Toimintakertomus 2019

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO
Sulkava Juva Rantasalmi

Järvi-Saimaan kansalaisopiston koulutustehtävä
Kansalaisopiston koulutustehtävänä on edistää alueen
kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia,
osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Kansalaisopiston
koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, terveyttä
edistävät opinnot, kielet, tietoteknisiä valmiuksia sekä muita
kansalaisvalmiuksia ja alueen elinvoimaisuutta edistävät
aineet. Opistossa annetaan myös taiteen perusopetusta
musiikissa ja teatteritaiteessa Rantasalmen alueella.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön
opisto toimialueensa Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen
asukkaille. Kansalaisopisto järjestää toiminta-alueellaan
monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-,
kulttuurija
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.
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Toiminta pähkinänkuoressa 2019
Teksti ja kuvat: Anne Partanen ja Janne Ikonen

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa vietettiin juhlavuotta.
Kansalaisopistotoiminta täytti 120 vuotta ja Kansalaisopistojen
liitto (KoL) 100 vuotta. Juhlavuoden tiimoilta kansalaisopiston
rehtori kävi luennoimassa 5.2.2019 kansalaisopistotoiminnan
merkityksestä Juvan Rotaryjen kokouksessa.

Juhlakahveja nautittiin eri tilaisuuksissa muun muassa Juvalla
27.4.2019 Kevätkonsertin yhteydessä sekä Kansalaisopisto
esittäytyy -tilaisuudessa Sulkavalla 20.8.2019.

Alla kuvassa Sulkavan kunnanviraston
juhlakahveilla täytekakun kera.

henkilökuntaa

Juhlavuoden kunniaksi juotiin täytekakkukahvit myös Tiittalan
kartanossa 3.9.2019 pidetyssä opettajain kokouksessa.
Juhlapuhujana
tilaisuudessa
oli
Sulkavan
kunnan
sivistysjohtaja Mervi Palmu. Tilaisuudessa kuultiin myös laulua
Countryside
Girls:n
esittämänä.
Lauluyhtyettä
johti
musiikinopettaja Ari Kaartinen.

Olette niin tarpeellisia. Kiitos. Kansalaisopisto mahdollistaa
tasaveroisesti harrastamisen kaikille. Kansalaisopisto on
ylivoimainen tukipilari yhteiskunnassa. Ajattelun ja ponnistelun
mahdollistajana
kansalaisopisto
lisää
hyvinvointia.
Kansalaisopistosta ei voi säästää.
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Rantasalmella juhlakahvit juotiin joulukuussa kunnanvirastolla
Lucian päivän tilaisuuden yhteydessä. Kuvassa Hannele ja
Janne kahvittelun merkeissä.
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Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen alkoi vilkkaasti
13.8.2019 klo 12.00. Kursseille ilmoittauduttiin toimistoissa,
kansalaisopiston järjestämissä tilaisuuksissa sekä sähköisesti
www-sivujen kautta. Varsinkin sähköinen ilmoittautuminen
lisäsi suosiotaan. Kansalaisopisto esitteli toimintaansa uuden
lukuvuoden 2019–2020 alkaessa eri tapahtumissa.
Juvalla kansalaisopisto oli mukana 15.8.2019 pidetyssä
Yhdessä eteenpäin -tapahtumassa, jossa eri yhdistykset
esittelivät toimintaansa. Kansalaisopisto esittäytyi myös
Sulkavan kunnanviraston ala-aulassa 20.8.2019 sekä
Taiteiden illassa 30.8.2019 Rantasalmen kunnanvirastolla.

Kansalaisopistojen liiton hallitus kokoontui 6.9.2019
toiminnanjohtaja Jaana Nuottasen johdolla Juvalla Partalan
kuninkaankartanossa. Kokouksen alussa Juvan kunnanjohtaja
Mervi Simoska toivotti KoL:n hallituksen tervetulleeksi Juvalle.
Kunnanjohtajan lisäksi kansalaisopiston neuvottelukunnan
puheenjohtaja Ari Rautio esitteli kansalaisopiston merkitystä
alueella sekä neuvottelukunnan toimintaa.

Rantasalmella vuosi 2019 oli menestyksekäs. Rantasalmella
järjestettiin useita suosituksi osoittautuneita uutuuskursseja,
minkä lisäksi opettajakuntaamme liittyi uusia, oman alansa
vahvoja ammattilaisia. Esimerkiksi pitkään toivottu Pilates oli
erittäin suosittu ja pidetty kurssi. Pilateksen lisäksi vuoden
aikana aloitettiin useita muita liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä
kursseja. Uutuutena tarjottiin Rantasalmella myös tietoutta
Geneettisestä
sukututkimuksesta
laajalti
kiinnostusta
herättäneen luennon ja kurssin muodossa.
Uutuuskurssien lisäksi oli perinteisesti suurta kiinnostusta ja
aktiivista osallistumista musiikin, teatterin, tanssin ja
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kädentaitojen kursseilla. Kiitos siitä kuului ennen kaikkea
osaavalle
opettajaja
hallintohenkilökunnalle.
Yli
neljänkymmenen
ammattitaitoisen
opettajan
voimin
Rantasalmi tarjosi opetusta taiteen perusopetuksessa,
musiikissa, näyttämötaiteissa, kuvataiteissa, kädentaidoissa,
kielissä ja tanssissa.
Edellisen lisäksi opetustarjontaa kaikissa toimialueen kunnissa
oli liikunnassa, kirjallisuudessa, kulttuurissa, historiassa,
tietotekniikassa,
kuvankäsittelyssä,
ravintotiedossa,
terveydenhoidossa ja useissa yhteiskunnallisissa aineissa.
Kaikissa toimipisteissä tarjontaa oli myös Jyväskylän
kesäyliopiston
järjestämissä
ikääntyvien
yliopiston
verkkoluentojen muodossa useista mielenkiintoisista aiheista
ja teemoista.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto teki normaalin kurssiohjelman
lisäksi paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi
Rantasalmella koulut ja Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys
olivat tärkeät, perinteiset yhteistyökumppanit. Myös eri
toimipisteiden kirjastot olivat merkittäviä yhteistyökumppaneita
usean luennon ja tapahtuman järjestämisessä. Keväällä
Sulkavalla ja Rantasalmella aloitettiin myös yhteistyö
Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n kanssa, joka tarjosi
Sillanrakentaja -hankkeen kautta aivotreeniä ikäihmisille
luennon ja kurssin muodossa.
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Kuvassa Riitta Kero luennoi Sulkavan kunnanvirastolla.
Yhteistyökumppanimme
tilasivat
meiltä
myös
täydennyskoulutusta jäsenistölleen. Esimerkiksi Rantasalmen
kunta vahvisti henkilöstönsä tietoturva- sekä ensiaputaitoja
useilla kursseilla. Edellisen lisäksi Rantasalmen lukion oppilaat
saivat koulutusta stressinhallinnasta ja esiintymisjännityksen
käsittelystä. Järvi-Saimaan kansalaisopiston yhteistyö eri
kuntien eläkeläisjärjestöjen kanssa oli tiivistä useiden kurssien
ja luentojen muodossa. Tästä esimerkkinä oli yhteistyö
Sulkavan eläkeläisjärjestössä toimivan äijätoiminnan kanssa.

Hanketoiminta
Järvi-Saimaan kansalaisopiston merkittävä uusi yhteistyön
mahdollistaja oli Opetushallituksen rahoittama monivuotinen
hanke, jonka avulla järjestettiin kursseja ja pop up -tapahtumia
kansalaisen digitaitojen ja perustaitojen vahvistamiseksi. Näitä
hankekursseja olivat mm. Ikäihmisten digineuvontakurssit sekä
Äijien hyvinvointikurssi Sulkavalla ja äijien kokkauskurssi
Rantasalmella.
Hanke
mahdollisti
myös
tärkeän
yhteistyöavauksen eri kuntien työelämäpalveluiden kanssa.
Yhteistyön
myötä
toteutettiin
kursseja
esimerkiksi
Rantasalmella Arjen kokkaus- ja taloustaidoissa sekä kaikissa
toimipisteissä Itsetuntemuksen ja ryhmässä toimimisen
taidoissa.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteutti aikuisten heikkoja
perustaitoja vahvistavalla hankerahoituksella Sulkavalla äijien
ruokakurssin, joka sai innostuneen vastaanoton. Kurssin
opettajana toimi kotitalousopettaja Marttiina Sihvola.

Hankerahoitus 2019–2020
Aikuisten
heikkoja
perustaitoja
vahvistava hanke 2019–2020

15 600 €

Digitaalisia valmiuksia
hanke 2019–2020

24 400 €

vahvistava

Opintosetelihanke 2019–2020

5 200 €

Henkilöstön täydennyskoulutushanke:
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
digiloikka

8 000 €

YHTEENSÄ

53 200 €
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Digikoulutuksia järjestettiin muun muassa Sulkavan kirjastolla
ja Juvan Toimintatalolla. Opettajana toimi tieto- ja
viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck.

Opintoseteliavustus

Kansalaisopiston lähipalveluperiaate

Kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta vuodelle 2019
yhteensä 5 200 €, joka myönnettiin asiakkaille 30 €:n
suuruisina opintoseteleinä/opiskelija. Opintosetelit käytettiin
alentamaan tiettyjen kurssien kurssihintaa tai asiakas sai 30
€:n alennuksen valitsemastaan kurssista. Vuonna 2019
opintoseteleitä myönnettiin seuraaville kohderyhmille:
• työttömille
• senioreille (63+) ja eläkkeellä oleville
• maahanmuuttajille
• alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille

Toimipisteiden opetusta annettiin koko kuntien alueilla vuoden
2019 aikana. Laajasta toiminta-alueesta huolimatta esimerkiksi
Rantasalmella onnistuttiin myös keskittämään opetustiloja
tehokkaasti
Tuusmäessä
ja
kirkonkylällä.
Etenkin
Rantasalmen kunnanvirastolla sijaitsevan, kansalaisopistolle
keskeisen Kellarigallerian käyttöaste oli entistä suurempi. Myös
Sulkavan ja Juvan opistotaloilla kävi säännöllisesti innokas
kurssilaisten joukko.

Vuonna 2019 opintosetelillä tuetut kurssit:
1101252 Erityisryhmien musiikki
1101314 Kaiken kansan laulajaiset
1101416 Erityisryhmien musiikki
1201300 Kielikahvila
1201302 Suomen kieltä maahanmuuttajille
2198400 Kevyesti keskellä päivää
8102400 Äijien ruokakurssi
8301313 Ikämiesten kehonhuolto
8301315 Erityisryhmien liikunta

Kansalaisopiston yhtenä koulutustehtävänä on edistää alueen
kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Siksi JärviSaimaan kansalaisopiston kurssitoimintaa ja ryhmiä onkin
kirkonkylien lisäksi myös Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen
kuntien muilla kylillä. Omien opetustilojen lisäksi esimerkiksi
Rantasalmella toimintaa oli Harjurinteellä, jossa opiskelijat
musisoivat Erityisryhmien musiikin ja Karaoken tiimoilta. Eri
kurssien tiimoilta toiminta jalkautui myös päiväkoteihin,
päiväkeskuksiin, kirjastoihin ja toimintataloihin.
Asiakaspalautteen perusteella Järvi-Saimaan kansalaisopiston
toimintaan ollaan tyytyväisiä. Samoin kuntien 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 2019

Kuntien
asukasluvut
1.1.2019
Toteutuneiden
valtionosuustuntien määrä
Muut tunnit
(hankerahoitus,
myyntipalvelu
ym.)
Kurssien määrä,
kaikki opetus
Kurssilaisten
määrä, kaikki
opetus (brutto)
Opiskelijat
(netto)
Netto-opiskelijat
asukasluvusta

Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

2 492

6 116

3 431

12 039

3089

4921

4 614 t

12 624

t

+

UMAKO 175 t

t

UMAKO 175 t

97 t

108 t

267 t

472 t

142

221

193

556

1 476

2 432

2 406

6 314

409
N = 320
M = 89
16,41 %

831*
N = 583
M = 248
13,59 %

574
N = 429
M = 145
16,73%

2 015*
N = 1 492
M = 523
16,74 %

* Vähennys johtuu osittain laitoksissa vähentyneiden kurssien johdosta. Vuonna 2019 ei
tallennettu kotikuntaa 5 opiskelijalla ja kotikunta muu 196 opiskelijalla.

Taulukko 1. Toiminta Järvi–Saimaan
toiminta-alueella vuonna 2019.

kansalaisopiston

Opiston kurssitarjonta on hyvin monipuolinen. On erittäin hyvä, että
näin pienellä paikkakunnalla pystyy opiskelemaan ja harrastamaan
erilaisia taitoja.
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Järvi-Saimaan kansalaisopistolle myönnettyjen laskennallisten
valtionosuustuntien kokonaismäärä oli vuonna 2019 yhteensä
8 673 tuntia, josta UMAKO-tunteja oli 175 tuntia.
Kansalaisopistolle myönnetty valtionosuus pieneni vuodesta
2018 verrattuna vuoteen 2019 yhteensä 2 729 €.
+

Kansalaisopisto toteutti koulutustehtäväänsä monipuolisesti ja
tarjosi kansalaisopiston toiminta-alueen kuntalaisille opetusta
12 799 valtionosuustunnin verran, josta UMAKO-tunteja oli 175
tuntia
(tuntikiintiö
13 050
tuntia).
Toiminnallisesti
kansalaisopisto toteutti 450 tuntia ja 18 kurssia enemmän
edellisvuoteen 2018 verrattuna.
Opiskelijamäärä
Opiskelijoiden
bruttomäärä
laski
256
opiskelijalla.
Edellisvuoteen
2018
verrattuna
netto-opiskelijoiden
kokonaismäärä laski 46 opiskelijalla. Aikaisempien vuosien
tapaan valtaosa opiskelijoista oli naisia. Edellisestä huolimatta
kansalaisopiston toimialueella noin 16 % kuntalaisista opiskeli
ja harrasti kansalaisopistossa ja/tai kävi kansalaisopiston
järjestämissä tapahtumissa.
Henkilöstö
Kansalaisopistossa työskenteli vuonna 2019 vakituista
henkilöstöä 6,8 henkilötyövuotta ja 80 tuntiopettajaa, joista
kuusi opetti viikossa yli 16 tuntia. Rehtori käy kerran vuodessa
vakituisen
henkilöstön
kanssa
kehityskeskustelut.
Kehityskeskustelut toteutettiin elokuussa 2019.
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskellaan ja harrastetaan
eniten musiikkia. Tähän on yhtenä tekijänä se, että
Rantasalmen toimipisteessä kansalaisopisto toteuttaa taiteen

perusopetusta musiikissa ja teatteritaiteessa. Toinen
kestosuosikki kansalaisopistossa on kädentaidot. Myös
liikunta- ja tanssikurssit ovat säilyttäneet suosionsa läpi
vuosien.
Toimialue

Vuonna 2018

Vuonna 2019

Sulkava

136

142

Juva

224

221

Rantasalmi

178

193

Yhteensä

538

556

Taulukko 2. Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssimäärät
vuosina 2018 ja 2019.
Erityiskohderyhmille suunnatut kurssit
Kansalaisopisto tarjosi kursseja myös erityisryhmille
koulutuksellisen
tasa-arvon
mukaisesti.
Erityisryhmille
suunnattuja kursseja olivat mm. kehitysvammaisille ja
laitoksissa asuville räätälöidyt käden taitojen-, musiikin- ja
liikunnan kurssit.

Aina jollakin kurssilla joku perheenjäsen, joten kaikenlaista, musiikki,
kotitalous, liikunta, kieli ja käsityö opiskelua jollain meneillään ja tosi hyvä;
perheessäni on työssäkäyviä ja koululaisia, mutta voin vain kuvitella miten paljon
tällainen toiminta merkitsee työttömälle tai eläkeläiselle, kun meilläkin on kivvaa:
tosi tärkeä ja suht. edullinen tapa tutustua lähes mihin tahansa aiheeseen.

Koulutusala

Vuonna
2018

Vuonna
2019

Musiikki

4 342 t

4 638 t

Käden taidot

3 951 t

3 926 t

Tanssi ja liikunta

1 744 t

1 707 t

Kielet

684 t

1 056 t

Kuvataiteet ja
muotoilu

453 t

367 t

Tieto- ja
viestintätekniikka

194 t

122 t

Lukion musiikkiteatteri
ja studiotekniikka

525 t

599 t

Esittävä taide ja
kirjallisuus

367 t

530 t

Psykologia ja
kasvatus

62 t

67 t

Terveydenhoito

41 t

77 t

Taulukko 3. Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustuntien
kokonaismäärät vuosina 2018 ja 2019.
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Kädentaidot ja taideaineet
Teksti ja valokuvat: Merja Heikkinen
Vuosi 2019 alkoi 4.–6.1.2019 erikoiskurssilla Tuotteita
lampaantaljasta. Kurssin toinen kokoontuminen oli 2.–
3.3.2019. Kurssi pidettiin Sulkavan opistotalolla. Opiskelijoita
tuli
eri
puolilta
lähipaikkakuntia,
ei
ainoastaan
kansalaisopistomme alueelta. Kurssi on ollut aikaisemmin jo
kahtena vuodenvaihteena ja tänäkin vuonna kurssille oli
kysyntää. Alkuunsa kurssi tuli tarjontaan alueemme
lampureiden toivomuksesta.

Varsinainen kansalaisopiston opetus alkoi Järvi-Saimaan
kansalaisopistossa 7.1.2019. Kevään kurssit oli jo suunniteltu
yhtä aikaa syksyn 2018 kurssien kanssa. Suurin osa kursseista
oli suunniteltu syksystä kevääseen jatkuviksi kursseiksi.
Joitakin kursseja oli lyhytkursseina vain kevätkaudella 2019.
Syksyn 2019 tunnit suunniteltiin opinto-oppaaseen lukuvuoden
2019–2020 ajanjaksolle. Osa kursseista, jotka alkoivat
syksyllä, jatkuivat vielä kevään 2020 puolelle. Osa oli
suunniteltu syksyn 2019 aikana pidettäviksi.
Kesäkurssina Sulkavalla oli heinäkuussa rakukeramiikkakurssi.
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Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttelyt olivat neljässä
paikassa kansalaisopistomme alueella. Sulkavalla, Juvalla ja
Rantasalmella näyttely oli 26.–28.4.2019 ja Lohilahdella
perinteiseen tapaan 1.5.2019. Näyttelyt olivat Sulkavalla
Työväentalolla ja Lohilahden koululla, Juvalla Opistotalolla
Tirrolantiellä ja Rantasalmella Kellarigalleriassa. Näyttelyissä
oli lukuvuoden aikana eri kursseilla valmistuneita töitä
vierailijoiden ihasteltavana.
Sulkavalla näyttelyn aikana pidettiin muotinäytös, jossa
kurssilaiset esittelivät itselleen tehtyjä vaatteita. Näyttelyvieraat
ja mannekiinitkin pitivät tapahtumasta.
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Syyskauden aloitti Tieto ja taito kiertoon 29.7.–1.8.2019. Se oli
kädentaitojen opettajille suunnattu kurssi, jonne kukin opettaja
toi oman panoksensa kurssitarjontaan opettamalla uuden
asian muille kurssilaisille. Kurssilaiset olivat eri puolilta Suomea
ja kurssi pidettiin Juvan opistotalolla.

Juvan
kunnanvirastotalolla
kansalaisopisto
esittäytyi
järjestöjen yhteistilaisuudessa 15.8.2019. Tapahtumissa oli
musiikkiesityksiä ja kädentaitojen esittelyä kahvittelun
lomassa. Virastotalo esittäytymistilana ei toiminut, sillä tilaisuus
ei tavoittanut asiakkaita. Toritapahtuma järjestettiin Sulkavan
torilla kunnanvirastotalon ala-aulassa 20.8.2019.
Myös Tilkkuterveiset oli opettajille tarkoitettu kurssi, joka oli
Juvan opistotalolla 21.–23.8.2019. Opistomme opettajat toivat
kurssilaisille uusia ideoita kesällä käymiltään kursseilta.
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Rantasalmella oli 30.8.2019 tapahtuma Taiteiden ilta, jossa
kädentaitojen opettajat esittelivät Kellarigalleriassa tulevan
vuoden kurssitarjontaa.

Rantasalmen Tuusmäessä kurssipaikka vaihtui kylän
alakoulun tiloihin. Kangaspuut, pöydät ym. siirrettiin vanhan
kaupan tiloista koulun yläkertaan.
Rantasalmella tuli myös kirkonkylän kurssipaikkoihin
muuttopaineita. Loppuvuodesta pakattiin Oskarissa olevan
ompelutilat tavarat muuttoa varten. Tavarat siirrettiin
Kellarigallerian tiloihin, jonne siirtyi pääsääntöisesti kirkonkylän
kädentaitojen opetus.
Kävimme Kuopiossa kädentaitomessuilla katselemassa uusia
ideoita ja Suomen taitavia kädentaitajia. Lähtö oli su 29.9.2019
klo 7.30 aamulla ja kotona olimme illalla seitsemän maissa.
Syksyn viimeiset kurssit pidettiin viikolla 50.

Syyskauden opetus alkoi Sulkavalla jo 26.8.–4.9.2019 pidetyllä
Betonia pihalle ja puutarhaan -kurssilla. Maanantaina 9.9.2019
alkoikin sitten kansalaisopistomme viikko-opetus varmoilla
vanhoilla kursseilla ja muutamalla uudella. Vakiokurssit
käynnistyivät hyvin ja saimme pitää antoisan syyslukukauden
kansalaisopistomme
kädentaitojen
ja
taideaineiden
opetuksessa. Joitakin kursseja jouduimme perumaan
osallistujien vähyyden vuoksi, mutta pääpiirteittäin kurssit
käynnistyivät hyvin.
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Liikunta
Järvi-Saimaan kansalaisopiston liikuntakurssit täyttyivät
aikaisempien
toimintavuosien
tapaan
innokkaista
liikuntaharrastajista. Liikuntaan ja urheiluun liittyviä kursseja
tarjottiin tuntimäärällisesti Sulkavalla 284 tuntia, Juvalla 734
tuntia ja Rantasalmella 420 tunnin verran. Hyvinvointiteema
jatkui kansalaisopiston liikuntatarjonnassa. Sulkavalla aloitti
Maria Talvitien ohjaama Lempeä jooga -kurssi (46 t). Juvalla
toteutettiin uutena kurssina Mikä kunto eläkeläinen? -kurssi (13
t), jonka ohjaajana toimi fysioterapeutti Ritva Hänninen.

Lasten kursseista Sulkavalla jatkoa sai alakouluikäisille
suunnattu Cheerleading-kurssi. Kurssilla opiskeltiin muun
muassa erilaisia harrastetason stuntteja, hyppyjä ja akrobatiaa.
Rantasalmella uutuutena aloittivat pilateskurssi, kehonpainotreenikurssi ja etnojumppa. Pilateskurssilla muun muassa
vahvistettiin vartalon syviä lihaksia, kehonpainotreenissä
kohotettiin lihaskuntoa ja kehitettiin liikkuvuutta sekä
etnojumpassa notkisteltiin eteläeurooppalaisten rytmien
tahdissa.

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
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Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskeltiin vuonna 2019
monia eri kieliä. Ylivoimaisesti eniten kielistä opiskeltiin 12
kurssin verran englantia (236 tuntia) ja 11 kurssin verran
venäjää (235 tuntia). Englannin tunneille osallistui 80
kurssilaista ja venäjän tunneille 67 opiskelijaa. Englannin ja

venäjän kielten ohella kansalaisopistossa opiskeltiin suomea,
saksaa, italiaa ja kreikkaa 15 kurssin verran. Pääosa kieliä
opiskelevista kurssilaisista oli naisia eli kaiken kaikkiaan 151
henkilöä.
Uutuutena kansalaisopisto aloitti Mikkelin kansalaisopiston
toteuttamat verkkokurssit kielissä. Näitä olivat englannin
kirjoituskurssi (36 t), saksan verkkokurssi (24 t) sekä ranskan
verkkokurssi (24 t).

Tuusmäen kesäteatteri valmisti Tuomo Salmelan ohjaamana
Neil Hardwickin ja Jussi Tuomisen käsikirjoittaman näytelmän
Tankki täyteen – maalla muuttajat.
Vastaavasti Juvalla Teatteriryhmä Irtonaiset harjoitteli Vain
Huovista -esityksen, joka perustui Veikko Huovisen novelleihin.
Novelleja kutsutaan usein myös Huovisen lyhyiksi erikoisiksi.
Novellitekstien sovituksesta näyttämölle ja ohjauksesta vastasi
Ismo Kotro.

Juvan toimipisteessä toteutettiin maahanmuuttajille räätälöity
suomen kielen kurssi keväällä 175 tuntia ja syksyllä 160 tuntia.
Kurssille osallistui innokas joukko opiskelijoita. Kurssi oli
räätälöity
nimenomaan
maahanmuuttajille,
joiden
kotoutumissuunnitelmat olivat vielä voimassa. Kurssi liittyi
vapaan
sivistystyön
uuteen
koulutustehtävään
eli
maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen (= UMAKO).
Kurssin kouluttajana toimi äidinkielen opettaja Jaana
Viljakainen.

Esittävä taide/teatteri
Järvi-Saimaan kansalaisopiston näytelmäpiirit ja kesäteatterit
toimivat aktiivisesti. Sulkavalla Kaartilankosken näytelmäpiiri
kokoontui Tuomo Salmelan ohjauksessa. Näytelmäpiiri toteutti
Heikki Luoman kirjoittaman näytelmän Akkaralli.
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Musiikki Sulkavalla ja Juvalla
Teksti ja kuvat: Oiva Auvinen
Musiikkitoimintaa
Järvi-Saimaan
kansalaisopistossa
Sulkavalla ja Juvalla vietiin eteenpäin positiivisen vireen
vallitessa. Ilahduttavaa oli uusien nuorten sekä vanhempien
harrastajien kiinnostus musiikinopiskelua kohtaan. Hyvä
esimerkki tästä oli Juvalla käynnistynyt ukulelensoitto, jota
toteutettiin ryhmäopetuksena Liisa Väisäsen ohjauksessa.
Vanhempien harrastajien kohdalla saatiin herätettyä osin ehkä
unohtunutkin soittoharrastus uudelleen henkiin.

Oman soitto- ja laulutaidon harjoittelun tukemiseksi
kansalaisopistossa
järjestettiin
teoriaopetusta
sekä
yhteissoittomahdollisuuksia erilaisten yhtyeiden muodossa.
Musiikinopetuksen tarjonnasta löytyi opetusta yksinlaulusta
kuoroihin
ja
yhteislauluihin
sekä
instrumenttien
yksilöopetuksesta Nuorten bändiin, Harmonikkayhtyeeseen,
Jousiyhtyeeseen, Kuosmalan bändiin, Stemmaajiin ja
Reckless Rockerseihin.
Musiikinopetusta antoivat Juvalla ja Sulkavalla tutut opettajat:
Oiva Auvinen (teoria, harmonikka, piano, Harmonikkayhtye ja
Stemmaajat), Toni Herrala kevätlukukaudella (puhallinyhtye
Juvan
Puhaltajat,
Janne
Ikonen
syyslukukaudella
(vaskipuhaltimet ja puhallinyhtye Juvan Puhaltajat), Anu
Jussinniemi (viulu ja jousiyhtyeet Juvalla ja Sulkavalla), Janne
Järvensivu (rummut ja Nuorten bändi Juvalla), Ari Kaartinen
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(piano, sähkökitara, bassokitara, pop-laulu, rummut,
Kuosmalan bändi ja lauluyhtye, Countryside Girls), Liisa
Väisänen (yksinlaulu, ukulele, Kaiken kansan laulajaiset,
Sulkavan Naiskuoro), Pekka Koivunoro (sähkökitara ja
sähköbassso Juvalla), Rauni Tietäväinen (karaoke Juvalla) ja
Olli Tuunanen (Mieskuoro Sulkavalla).

kuntarajojen. Toiminnasta hyvänä esimerkkinä oli Juvan ja
Sulkavan
omien
erillisten
Marraskaronkkojen
ja
Kevätkonserttien yhdistäminen yhteisiksi tilaisuuksiksi, jotka
vuorovuosina jatkossa pidetään Sulkavalla ja Juvalla.
Esiintyjinä olivat molempien kuntien alueella toimivat
musiikkiryhmät. Tämä mahdollisti mm. Sulkavan pop-laulajien
esiintymisen Juvan Reckless Rockersien kanssa.
Ensimmäinen yhteinen Juvan ja Sulkavan opiskelijoiden
Kevätkonsertti pidettiin 27.4.2019 Juvalla ja samalla sillä
juhlistettiin kansalaisopistojen toiminnan 120 vuotista taivalta.
Karaokeryhmän tahdittama jo perinteinen Wappuetkot
tanssittiin myös 27.4.2019. Molemmat tapahtumat olivat
samalla osa Juvan kunnan järjestämää Toukosointuja
tapahtumakokonaisuutta.

Marraskaronkka, Kevätkonsertti, kevätnäyttelyiden yhteydessä
pidetyt matineat, vierailut päiväkodeissa ja vanhusten
hoitopaikoissa
avasivat
halukkaille
opiskelijoille
mahdollisuuden esiintymisiin. Yleisöltä saatu positiivinen
palaute innosti opiskelijoita harjoittelemaan vielä ahkerammin.
Vuoden aikana lisättiin yhteistyötä eri musiikkiryhmien välillä.
Yhteistyötä sujuvoitti opettajien työskentely useammassa eri
kunnassa ja musiikinharrastajien tutustuminen toisiinsa yli

Kevätnäyttelyjen yhteydessä 28.4.2019 pidettiin matineat
Juvalla
Tirrolantien
näyttelypisteessä
ja
Sulkavalla
Työväentalolla. Harmonikkayhtye kävi viihdyttämässä yleisöä
Juvan ensimmäisellä Iltatorilla 20.6.2019.
Kansalaisopiston musiikinopettajat olivat esittelemässä
kansalaisopiston
musiikkitarjontaa
ensimmäisessä
Sulkavaiset-tapahtumassa 31.8.2019.
Juvan puhallinyhtye soitti joulumusiikkia Juvan joulukadun
avajaisissa 29.11.2019.
Karaokeryhmä kävi esiintymässä Kuushukkalassa 5.12.2019
ja Juvakodissa 10.12.2019. Juvan puhallinyhtye esiintyi
yhdessä Juvan mieslaulajien ja Juvan kamarikuoron kanssa
joulukonsertissa 8.12.2019. Anu Jussinniemen Sulkavan
viuluoppilaat
kävivät
konsertoimassa
Kissankellossa
11.12.2019. Vanhuksia liikuttivat musiikin tahdissa Oiva
Auvinen ja Ritva Hänninen Juvakodissa 12.12.2019.
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Sulkavalla musiikinopetuksen suurin muutos tapahtui
opetustiloissa. Opetus siirtyi vanhasta Teholan rakennuksesta
yhtenäiskoululle omaan valoisaan helpommin saavutettavaan
opetustilaan. Tila on osoittautunut erinomaisen toimivaksi.
Opetustilan sijainnin ansiosta koululaisten oli helppo tulla
soittotunneille heti koulun jälkeen ja vanhemmat harrastajatkin
löysivät tiensä uuteen opetustilaan opiskelijamäärän kasvusta
päätellen.
Toinen suuri ilonaihe oli Sulkavan Soitinkaruselli, jossa
innokkaat
eskari-ikäiset
pääsivät
kokeilemaan
eri
instrumentteja ja valitsemaan soittimen, jota halusivat jatkossa
alkaa opiskella. Näin Sulkavalle syntyi uutta soittajapolvea.
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Rantasalmen musiikki ja nuorisoteatteri 2019
Teksti: Marja Ikonen
Valokuvat: Marja Ikonen, Heikki Pola, Kuwaamo Sampo Luukkainen
Konsertit, muut esiintymiset ja tapahtumat (26 kpl):
Pappilan
loppiaistanssiaiset
5.1.2019:
esiintymässä, yleisöä noin 130 hlöä

Ihmekvintetti

Pappilan loppiaisaaton tanssiaiset ovat vuosittainen perinne, jossa
Rantasalmen puhallinorkesterin Ihmekvintetti pääsee näyttämään
parasta osaamistaan Vanhojen tanssien soitossa, kapellimestarina
Marja Ikonen.
Esiintyminen ja lukioesittely 16.1.2019 Sulkavan yläkoululla,
yleisöä noin 100 hlöä, esittelemässä kulttuurintuottajia /
musiikkiteatterilinjalaisia
Keväällä 2019 panostettiin toiminnan esittelyyn Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
järjestämän
Rantasalmen
lukion
kulttuurintuottamisen kurssin puitteissa. Esittelijöinä toimivat
kulttuurintuottamisen kurssilaiset Marja Ikosen johdolla. Sulkavan
koululle oli saapunut kuulijoita / lukioon tutustujia myös mm. Juvalta
ja kurssilaiset esittivät otteita kevään kantaesitysmusikaalista
Tunteellinen kone.

Hankihönkäys-leirin
päätöskonsertti
Warkaus-salissa
20.1.2019, yleisöä noin 300 hlöä, esiintymässä leirin ABCDorkesterit
Hankihönkäys-leiri järjestetään perinteisesti alueemme opistojen ja
orkesterien yhteistyönä. Pääsuunnitteluvastuu leiristä oli Janne
Juutilaisella (Varkaus), Marja Ikosella (Rantasalmi) sekä Erkki
Kaukosella (Kuopio). Orkesterimme leireilivät 34 osallistujan voimin
Varkaudessa, jossa kapellimestareina olivat Hanna-Mari Lehtonen,
Risto Sojakka, Henriikka Teerikangas ja Leena Toivanen.
Movie Quiz Savonlinnassa 5.2.2019, A-orkesteri yhdessä
Rakuunasoittokunnan kanssa, yleisöä noin 300 hlöä
Rantasalmen A-puhallinorkesteri ja muuta B-orkesterin soittaja
konsertoivat yhdessä Rakuunasoittokunnan kanssa Savonlinnan
OKL-hallilla elokuvasävelin. Rantasalmen puhallinorkesterin riveistä
löytyy taitoa ja intoa jopa sooloihin ammattimuusikoiden kanssa ja
säestämänä. Konsertin johtivat musiikkikapteeni Aino Koskela ja
Rantasalmen puhallinorkesterin kapellimestari Marja Ikonen, joka
vastasi
myös
konsertin
suunnittelusta
yhdessä
Rakuunasoittokunnan henkilökunnan kanssa.

kuva: Puolustusvoimat / Nuutti Nissinen
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Euromusa eli Musiikkia kellon ympäri 9.2.2019 klo 10–22: kaikki
kokoonpanot esiintymässä, yleisöä 231 hlöä ja esiintyjiä 220
hlöä, talkoolaisia 40 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.
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Vappukonsertti 1.5.2019, kaikki orkesterit ja kokoonpanot
esiintymässä, yleisöä 136 hlöä ja esiintyjiä noin 100 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.

Puhallinmusiikin päivä 10.5.2019: Juhlalevyn tukikampanjan
aloitus S-marketilla, esiintymässä Ihmekvintetti, yleisöä noin 50
hlöä
Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistys
osallistuu
vuosittain
Puhallinmusiikin päivän tempauksiin. Tänäkin vuonna toimme
puhallinmusiikin lähelle yleisöä eli esiinnyimme Rantasalmen Smarketin aulassa Marja Ikosen johdolla. Samalla avattiin
joululevymme tukikampanja – soitimme toukokuiselle yleisölle
setillisen joululauluja!
Ihmekvintetin esiintyminen yksityistilaisuudessa Ruusuhovissa
28.7.2019, yleisöä noin 30 hlöä
Kesäleirin matinea 1 Ruusuhovin navetan ylisillä ti 30.7.2019,
yleisöä noin 60 hlöä
Kesäleirin matinea 2 Ruusuhovin navetan ylisillä
kuviomarssikentällä ke 31.7.2019, yleisöä noin 70 hlöä

ja

Kesäleirin alkaessa Ihmekvintetti sai esiintyä leiripaikka
Ruusuhovissa pidetyssä yksityistilaisuudessa Marja Ikosen johdolla.
Leirillä pidettiin myös perinteiset orkesterin kesäleirin matineat, jossa
pääpaino musiikissa on soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä –
esiintymässä niin leiriläiset kuin opettajatkin. Tänä vuonna
kesäleirimatinea 2:ssa nähtiin myös A- ja B-puhallinorkesterien
kuviomarssiesitykset, jotka hiotaan valmiiksi Hamina Tattoon Junior
Tattoota varten 2020!

Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa 1.8.2019: A- ja B- sekä Corkesterit esiintymässä, yleisöä 101 hlöä, soittajia ja
henkilökuntaa noin 60 hlöä
Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa pääpaino
musiikissa on orkesterisoitossa. Konsertissa esiintyivät A- ja B- ja Corkesterit Marja Ikosen johdolla. Leirinjohtajana toimi Petteri
Koskikallio Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksestä.
Toiminnan esittely ja esiintyminen Yhdessä eteenpäin tapahtumassa Juvalla 15.8.2019, yleisöä noin 10 hlöä
Ihmekvintetin esiintyminen Juvan Kukkokoululla 16.8.2019,
yleisöä noin 100 hlöä
Sulkavaiset Sulkavalla 31.8.2019: Toiminnan esittelyä, yleisöä
noin 200 hlöä
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Orkesteritoimintaa ja puhallinsoittoa pyrittiin edistämään myös
Rantasalmen naapuripaikkakunnilla Juvalla ja Sulkavalla, mihin
liittyen tehtiin erilaisia soitinesittelytempauksia ko. paikkakunnilla.
Mukana esittelemässä olivat Järvi-Saimaan kansalaisopiston
musiikin suunnittelijaopettajat Janne Ikonen ja Marja Ikonen sekä
kaavailtu tuntiopettaja Matti Leinonen kera orkesterin soittajista
kootun Ihmekvintetti-kokoonpanon (Juvan Kukkokoulu). Lisäksi
mukana Juvalla esittelyissä oli Kulttuurikaruselli-hankkeen työntekijä
Heikki Pola.
Taiteiden ilta 30.8.2019 Keskuskoulun kentällä / Oskarin
rannassa, puhallinorkesterin kulkue, yleisöä noin 350 hlöä
Taiteiden ilta 30.8.2019 Wirtaamon kahviossa, Nuorisoteatterin
Osta Serenadi -estradi, yleisöä noin 150 hlöä
Taiteiden illassa jännitettiin, miten käy kuviomarssiesityksen
epävakaan sään vuoksi. Lopulta pääsimme esiintymään A-, B- ja Corkesterien kera. Tämä oli tämän vuoden C-orkesterin
ensiesiintyminen kuviomarssin parissa! Taiteiden illan ohjelmaa oli
muutenkin tuotettu runsaasti kansalaisopiston väen voimin, esillä
olivat monenlaiset kurssit useissa eri toimintapisteissä Rantasalmen
kunnantalolla ja sen ympäristössä. Anna Vaskelainen hoiti Taiteiden
illan avauksen Kamarikuoron kanssa sekä loppuillan Osta Serenadi
-estradin yhdessä Nuorisoteatterin taitavien laulajien kanssa.
Tapahtuma tuotettiin yhteistyössä Rantasalmen kunnan ja useiden
eri yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Ruskatrööttä-leirin päätöskonsertti Kajaanin Kaukametsäsalissa 29.9.2019, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä noin 800 hlöä,
esiintymässä leirin ABCDE-orkesterit
Valtakunnallinen
puhallinmusiikkitapahtuma
Ruskatrööttä
järjestettiin tänä vuonna Kajaanissa. 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 23
henkilöä. Ruskatrööttä-leirimatkan organisoinnista Rantasalmella
vastasi
musiikin
suunnittelijaopettaja
Marja
Ikonen.
Kapellimestareina Ruskatröötässä olivat Satu Simola, Asseri
Väisänen, Johanna Kari, Marjaana Rantakeisu ja Lotte Nyberg
Avoimet ovet Nuorisoteatterissa 4.11.2019, kävijöitä 15 kpl,
esittelemässä Marja Ikonen, Minttu Huupponen, Marjo Isotalus
sekä The Addams Family -näyttelijäporukka
Jo perinteeksi muodostunut Nuorisoteatterin Avoimet ovet tapahtuma järjestettiin jälleen marraskuussa. Tarkoituksena on avata
opetusta ja toimintaa kaikelle kansalle, jotka normaalisti näkevät vain
lopputuloksen eli valmiin musikaaliesityksen. Avoimien ovien päivä
toteutettiin yhteistyössä Rantasalmen lukion kanssa, jolloin myös
lukioon pääsi tutustumaan saman päivän aikana. Tutustujissa oli siis
sekä nuoria tulevia lukiolaisia, että myös muita teatterin ystäviä.
Myös monet entiset harrastajamme löysivät tiensä Tornadolle tuona
päivänä avoimiin harjoituksiin Marjo Isotaluksen johdolla.
Juhlaillallinen Rinssi-Everstissä 9.11.2019, esiintymässä
Aikuisten viihdeorkesteri, Soul System ja Soul System Senior,
yleisöä ja esiintyjiä yht. noin 120

23

Rantasalmen puhallinorkesterin 40-vuotisjuhlaviikonloppu alkoi
sähköisten kokoonpanojen esiintymisellä Rinssi-Everstissä. Mukana
oli niin nykyisiä kuin entisiäkin soittajia kolmessa eri kokoonpanossa
illan aikana. Kapellimestarina toimi Janne Ikonen.

Juhlakonsertti Tornadossa 10.11.2019:
A-, B- ja C-orkesterit sekä Aikuisten puhallinorkesteri ja
Aikuisten alkeispuhallinorkesteri, esiintyjiä 100 henkilöä ja
yleisöä & talkoolaisia 220 hlöä, yhteensä 320 hlöä

yhdistyksiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä sekä Suomen
Puhallinorkesteriliitolta ja Suomen Työväen Musiikkiliitolta.
Joulumuistoja ja -lauluja 10.12.2019, osallistujia 15 hlöä
Jouluinen yhteislauluhetki pidettiin Rantasalmen kirjastossa Anna
Vaskelaisen seurassa. Tilaisuus oli kaikille avoin ilman
ennakkoilmoittautumisia.
Jouluinen yhteislauluhetki Oskarissa 12.12.2019, osallistujia 63
hlöä
Yhteislauluhetki
päiväkotilapsille
Oskarissa
yhteistyössä
Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen kanssa.
Janne Ikonen, Pasi Savolainen, Jenna Roponen ja Ann-Helena
Koivunoro esiintyivät Oskarissa lapsia laulattaen ja leikittäen.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston
osallistujia 50 hlöä

Myös varsinaisessa juhlakonsertissa soittivat niin nykyiset kuin
entiset puhallinorkesterilaiset. Kapellimestareina toimivat Marja
Ikonen ja Janne Ikonen. Konsertissa soitettiin monipuolisesti
puhallinmusiikkia klassisista sävelistä elokuvatunnelmiin ja
suomalaisesta musiikista ulkomaiseen. Konsertin huipensi
kantaesitys kolmenkymmenen vuoden takaa, kun Janne Ikonen oli
puhtaaksikirjoittanut Seppo ”Paroni” Paakkunaisen säveltämän
Saunasalmen sotahäät -sarjan, jonka Marja Ikonen ja Apuhallinorkesteri esittivät konsertissa. Juhlassa oli mukana
Rantasalmen kunnan ja lähialueen puhallinorkesterien edustajia
tervehdyksineen, ja orkesteri sai muistamiset myös muutamilta

glögitilaisuus

13.12.2019,

Jo perinteeksi muodostunut opiston glögitilaisuus pidettiin Lucian
päivänä 13.12. ja se keräsi ennätyssuuren määrän osallistujia
nauttimaan piparista, glögistä sekä Rantasalmen lukion Luciakuoron laulannasta. Myös Rantasalmen puhallinorkesterin Juhlien
juhla -joululevy herätti kiinnostusta ja monet paikalle tulleet halusivat
vaihtaa kuulumisia opiston henkilökunnan kanssa. Paikalla
kuntalaisia tapaamassa olivat Hannele Björn, Janne Ikonen ja Marja
Ikonen sekä Päivi Koikkalainen-Rovamo.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea 14.12.2019,
esiintymässä pienryhmiä ja soolosoittajia yleisöä ja esiintyjiä
yhteensä noin 150 hlöä
Perinteinen opiston joulumatinea järjestettiin tänä vuonna
ennätyssuurella esitysmäärällä – päivän aikana kuultiin yhteensä 52
musiikkiesitystä opiston matinean puitteissa sekä kaksi kertaa
Rantasalmen lukion Lucia-kuoron Sancta Lucia ja Maa on niin
kaunis. Kansalaisopiston soiton- ja laulunopettajat ahkeroivat päivän
mittaan oppilaidensa kanssa ja saimme juuri ja juuri mahtumaan
esitykset kolmeen matineatuntiin. Tunnelma oli kannustava ja
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lämmin koko tilaisuuden ajan! Matinean organisoinnista vastasivat
Marja ja Janne Ikonen.
Kauneimmat joululaulut Rantasalmen kirkossa 15.12.2019,
esiintymässä APU-orkesteri, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä noin
620 hlöä
Rantasalmen puhallinorkesteri osallistui toista kertaa Rantasalmen
seurakunnan Kauneimpiin joululauluihin yhteislaulujen säestäjänä
sekä omin esityksin. Orkestereita edusti konsertissa Aikuisten
puhallinorkesteri Janne Ikosen johdolla.
Joulukonsertti Tornadossa 17.12.2019, esiintymässä A-, B- ja Cja AA-puhallinorkesterit, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 185 hlöä
Tänä vuonna oli vuorossa viihteellinen joulukonsertti orkesterin
omassa Tornado-salissa Marja Ikosen johdolla. Konsertissa
esiintyivät Aikuisten alkeispuhallinorkesteri, C-orkesteri, B-orkesteri
sekä A-orkesteri soitto- ja laulusolisteineen. Konsertin ohjelmisto oli
koottu Juhlien juhla -levyn kappaleista ja saimme mukaan itse
Joulupukin (yhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koskikallio)
juontamaan konsertin. Tämä oli orkesterin viimeinen konsertti ennen
ansaittua joulutaukoa!

Teatteriesitykset (28 kpl):
Tunteellinen kone 17.4.–11.5.2019, esitykset 16 kpl, yleisöä
esityksissä yhteensä 2400 hlöä
Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Kolme
iloista rosvoa 7.6.2019, yleisöä 70 hlöä
Nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Fame 10.6.2019,
yleisöä 70 hlöä
Supermarsu pelastaa Itämeren silakat 20.11.–5.12.2019, yleisöä
1300 hlöä, yhteensä 10 esitystä
Rantasalmen Nuorisoteatterin 25-vuotisjuhlamusikaaliksi tilattiin
täysin uusi kotimainen musikaalikomedia Tunteellinen kone. Tämän
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jukebox-musikaalin kirjoitti Hanna Suutela ja musiikin kotimaiseen
rock- ja pop-musiikkiin sovitti Matti Suomela. Kapellimestarina toimi
tuttuun tapaan Marja Ikonen työparinaan laulunopettaja Anna-Maija
Saari. Ohjaukseen saimme kaksi uutta taitajaa Varkaudesta: VilleVeikko Valtanen työparinaan Riitta Pasanen. Koreografina jatkoi
Emilia Palmroos ja yksinlaulunopettajaksi tuli Anna Vaskelainen.
Teatterille tuttuja nimiä löytyi myös tuotantopuolelta: Pekka
Koivunoro (äänet), Jenni Kosonen (valot), Artemia (lavastus), Kati
Lätti (puvut), Sampo Luukkainen (valokuvat). Mukana tiimissä olivat
myös Heli Orava (kampaus, maskeeraus), Jesse Kinnunen
(projisoinnit), Katriina Kaija (graafikko), Antti Tikkanen & Viivi
Silvennoinen (valoajot) sekä lukuisa määrä teatterin talkooväkeä
uuden puheenjohtajan Minttu Huupposen sekä yhdistyksen
hanketyöntekijä Heikki Polan johdolla. Tunteellinen kone onnistui
sulattamaan katsojien (yht. 2400) sydämet 16 kertaa. Harrastajia oli
mukana yhteensä 44, niin Lastenteatteri Ranttalista kuin
Nuorisoteatteristakin. Iso esiintyjäryhmä näkyi lavalla runsaina
rooleina, kuului rokkaavana bändinä sekä upeana lauluvoimana.
Tanssinumerot vyöryvät lavalle energisinä ja tarvittaessa
tunteellisina ja herkkinä. Lämmin yhteishenki loi upeita, uskaltavia
roolisuorituksia kerta toisensa jälkeen!
Toinen 25-vuotisjuhlavuoden musikaali oli Lastenteatteri Ranttalin
Supermarsu pelastaa Itämeren silakat, jossa 11-vuotiaan Emilian
alter ego Supermarsu ryhtyi toimeen Itämeren ja maamme
muidenkin vesistöjen suojelemiseksi. Tämän kotimaisen musikaalin
näki noin 1300 katsojaa yhteensä 10 esityksessä. Mukana oli 13
näyttelijää ja 7 soittajaa. Musikaalin tarina perustui Paula Norosen
kirjoihin ja käsikirjoituksen ja sävellyksen olivat tehneet Susanna
Haavisto ja Juha Tikka. Sovitukset olivat Rami-Jussi Ruodemäen ja
Marja Ikosen käsialaa. Teoksen ohjasi Iiris Salmela, koreografioista

vastasi Anastasia Soupios, laulua opetti Ruta Sokolnikiene ja
kapellimestarina toimi Marja Ikonen. Valot ja äänet olivat tuttujen
Pekka Koivunoron ja Tuomo Salmelan hyppysissä. Puvustuksen
suunnitteli Kati Lätti ja pukuvalmistuksessa apuna oli Hanna Tapaila.
Lavastuksessa oli käännytty sekä peruskoulun lavastuskerhon että
yhdistyksen talkoolaisten osaamisen puoleen. Peruskoulun
maskeeraus- ja kampauskerho oli puolestaan mukana maskien ja
hiustenlaitossa.

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
Saara Silvennoinen, Anna Vaskelainen, Eveliina Heinonen ja
Eveliina Dunkel ja lisäksi leirillä oli mukana yhdistyksen palkkaamia
työntekijöitä avustavissa tehtävissä.
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Leirit (9 kpl):
Hankihönkäys-leiri Varkaudessa 19.–20.1.2019: 35 osallistujaa
Rantasalmen puhallinorkesterista
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu Tornadossa 7.–8.4.2019:
44 osallistujaa
Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa 3.–
7.6.2019: 14 leiriläistä

Puhallinpäiville Oulussa huhtikuussa 2019 ja kouluttajana
marssimusiikkitapahtumaan Virossa marraskuussa 2019.
Tasosuoritukset (9+10 kpl):
Vuonna 2019 tehtiin soittimien ja musiikin yleisten aineiden
tasosuorituksia seuraavasti, yhtensä 19 kappaletta:
-

Soittimien tasosuorituksia tehtiin Rantasalmella taiteen
perusopetuksessa (musiikki) vuonna 2019 yhdeksän
kappaletta. Perustaso 1:n suorittivat Mio Ikonen (käyrätorvi),
Nea Issakainen (käyrätorvi), Namfon Konmongkolluk
(klarinetti), Vili Huupponen (lyömäsoittimet) ja Janna-Julia
Tilaeus (lyömäsoittimet). Perustaso 2:n suorittivat Peppi
Ikonen (piano), Maarit Kaimio (trumpetti) ja Enni Kettunen
(klarinetti). Perustaso 3:n suoritti Leevi Koivunoro (pasuuna).
Lisäksi
rantasalmelainen
kansalaisopiston
Apuhallinorkesterin oboisti Inka Kuokkaniemi suoritti C-kurssin
Sibelius-Akatemiaan keväällä 2019.

-

Musiikin perusteiden 1-kurssin suorituksia tehtiin 6 kappaletta
hyväksytysti: Tomi Hytönen, Emma Hytönen, Hanna
Hytönen, Tuija Mäiseli, Taimi Vainio, Marjut Vainio.

-

Musiikin perusteiden 2-kurssin suorituksia tehtiin 4 kappaletta
hyväksytysti: Nea Issakainen, Sanna Pappila, Jenna
Roponen, Oskari Reinikainen.

Nuorisoteatterin kesäleiri Tornadossa 8.–10.6.2019: 15
leiriläistä
Rantasalmen puhallinorkesterin kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa
28.–1.8.2019, 52 leiriläistä ja 10 opettajaa sekä säestäjä
Ruskatrööttä Kajaanissa 27.–29.9.2019: 23 osallistujaa
Rantasalmen puhallinorkesterista
Ranttalin harjoitusviikonloppu 12.–13.10.2019: 19 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 2.–3.11.2019: 18
osallistujaa
Ranttalin harjoitusviikonloppu 15.–17.11.2019, 19 osallistujaa
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Kansalaisopiston opiskelijat leireilivät ahkerasti ympäri vuoden sekä
tutussa
Tornado-salissa
(Nuorisoteatterin
ja
Ranttalin
harjoitusviikonloput ja kesäleirit) kuin muuallakin (orkesterin
viikonloppuleirit sekä kesäleiri) Suomessa. Näiden yhteisten leirien
lisäksi muutamia opiston opiskelijoita osallistui myös muille leireille
vuoden mittaan (esim. Suomen Työväen Musiikkiliiton Puhallinleiri
Aitoossa kesä-heinäkuussa, Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu
Helsingissä maaliskuussa & Kuopiossa lokakuussa sekä 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, esimerkiksi
yhteistyökonsertissa Savonlinnan orkesterin kanssa syyskuussa
2019. Lisäksi Janne Ikonen osallistui luennoitsijana Valtakunnallisille

Syksyn ikääntyvien yliopiston verkkoluennot:

Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot
Jyväskylän kesäyliopiston
verkkoluennot.

vuonna

2019

toteuttamat

11.9.2019 Katsaus
Rantasalmella

Finlandia-palkittuihin

romaaneihin

2.10.2019 Ikääntyminen ja muistisairaudet: ennalta
ehkäisyn ja hoidon mahdollisuudet Sulkavalla ja Juvalla
Gerontologian dosentti, FT, esh Ulla Eloniemi-Sulkava,
Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus
(GEREC)
30.10. Ikäihmistä huimaa! Huimauksen syyt ja hoito
Sulkavalla ja Juvalla
Yleislääketieteen erikoislääkäri, LL Jaakko Halonen,
Terveystalo

Muut yleisöluennot
Mikä on geopark?
ke 23.1.2019 Sulkavan ja Juvan kunnanvirastot
Asiantuntijoina Saimaa Geopark ry:n geologi Kaisa-Maria
Remes ja toiminnanjohtaja Heli Rantanen
Aurinkoenergia
la 26.1.2019 klo 12.30 Toenperän Juvan kirjasto
la 26.1.2019 klo 15.00 Sulkavan kunnanvirasto
Luennoitsijana
energia-asiantuntija
Janne
Käpylehto.
Luennolla saatiin tietoa aurinkosähköstä mökille ja kotiin.
Yhteistyössä Toenperän Juvan kirjasto.
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Kodin sisustussuunnittelu
ke 9.1.2019 Sulkavan kirjasto
to 3.10.2019 Toenperän Juvan kirjasto
Luennoitsijana oli sisustussuunnittelija Päivi Auvinen
Mielenkiintoisimpia sisustusuutisia, uusinta uutta olevat jutut
sisustusalalta sekä tulossa olevat trendit vuodelle 2019.
Juvan luento yhteistyössä Toenperän Juvan kirjasto

Geneettinen sukututkimus
to 7.3.2019 Rantasalmen kunnanvirasto
Luennoitsijana sukututkija Ari Kolehmainen
Biokaasun tuotanto ja mahdollisuudet Juvalla
la 23.3.2019 klo 13.00 Toenperän Juvan kirjasto
Juvan Bioson Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Teittinen
Yhteistyössä Toenperän Juvan kirjasto
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Jokainen ihminen on luovuuden arvoinen – näin käsillä
tekeminen muuttui luovasti luovaksi
ti 25.6.2019 Partalan kuninkaankartano
Luennoitsijana tilkkutaiteilija Vuokko Isaksson
Hyvälaatuisen
stressin
hyödyntäminen
eläinten
virikkeellistämisessä ja kouluttamisessa
ma 11.9.2019 Toenperän Juvan kirjasto
Eläintenhoitaja (AT), käyttäytymisanalyyttisen
eläinkoulutuksen asiantuntija Sandra Hänninen. Yhteistyössä
Toenperän Juvan kirjasto.
Kestävyys ja maaseutu – vihollisiako?
la 28.9.2019 Toenperän Juvan kirjasto
Luennoitsijana Helena Kahiluoto, kestävyystieteen professori
LUT-yliopisto. Yhteistyössä Toenperän Juvan kirjasto
Tietoturvaluento
to 14.11.2019 Sulkavan kirjasto
pe 15.11.2019 Toenperän Juvan kirjasto
Luennolla kerrottiin tiivistetysti tietoturvauhkista ja annettiin
käytännönläheisiä vinkkejä tietoturvan parantamiseksi. Tietoja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck.

Tapahtumat
Kädentaitomessumatka Kuopioon
su 29.9.2019
Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttelyt 24.–26.4.2019
Näyttelyt avoinna:
pe 24.4. klo 10.00–19.00
la 25.4. klo 10.00–16.00
su 26.4. klo 10.00–16.00
Kansalaisopisto esittäytyi
to 15.8.2019 klo 10.00–13.00 Juvalla, kunnanviraston
valtuustosali.
ke 20.8.2019 klo 9.00–12.00 Sulkavan kunnanviraston alaaulassa. Samalla nautittiin juhlakahvit kansalaisopiston 120
juhlavuoden kunniaksi.
la 31.8.2019 klo 9.00– Sulkavan keskuskoululla
järjestettävässä harrastepäivässä.
Kansalaisopisto
kertoi
toiminnastaan
ja
tulevasta
lukuvuodesta. Tilaisuuksissa kuultiin musiikkia ja nähtiin käden
taitojen työnäytöksiä. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus myös
ilmoittautua opintoihin.
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Taiteiden ilta
Rantasalmella Taiteiden ilta järjestettiin Rantasalmen
kunnanvirastolla pe 30.8.2019. Taiteiden illassa tutustuttiin
kansalaisopiston toimintaan. Edellisen lisäksi Rantasalmen
Puhallinorkesteri ja Rantasalmen Nuorisoteatteri esiintyivät
illan aikana musiikin suunnittelijaopettajien Marja Ikosen ja
Janne Ikosen johdolla.
Marraskaronkka
Sulkavan ja Juvan yhteinen Marraskaronkka vietettiin su
24.11.2019 klo 14.00–16.00 Sulkavan yhtenäiskoulun salissa.
Kansalaisopiston neuvottelukunta
Neuvottelukunta kokoontui yhteensä kaksi kertaa vuoden 2019
aikana. Sulkavalla 29.5.2019 pidetyssä kokouksessa
neuvottelukunta antoi lausunnon lukuvuoden 2019–2020
kurssiohjelmasta ja tulevan lukuvuoden kurssimaksuista.
Seuraava kokous pidettiin Rantasalmella 14.10.2019, jossa
neuvottelukunta
antoi
lausunnon
kansalaisopiston
talousarviosta vuodelle 2020.
Kansalaisopiston neuvottelukunnan jäsenet:
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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
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