin vuonna 2018
monia eri kieliä. Ylivoimaisesti eniten kielistä opiskeltiin 10
kurssin verran englantia (222 tuntia) ja 11 kurssin verran
venäjää (236 tuntia). Englannin tunneille osallistui 81
kurssilaista ja venäjän tunneille 66 opiskelijaa. Englannin ja
venäjän kielten ohella opistossa opiskeltiin suomea, italiaa,
espanjaa ja kreikkaa 10 kurssin verran. Pääosa kieliä
opiskelevista kurssilaisista oli naisia eli kaiken kaikkiaan 136
henkilöä.

Esittävä taide/teatteri
Järvi-Saimaan kansalaisopiston näytelmäpiirit ja kesäteatterit
toimivat aktiivisesti. Sulkavalla Kaartilankosken näytelmäpiiri
kokoontui Tuomo Salmelan ohjauksessa. Näytelmäpiiri toteutti
Markku Hattulan kirjoittaman näytelmän Maksettu rakkaus.
Tuusmäen kesäteatteri valmisteli Neil Hardwickin ja Jussi
Tuomisen käsikirjoittaman näytelmän Tankki täyteen (kuvat
Panu Hynninen).
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Rantasalmella Teatteri Veeniks toteutti Iiris Tuomo Salmelan
kirjoittaman Carmen Automiehet -sketsinäytelmän. Juvalla
Teatteriryhmä Irtonaiset tarttui Erkki Teittisen käsikirjoittamaan
näytelmään Mieskuiskaaja.

Musiikki Sulkavalla ja Juvalla
Teksti ja kuvat: Oiva Auvinen
Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikkitoimintaa on viety
eteenpäin kansalaisopiston kehityssuunnitelman mukaisesti.
Toiminnassa tärkeinä elementteinä ovat olleet jatkuvuus ja
kokeilu. Musiikinopetuksessa oli tarjolla uusia kursseja, joista
osa
ei
kuitenkaan
toteutunut.
Uusina
kursseina
opetusohjelmaan tulivat Ukulele (op. Liisa Väisänen),
Musiikinteoriaa nuorille pianisteille (op. Oiva Auvinen),
Jousiyhtye
(op.
Anu
Jussinniemi),
Musiikinteoriaa
harmonikansoittajille (op. Oiva Auvinen), Nuorten bändi (op.
Janne Järvensivu) ja Kaiken kansan laulajaiset (op. Liisa
Väisänen).
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Suomi 100 -juhlavuoden myötä tulivat musiikkitoimintaan
mukaan yhteislaulutilaisuudet. Juvalla laulettiin sävelmiä
helteisessä säässä kansanlauluista tanssimusiikkiin Gottlundin
tuvalla 11.8.2018 Anu Jussinniemen, Liisa Väisäsen ja Oiva
Auvisen säestäminä.

Kansalaisopiston laitoksiin – Juvalla Kuharanta, Koivulan
palvelukoti, Savoset Juva, Tirrolantien ryhmäkoti sekä
Sulkavalla Kissankello ja Päiväkeskus - suunnatut
musiikkiryhmät ovat saaneet paljon positiivista palautetta.
Musiikki aktivoi ja tuo mieliin muistoja elämänkaaren eri
vaiheista.
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Kansalaisopiston musiikinopiskelijat ja opettajat esiintyivät
useissa tilaisuuksissa Sulkavalla ja Juvalla. Sulkavalla
koulukeskuksessa pidettiin suuri solistikonsertti 15.4.2018.
Säestäjänä toimi vahvistettu Tehomela-yhtye Sulkavalta.
Toukosointuja tapahtumassa oli neljän tunnin pop up -konsertti
Juvan ABC:llä 20.4.2018. Ohjelmassa lauluyhtyeitä ja solisteja
Sulkavalta ja Juvalta. Säestävänä orkesterina oli vahvistettu
Aikuisten bändi Juvalta. Karaokekurssilaiset järjestivät
opettajansa Rauni Tietäväisen johdolla Wappuetkot entisen
ammattiopiston liikuntasalissa 28.4.2018.

Anu Jussinniemen viuluoppilaat ja Stemmaajat esiintyivät
Sulkavan
seurakunnan
järjestämässä
Syntymäpäivätapahtumassa Sulkavalla 6.5.2018.
Marraskaronkat vietettiin Juvalla ja Sulkavalla uusissa
muodoissa. Juvalla järjestettiin Toimintatalolla jouluinen
yhteislaulutilaisuus 30.11.2018 ja samana iltana Juvan
joulukadun avajaisissa jouluisen musiikkitunnelman loi
perinteiseen tapaan opiston Puhallinyhtye (Juvan Puhaltajat).
Sulkavalla Anu Jussinniemi ja Oiva Auvinen musisoivat ja
laulattivat lapsia Touhulan päiväkodissa ja pitivät juonnetun
konsertin Kissankellossa.
Kansalaisopiston musiikkitoimintaa on kehitetty vuosi vuodelta
eteenpäin. On ollut ilahduttavaa huomata opiston
kehityssuunnitelman
toteutuminen
käytännössä.
Opiskelijoiden taitotaso ja harrastuneisuus on kasvanut. Osa
opiskelijoista ja kokoonpanoista pystyy myös tarvittaessa
esiintymään itsenäisesti.
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(Espoo). Rytmimusiikin koulutuksesta vastasivat Petri
Juutilainen ja Janne Ikonen. Orkesterimme leireilivät 40
osallistujan voimin Varkaudessa, jossa kapellimestareina
olivat Marzi Nyman, Rasmus Soini, Arrigo Christian Blom ja
Sanna Vuorinen.

Rantasalmen musiikkitoiminta
Teksti: Marja Ikonen
Valokuvat: Sampo Luukkainen

Euromusa eli Musiikkia kellon ympäri 10.2.2018 klo 10–22:
kaikki kokoonpanot esiintymässä, yleisöä 240 hlöä ja
esiintyjiä 225 hlöä, talkoolaisia 26 hlöä, yhteensä 491 hlöä
-

Euromusa
on
perinteinen
Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä tapahtuma, jossa
kansalaisopiston opiskelijoita esiintyy niin soolosoittajina,
pienryhmissä kuin suurissa orkestereissakin. Päivän aikana
kuultiin satoja musiikkiesityksiä. Suuri osa esityksistä oli
valmistettu kansalaisopiston kursseilla. Tapahtuman
suunnitteluvastuu on musiikin suunnittelijaopettaja Marja
Ikosella.

B- ja C-orkesterien koululaiskonsertti Pirkanmaan
musiikkiopiston orkesterin Windus II kanssa 23.4.2018,
yleisöä 170 hlöä, esiintyjiä 80 hlöä

Vuoden 2018 konsertit (20 kpl):
Hankihönkäys-leirin päätöskonsertti Warkaus-salissa
21.1.2018, yleisöä noin 300 hlöä, esiintymässä leirin
ABCD-orkesterit
-
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Hankihönkäys-leiri järjestetään perinteisesti alueemme
opistojen ja orkesterien yhteistyönä. Pääsuunnitteluvastuu
leiristä oli Janne Juutilaisella (Varkaus), Marja Ikosella
(Rantasalmi), Erkki Kaukosella (Kuopio) ja Janne Laineella

Bja
C-orkesterien
yleisökonsertti
Pirkanmaan
musiikkiopiston orkesterin Windus II kanssa 23.4.2018,
yleisöä 50 hlöä, esiintyjiä 80 hlöä
-

Saimme vieraiksemme Pirkanmaan musiikkiopiston
Windus II -puhallinorkesterin, jonka kanssa järjestimme
kaksi yhteiskonserttia Rantasalon koululla. Ohjelmassa oli
myös tutustumista Putkisalon kartanoon sekä Hairspraymusikaaliesityksen
seuraamista.
Rantasalmen
puhallinorkesteri
tekee
aktiivisesti
yhteistyötä
valtakunnallisesti ja muiden orkesterien kanssa ja tämä
yhteisesiintyminen on upea esimerkki siitä.

Vappukonsertti 1.5.2018, kaikki orkesterit ja kokoonpanot
esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 220 hlöä
-

Perinteinen Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen
järjestämä konsertti, jossa esiintyvät kaikki yhdistyksen
kokoonpanot, jotka toimivat myös kansalaisopiston
kursseina. Konsertti sisältää aina yllätyksellisiä elementtejä
ja
riemukasta
vapputunnelmaa.
Tapahtuman
suunnitteluvastuu on musiikin suunnittelijaopettaja Marja
Ikosella, apuna muut kapellimestarit ja yhdistyksen
talkooväki.

Aikuisten
Viihdeorkesterin
26.5.2018, yleisöä 73 hlöä
-

15-vuotisjuhlakonsertti

Rantasalmen puhallinorkesterin Aikuisten Viihdeorkesteri
järjesti
15-vuotisen
taipaleensa
kunniaksi
oman
juhlakonsertin, jossa oli mukana niin nykyisiä kuin entisiä
soittajia. Juhlassa jaettiin myös muutamia Suomen
puhallinorkesteriliiton myöntämiä ansiomerkkejä. Konsertin
johti orkesterin perustajakapellimestari sekä nykyinen
johtaja Janne Ikonen.

Puhallinmusiikin päivä: Lettubaari ja orkesterit Smarketilla sekä marssikulkueet 19.5.2018, esiintymässä Apuhallinorkesteri ym. yleisöä noin 80 hlöä sekä
vanhustentalojen väki
-

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys osallistuu vuosittain
Puhallinmusiikin päivän tempauksiin. Tänä vuonna toimme
puhallinmusiikin
lähelle
yleisöä
eli
esiinnyimme
Rantasalmen S-marketin pihalla sekä SuurSavo-messuilla
saman päivän aikana. Esiintymispaikkojen välit kuljettiin
katumarssikulkueessa, jonka reitti oli suunniteltu
kulkemaan paikallisten vanhustentalojen ohitse. Näin
puhallinmusiikki saavutti kaikenikäiset vauvasta vaariin!
Orkesteria johti Marja Ikonen.
Matkallelähtökonsertti 5.6.2018, A-orkesteri esiintymässä,
yleisöä 60 hlöä
Tsekki / Kmoch´s Kolin -festivaali, Kolin, A-orkesterin
konsertti, yleisöä noin 400 hlöä
Tsekki / Kmoch´s Kolin -festivaali, Kutna Hora, Aorkesterin konsertti, yleisöä noin 200 hlöä
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Tsekki / Kmoch´s Kolin -festivaali, Kolin, paraati, Aorkesteri esiintymässä, yleisöä noin 3000 hlöä

Kesäleirin matinea 1 Ruusuhovin
25.7.2018, yleisöä noin 60 hlöä

Tsekki / Kmoch´s Kolin -festivaali, Kolin, pääkonsertti, Aorkesteri esiintymässä, yleisöä noin 2000 hlöä

Kesäleirin matinea 2 Ruusuhovin navetan ylisillä ja
kuviomarssikentällä 26.7.2018, yleisöä noin 60 hlöä

-

Rantasalmen A-puhallinorkesteri esiintyi Tsekissä Kmoch´s
Kolin -festivaalilla pe–su 8.–10.6.2018 ja piti ennen
reissuun lähtöä matkallelähtökonsertin kotijoukoille.
Konsertointimatka kokonaisuudessaan kesti vajaan viikon
verran ja esiintymisten lomassa ehdittiin tutustua Koliniin ja
Prahaan laajemminkin. Kolinissa A-orkesterilla oli kaksi
omaa konserttia eri ohjelmistoilla ja yhdessä toisten
esiintyjien kanssa osallistuimme suureen paraatiin sekä
festivaalin päättävään pääkonserttiin, jossa soitettiin
Frantisek Kmochin musiikkia. Yhteensä festivaalilla oli 1500
muusikkoa ja 250 tanssijaa esiintymässä ja musiikki soi
aamusta iltaan ja jopa yötä myöten. Kansainvälisen
festivaalin orkesterit tulivat enimmäkseen KeskiEuroopasta. Rantasalmen puhallinorkesteri oli kuitenkin
ensimmäinen suomalainen orkesteri festivaalilla sen 55.
vuotisen historian aikana!

B- ja C-orkesterien konsertti Särkänniemen huvipuistossa
25.5.2017, yleisöä noin 30 hlöä
-
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Nuorempien puhaltajien kevätkauden päätöskonsertti
vietiinkin tällä kertaa Tampereelle, Särkänniemen
huvipuistoon. Orkesteria johti Majra 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).

-

navetan

ylisillä

Perinteiset orkesterin kesäleirin matineat, jossa pääpaino
musiikissa on soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä –
esiintymässä niin leiriläiset kuin opettajatkin. Tänä vuonna
kesäleirimatinea 2:ssa nähtiin myös B-puhallinorkesterin
Junior Tattoo -kuviomarssi!

Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa 27.7.2018: A- ja Borkesterit esiintymässä, yleisöä 94 hlöä, soittajia ja
henkilökuntaa noin 60 hlöä
-

Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa
pääpaino musiikissa on orkesterisoitossa. Konsertissa
esiintyivät A- ja B-orkesterit Marja Ikosen ja Anna-Maija
Saaren johdolla. Leirinjohtajana toimi Janne Ikonen.

Ruskatröötän päätöskonsertti
yleisöä yhteensä noin 1000 hlöä
-

Lieksassa

7.10.2018,

Valtakunnallinen puhallinmusiikkitapahtuma Ruskatrööttä
järjestettiin tänä vuonna Kuopiossa. Rantasalmen
puhallinorkesteri on osallistunut siihen joka vuosi vuodesta
2003 lähtien ja järjestänyt tapahtuman kaksi kertaa (2006 ja
2013). Seuraavan kerran Rantasalmen puhallinorkesteri
järjestää tapahtuman syksyllä 2020. Osallistujia oli tänä
vuonna Järvi-Saimaan kansalaisopistosta 38 henkilöä.
Ruskatrööttä-leirimatkan organisoinnista Rantasalmella
vastasi musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen.
Kapellimestareina Ruskatröötässä olivat Esko Heikkinen,
Tanja Ikonen, Anna-Leena Lumme, Leena Toivanen sekä
Stina Myllys.

Elokuvamusiikin konsertti I Dreamed A Dream Tornadossa
16.10.2018, A-orkesteri esiintymässä, yleisöä 205 hlöä,
lisäksi soittajia ja talkoolaisia
-

Konsertin suunnittelu ja johtaminen hoitui Marja Ikosen
toimesta.

Rantasalmen
A-puhallinorkesteri
järjesti
oman
elokuvamusiikin konsertin I Dreamed A Dream, jossa
orkesteri pääsi näyttämään taitonsa monipuolisen ja
haastavan ohjelmiston puitteissa.

Perinteinen isänpäiväkonsertti Tornadossa 9.11.2018: A-,
B- ja C-orkesterit, Soul System, Aikuisten viihdeorkesteri
ja koulun bändit, esiintyjiä 117 henkilöä ja yleisöä 161,
talkoolaisia 20 henkilöä, yht. 298 hlöä
-

Suomalaista
elokuvamusiikkia
edusti
konsertin
mieliinpainuvin teos, Einar Englundin Valkoinen peura sarja. Konsertissa oli soolonumeroita soittaen ja laulaen ja
upeista juonnoista vastasi Jari Halme. Myös konsertin
puitteet olivat huikeat: kuvia heijastettiin lämpiön seinälle,
valot ja äänet olivat kunnossa ja orkesterilaiset olivat
pukeutuneet upeisiin iltapukuihin. Konsertissa kuultiin myös
Rantasalmella
harvinaista
englannintorven
soittoa.

-

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. Orkestereita johtivat musiikinopettajat Marja
Ikonen, Janne Ikonen ja Anna-Maija Saari. Konsertin juonsi
Pyörre-hanketyöntekijä Heikki Pola.
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Joulukonsertti Sulkavan kirkossa 8.12.2018, esiintymässä
A-orkesteri sekä kuoroja, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä
vajaa 400 hlöä
-

Joulukonsertti järjestettiin tänä vuonna sulkavalaisten
pyynnöstä Sulkavalla ja kirkkoon tulikin runsaasti yleisöä
kuuntelemaan kuoroja (Sulkavan nais- ja mieslaulajat,
Rantasalmen kamarikuoro ja Sulkavan lapsikuoro) sekä
Rantasalmen A-puhallinorkesteria. Konsertin palaute oli
hyvin kiittävää ja tunnelma konsertissa oli lämmin.
Rantasalmen A-puhallinorkesteri esitti viisi omaa
kappaletta, joista neljä olivat sovitusten kantaesityksiä.
Solisteja oli runsaasti, niin laulu- kuin soittotehtävissäkin.
Lisäksi esiinnyimme yhdessä kuorojen kanssa. Konsertti
toimi samalla hienosti myös puhallinsoittimien ja
orkesteritoiminnan esittelynä sulkavalaisille. Orkesteria
johti Marja Ikonen.

Kauneimmat joululaulut Rantasalmen kirkossa 16.12.2018,
esiintymässä B- ja APU-orkesterit, yleisöä ja esiintyjiä
yhteensä noin 650 henkilöä.
-
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Rantasalmen puhallinorkesteri osallistui ensimmäistä
kertaa
Rantasalmen
seurakunnan
kauneimpiin
joululauluihin yhteislaulujen säestäjänä sekä kahdella
esityskappaleella. Mukana oli monenikäisiä soittajia, koska
orkesteri oli muodostettu B- ja Aikuisten puhallinorkesterien
soittajista. Orkesteria johtivat musiikin suunnittelijaopettajat
Marja Ikonen ja Janne Ikonen. Runsaasti hyvää joulumieltä
tuoneen esiintymisen jälkeen orkesterit lähtivät ansaitulle
joululomalle.

Vuoden 2018 muut esiintymiset ja tapahtumat (25 kpl):
Pappilan loppiaistanssiaiset 5.1.2018:
esiintymässä, yleisöä noin 120 hlöä
-

Pappilan loppiasaaton tanssiaiset ovat perinne, jossa
Ihmekvintetti pääsee näyttämään parasta osaamistaan
Vanhojen tanssien soitossa.

Avoimien ovien viikko orkestereissa
kävijöitä yhteensä noin 30 hlöä
-

Ihmekvintetti

15.–18.1.2018:

Järjestimme Pyörre-hankkeen tiimoilta avoimien ovien
viikon orkestereissa, jolloin pääsi näkemään, mitä
harjoituksissa tapahtuu. Yleensä kun esitellään vain
konserttivalmiita kappaleita!

Lukion musiikkiteatterilinjan Stone Away Music Show: 8.–
9.3.2018: 3 esitystä, yleisöä yhteensä noin 500 hlöä
-

Marja
Ikonen
oli
mukana
auttamassa
lukion
musiikkiteatterilinjan produktiossa Stone Away, jota
harjoiteltiin ja esitettiin Tornado-salissa maaliskuun
ensimmäisellä viikolla. Mukana oli rantasalmelaisten lisäksi
saksalaisia, ruotsalaisia ja espanjalaisia nuoria. Tornado
täyttyi eri kielten ja kulttuurien sekamelskasta!

Valtakunnalliset Puhallinpäivät Helsingissä: Nuorisoorkesterien konserttikavalkadi, A-orkesteri esiintymässä,
yleisöä+esiintyjiä noin 900 hlöä paikan päällä + streamaus
kotikatsomoihin
-

A-puhallinorkesterin
esiintyminen
OP
Suur-Savon
tilaisuudessa Järvisydämessä 15.3.2018: yleisöä noin 50
hlöä
-

A-orkesteri
esitti
svengaavaa
kutsuvierastilaisuudessa koreografioiden kera.

musiikkia

A-orkesteri esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa
järjestetyssä Nuoriso-orkesterien konserttikavalkadissa.
Konserttikavalkadi
järjestettiin
Valtakunnallisten
Puhallinpäivien yhteydessä Helsingin Musiikkitalossa.
Tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus näyttää Rantasalmen
hienoa kuviomarssiosaamista maan parhaan konserttisalin
lavalla. Orkesteria johti Marja Ikonen.

50-vuotisjuhlat Joroisissa, yksityistilaisuus 21.4.2018,
Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä noin 50 hlöä
-

Ihmekvintetti soitti setillisen monipuolista musiikkia –
tilaajan toivoman listan mukaisesti – Joroisissa.

Suursavomessut,
esiintymässä
19.5.2018, yleisöä noin 60 hlöä
-

A-puhallinorkesteri

Suursavomessuilla esiinnyttiin marssien sekä paikaltaan
soittaen. Orkesteria johti Marja Ikonen.

Hamina
Tattoon
Junior
Tattoo
29.7.2018,
Bpuhallinorkesteri esiintymässä, yleisöä noin 2000 hlöä
-

B-puhallinorkesteri
harjoitteli
täysimittaisen
kuviomarssiesityksen Hamina Tattoon Junior Tattoo tapahtumaan, joka pidettiin la–su 28.–29.7.2018 Hamina
Bastionissa. Mukana oli harrastajaorkestereita sekä muita
esiintyjiä Suomesta sekä nuoriso-orkesteri Kiinasta ja
tanssiryhmä
Etelä-Koreasta.
Rantasalmen
Bpuhallinorkesterin kuviomarssissa soivat pohjoismaiset
sävelet: Rantasalmelaista musiikkia edustivat Marja Ikosen

20

Puhaltajien esiinmarssi ja Janne Ikosen Alkusoittofanfaari.
Kansanmusiikkivaikutteinen Vandraren oli puolestaan
lainattu ohjelmistoon Ruotsista. Mukana kuviossa oli myös
lammaskoira Leia. Omien kappaleiden lisäksi esiinnyttiin
yhdessä muiden osallistuneiden orkesterien kanssa
Grande Finaleen kolmen kappaleen verran.
Lipposjazz Rinssi-Everstissä, 3.8.2018,
esiintymässä, yleisöä noin 80 hlöä
-

Taiteiden ilta 31.8.2018 Keskuskoulun kentällä / Wirtaamon
rannassa, puhallinorkesterin kulkue, yleisöä noin 200 hlöä

Ihmekvintetti

Lipposjazzin Ihmekvintetin johtamisesta vastasi orkesterin
oma kasvatti Inka Kuokkaniemi. Ihmekvintetti soitti
pääasiassa perinteisiä swing-kappaleita sisältäneen
ohjelmiston Pepe Willbergin lämppärinä. Tunnelma oli
lämmin.

Putkisalon kartanon 200v. juhla 4.8.2018, B-orkesteri
esiintymässä (kuviomarssi), yleisöä noin 150 hlöä
Putkisalon kartanon 200v. juhla 4.8.2018, Ihmekvintetti
esiintymässä, yleisöä noin 150 hlöä
-

Putkisalon kartanon juhlissa esiintyivät Hamina Tattoossa
kunnostautunut B-puhallinorkesteri Marja Ikosen johdolla
sekä
Ihmekvintetti
Inka
Kuokkaniemen
johdolla.
Ihmekvintetin rytmit saivat juhlaväen tanssilattialle niin
discon, rockin kuin swingin tahtiin.

Soitinesittelykonsertti
Keskuskoululla
13.8.2018,
Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä noin 250 hlöä
-
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Ihmekvintetti esiintyi soittimia esitellen Rantasalon koululla.
Konsertti ja soitinesittely olivat suosittuja ja esittelyn
tuloksena 17 uutta alkeissoittajaa aloitti syksyn Cpuhallinorkesterissa.

Taiteiden
ilta
31.8.2018
Wirtaamon
kahviossa,
Nuorisoteatterin Osta Serenadi -estradi, yleisöä noin 200
hlöä
-

Taiteiden iltaa suosi sää ja saimme esitettyä B-orkesterin
kuviomarssin ohjelman aluksi.Kuviomarssi esitettiin koulun
alakentällä, josta iso orkesterikulkue (kaikkien orkesterien
soittajat, myös uudet C-orkesterilaset) toi taiteiden illan
juhlavieraat kaunista Pienen Rauanveden rantaa pitkin
tapahtuman viralliseen avajaistilaisuuteen Wirtaamolle,
jossa soitimme vielä lisää musiikkia. Taiteiden illan
yhteydessä otetiin myös uusien orkesterikokoonpanojen
valokuvat.

-

Taiteiden ilta jatkui kansalaisopiston osalta sisätiloissa,
jossa
järjestettiin
Rantasalmen
Nuorisoteatterin
näyttelijöiden Osta Serenadi -estradi, jonka säestäjänä
toimi tänä vuonna musikaalin laulunopettaja Anna-Maija
Saari. Taiteiden illassa oli myös mukana runsaasti opiston
muuta henkilökuntaa esittelemässä omia kurssejaan ja
tuomassa opiston ilosanomaa ihmisten ilmoille!

B-orkesteri
esiintymässä
Lokaali-tapahtumassa
Savonlinnan torilla 1.9.2018, yleisöä noin 100 hlöä
Ihmekvintetti
esiintymässä
Lokaali-tapahtumassa
Savonlinnassa Paviljongilla 2.9.2018, yleisöä noin 200 hlöä
-

Järvi-Suomen kylät ry. Isännöi valtakunnallista Lokaalitapahtumaa
Savonlinnassa
ja
Rantasalmen
puhallinorkesteri oli hyvin edustettuna sekä lauantaina että
sunnuntaina
juhlassa.
Lauantaina
soitimme
aamuvarhaisella Savonlinnan torilla ja sunnuntaina
Ihmekvintetti esiintyi tapahtuman pääjuhlassa. Molemmat
esiintymiset johti kapellimestari Marja Ikonen. Viikonlopun
aikana Lokaalin väki kävi tutustumassa myös Tornadosaliin Rantasalmella – esittelijänä Petteri Koskikallio.

Hyvinvointimessut
Savonlinnassa
14.–15.9.2018,
Kulttuurintuottamisen kurssi ja talkoolaiset esittelemässä
toimintaa, yleisöä 2700, joista meidän esittelypisteessä
kävi ehkä kolmasosa
Avoimet ovet Nuorisoteatterissa 5.11.2018, kävijöitä 15
kpl, esittelemässä Tunteellinen kone -porukka sekä
yhdistysväkeä

Esiintyminen ja lukioesittely 6.11.2018 Waltterin koululla
Varkaudessa,
yleisöä
40
hlöä,
esittelemässä
kulttuurintuottajia sekä opettajia
-

Syksyllä panostettiin toiminnan esittelyyn niin Pyörrehankkeen kuin Rantasalmen lukion kulttuurintuottamisen
kurssin puitteissa. Esittelijöinä toimivat nuorten lisäksi mm.
Marja Ikonen, Janne Ikonen, Heikki Pola, Pekka Koivunoro,
Minttu
Huupponen
sekä
Rantasalmen
lukion
oppilaanohjaaja.

Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelus
kirkossa
6.12.2018, esiintymässä Ihmekvintetti, yleisöä yht. 150
hlöä.
-

Marja Ikosen johtama Rantasalmen puhallinorkesterin
Ihmekvintetti
esiintyi
itsenäisyyspäivänä
jumalanpalveluksessa Rantasalmen kirkossa. Kappaleina
oli niin vanhaa suomalaista musiikkia kuin uutta
rantasalmelaista musiikkiakin.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea 15.12.2018,
esiintymässä pienryhmiä ja soolosoittajia orkesterin
riveistä,
C-orkesteri,
Tuusmäen
soitinvalmennus,
lyömäsoitinvalmennus, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä noin
150 hlöä
-

Perinteinen opiston joulumatinea järjestetiin tänä vuonna
ensimmäistä kertaa lukion kielistudiossa ja konserttipaikka
osoittautuikin oikein soveltuvaksi tulevillekin vuosille.
Musiikkia riitti kolmeksi tunniksi niin orkesteri-, pienryhmäkuin
sooloesityksinkin.
Mukana
soittimista
olivat
edustettuina opiston Rantasalmen toimipisteen huilut,
oboet, klarinetit, saksofonit, trumpetit, käyrätorvet,
pasuunat, tuubat, pianot sekä laulajat. Ryhmissä kuultiin
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myös kieli- ja lyömäsoittimia sekä baritonia. Monipuolisen
musiikkikattauksen huipensi yhteistyössä Rantasalmen
lukion kanssa järjestetty Lucia-ryhmän lauluesitys.
Matinean organisoinnista vastasivat Janne ja Marja Ikonen
ja mukana oli useita opiston opettajia oppilaidensa tukena.
Anna Vaskelaisen oppilaiden piano- ja laulumatinea
16.12.2018, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä noin 40 hlöä
Anna Vaskelaisen joululaulukiertue, 20.–21.12.2018
-

Piano- ja lauluopettaja Anna Vaskelainen järjesti omille
oppilailleen
jouluisen
matinean
Keskuskoulun
musiikkiluokassa su 16.12.2018. Tämän lisäksi joululauluja
laulettiin
yhteislauluina
20.–21.12.
Rantasalmen
palvelutaloissa sekä kaikille avoimessa tilaisuudessa
Rantasalmen kirjastossa.

Vuoden 2018 esiintymismatkat (3 kpl):
Helsinki, Valtakunnalliset Puhallinpäivät 17.–18.3.2018, 35
osallistujaa (A-orkesteri)
Tsekki, Kmoch´s Kolin
osallistujaa (A-orkesteri)
Hamina, Junior Tattoo
osallistujaa (B-orkesteri)

-festivaali
-festivaali

7.–12.6.2018,

40

28.–29.7.2018,

38

Vuoden 2018 leirit (8 kpl):
Hankihönkäys-leiri
osallistujaa

Varkaudessa

20.–21.1.2018:

40

Nuorisoteatterin lauluharjoitusviikonloppu 28.1.2018: 18
osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu Tornadossa 7.–
8.4.2018: 38 osallistujaa
Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa
11.–15.6.2018: 23 leiriläistä
Nuorisoteatterin kesäleiri Tornadossa 16.–18.6.2018: 11
leiriläistä
Orkesterien kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa 23.–27.8.2018,
45 leiriläistä ja 10 opettajaa sekä säestäjä
Ruskatrööttä Kuopiossa 5.–7.10.2018: 38 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 3.–4.11.2018: 34
osallistujaa
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Kansalaisopiston opiskelijat leireilivät ahkerasti ympäri vuoden
sekä
tutussa
Tornado-salissa
(Nuorisoteatterin
harjoitusviikonloput) kuin muuallakin (kts. yllä olevat leirit ja
matkat) Suomessa ja ulkomailla. Näiden yhteisten leirien

lisäksi muutamia opiston opiskelijoita osallistui myös muille
leireille vuoden mittaan (esim. Suomen Työväen Musiikkiliiton
Puhallinleiri Aitoossa kesä-heinäkuussa, Solin Raudaskylän
puhallinleiri heinäkuussa, Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu
Oulussa
syyskuussa,
ja
Kymi
Brass
Kouvolassa
marraskuussa). Musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen oli
myös näissä tapahtumissa mukana. Leirien lisäksi JärviSaimaan
kansalaisopiston
opiskelijoita
oli
mukana
avustamassa seutumme muiden oppilaitosten / tahojen
orkestereissa. Lisäksi Marja ja Janne Ikonen osallistuivat
Valtakunnallisille Puhallinpäiville Helsingissä maaliskuussa
2018 ja luennoivat/kouluttivat puhallinmusiikkia Suomen lisäksi
mm. Virossa (Janne Ikonen) ja etäyhteydellä USA:an (Marja ja
Janne Ikonen).

Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Maija
Poppanen 15.6.2018, yleisöä 126 hlöä
Nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla My Fair Lady
Meets Grease 18.6.2018, yleisöä 75 hlöä
Kevään 2018 musikaalia Hairsprayta esitettiin Tornadossa 14
kertaa. Tämä vauhdikas ja musiikin täytteinen teos sulatti
yleisön sydämet ja Tornadon katsomo oli kaikissa esityksissä
täynnä! Musikaalin näki 2488 katsojaa ja salin täyttöaste 92%.

Vuoden 2018 teatteriesitykset (16 kpl):
Hairspray 20.4.–12.5.2018, esitykset 14 kpl,
esityksissä yhteensä 2488 hlöä

yleisöä

Mukana Hairsprayssa oli 19 hengen näyttelijäporukka ja
samankokoinen orkesteri, jota johti Marja Ikonen. Opettajina
toimivat Jari Pylväinen (ohjaus), Emilia Palmroos (tanssi) sekä
laulunopettajina Soila Takanen, Ruta Sokolnikiene sekä Emma
Auramo. Yksinlaulua opetti Marketta Kosunen.
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Puvustuksesta vastasi Kati Lätti ja lavastuksesta Artemia
yhdessä
yhdistyksen
talkoolaisten
kanssa.
Muuta
henkilökuntaa/talkoolaisia olivat Pekka Koivunoro (äänet),
Samuli Rimmi ja Jenni Kosonen (valot), Unna Hännikäinen
(rekvisiitta), Sari Metsola ja Aino Korhonen (maskeeraus,
kampaukset) sekä lukuisia muita auttavia käsipareja
lipunmyynnistä
kahvioon,
järjestyksenvalvonnasta
liikenteenohjaukseen. Hairsprayn tarina vei meidät 1960-luvun
Baltimoreen ja rotuerottelun aikaan. Musikaalissa taisteltiin
lempein asein - huumorin, tanssin ja musiikin voimalla - tätä
epäkohtaa vastaan.
Ranttalin kesäleiri järjestettiin tänä vuonna kolmatta ja
Rantasalmen Nuorisoteatterin kesäleiri toista kertaa
yhteistyössä
Etelä-Savon
musiikkiteatterija
oopperayhdistyksen (ESMO ry.) kanssa. 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.
Vuoden 2018 tasosuoritukset (9+24 kpl):
Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin
käyttöön 1.8.2018 ja Rantasalmen toimipisteessä jatketaan
edelleen tasosuoritusten tekemistä. Vuonna 2018 tehtiin
erittäin paljon sekä soittimien että musiikin yleisten aineiden
tasosuorituksia.
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-

Soittimien tasosuorituksia tehtiin Rantasalmella taiteen
perusopetuksessa (musiikki) vuonna 2018 yhdeksän
kappaletta. Perustaso 1:n suorittivat Maarit Kaimio
(trumpetti), Riina Kettunen (trumpetti), Eino Ristilä
(trumpetti), Ella Tanninen (tuuba), Hanna Hytönen (huilu),
Emma Hytönen (klarinetti), Kaisla Koivunoro (käyrätorvi).
Perustaso 3:n suorittivat Sini Korhonen (baritoni) ja Nuutti
Tossavainen
(trumpetti).
Lisäksi
rantasalmelainen
kansalaisopiston A-puhallinorkesterin trumpetisti Peppi
Ikonen
suoritti
PT3-tasosuorituksen
Savonlinnan
musiikkiopistoon.

-

Musiikin perusteiden 1-kurssin suorituksia tehtiin 12
kappaletta hyväksytysti: Christian Cuffaro, Fabio Cuffaro,
Elias Grosu, Siiri Issakainen, Sanni Kemppainen, Riina
Kettunen, Sara Lehtonen, Eero Reinikainen, Timo
Reinikainen, Topi Räisänen, Voima Tiainen ja Anne Tilli.

-

Musiikin perusteiden 2-kurssin suorituksia tehtiin 5
kappaletta hyväksytysti: Emilia Häkkinen, Laura Juopperi,
Enni Kettunen, Kaarina Kovanen ja Ella Tanninen.

-

Yleisen musiikkitiedon suorittivat 7 hlöä: Peppi Ikonen,
Ronja Ikonen, Kaisla Koivunoro, Leevi Koivunoro, Sini
Korhonen, Petteri Koskikallio sekä Inka Kuokkaniemi.
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Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot
Jyväskylän kesäyliopiston vuonna 2018 toteuttamat
verkkoluennot.
AIVOTERVEYS JA MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISY
ke 14.2.2018 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Rantasalmen
kunnanvirastot. Luennoitsijana ravitsemustieteilijä, FT, tutkija
Satu Jyväkorpi / Gerontologinen ravitsemus Gery ry.

100 VUOTTA SISÄLLISSODASTA
ke 7.11.2018 klo 14.00–16.00 Sulkavan kunnanvirasto ja
Juvan kirjasto. Luennoitsijana FT, tutkija Tuomas Hoppu
Tampereen yliopistosta. Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.

Kuopion kansalaisopiston välittämä verkkoluento

HOME JA TERVEYS – UUSINTA TIETOA
HOMETUTKIMUKSISTA
ke 28.3.2018 klo 14.00–16.00 Sulkavan, Juvan ja
Rantasalmen kunnanvirastot. Luennoitsijana ympäristölääketieteen kliinisestä tutkimusyksiköstä (TROSSI) professori
Tuula Putus.

SYDÄNTUTKIMUKSET. MIKSI? MIKSI EI?
ti 17.4.2018 klo 17.00–18.30 Juvan ja Rantasalmen kunnanvirastot. Luennoitsijana ylilääkäri Mari Hekkala Suomen
Sydänliitosta.

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON HAASTEET. MIHIN
LÄÄKITYKSESSÄ TULEE KIINNITTÄÄ HUOMIOTA?
ke 19.9.2018 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Rantasalmen
kunnanvirastot ja Juvan kirjasto. Luennoitsijana sairaalaapteekkari FaT Jouni Ahonen, KYS. Luennolla pohdittiin myös
ruoan, vitamiinien ym. vaikutuksia lääkitykseen. Yhteistyössä
Juvan kirjaston kanssa.

PARTALAN ARGEOLOGISTEN KAIVAUSTEN TULOKSIA
la 20.1.2018 klo 13.00–14.00 Juvan kunnanvirasto
Luennoitsijana arkeologi FM Juha Ruohonen
Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.

RAHAN VALTA JA HYVINVOINTIVALTION TULEVAISUUS
ke 10.10.2018 klo 14.00–16.00 Sulkavan kunnanvirasto ja
Juvan kirjasto. Luennoitsijoina professori Sixten Korkman
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Aalto-yliopistosta ja professori Jukka Pekkarinen Jyväskylän
yliopistosta. Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.

Yleisöluennot

SUOMALAISTEN KOTIEN RYIJYT JUGENDISTA
MAAILMANSOTIIN
to 1.2.2018 klo 18.00–19.00 Juvan kirjasto
Kasvitieteen professori, ryijyjen keräilijä Tuomas Sopanen
Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.

MUSIIKKI JA HYVINVOINTI
ma 5.2.2018 klo 17.00–18.00 Rantasalmen kirjasto
Vs. suunnittelijaopettaja, esittävät taiteet Janne Ikonen
Yhteistyössä Rantasalmen kirjaston kanssa.
YHTEISTYÖLUENTO KUULOLIITON KANSSA
to 8.3.2018 klo 10.00–11.00 Rantasalmen kirkkorinne.
Kuntoutussihteeri Maria Timonen.
LAINAUSVINKKEJÄ
to 22.3.2018 klo 18.00–19.00 Rantasalmen kirjasto
Vs. suunnittelijaopettaja, esittävät taiteet Janne Ikonen
Yhteistyössä Rantasalmen kirjaston kanssa.
TOENPERRÄÄN JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA
to 19.4.2018 klo 13.00 Juvan kirjasto
Kirsti Mannisen kirjailijavierailu Toenperän kirjastoissa.
AKTIIVISUUDEN JA TERVEYDEN MERKITYS
IKÄIHMISTEN TOIMINTAKYVYLLE
ma 3.9.2018 klo 14.00 Juvan kunnanvirasto
Tutkijatohtori Milla Saajanaho, Gerontologian tutkimuskeskus.
Käsiteltiin liikunnan ja muun aktiivisuuden vaikutuksia
ikäihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Lisäksi puhuttiin
terveyden merkityksestä aktiivisuuden ja toimintakyvyn
ylläpitämisessä.

KODIN SISUSTUSSUUNNITTELU
ke 19.9.2018 klo 18.00–19.15 Juvan kirjasto
ke 9.1.2019 klo 18.00–19.15 Sulkavan kunnanvirasto
Sisustussuunnittelija Päivi Auvinen
Mielenkiintoisimpia sisustusuutisia, uusinta uutta olevat jutut
sisustusalalta sekä tulossa olevat trendit vuodelle 2019.
Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
ARJEN APUVÄLINEET SENIORIN TOIMINTAKYVYN
TUKENA
to 20.9.2018 klo 11.00–12.30 Juvan kunnanvirasto
Fysioterapeutti (YAMK) Ritva Hänninen
Tutustuttiin seniorin arkea helpottaviin apuvälineisiin.
SUKUTUTKIMUS
to 27.9.2018 klo 17.30–18.30 Juvan kirjasto
Sukututkimuksen harrastaja Tapani Ikonen
Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
EKOMUMMO
ke 14.11.2018 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
ke 14.11.2018 klo 16.00–17.00 Sulkavan kunnanvirasto
VT Marketta Horn
Edustusrouvasta ekomummoksi - Marketta Horn kertoi
ekoelämästään Saarijärven Mörkökorvessa. Miten järkiinsä
tullut ihminen voi elää?
Yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
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AATTO A. LILJESTRÖM – RANTASALMEN MONITAITURIN
MATKA YMPÄRI SUOMEN
to 22.11.2018 klo 18.00–19.00 Rantasalmen kirjasto
Vs. suunnittelijaopettaja, esittävät taiteet Janne Ikonen
Yhteistyössä Rantasalmen kirjaston kanssa.

Opisto kertoi toiminnastaan ja tulevasta lukuvuodesta.
Tilaisuuksissa kuultiin musiikkia ja nähtiin käden taitojen
työnäytöksiä. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus myös ilmoittautua
opintoihin.

Tapahtumat
KÄDENTAITOMESSUMATKA TAMPEREELLE
su 18.11.2018

KÄDENTAITO- JA TAIDEAINEIDEN KEVÄTNÄYTTELYT
20.–22.4.2018
Näyttelyt avoinna:
pe 20.4. klo 10.00–19.00
la 21.4. klo 10.00–16.00
su 22.4. klo 10.00–16.00

OPISTO ESITTÄYTYI
ke 15.8.2018 klo 9.00–12.00 Sulkavan torilla
to 16.8.2018 klo 10.00–13.00 Juvalla Vesiliikuntakeskus
Sampolassa.
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POP UP -TILAISUUDET
Järjestettiin useita Pop up -tilaisuuksia läpi
vuoden. Pop up -tilaisuuksissa opiston väki
kertoi mm. opiston toiminnasta.

TAITEIDEN ILTA

Erasmus+

Rantasalmella Taiteiden ilta oli pe 31.8.2018 klo 17.00–21.00,
alkuillasta tapahtui Keskuskoulun pihassa ja klo 18.00 alkaen
Oskarissa, jossa oli myös kansalaisopiston oma piste.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on mukana
Sisä-Savon kansalaisopiston sekä Pielaveden
ja Keiteleen kansalaisopistojen 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.

Taiteiden illassa tutustuttiin opiston toimintaan. Lisäksi
Rantasalmen Puhallinorkesteri ja Rantasalmen Nuorisoteatteri
esiintyivät illan aikana musiikin suunnittelijaopettajien Marja
Ikosen ja Janne Ikosen johdolla.

MARRASKARONKAT
Marraskaronkat vietettiin Pop up -tapahtumina Juvalla
30.11.2018 ja Sulkavalla 4.12.2018.

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. Osaamistavoitteena oli koulutusten kautta
ymmärtää, mitä sosiaalipedagogiikka ja sen eri elementit
tarkoittavat oppimisen kannalta ja erityisesti seniorioppijoiden
kohdalla.
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Opintoseteliavustus
Kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta vuodelle 2018
yhteensä 8 000 €. Avustusta myönnettiin opiskelijoille 30 €:n
suuruisina opintoseteleinä korvaamaan tai alentamaan
kurssimaksuja. Opintoseteleitä käytettiin myös suoraan
alentamaan tiettyjen kurssien kurssihintaa. Vuonna 2018
opintoseteleitä myönnettiin seuraaville kohderyhmille:
● työttömille
● senioreille (63+) ja eläkkeellä oleville
● maahanmuuttajille
● alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille

Vuonna 2018 opintosetelillä tuetut kurssit:
1101228 Erityisryhmien musiikki
1101411 Erityisryhmien musiikki
1104219 Erityisryhmien joulupaja
1201300 Suomea venäjänkielisille
1201301 Suomea arkeen
2198300 Kevyesti keskustellen
2198400 Kevyesti keskellä päivää
8301313 Ikämiesten kehonhuolto
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8301316 Erityisryhmien liikunta

Kansalaisopiston neuvottelukunta
Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2018 aikana.
Rantasalmella
29.5.2018
pidetyssä
kokouksessa
neuvottelukunta antoi lausuntonsa lukuvuoden 2018–2019
opinto-ohjelmasta sekä tulevan lukuvuoden kurssimaksuista.
Kokouksessaan Juvalla 9.10.2018 neuvottelukunta antoi
lausunnon kansalaisopiston talousarviosta vuodelle 2019.

-

-

-

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

-

Palautetta kansalaisopisto-opintojen
merkityksestä ja/tai hyödystä vuodelta 2018
-

Erittäin hyvä palvelu ja tarjonta. Hyvin tyytyväinen olen ja
toivon kovasti, että valitsemalleni kurssille on jatkumoa.
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 hyvä, että Juvalla on kansalaisopisto. 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 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.
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-

-

-

-

-
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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.
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.
Opetus tapahtuu oman tahtisesti.
tärkeä eläkeläisille
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.
yleensä positiivista ja kivaa väkeä, oppilaat ja opet
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.
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.
Yhtyesoittokurssi oli hyvä lisä orkesterisoiton päälle.

-

-

Erityisesti musiikinopetus on todella tasokasta
Rantasalmella
Hyvä juttu että tämmöisiä harrastuksia järjestetään
ylipäätään.
Olen saanut uusia kavereita harrastuksen myötä.
Olen saanut ystäviä ja kurssista on ollut hyötyä toisessa
harrastuksessa.
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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