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Järvi-Saimaan kansalaisopiston koulutustehtävä
Kansalaisopiston koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista,
hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Kansalaisopiston koulutuksessa painottuvat taideja taitoaineet, terveyttä edistävät opinnot, kielet, tietoteknisiä valmiuksia sekä muita
kansalaisvalmiuksia ja alueen elinvoimaisuutta edistävät aineet. Kansalaisopistossa annetaan myös
taiteen perusopetusta musiikissa ja teatteritaiteessa Rantasalmen alueella.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Sulkavan, Juvan
ja Rantasalmen asukkaille. Kansalaisopisto järjestää toiminta-alueellaan monipuolista ja
hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Edellisten lisäksi
kansalaisopisto toteuttaa ammatillista lisäkoulutusta sekä ostopalvelu- ja projektitoimintaa.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston visiona on olla elinvoimainen ja innovatiivinen työ- ja
oppimisympäristö. Toiminnassaan kansalaisopisto noudattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja
lähipalveluperiaatetta.

Kansalaisopiston toiminta pähkinänkuoressa 2020

Teksti ja kuvat: Rehtori Anne Partanen, posliininmaalaukseen liittyvä kuva Heta Kohvakka
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
toimintavuosi
2020
oli
käänteiltään tapahtumarikas. Alkuvuonna pääsimme toiminnassa
alkuun kurssiohjelman mukaisesti. Maaliskuussa 13.3.2020 alkoi
tapahtua. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) mukaan
ikäihmisten sairastumisriski oli kansalaisopiston toimialueella
suurentunut, jonka kansalaisopisto joutui omalta osaltaan
huomioimaan toiminnassaan. THL:n suositusten mukaisesti yli 500
henkilön tilaisuuksia peruttiin. Suositusohjeistukset koskivat myös
kokousten, seminaarien ja koulutusten vähentämistä kevään
aikana. Kansalaisopisto peruutti Sulkavalla, Juvalla ja
Rantasalmella toteutettavat kevätnäyttelyt. Peruutus koski myös
Sulkavan ja Juvan kevätkonsertteja ja muita musiikkitapahtumia.
Palvelutaloissa ja muissa hoitolaitoksissa pidettävät kurssit
peruttiin myös kevään ajalta.
Tuolloin kansalaisopiston eri toimipisteissä ryhdyttiin myös sulkemaan liikunta- ja opetuspaikkoja
ulkopuolisilta toimijoilta. Edellisen lisäksi kuntien kunnanvirastojen tiloja ei voinut enää hyödyntää
kansalaisopiston kurssitoiminnassa. Suomen Tanssiopettajien Liiton ry:n (STOL) ohjeiden
mukaisesti kansalaisopisto siirsi eri toimipisteissä toteutettavia tanssikursseja syyslukukaudelle.
Kansalaisopiston digiloikkaan suunnitellut hankekoulutukset siirrettiin pidettäväksi syksyllä 2020.
Kaikki kansalaisopiston yleisöluennot peruttiin kaikissa toimipisteissä. Tämä koski myös Jyväskylän
kesäyliopiston järjestämiä verkkoluentoja sekä hankekoulutuksia ja niiden tiimoilta suunniteltuja
yleisöluentoja.
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Maanantaina 16.3.2020 kokoontui Etelä-Savon pelastustoimen valmiusjohtoryhmä, joka vahvisti
edellisen viikon tietoja. Koronaepidemia oli laajentunut jo huomattavasti Etelä-Savon alueelle ja oli
laajenemassa kansalaisopiston toiminta-alueelle. Maanantaina valmiusjohtoryhmän kokouksen
jälkeen kokoontui myös Sulkavan kunnan sivistystoimen johtoryhmä päättämään kunnan
jatkotoimista asiaan liittyen, koskien myös kansalaisopistotoiminnan jatkumista kevään osalta.
Sulkavan kunnan päätöksellä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kevätlukukausi päättyi tiistaina
17.3.2020 lukuun ottamatta Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaa taiteiden perusopetusta
(TPO), jonka toteuttaminen siirtyi lähiopetuksesta etäopetukseen niillä kursseilla ja toiminnoissa,
missä se oli mahdollisuuksien mukaan järjestettävissä. Taiteiden perusopintoihin liittyviä konsertteja
pyrittiin järjestämään loppukevään aikana.
Sulkavan kunta päätti ja antoi toimintaohjeet opiskelijoiden kurssimaksujen palauttamisesta jo
maksettujen kurssien tai pitämättä jääneiden kurssituntien osalta 13.5.2020. Tästä tiedotettiin
opiskelijoille paikallislehdissä ja opiston nettisivulla.
Kurssitoiminnan päätyttyä muiden kuin taiteiden perusopetuksen osalta, kansalaisopiston
seuraavan toimintavuoden suunnittelu alkoi henkilöstön oppiainekohtaisilla tiimi- ja
suunnittelukokouksilla.
Loppukeväästä
kansalaisopiston
henkilökunta
työsti
varautumissuunnitelman 2020–2021, jonka tavoitteena oli viitoittaa tulevan syyslukukauden
toiminnan suuntaviivoja sekä varautua mahdollisiin lähiopetuskurssien siirtoihin etäopetukseen.
Ajanjaksolla 18.3.–31.5.2020

Kurssien tai tuntien kokonaismäärä

Alun perin suunniteltu kurssia

213 kurssia

Alun perin suunniteltu tunteja

2 470 tuntia

Keskeytetty tai peruttu

194 kurssia

Opetustunteja peruttu

noin 2 130 tuntia

Muutettiin etäkurssiksi

17 kurssia

Toteutettiin etätunteja

340 tuntia

Taulukko 1. Kansalaisopiston toiminta keväällä 2020.
Elokuussa aloitettiin henkilöstön digikoulutukset ja varautuminen etäopetukseen siirtymiseen.
Koulutuksia järjestettiin muun muassa digitiedottamisesta ja -markkinoinnista sekä TEAMS:n ja
Zoomin käyttömahdollisuuksista. Edellisten lisäksi kansalaisopiston henkilökunta osallistui
valtakunnallisiin eri oppiaineiden tiimoilta järjestettyihin webinaareihin.
Kurssille
ilmoittautuminen
alkoi
17.8.2020
klo
12.00.
Ilmoittautumisessa
kannustettiin
hyödyntämään
sähköistä
ilmoittautumista. Edellisen lisäksi kansalaisopiston toimistoissa
otettiin puhelimella ilmoittautumisia vastaan. Kansalaisopisto laati
myös opastusvideon sähköiseen ilmoittautumiseen, joka edesauttoi
netin kautta ilmoittautumista.
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Ilmoittautuneiden määrä 2019 ja 2020
1 614

1 374

625

608
52
KESÄKUU

11

444

9

HEINÄKUU

ELOKUU

2019

SYYSKUU

2020

Kaavio 1. Ilmoittautuneiden määrä 2019 ja 2020.
Sulkavan ja Juvan kurssitoiminta syyslukukaudella
Keväältä peruuntuneet tunnit siirrettiin syksyn tuntikiintiöön, mikä mahdollisti syyslukukaudella
kurssitoiminnan aloittamisen viikkoa aikaisemmin sekä kurssitoiminnan jatkumisen muutamalla
lisäviikolla aikaisempiin toimintavuosiin verrattuna. Vakiintuneiden läpivuoden kurssien ohella
kansalaisopisto toteutti uusia kursseja. Esimerkiksi Aivotreeniä ja aivoterveyttä -kurssi toteutettiin
Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n Sillanrakentaja -hankkeen avulla.
Kansalaisopisto ei järjestänyt syyslukukaudella liveluentoja tai
tapahtumia. Esimerkiksi kirjastoissa toteutettujen Jyväskylän
kesäyliopiston verkkoluentotilaisuuksien sijaan halukkaat saattoivat
ilmoittautua kuuntelemaan verkkoluentoja suoraan kesäyliopistoon.
Juvalla toteutettiin uutuutena mehiläistarhauksen peruskurssi.
Opettajana kurssilla toimi Veikko Valtanen.
Ruokapatojen ääreen kokoontui kotitalousopettaja Mervi Kukkosen
ohjaamana Sulkavalla ja Juvalla innokas miesjoukko. Äijien
ruokakursseilla valmistettiin monipuolista kotiruokaa. Kurssilla
päästiin nauttimaan kolmen ruokalajin aterioita ja muutamia perusleivonnaisia kurssilaisten toiveiden
mukaan. Sulkavalla monivuotinen Kevyesti keskellä päivää -kurssi jatkoi toimintaansa. Kurssin
alussa venyteltiin olo vetreäksi ja loppuaika kurssista keskusteltiin ajankohtaisista teemoista.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston näytelmäpiirien ja kesäteatterien toiminta ja harjoitukset jouduttiin
keskeyttämään keväällä koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi. Edellisistä tekijöistä johtuen
myöskään esityksiä ei järjestetty kevään tai kesän aikana.
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Rantasalmen toimipisteen vuosi 2020
Teksti: Janne Ikonen, musiikin suunnittelijaopettaja, Rantasalmen aluevastaava
Kuten kaikkialla muuallakin, vuosi 2020 Rantasalmella oli haasteellinen. Vallitsevasta tilanteesta
huolimatta saimme lukuvuoden päätökseen kohtuullisen hyvin. Keväällä opetus jäi tauolle Taiteen
perusopetuksen musiikin yksilöopetusta lukuun ottamatta. Opetus toteutettiin etäopetuksena, minkä
myötä saatoimme todeta etäopetuksen toimivuuden Rantasalmen toimipisteessä. Alkuvuoden ja
syksyn aikana saimme toteutettua kaikki perinteiset suosikkikurssimme. Keväällä kesken jäänyt
Saaristolaivurikurssi saatiin loppuvuodesta kunnialla päätökseen. Syksyllä uutuus musiikissa oli
Marja Ikosen opettama Kapellimestareiden peruskurssi.
Uutuuskurssien lisäksi Rantasalmella on perinteisesti ollut suurta kiinnostusta ja aktiivista
osallistumista musiikin, teatterin, tanssin ja kädentaitojen kursseilla. Kiitos siitä kuuluu ennen
kaikkea osaavalle opettaja- ja hallintohenkilökunnallemme. Yli neljänkymmenen ammattitaitoisen
opettajan voimin olemme tarjonneet opetusta musiikissa, näyttämötaiteissa, kuvataiteissa, käden
taidoissa, kielissä, tanssissa, liikunnassa, kirjallisuudessa, kulttuurissa, tietotekniikassa,
kuvankäsittelyssä, ravintotiedossa, terveydenhuollossa ja useissa yhteiskunnallisissa aineissa.
Normaalin kurssiohjelmamme lisäksi olemme tehneet paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Rantasalmen koulut, Toenperän kirjasto ja Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys ovat tärkeät,
perinteiset yhteistyökumppanimme. Vuonna 2019 aloitettu yhteistyö Savonlinnan Seudun
Muistiyhdistys ry:n kanssa sai jatkoa koko vuoden 2020 ajan. Erittäin suosituksi muodostunut kurssi
toteutettiin Sillanrakentaja -hankkeen avulla. Yhteistyömme rantasalmelaisten eläkeläisjärjestöjen
kanssa on perinteisesti ollut tiivistä useiden kurssien ja luentojen muodossa. Antero Peiponen
luennoi eläkeläisille Trafin kanssa asioimisesta ja ikäihmisten ajokyvyn arvioinnista.
Vuoden 2020 aikana Rantasalmen toimipisteen opetusta on annettu koko kunnan alueella. Laajasta
toiminta-alueesta huolimatta olemme onnistuneet myös keskittämään opetustiloja tehokkaasti
Tuusmäessä ja kirkonkylällä. Etenkin Rantasalmen kunnanvirastolla sijaitsevan, meille keskeisen
Kellarigallerian käyttöaste on jatkossa entistä suurempi. Kansalaisopiston yhtenä koulutustehtävänä
on edistää alueen kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Siksi Järvi-Saimaan
kansalaisopiston kurssitoimintaa ja ryhmiä onkin kirkonkylän lisäksi myös kunnan muilla kylillä, kuten
Kolkontaipaleella, Tuusmäessä, Lahdenkylässä, Hiltulassa ja Tiemassaarella. Omien
opetustilojemme lisäksi meillä on toimintaa esimerkiksi Harjurinteellä, jossa olemme musisoineet
Erityisryhmien musiikin ja Karaoken tiimoilta.
Saamamme asiakaspalautteen perusteella Järvi-Saimaan kansalaisopiston Rantasalmen
toimipisteen toimintaan ollaan tyytyväisiä. Samoin Rantasalmen kunnan virkamiesjohto ja
luottamushenkilöt ovat ilmaisseet arvostavansa kansalaisopiston toimintaa. Luottamukselliset välit
ja hyvä yhteistyö kunnan toimijoiden kesken mahdollistaa myös varautumisen odotettavissa oleviin
tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin.
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Kansalaisopiston toiminta lukuina 2020

Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

Kuntien asukasluvut
30.11.2020

2 478

5 940

3 365

11 783

Toteutuneiden
valtionosuustuntien määrä

2 561 t

3 732 t

3 823 t

10 116 t

Muu kuin valtionosuuteen
oikeutettava opetus (mm.
hankekoulutukset)
Kurssien määrä, kaikki
opetus
Kurssilaisten määrä, kaikki
opetus (brutto)

255 t

108 t

127 t

490 t

128

176

164

468

1 224

1768

2 041

5033

Opiskelijat (netto)

368
N = 286
M = 82
14,85 %

657
N = 461
M = 196
11,06 %

518
N = 392
M = 126
15,39 %

1 685 *
N = 1 245
M = 440
14,30

Netto-opiskelijat
asukasluvusta

* Vuonna 2020 ei tallennettu kotikuntaa 8 opiskelijalla ja kotikunta muu 134 opiskelijalla.

Taulukko 2. Toiminta Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminta-alueella vuonna 2020.

Järvi-Saimaan kansalaisopistolle myönnettyjen laskennallisten valtionosuustuntien kokonaismäärä
oli vuonna 2020 yhteensä 8 585 tuntia. Kansalaisopistolle myönnetty valtionosuus nousi vuodesta
2019 verrattuna vuoteen 2020 yhteensä 2 827 €. Kansalaisopisto toteutti koulutustehtäväänsä
monipuolisesti ja tarjosi kansalaisopiston toiminta-alueen kuntalaisille opetusta 10 116
valtionosuustunnin verran koronaepidemiasta huolimatta. Toiminnallisesti kansalaisopisto toteutti
468 kurssia.
Opiskelijamäärä
Opiskelijoiden bruttomäärä laski 1 281 opiskelijalla. Tähän vaikutti kevätlukukauden keskeytys ja
syyslukukauden kurssilaisten kokonaismäärän väheneminen koronaepidemian vuoksi.
Edellisvuoteen 2019 verrattuna netto-opiskelijoiden kokonaismäärä laski 330 opiskelijalla.
Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia. Edellisestä huolimatta
kansalaisopiston toimialueella noin 14–15 % kuntalaisista opiskeli ja harrasti kansalaisopistossa
ja/tai kävi kansalaisopiston järjestämissä lähi- ja etätapahtumissa.
Henkilöstö
Kansalaisopistossa työskenteli vuonna 2020 vakituista henkilöstöä 6,8 henkilötyövuotta ja 73
tuntiopettajaa, joista 20 työskenteli kaikissa toimipisteissä. Järvi-Saimaan kansalaisopistossa
opiskellaan ja harrastetaan eniten musiikkia. Tähän on yhtenä tekijänä se, että Rantasalmen
toimipisteessä kansalaisopisto toteuttaa taiteiden perusopetusta musiikissa ja teatteritaiteessa.
Toinen kestosuosikki kansalaisopistossa on käden taidot, joita vuosittain harrastaa noin 1 200
henkilöä. Myös liikunta- ja tanssikurssit ovat säilyttäneet suosionsa läpi vuosien.
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Toimialue

Vuonna 2019

Vuonna 2020

Sulkava

142

128

Juva

221

176

Rantasalmi

193

164

Yhteensä

556

468

Taulukko 3. Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssimäärät vuosina 2019 ja 2020.
Erityiskohderyhmille suunnatut kurssit
Kansalaisopisto tarjosi kursseja myös erityisryhmille alkukeväästä 2020 koulutuksellisen tasa-arvon
mukaisesti. Erityisryhmille suunnattuja kursseja ei pystytty pitämään syyslukukaudella, koska
koronaepidemian vuoksi monet palvelulaitosten ja päiväkeskusten tilat eivät olleet ulkopuolisten
käytössä.

Musiikinopettaja Oiva Auvinen ja liikunnan tuntiopettaja Ritva Hänninen vierailivat Juvakodilla
helmikuussa 2020. Vierailu sai innostuneen vastaanoton.
Koulutusala

Vuonna 2019

Vuonna 2020

Musiikki

4 638 t

3 765 t

Käden taidot

3 926 t

3 399 t

Tanssi ja liikunta

1 707 t

1 328 t

Kielet

1 056 t

476 t

Kuvataiteet ja muotoilu

367 t

332 t

Tieto- ja viestintätekniikka

122 t

264 t

Lukion musiikkiteatteri ja studiotekniikka

599 t

595 t

Esittävä taide ja kirjallisuus

530 t

183 t

Psykologia ja kasvatus

67 t

29 t

Terveydenhoito

77 t

74 t

Taulukko 4. Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustuntien kokonaismäärät vuosina 2019 ja 2020.
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Kansalaisopisto toteutti muutamia yleisöluentoja ennen kevätlukukauden päättymistä. Näitä olivat
geneettiseen sukututkimukseen liittyvä luento Toenperän Juvan kirjastolla 22.1.2020 ja Sulkavan
kirjastolla 29.1.2020. Luennolla esiteltiin erilaisia sukututkimuksessa käytettäviä DNA-testejä, niin
sukujuuristaan kiinnostuneen kuin sukuseurankin näkökulmasta. Edellisten lisäksi Toenperän Juvan
kirjastolla toteutettiin 25.1.2020 Mullankaivajat Juvalla – arkeologisia löytöjä kyliltä ja kirkolta -luento.
Luennolla esiteltiin lapsille ja nuorille suunnatun Suomen Kulttuurirahaston hankkeen satoa vuodelta
2019. Luennoimassa olivat hankkeen ohjaaja, arkeologi Juha Ruohonen, kansatieteilijä Kirsi
Vertainen sekä kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja Johanna Kuusisto.

Opintoseteliavustus
Kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta vuodelle 2020 yhteensä 5 500 €, joka myönnettiin
opiskelijoille 20 €:n suuruisina opintoseteleinä/opiskelija. Opintosetelit käytettiin alentamaan tiettyjen
kurssien kurssihintaa tai opiskelija sai 20 €:n alennuksen valitsemastaan kurssista. Vuonna 2020
opintoseteleitä myönnettiin seuraaville kohderyhmille:
•
•
•
•

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

Lukuvuonna 2020–2021 opintosetelillä tuetut kurssit:
1101414 Erityisryhmien musiikki (keskeytyi)
1201300 Suomea venäjänkielisille
2198400 Kevyesti keskellä päivää
8102201 Äijien kokkauskurssi
8102401 Äijien ruokakurssi
8102403 Äijien ruokakurssi, jatko
8301309 Miesten kehonhuolto

Hankerahoitus
Merkittävä yhteistyön mahdollistaja on ollut Opetushallituksen rahoittama monivuotinen hanke,
jonka avulla kansalaisopisto on voinut järjestää kursseja kansalaisen digitaitojen ja perustaitojen
vahvistamiseksi kansalaisopiston eri toimialueilla.
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Hankerahoitus 2020
Aikuisten heikkoja perustaitoja vahvistava hanke 2019–2020

10 374 €/3 kuntaa (15 600 €)

Digitaalisia valmiuksia vahvistava hanke 2019–2020

20 600 €/3 kuntaa (24 400 €)

Opintosetelihanke 2019–2020

5 500 €

Henkilöstön
digiloikka

täydennyskoulutushanke:

Järvi-Saimaan

kansalaisopiston

8 000 €

Aktiivisena ikääntyminen – keinoja hyvään elämään

3 400 €

YHTEENSÄ

47 874 € (53 200 €)*

* Suluissa alkuperäinen hankerahoitus.

Taulukko 5. Järvi-Saimaan kansalaisopiston hankerahoitus 2020.
Hanke on antanut mahdollisuuden jatkaa yhteistyötä kuntien työelämäpalveluiden kanssa. Edellisen
lisäksi Rantasalmella yhteistyön myötä kansalaisopisto toteutti aikuisten heikkoja perustaitoja
vahvistavalla hankerahalla Arjen kokkaus- ja taloustaidot -kurssin.

Juvalla toteutettu yhteisötaideprojekti: Tehhään eikä meinata! -kurssi
Juvalla toteutettiin työelämäpalveluiden kanssa yhteistyössä
Tehhään eikä meinata! -kurssi. Kurssi oli tarkoitettu
työnhakijoille ja kuntouttavassa työtoiminnassa mukana
oleville työnhakijoille sekä muille työttömille kuntalaisille.
Kurssilla toteutettiin yhdessä Juvan kunnan alueelle
positiivisuutta
välittävä
yhteisötaideteos.
Tällä
työskentelymuodolla työnhakijat saivat myös näkyvän roolin.
Tavoitteena oli toimia yhdessä joukkona ja taiteen myötä
synnyttää yhdessä työskennellen joukkovoimaa. Kurssi
opettajana toimi kuvataiteilija Mari Liimatainen. Kunnan
työelämäpalveluista mukana oli Kirsi Mielonen.
Kurssilla perustaitoja vahvistavat asiat: Yhdessä työskentely, esille tulo porukassa toimiessa ja
muut sosiaaliset taidot, kädellisten perustaitojen kehittyminen, asioiden suunnittelu ja pitkäjänteinen
työskentely, osallistujien voimaantuminen.
Uusia tieto- ja viestintätekniikan kursseja toteutettiin
digitaalisia valmiuksia vahvistavalla hankerahalla. Näitä
koulutuksia olivat muun muassa elokuussa järjestetyt
sähköiseen ilmoittautumiseen suuntautuneet koulutukset
sekä suuren suosion saanut digiklinikka. Edellisen lisäksi
Sulkavalla ja Juvalla järjestettiin uutuutena älypuhelinkurssi,
Sulkavalla, Juvalla ja Rantasalmella etäosallistumisen
työvälineet -kurssi sekä Sulkavalla kaksi digikurssia ja some
tutuksi
-kurssi.
Kuvassa
Sulkavalla
järjestetyn
seniorinaisten hyvinvointi-kurssiin liittyvä digiosuus.
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Digitaalisia valmiuksia vahvistava hanke 2020
Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteutti digitaalisia valmiuksia vahvistavalla
hankerahalla alla olevia hankekoulutuksia. Koulutukset olivat maksuttomia.
Kurssien opettajana toimi tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck
lukuun ottamatta Rantasalmen ikäihmisten digineuvontakurssia.
Digiklinikka
Digiklinikalla sai yksilöllistä täsmäopetusta opiskelijoiden toivomista aiheista. Aiheita muun muassa
älypuhelimen tai tabletin käyttö ja sovellukset, kuten WhatsApp, sähköposti, Op, Facebook,
Instagram, Areena, navigaattori, valokuvien jakaminen. Digiklinikkaan voi varata ohjausaikaa
maksimissaan 45 min/henkilö.
Some tutuksi
Sulkavalla toteutettu kurssi, jossa opittiin hyödyntämään tärkeimpiä sosiaalisen median työkaluja
puhelimella. 1.9.2020 WhatsApp, 8.9.2020 Facebook, 15.9.2020 Instagram, 22.9.2020 Pilvipalvelut,
29.9.2020 Youtube, Tori.fi ja muut suositut sovellukset.
Etäosallistumisen työvälineet, lähikurssit Sulkavalla, Juvalla ja Rantasalmella
Miten osallistut etäluennolle, webinaariin, kokoukseen, luot oman verkkotapaamisen, jaat kuvaa,
ääntä ja tiedostoja, chattailet jne. Kaikki nämä ajankohtaiset toimet onnistuvat ilmaisilla ohjelmistoilla
ja nettiselaimella.
Digikurssit Sulkavalla ja Juvalla
Sulkavalla järjestettiin kevätlukukaudella kaksi digikurssia. Juvalla kurssi alkoi etänä 4.12.2020 ja
jatkui tammikuussa 2021. Lisää digirohkeuttasi! Miten pääsisin mukaan tietoyhteiskuntaan, mitä
siellä tekisi ja miten siellä asioisi. Harjoiteltiin perustaitoja tablettilaitteella.
Älypuhelinkurssit Sulkavalla ja Juvalla
Kurssin tavoitteena oli älypuhelimen käytön sujuvoittaminen ja monipuolistaminen. Kurssilla opittiin
mm. ylläpitotoimet, käyttöä helpottavat vinkit ja asetukset, puhelintoiminto, kamera ja WhatsApp.
Ikäihmisten digineuvonta Rantasalmella
Hyödyllisiä ja hauskoja perustaitoja tietotekniikan parissa. Ikäihmisille suunnatulla tietotekniikan ja
mobiililaitteiden käytön peruskurssilla opittiin osaavan opettajan avustamana helposti ja mukavasti.
Kurssin opettajana toimi Sami Romppainen.
Naisten hyvinvointikurssi/digiopetus Sulkavalla, Juvalla ja Rantasalmella
iPadin käytön perusteet. Opiskeltiin tekstinkäsittelyä ja viestintää, tärkeimpien tietoyhteiskunnan
palvelujen käyttö, mobiilivarmenne.
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Kädentaitojen ja taideaineiden toiminta
Teksti ja kuvat: Kädentaitojen suunnittelijaopettaja Merja Heikkinen
Vuosi 2020 alkoi 2.–3.1.2020 erikoiskurssilla Ilo irti ompelukoneesta. Kurssi pidettiin Sulkavan
opistotalolla. Opiskelijat saivat erittäin kattavan opetuksen oman ompelukoneensa käyttämiseen,
lisäksi opettajalla oli mukanaan erikoiskoneita, joihin saattoi tutustua kurssin aikana.
Varsinainen opetus Järvi-Saimaan kansalaisopistossa
alkoi loppiaisen jälkeen 7.1.2020. Suurin osa kursseista
oli suunniteltu syksystä kevääseen jatkuviksi kursseiksi.
Joitakin kursseja oli lyhytkursseina vain kevätkaudella
2020. Samoin kurssiohjelmaan 2020–2021 suunniteltiin
koko työkauden kurssit. Suurin osa syksyllä alkaneista
kursseista jatkuu vielä kevätlukukaudella 2021. Osa
kursseista oli suunniteltu syksyn 2020 aikana
pidettäviksi.
Maaliskuun 17. päivä muutti opistomme kaikki
suunnitelmat, sillä koronan takia kaikki kurssit peruttiin
loppukevään ajalta. Myös kevätnäyttelymme peruttiin,
emmekä nähneet talven aikana valmistuneita hienoja
kädentaitotuotteita yhteisissä näyttelyissämme. Osa
kurssitöistä jäi pahasti kesken, joita kurssilaiset
valmistivat taitonsa mukaan kotona valmiiksi. Osa
kurssilaisista oli yhteydessä opettajiinsa puhelimitse,
että saivat sitä kautta mahdollista apua töidensä
valmistamiseen. Myös kesäksi suunnitellut kurssit
peruuntuivat.
Syksyn aloitti Tieto ja taito kiertoon -kurssi 3.–6.8.2020 Juvan opistotalolla. Kädentaidon opettajille
suunnatulla kurssilla opiskeltiin uusia kädentaitoja.
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Keväällä peruuntunut Fiber Art -kurssi pidettiin 10.–11.8.2020 Sulkavan opistotalolla. Kurssilla
opittiin kokonaan uusi tapa tehdä taidetta.
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Viikolla 34 oli myös jo perinteeksi muodostunut kurssi Tilkkuterveiset Juvan opistotalolla. Kurssi oli
suunnattu kädentaidon opettajille.
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Ompelukoneiden huolto on myös aina syksyllä ennen varsinaista opetuskauden alkua. Jokaisen
Järvi-Saimaan kansalaisopiston toimipisteen ompelukoneet huollettiin viikolla 35. Ensimmäiset
vakituiset kurssit aloitettiin syyskuun alussa viikolla 36.

Kurssien aikaan Sulkavan opistotalon piha on täynnä kursseille tulleiden autoja.
Syyskauden viikoittainen opetus alkoi kansalaisopistossamme jo 1.9.2020. Lähes koko syksyn
saimme pitää kansalaisopistomme avoimena opetukselle koronan pelosta huolimatta.
Syyslukukauden viimeisellä viikolla piti opetuksemme lopettaa koronarajoitusten vuoksi.
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Sulkavan musiikkitoiminta
Teksti: Musiikinopettaja Oiva Auvinen ja kuvat Anu Jussinniemi
Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikinopetukselle vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen.
Covid-19 viruksen aiheuttama pandemia ulotti lonkeronsa Sulkavalle ja Juvalle. Opetuksen
päättyminen maaliskuussa koronarajoitusten myötä aiheutti, kesäkuukausien kera, opetukseen
kuuden kuukauden tauon. Järvi-Saimaan kansalaisopistolla ei ollut valmiuksia siirtyä
musiikinopetuksessa etäopetukseen. Keväälle suunnitellut musiikkitapahtumat: Wappuetkot,
Juvan ja Sulkavan yhteinen Kevätkonsertti sekä kädentaitojen näyttelyn yhteydessä
järjestettävät musiikkihetket jouduttiin perumaan. Opetustauon aikana musiikinopetuksessa
alettiin valmistella toimia, joilla musiikinopetus pystyttäisiin siirtämään etäopetukseen, mikäli
lähiopetus olisi syyslukukauden alkaessa kielletty. Lisäksi laadittiin varautumissuunnitelma,
jonka avulla voitaisiin lähiopetus järjestää koronaturvallisesti.
Syyslukukauden alkaessa opetusryhmät alkoivat toimia
normaaliin tapaan lähiopetuksena. Valmistavilla toimenpiteillä
saatiin
luotua
koronaturvallinen
oppimisympäristö.
Opiskelijoilta saatu palaute kertoi, että musiikinopetusta oli
kaivattu koronatauon aikana. Oli mukavaa päästä soittamaan
tuttujen soittokaverien kanssa. Ilahduttavaa oli myös saada
uusia, nuoria sekä vanhempia harrastajia mukaan
musiikinopiskeluun.
Soittoja
laulutaidon
harjoittelun
tukemiseksi
on
kansalaisopistossa
järjestetty
teoriaopetusta
sekä
yhteissoittomahdollisuuksia erilaisten yhtyeiden muodossa.
Musiikinopetuksen tarjonnasta löytyi opetusta yksinlaulusta
kuoroihin, lauluyhtyeisiin sekä instrumenttien yksilöopetukseen, harmonikkayhtyeeseen,
jousiyhtyeeseen, puhallinyhtyeeseen, Kuosmalan viihdebändiin, Tehomelaan, Stemmaajiin ja
Reckless Rockerseihin.
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Musiikinopetusta antoivat Juvalla ja Sulkavalla tutut opettajat:
Oiva Auvinen (musiikinteoriaa pianisteille, musiikinteoriaa
harmonikansoittajille,
harmonikansoitto,
pianosoitto,
harmonikkayhtye ja Stemmaajat), Janne Ikonen (rummut ja
vaskipuhaltimet sekä puhallinyhtye Juvan Puhaltajat), Anu
Jussinniemi (viulu ja jousiyhtyeet Juvalla ja Sulkavalla,
soitinkaruselli Sulkavalla), Ari Kaartinen (piano, sähkökitara,
bassokitara, poplaulu, rummut, Hatsolan musiikki, Kuosmalan
bändi, Juvan viihdekuoro, Countryside Girls), Anna
Vaskelainen
(yksinlaulu
Juvalla),
Pekka
Koivunoro
(sähkökitara ja sähköbasso Juvalla), Rauni Tietäväinen
(karaoke Juvalla) ja Olli Tuunanen (naiskuoro ja mieskuoro
Sulkavalla).
Lisäksi kevätlukukaudella 2020 opettajina toimivat Liisa Väisänen (yksinlaulu Sulkavalla ja
Juvalla, naiskuoro Sulkavalla, ukulele soimaan ja kaiken kansanlaulajaiset Juvalla), Janne
Järvensivu (rumpujensoitto ja nuorten bändi Juvalla).
Valitettavasti koronarajoitukset estivät syyslukukaudella Järvi-Saimaan kansalaisopiston
musiikkitoiminnan palvelutaloissa ja hoitoyksiköissä Sulkavalla ja Juvalla. Asukkaat ovat
kaivanneet kovasti tuttujen musiikinopettajien vierailuja. Syyskaudella jatkettiin varautumista
etäopetukseen opiskelijoiden kanssa.
Opiskelijat
valmistautuivat
ahkerasti
harjoitellen
kohti
Marraskaronkkaa ja Karaokekonserttia. Pettymys olikin
melkoinen, kun kävi selväksi, että Juvan marraskuun lopun
huonontuneen koronatilanteen takia Marraskaronkka sekä
Karaokekonsertti jouduttiin perumaan. Positiivista asiassa on,
että harjoittelu ei koskaan mene hukkaan. Pettymyksen jälkeen
suunnattiin ajatukset tulevaan ja otettiin opiskelijoiden kanssa
tavoitteeksi tehdä jo valmiiksi harjoitellulla ohjelmalla
konserttitallenne tulevalla kevätlukukaudella.
Valmistautuminen etäopetukseen konkretisoitui Juvalla joulukuun
ensimmäisellä viikolla. Lähiopetuksesta jouduttiin siirtymään
etäopetukseen.
Etäopetus
on
osoittautunut
uudeksi
oppimiskokemukseksi sekä oppilaille että opettajille. Kokemuksen myötä etäopetuskin alkaa
sujua sutjakasti.
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Liikunta
Järvi-Saimaan kansalaisopiston liikuntakurssit täyttyivät aikaisempien toimintavuosien tapaan
innokkaista liikuntaharrastajista. Liikuntaan ja urheiluun liittyviä kursseja tarjottiin
tuntimäärällisesti Sulkavalla 289 tuntia, Juvalla 538 tuntia ja Rantasalmella 321 tunnin verran.
Hyvinvointiteema jatkui kansalaisopiston liikuntatarjonnassa.
Lasten kursseista Sulkavalla ja Juvalla jatkoa sai
alakouluikäisille suunnatut Cheerleading-kurssit.
Kurssilla opiskeltiin muun muassa erilaisia
harrastetason stuntteja, hyppyjä ja akrobatiaa.
Sulkavalla toteutettiin myös uusia liikuntakursseja.
Sulkavan keskustassa ja Lohilahdella uutuutena
aloittivat pilateskurssit. Pilateskurssilla muun
muassa vahvistettiin vartalon syviä lihaksia,
kehonpainotreenissä kohotettiin lihaskuntoa ja
kehitettiin liikkuvuutta.
Sulkavalla jatkoi lempeä jooga -kurssi, jonka lisäksi
uutuutena toteutettiin Yin-jooga. Yin-joogakurssilla
tavoitteena oli kohdistaa fyysiset vaikutukset
nimenomaan lihaskudoksiin ja niveliin. Harjoitusten kautta rauhoitettiin niin kehoa kuin mieltäkin.
Kuntonyrkkeilykurssi sai myös innokkaita harrastajia liikkeelle. Kurssilla hyödynnettiin nyrkkeilyn
oheisharjoitteita lihas- ja kestävyyskunnon kohottamiseksi kehonhuoltoa ja venyttelyä
unohtamatta. Rantasalmella syksyllä uutuutena alkoi suuren suosion kokenut Tuolijumppa.
Muita uusia liikuntakursseja olivat Lattarijumppa ja Etnojumppa.

Tieto- ja viestintätekniikka

Kansalaisopisto sai aikuisten digitaalisia valmiuksia vahvistavaan koulutukseen hankerahaa,
jonka avulla järjestettiin erilaisia pop up -tilaisuuksia. Koulutuksissa opastusta antoi
kansalaisopiston tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck. Edellisen vuoksi
kansalaisopisto ei toteuttanut maksullisia tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä kursseja.

Kielet

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskeltiin monia eri kieliä lähi- ja etäopetuksena vuonna
2020. Ylivoimaisesti eniten kielistä opiskeltiin 10 kurssin verran venäjää (166 tuntia) ja 9 kurssin
verran englantia (145 tuntia). Venäjän tunneille osallistui 64 opiskelijaa ja englannin tunneille 53
opiskelijaa. Venäjän ja englannin kielten ohella kansalaisopistossa opiskeltiin suomea, saksaa,
italiaa, kreikkaa ja espanjaa 11 kurssin verran. Kielikursseille osallistui yhteensä 196 henkilöä.
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Kansalaisopisto jatkoi ja laajensi Mikkelin kansalaisopiston toteuttamia kielten verkkokursseja.
Kurssivalikoimassa oli englannin kirjoitus- ja kertauskurssi sekä saksan, ranskan ja espanjan
verkkokurssit (24 t/kurssi). Edellisten lisäksi valikoimassa oli kreikan kielen ja kulttuurin
jatkokurssi. Eri toimipisteissä englannin peruskurssit eivät toteutuneet. Sen sijaan englannin
jatkokurssit saatiin käynnistettyä. Juvan toimipisteessä toteutettiin uutuutena espanjan
kielikurssi.

Rantasalmen puhallinorkesterin ja nuorisoteatterin sekä muita kansalaisopiston
musiikkitapahtumia
Teksti Marja Ikonen ja kuvat mm.: Kuwaamo Sampo Luukkainen, Marja Ikonen, Janne Ikonen,
Juho Tiainen, Anna Vaskelainen, ESLi ry.
Vuonna 2020 koronaepidemia vaikutti Rantasalmen toimipisteessä jonkin verran järjestettävien
tapahtumien määrään ja toteutumistapoihin. Toimintaa saatiin kuitenkin järjestettyä uusien
toimintamuotojen avulla.

Vuoden 2020 konsertit, muut esiintymiset ja tapahtumat (16 kpl):
Pappilan loppiaistanssiaiset 5.1.2020: Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä noin 120 hlöä
Pappilan loppiaisaaton tanssiaiset ovat vuosittainen perinne, jossa Rantasalmen
puhallinorkesterin Ihmekvintetti pääsee näyttämään parasta osaamistaan Vanhojen tanssien
soitossa, kapellimestarina Marja Ikonen.
Hankihönkäys-leirin päätöskonsertti Warkaus-salissa 19.1.2020, yleisöä noin 300 hlöä,
esiintymässä leirin ABCD-orkesterit
Hankihönkäys-leiri järjestetään perinteisesti alueemme opistojen ja orkesterien yhteistyönä.
Pääsuunnitteluvastuu leiristä oli Janne Juutilaisella (Varkaus), Marja Ikosella (Rantasalmi) sekä
Erkki Kaukosella (Kuopio). Rantasalmen orkesterit leireilivät 35 osallistujan voimin
Varkaudessa, jossa kapellimestareina olivat Sauli Saarinen, Aleksi Saraskari, Visa Haarala ja
Leena Toivanen.
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Avoimet ovet musikaaliharjoituksissa ja nuorten tapaaminen Tornadolla 22.1.2020 /
Etelä-Savon nuoret vaikuttajat, vieraina noin 20 hlöä, esittelemässä The Addams Family
-ensemble ja yhdistysväkeä
Esiintyminen ja lukioesittely 24.1.2020 Ristiinan koululla, yleisöä noin 30 hlöä,
esittelemässä musiikkiteatterilinjalaisia Marja Ikosen ja Sari Leppäniemen johdolla
The Addams Family -ensemble ja soittajat esittelivät menestyksekkäästi nuorisoteatterin ja
musiikkiteatterilinjan toimintaa sekä omassa Tornado-salissa että Ristiinan koululla
musiikkinäytteiden siivittämänä.
Esiintyminen 31.1.2020 Mikkelissä
marssirumpuryhmä, yleisöä 150 hlöä

Etelä-Savon

urheilugaalassa,

esiintymässä

Tammikuun 2020 alussa perustettu uunituore marssirumpuryhmä teki ensiesiintymisensä EteläSavon urheilugaalassa Marja Ikosen ja Janne Ikosen johdolla. Samassa juhlassa Etelä-Savon
liikunta palkitsi Rantasalmen puhallinorkesterin Rantasalmen kunnan vuoden 2019
liikuntapalkinnolla.

Euromusa eli Musiikkia kellon ympäri 8.2.2020 klo 10–22: kaikki kokoonpanot
esiintymässä, yleisöä 212 hlöä ja esiintyjiä 200 hlöä, talkoolaisia 30 hlöä, yhteensä 442
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.
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Esiintyminen 8.3.2020 Petäjäsaari-juhlassa Rantasalmen kirkossa, A-orkesteri, yleisöä
600 hlöä
Kevään 2020 esiintymiset huipentuivat juuri ennen koronaepidemian aiheuttamaa sulkua
Rantasalmen kirkossa järjestettyyn suureen Petäjäsaari-juhlaan, johon oli Janne Ikoselta tilattu
kantaesitys ”Petäjäsaari”. A-puhallinorkesteria johti Marja Ikonen. Esiintyminen ja erityisesti
tilausteos saivat paljon kiitosta runsaalta yleisöltä. Tilaisuudessa soitettiin myös Jean
Sibeliuksen Finlandia. Suurin osa tästä eteenpäin keväälle suunnitelluista tapahtumista
peruuntui kokonaan ja perinteinen vappukonserttikin toteutettiin uudella tavalla Facebookissa.
Vapputervehdykset Facebookissa 1.5.2020: orkesterilaiset lähettivät vappuaiheisia
videoita ja valokuvia, jotka julkaistiin muiden vappupostausten kanssa Facebooktapahtumassa. Postauksia tehtiin 50 kpl ja tapahtumalla oli satoja seuraajia päivän
mittaan.
Perinteisesti Rantasalmen puhallinorkesteri esiintyy vappuna, niin tänäkin vuonna. Tapahtuma
toteutettiin netin välityksellä, mutta tapahtumaan oleellisesti kuuluvaa hauskaa pukeutumista ja
hyvää huumoria ei unohdettu virtuaalitapahtumassakaan. Tapahtuman suunnitteluvastuu on
musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikosella, joka tänä vuonna hoiti kokonaisuudessaan
videoiden keräämisen ja lähettämisen vappupäivän aikana sekä muun organisoinnin ja
vappuaiheiset postaukset. Myös Valtakunnallista puhallinmusiikin viikkoa vietettiin toukokuussa
niin ikään Facebookissa puhallinorkesterin 40-vuotisjuhlavideon avulla.
Kesäleirin matinea 1 Ruusuhovin navetan ylisillä ke 29.7.2020, yleisöä (leiriläisiä) noin 50
hlöä paikan päällä ja noin 50 livestriimissä
Kesäleirin matinea 2 Ruusuhovin navetan ylisillä ja kuviomarssikentällä to 30.7.2020,
yleisöä (leiriläisiä) noin 50 hlöä paikan päällä ja noin 100 livestriimissä
Rantasalmen puhallinorkesterin kesäleirillä pidettiin perinteiset orkesterin kesäleirin matineat,
jossa pääpaino musiikissa on soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä – esiintymässä niin
leiriläiset kuin opettajatkin. Leirin matineoissa tehtiin myös tasosuorituksia kansalaisopistoon.
Tänä vuonna kesäleirimatinea 2:ssa nähtiin myös A- ja B-puhallinorkesterien
kuviomarssiesitykset, jotka hiotaan valmiiksi Hamina Tattoon Junior Tattoota varten 2020!
Matineassa esiintyi myös talvella 2020 perustettu marssirumpuryhmä. Leiriläiset toimivat
liveyleisönä toisilleen ja kotijoukot seurasivat matineoita suoratoistona omilta kotisohviltaan.
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Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa 31.7.2020: A- ja B-orkesterit sekä muskari
esiintymässä, yleisöä 30 hlöä, soittajia ja henkilökuntaa noin 90 hlöä sekä livestriimissä
noin 150 hlöä
Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa pääpaino musiikissa on
orkesterisoitossa. Konsertissa esiintyivät A- ja B-orkesterit Marja Ikosen johdolla sekä
musiikkileikkikoulu Taina Räsäsen johdolla. Leirinjohtajana toimi Petteri Koskikallio
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksestä. Konsertin livestriimillä oli runsaasti katsojia!

Reippailu Rantasalmen raitilla -tapahtuma kirkossa 13.9.2020, esiintymässä A-orkesteri,
yleisöä noin 40 hlöä
Rantasalmen A-puhallinorkesteri oli tilattu soittamaan marssimusiikkia kulkueen edelle
syyskuiseen reippailupäivään. Koska päivä oli hyvin sateinen, päätettiin reippailun sijasta
nauttia puhallinmusiikista kirkossa Marja Ikosen johdolla. Esiintymisen päätteeksi kaikki
puhallinorkesterit ottivat itsestään uudet edustusvalokuvat Kuwaamo Sampo Luukkaisen
kuvaamana.
RusKaMu-kansanmusiikkileirin päätöskonsertti 3.10.2020 Tornadossa: kurssin
osallistujat sekä Taavi Kervinen esiintymässä, soittajia ja yleisöä yhteensä 35 hlöä
Valtakunnallinen Ruskatrööttä 2020 -tapahtuma jouduttiin siirtämään vuodella syksyyn 2021,
mutta tilalla järjestettiin pienimuotoinen kansanmusiikkikurssi Tornado-salissa, jossa kolmessa
tasoryhmässä harjoiteltiin säkkipillimelodioita korvakuulolta. Kurssin vetäjänä toimi
kansanmuusikko Taavi Kervinen ja kurssi päättyi pieneen live-yleisökonserttiin.
Isänpäiväkonsertti suoratoistokonserttina 6.11.2020 Tornadolla: kaikki puhallinorkesterit
(noin 100 soittajaa) esiintymässä, livestream-linkkejä lähetettiin 109 kpl
Koronaepidemian vuoksi perinteinen isänpäiväkonsertti järjestettiin suoratoistona Tornadosalista. Tällä tavalla pystyttiin noudattamaan kokoontumisrajoituksia, jotka rajasivat käyttöön
50%
salin
istuinkapasiteetista.
Esiintymässä
olivat
kaikki
Rantasalmen
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puhallinorkesterikokoonpanot sekä pari bändiä (Aikuisten viihdeorkesteri, Soul System) Marja
ja Janne Ikosen johdolla. Janne Ikonen myös juonsi konserttistriimin.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea suoratoistokonserttina musiikkiluokasta
12.12.2020,
esiintymässä
pienryhmiä
ja
soolosoittajia
sekä
Aikuisten
alkeispuhallinorkesteri
Joulumatinean livestreamia seurasi satoja ihmisiä päivän aikana ja tallenne on katsottavissa
vielä jälkeenkin päin. Esiintyjiä oli koronarajoitusten mukaisesti kerrallaan paikalla aina alle 20
hlöä, yhteensä päivän mittaan noin 45. Tunnelma oli kannustava ja lämmin koko tilaisuuden
ajan! Matinan organisoinnista vastasivat Marja ja Janne Ikonen ja livestriimistä Pekka
Koivunoro. Mukana oli myös muutamia tuntiopettajia säestämässä ja avustamassa. Matineassa
tehtiin myös tasosuorituksia.
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Jouluisten biisien viikko 14.–18.12.2020 Facebookissa
Rantasalmen
puhallinorkesterin
perinteinen
joulukonsertti
jouduttiin
perumaan
koronarajoitusten vuoksi. Sen tilalla järjestettiin verkkotapahtumana Jouluisten biisien viikko,
jossa julkaistiin orkesterikokoonpanojen valmistamia jouluisia videoesityksiä, valokuvia ja muita
joulutervehdyksiä.

Vuoden 2020 teatteriesitykset (9 kpl):
Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin Peppi Pitkätossu 5.6.2020, Tornadolla suljetussa
tilaisuudessa 53 hlöä (sis. esiintyjät) ja livestriimin äärellä 48 hlöä.
Nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Andrew Lloyd Webberin musikaali 8.6.2020,
Tornadolla suljetussa tilaisuudessa 56 hlöä (sis. esiintyjät) ja livestriimin äärellä 25
hlöä.

The Addams Family 17.4.–9.5.2020, esitykset 7 kpl, yleisöä esityksissä yhteensä 950 hlöä
Ranttalin ja Nuorisoteatterin kesäleirit järjestettiin tänäkin vuonna yhteistyössä Etelä-Savon
musiikkiteatteri- ja oopperayhdistyksen (ESMO ry.) kanssa. Leirien suunnittelusta vastasi
kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen. Leirin opettajina toimivat Martta
Pesonen, Joonas Asikainen ja Jyri Numminen ja lisäksi leirillä oli mukana yhdistyksen
palkkaamia työntekijöitä avustavissa tehtävissä. Molemmat leirit järjestettiin koronan vuoksi
poikkeusjärjestelyin ja esimerkiksi leirinpäätösesitykset olivat pienen yleisön suljettuja
tilaisuuksia, mutta livestriimejä päätösesityksistä pääsi seuraamaan myös muut halukkaat.
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Vuosi 2020 jää Rantasalmen Nuorisoteatterin historiaan suurena työvoittona: koronaepidemian
vuoksi keväälle 2020 suunniteltu musikaali The Addams Family koottiin lopulta kasaan pikaaikataululla elokuussa 2020 ja esityksiä saatiin järjestettyä seitsemän, kun kaikki mukana olevat
harrastajat ja työntekijät venyivät uuteen aikatauluun uskomattoman hyvin. Viiden kuukauden
harjoitustauko maaliskuulta elokuulle selätettiin kotiharjoittelulla ja syyskauden alkajaisiksi
päästiin riemuitsemaan esityksistä. Ohjaajana toimi Rantasalmelle vastikään muuttanut Marjo
Isotalus ja apulaisohjaajaksi loppumetreille saapui Hanna Hautala Savonlinnasta. Uutena
puvustajana teatterissa ja tässä massiivisessa projektissa aloitti Laura Luosujärvi. Muu
henkilökunta oli pääosin tuttua aiemmilta vuosilta: Marja Ikonen, Anna-Maija Saari, Anastasia
Soupios, Anna Vaskelainen, Pekka Koivunoro, Jenni Kosonen, Artemia / Anne Peltonen, Teija
Summanen, Heikki Lyytikäinen, Janne Junttanen, Riikka Hakamäki. Tuotantopuolella apuna
toimivat Heikki Pola ja Jari Pylväinen sekä yhdistyksen lukuisat talkoolaiset
Nuorisoteatterijaoksen puheenjohtajan Minttu Huupposen johdolla. Mukana tässä
kauhukomediassa oli 30 harrastajaa ja sen näki yhteensä 950 katsojaa.
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Vuoden 2020 leirit (9 kpl):
Hankihönkäys-leiri Varkaudessa 18.–19.1.2020: 39 osallistujaa
Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa 1.–5.6.2020: 13 leiriläistä
Nuorisoteatterin kesäleiri Tornadossa 6.–8.6.2020: 16 leiriläistä
Orkesterien kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa 27.–31.7.2020, 50 leiriläistä ja 11 opettajaa sekä säestäjä
Nuorisoteatterin harjoitusviikko Tornadossa 3.–11.8.2020: 30 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 5.–6.9.2020: 40 osallistujaa
RusKaMu-festari: 17 kurssilaista sekä 3 hlöä henkilökuntaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 31.10.–1.11.2020: 30 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoituslauantai 7.11.2020: 12 osallistujaa

Kansalaisopiston opiskelijat leireilivät ympäri vuoden tutussa Tornado-salissa (Nuorisoteatterin
harjoitusviikonloput, kesäleirit, RusKaMu-koulutuslauantai) sekä perinteisellä orkesterin
kesäleirillä Ruusuhovissa. Myös perinteinen Hankihönkäys-leiri Varkaudessa ajoittui niin
aikaiseen vuoteen, että sekin pystyttiin järjestämään. Sen sijaan muita isompia yhteistyöleirejä
– kuten Ruskatrööttää – ei tänä vuonna järjestetty, eivätkä kansalaisopiston opiskelijat
pystyneet osallistumaan entiseen malliin myöskään muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin.
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Vuoden 2020 tasosuoritukset (11+13 kpl):
Vuonna 2020 tehtiin soittimien ja musiikin yleisten aineiden tasosuorituksia
seuraavasti, yhtensä 24 kappaletta:
-

Soittimien
tasosuorituksia
tehtiin
Rantasalmella taiteen perusopetuksessa
(musiikki) vuonna 2020 10 kappaletta.
Perustaso 1:n suorittivat Riina Westerstråhle
(trumpetti), Siiri Partanen (trumpetti), Ella
Sarasto (huilu), Jessa Koivunoro (piano),
Ann-Helena Koivunoro (baritoni), Kuisma
Tossavainen (klarinetti) ja Emilia Lukin
(käyrätorvi). Perustaso 2:n suorittivat Mio
Ikonen (käyrätorvi) ja Riina Westerstråhle
(trumpetti). Perustaso 3:n suorittivat Salla
Kiiski (klarinetti) ja Ronja Ikonen (piano).

-

Musiikin perusteiden 1-kurssin suorituksia
tehtiin 8 kappaletta hyväksytysti: Mio Ikonen,
Namfon Konmongkolluk, Aili Kettunen, Riina
Westerstråhle, Justus Juutilainen, Jessica
Manninen,
Ilona
Laitinen
ja
Martti
Lappalainen.

-

Musiikin perusteiden 3-kurssin suorituksia tehtiin 5 kappaletta hyväksytysti: Aarni
Tossavainen, Oskari Reinikainen, Enni Kettunen, Kaisla Koivunoro ja Vili Huupponen.

-

Lisäksi Savonlinnan musiikkiopistoon tekivät suorituksia Leevi
(harmoniaoppi), Ronja Ikonen (Teoria I) sekä Peppi Ikonen (Teoria I).
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Koivunoro
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