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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 2021

Teksti ja kuvat: Rehtori Anne Partanen
Järvi-Saimaan kansalaisopiston toimintavuotta leimasi koronaepidemia, jonka tiimoilta
kevätlukukausi vaihteli lähiopetuksesta etäopetukseen ja useiden kurssien aloituksen siirtämiseen.
Kansalaisopiston henkilökunta panosti kurssitoiminnassa laajasti terveysturvallisuuteen, josta se sai
myös kiitosta kurssilaisilta. Essoten, Sosterin ja kuntien koronaohjeita terveysturvallisen
toimintaympäristön toteuttamiseen noudatimme tarkasti ja näin selvisimme yhdessä hienosti koko
toimintavuodesta 2021.
Kansalaisopiston
kevätlukukauden
opetus
aloitettiin
Sulkavalla
ja
Rantasalmella
opetussuunnitelman ja aikataulujen mukaisesti lähiopetuksena viikolla yksi alkaen 4.1.2021.
Edellisistä kunnista poiketen Juvan kunnan koronarajoitukset olivat voimassa 11.1.2021 asti. Juvalla
kevätlukukauden aloittivat alla olevat kurssit, joiden aloitus oli opetussuunnitelman mukaisesti
4.1.2021 alkaen. Viikolta yksi pitämättä jääneet tunnit siirrettiin myöhemmin keväällä pidettäväksi.
1) Lähiopetuksena musiikin yksilöopetus (lapset, nuoret, aikuiset).
2) Lähiopetuksena alle 12–vuotiaiden lasten harrastusryhmät, joissa oli 19 tai sen alle
osallistujia (musiikki, liikunta, tanssi).
3) Ensimmäinen kokoontumiskerta siirrettiin etäopetukseen kursseilla, joissa oli
kurssikuvauksessa maininta: Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen
estyessä.
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Edellisen lisäksi viikolla kaksi kevätlukukauden lähiopetuksena aloittivat/siirrettiin alkamaan
11.1.2021 alkaen
1)
2)
3)
4)

Kädentaito- ja kuvataidekurssit
Aikuisten liikuntaryhmät
Yli 12–vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusryhmät esim. tanssikurssit
Musiikin ryhmäopetus, joita ei ole siirretty viikolla yksi etäopetukseen.

Pitkin toimintavuotta kansalaisopiston henkilökunta päivitti varautumissuunnitelmaansa, jonka
tavoitteena oli varautua mahdollisiin lähiopetuskurssien siirtoihin etäopetukseen sekä toteuttaa
kurssitoiminta terveysturvallisesti. Kansalaisopisto peruutti Sulkavalla, Juvalla ja Rantasalmella
toteutettavat livekevätnäyttelyt ja toteutti ne virtuaalisesti.
Youtube -videona: https://youtu.be/8L1tIgkwUX8
Digilehtenä
Osa 1: https://issuu.com/jsopisto/docs/kevatnayttely_osa1
Osa 2: https://issuu.com/jsopisto/docs/kevatnayttely_osa2

Kevätlukukauden päätyttyä kansalaisopiston seuraavan toimintavuoden suunnittelu alkoi
henkilöstön tiimi- ja suunnittelukokouksilla. Kansalaisopiston henkilökunta osallistui myös
valtakunnallisiin eri oppiaineiden tiimoilta järjestettyihin webinaareihin.
Kurssille
ilmoittautuminen
alkoi
16.8.2021
klo
12.00.
Ilmoittautumisessa
kannustettiin
hyödyntämään
sähköistä
ilmoittautumista. Edellisen lisäksi kansalaisopiston toimistoissa
otettiin puhelimella ilmoittautumisia vastaan. Kansalaisopistolla oli
myös opastusvideo sähköiseen ilmoittautumiseen, joka edesauttoi
netin kautta ilmoittautumista. Viime vuonna 2020 elokuussa oli
enemmän ilmoittautujia kuin vuonna 2021. Sitä vastoin vuonna 2021
syyskuussa oli enemmän ilmoittautujia kuin viime vuonna. Kaiken
kaikkiaan vuonna 2021 oli noin 120 ilmoittautujaa enemmän kuin
viime vuonna (elokuu-syyskuu). Elokuun ilmoittautumisissa näkyi,
että monet jättivät kurssille ilmoittautumisen viime tippaan, koska he
odottivat alkaako kurssit lähi- vai etäopetuksena.

Ilmoittautuneiden määrä 2020 ja 2021
1 312
1 178
780
608

526

47
KESÄKUU

9

5

HEINÄKUU
2020

2021

Kaavio 1. Ilmoittautuneiden määrä 2020 ja 2021.
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ELOKUU

SYYSKUU

Kansalaisopiston syyslukukausi saatiin toteutettua kurssisuunnitelman mukaisesti lähiopetuksena.
Kurssiryhmien maksimiosallistujamääriä vähennettiin jo keväällä kurssien suunnitteluvaiheessa,
joten syksyllä lähiopetus sai jatkua lukukauden päättymiseen asti ilman keskeytyksiä.
Kansalaisopisto vietti Osaaminen näkyviin-viikkoja 36 ja 37, joka oli osa oman osaamisen
tunnistamiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen liittyvää kampanjaa. Kampanjan järjestivät
Sitra, Kansalaisopistojen liitto (KoL) ja Opintokeskus Sivis. Kampanjan tarkoitus oli auttaa ihmisiä
huomaamaan omaa osaamistaan ja herätellä julkista keskustelua siitä, että kaikilla tavoilla hankittu
osaaminen on arvokasta. Kampanja järjestettiin 30.8.–12.9.2021. Osaaminen näkyviin-viikot olivat
hyvänä avauksena Järvi-Saimaan kansalaisopiston lukuvuoden 2021–2022 teemalle: Minä osaan!

Kansalaisopisto järjesti kuntalaisille kaikissa toimipisteissään kiitoskahvit kansalaisopiston
toiminnan tukemisesta viikolla 42. Kansalaisopisto järjesti ONNO-hankkeen tiimoilta myös
osaamisperusteisuusviikon viikolla 47, jonka aikana luottamus- ja virkahenkilöillä sekä median
edustajilla oli mahdollisuus tulla tutustumaan kansalaisopiston kurssiryhmiin eri toimipisteissä.
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Jyväskylän kesäyliopiston järjestämiä verkkoluentoja järjestettiin toimipisteiden kirjastojen kanssa
yhteistyössä niin, että verkkoluentoja oli mahdollista seurata kirjastojen ohella myös kotisohvalta
käsin.

Syksyn 2021 aikana verkkoluentoja järjestettiin aiheista:
Ke 15.9.2021 Rokotusten mahdollisuudet ja uhat. LT,
ylilääkäri Hanna Nohynek THL
Ke 3.11.2021 Miten tekoäly muuttaa elämää? Poliitikko,
tietokirjailija Osmo Soininvaara
Ke 1.12.2021 Kaunis elämä, kaunis ihminen ja kaunis
maailma. Professori emeritus Esko Valtaoja
Ke 29.9.29021 Terveellinen ruokavalio ja supervoimia
luonnosta. Professori emerita Raija Tahvonen
Ke 27.10.2021 Aivojen hyvä elämä. Professori, aivotutkija
Minna Huotilainen
Ke 17.11.2021 Tiede vastaan valetieto: miksi tiedettä ja
asiantuntijoita
kyseenalaistetaan?
Professori
Esa
Väliverronen

Järvi-Saimaan kansalaisopiston uusi neuvottelukunta aloitti toimintansa syksyllä ensimmäisessä
kokouksessaan 12.10.2021. Ari Rautio toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana.
Neuvottelukunnan jäseninä ovat toimikautena 2021–2023:
Ari Rautio
Hannamari Autio
Mirjam Reponen
Taina Huiskonen
Reijo Paunonen
Anne Ahonen
Marja Riitta Linnaranta
Vili Huupponen
Mauri Wessman

Sulkavan ja Juvan kurssitoiminta 2021
Teksti: Rehtori Anne Partanen
Keväältä peruuntuneet tunnit siirrettiin syksyn tuntikiintiöön, mikä mahdollisti syyslukukaudella
kurssitoiminnan aloittamisen suunnitellun kurssiohjelman mukaisesti. Syyslukukausi 2021 saatiin
toteutettua kokonaan lähiopetuksena. Kansalaisopisto toteutti läpivuoden kestävien kurssien ohella
eri pituisia koulutuksia myös yhteistyössä Juvan eri toimijoiden kanssa. Keväällä kansalaisopisto
järjesti Juvan urheilijoille Matti Korhosen ohjaamana järjestyksenvalvojan peruskurssin sekä KM
kotitalousopettaja Mervi Kukkosen ohjaamana hygieniapassikoulutuksen. Syksyllä kansalaisopisto
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toteutti Juvan työelämäpalvelujen asiakkaille seitsemän tunnin kestoisen liikuntakurssin, jonka
opettajana toimi fysioterapeutti Ritva Hänninen. Edellisen lisäksi kansalaisopisto räätälöi
terveysliikuntakurssin Saimaan syöpäyhdistykselle myös Ritva Hännisen ohjaamana.
Vakiintuneiden läpivuoden kurssien ohella kansalaisopisto toteutti uusia kursseja. Syyslukukaudella
toteutettiin Sulkavalla Aivotreenikurssi Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n Sillanrakentaja hankkeen avulla. Aivotreenikurssi oli kaikille aivojen ja muistin hyvinvoinnista kiinnostuneille sekä
ihmisille, jotka kokivat muistipulmia arjessaan. Kurssin aikana saatiin avaimia aivoterveydestä
huolehtimiseen. Kokoontumisissa käsiteltiin muisti- ja ajattelutoimintoja sekä aivoterveysteemoja
ryhmänohjaaja sosionomi, aivoterveyden edistämisen asiantuntija Satu Mehtosen opastuksella.
Sulkavalla ruokapatojen ääreen kokoontui kotitalousopettaja Mervi Kukkosen ohjaamana innokas
miesjoukko. Äijien ruokakursseilla valmistettiin monipuolista kotiruokaa. Kurssilla päästiin
nauttimaan kolmen ruokalajin aterioita ja muutamia perusleivonnaisia kurssilaisten toiveiden
mukaan.

Sulkavalla järjestettiin 1.12.2021 joulukorttiaskartelu Joulupostia
ikäihmisille-kampanjan
tiimoilta.
Vastaavasti
Juvalla
ja
Rantasalmella kansalaisopisto ei järjestänyt varsinaisia joulukorttien
askartelutilaisuuksia, vaan oli mukana kuntien yhteisissä
tilaisuuksissa. Kampanja oli osa luovan välittämisen yhteisön
Siskojen ja Simojen yhteistyökumppaneineen järjestämää
Joulupostia ikäihmisille -kampanjaa 8.11.–7.12.2021. Joulupostia
ikäihmisille
-kampanjan
yhteistyökumppaneita
olivat
113
paikkakunnan
lisäksi
Kuntaliitto,
Kansalaisopistojen
liitto,
Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto. Sulkavalla tilaisuuden
koordinoinnista vastasi kädentaitojen suunnittelijaopettaja Merja
Heikkinen. Juvalla kansalaisopisto oli mukana myös Elävässä
joulukalenterissa, johon kansalaisopisto toteutti musiikkiesityksen
3.12.2021.
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Rantasalmen toimipisteen vuosi 2021
Teksti: Janne Ikonen, musiikin suunnittelijaopettaja, Rantasalmen aluevastaava
Vuosi 2021 oli suuri sopeutumisen vuosi. Koronatilanteesta johtuvat erityisjärjestelyt, etäopetus ja
muutokset suunnitelmissa asettivat haasteita opetustoiminnan toteutukselle. Edellisenä vuonna
aloitettu varautuminen ja sen mukanaan tuoma rutiini kantoi onneksi vuoden loppuun. Rantasalmen
toimipisteen henkilöstön antaumuksellisen työpanoksen ansiosta saimme vuoden kunnialla
loppuun.
Korona ei vaikuttanut ainoastaan opetusjärjestelyihin, sillä sen mukanaan tuomat taloudelliset
haasteet yhdistettynä Rantasalmen kunnan tiukentuneeseen taloustilanteeseen ovat vaikuttaneet
merkittävästi kurssitarjonnan supistumiseen. Rantasalmella tarjottavaan kansalaisopistoopetukseen on kohdistunut kahden viimeisen vuoden aikana 1 000 tunnin vähennys. Tästä johtuen
esimerkiksi uusia kursseja on voitu tarjota erittäin niukasti. Kurssisuunnittelun pääpaino onkin ollut
vakiintuneiden ja elinvoimaisten kurssien ylläpitämisessä. Keväällä 2021 Rantasalmen kunnan
palvelulautakunta teki päätöksen sivukylillä tapahtuvan opetuksen lakkauttamisesta. Rantasalmen
kunnanhallitus kuitenkin pyörsi päätöksen, minkä myötä opetus Rantasalmen sivukylillä jatkui
syksyllä 2021.
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 kolmenkymmenen ammattitaitoisen opettajan voimin olemme
tarjonneet opetusta musiikissa, näyttämötaiteissa, kuvataiteissa, käden taidoissa, kielissä,
tanssissa,
liikunnassa,
kirjallisuudessa,
kulttuurissa, tietotekniikassa ja 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 myös vuonna 2021. Erittäin suosituksi muodostunut kurssi
toteutettiin Sillanrakentaja -hankkeen avulla. Syksyllä 2021 aloitettiin yhteistyö myös Etelä-Savon
liikunta ry:n kanssa Tanssin taikaa ja tasapainoa –hankkeen merkeissä. Hankkeen turvin olemme
toteuttaneet useita kursseja, joita on voitu suunnitella räätälöidysti eri kohderyhmille. Kursseja on
toteutettu Rantasalmen yhtenäiskoulun liikuntasalissa, sekä Harjurinteen, Kuuselan ja
Mäntylän asumisyksiköissä.
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. 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 on mahdollistanut
kansalaisopistotoiminnan ylläpitämisen myös vaikeuksien keskellä.
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Kansalaisopiston toiminta lukuina 2021

Sulkava

Juva

Rantasalmi

Yhteensä

Kuntien asukasluvut
30.9.2021

2 442

5 893

3 350

11 685

Toteutuneiden
valtionosuustuntien määrä

2 811 t

3 987 t

3 576 t

10 374 t

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

312 t

198 t

253 t

763 t

138

178

160

476

1 267

1 514

1 889

4 670

Opiskelijat (netto)

326
N = 253
M = 73
13,35 %

588
N = 430
M = 158
9,98 %

428
N = 328
M = 102
12,78 %

1 512 *
N = 1 137
M = 375
12,94 %

Netto-opiskelijat
asukasluvusta

* Vuonna 2021 ei tallennettu kotikuntaa 16 opiskelijalla ja kotikunta muu 154 opiskelijalla.

Taulukko 1. Toiminta Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminta-alueella vuonna 2021.

Järvi-Saimaan kansalaisopistolle myönnettyjen laskennallisten valtionosuustuntien kokonaismäärä
oli vuonna 2021 yhteensä 8 548 tuntia. Kansalaisopistolle myönnetty valtionosuus nousi vuodesta
2020 verrattuna vuoteen 2021 yhteensä 8 226 €. Kansalaisopisto toteutti koulutustehtäväänsä
monipuolisesti ja tarjosi kansalaisopiston toiminta-alueen kuntalaisille opetusta 10 374
valtionosuustunnin verran koronaepidemiasta huolimatta. Toiminnallisesti kansalaisopisto toteutti
476 kurssia.
Opiskelijamäärä
Opiskelijoiden bruttomäärä laski 363 opiskelijalla ja netto-opiskelijoiden kokonaismäärä laski 173
opiskelijalla edellisvuoteen 2020 verrattuna. Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista oli
naisia. Edellisestä huolimatta kansalaisopiston toimialueella noin 13 % kuntalaisista opiskeli ja
harrasti kansalaisopistossa ja/tai kävi kansalaisopiston järjestämissä lähi- ja etätapahtumissa.
Henkilöstö
Kansalaisopistossa työskenteli vuonna 2021 vakituista henkilöstöä 6,6 henkilötyövuotta ja 76
tuntiopettajaa. Vakituisessa henkilöstössä tapahtui myös muutoksia. Pitkäaikainen toimistosihteeri
Suvi Saali jäi ansaituille eläkepäiville 1.8.2021. Hänen tilalleen valittiin opistosihteeriksi Anni
Hämäläinen.
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. Myös
liikunta- ja tanssikurssit ovat säilyttäneet suosionsa läpi vuosien.
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Toimialue

Vuonna 2020

Vuonna 2021

Sulkava

136

138

Juva

188

178

Rantasalmi

186

160

Yhteensä

510

476

Taulukko 2. Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssimäärät vuosina 2020 ja 2021, sisältää myös
hankekoulutukset ja tapahtumat.
Erityiskohderyhmille suunnatut kurssit
Kansalaisopisto tarjosi kursseja myös erityisryhmille koulutuksellisen tasa-arvon mukaisesti.
Erityisryhmille suunnattuja kursseja syyslukukaudella olivat muun muassa Sulkavalla erityisryhmälle
suunnattu musiikkihetki, erityismuskari Savoset ja Juvalla Koivulassa toteutettu musiikkihetki.
Koulutusala

Vuonna 2020

Vuonna 2021

Musiikki

3 765 t

4 014 t

Käden taidot

3 399 t

3 596 t

Tanssi ja liikunta

1 328 t

1 434 t

Kielet

476 t

425 t

Kuvataiteet ja muotoilu

332 t

228 t

Tieto- ja viestintätekniikka

264 t

346 t

Lukion musiikkiteatteri ja
studiotekniikka

595 t

571 t

Esittävä taide ja kirjallisuus

183 t

209 t

Psykologia ja kasvatus

29 t

45 t

Terveydenhoito

74 t

79 t

Taulukko 3. Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustuntien kokonaismäärät vuosina 2020 ja 2021.

Opintoseteliavustus
Kansalaisopisto sai opintoseteliavustusta lukuvuodelle 2021–2022 yhteensä 5 000 €, joka
myönnettiin opiskelijoille 20 €:n suuruisina opintoseteleinä/opiskelija. Opintosetelit käytettiin
alentamaan tiettyjen kurssien kurssihintaa tai opiskelija sai 20 €:n alennuksen valitsemastaan
kurssista. Vuonna 2021 opintoseteleitä myönnettiin seuraaville kohderyhmille:
•
•
•
•

työttömille
senioreille (63+) ja eläkkeellä oleville
maahanmuuttajille
alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille
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Lukuvuonna 2021–2022 opintosetelillä tuetut kurssit:
1101252 Erityisryhmien musiikki
1101417 Erityisryhmien musiikki
8102400 Äijien ruokakurssi, jatko
1201300 Suomea venäjänkielisille
8301311 Miesten kehonhuolto
8301312 Erityisryhmien liikunta

Hankerahoitus
Merkittävä yhteistyön mahdollistaja on ollut Opetushallituksen rahoittama monivuotinen hanke,
jonka avulla kansalaisopisto on voinut järjestää kursseja aikuisten heikkoja perustaitojen ja
digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kansalaisopiston eri toimialueilla.

Hankerahoitus 2021
Aikuisten heikkoja perustaitoja vahvistava hanke 2019–2021

Kevät ja syksy 2021

Digitaalisia valmiuksia vahvistava hanke 2019–2021

Kevät 2021

Opintosetelihanke 2020–2021

5 000 €

ONNO, näkymätön osaamiseksi – osaaminen näkyväksi

Syksy 2021
Yhteistyössä Meri-Pohjolan- ja
Lapin
opistopiirien
sekä
Sipoon opiston kanssa

Henkilöstön
digiloikka

täydennyskoulutushanke:

Järvi-Saimaan

kansalaisopiston

Aktiivisena ikääntyminen – keinoja hyvään elämään

Kevät ja syksy 2021
Syksy 2021, 3 400 €

Taulukko 4. Järvi-Saimaan kansalaisopiston hankerahoitus 2021.
Henkilöstön digihankkeen tiimoilta kansalaisopisto järjesti Digiasioiden vappubrunssin 30.4.2021,
jossa tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck kävi läpi ajankohtaisia digiasioita. Aikuisten
heikkoja perustaitoja vahvistava hanke sekä digitaalisia valmiuksia vahvistava hanke mahdollistivat
yhteistyön jatkamisen kuntien työelämäpalveluiden kanssa. Juvalla ja Rantasalmella yhteistyön
myötä kansalaisopisto toteutti muun muassa Vahvuudet voimavaraksi -kurssit. Kursseilla pääsi
pohtimaan omia vahvuuksia ja arvoja erilaisten harjoitteiden ja tehtävien avulla. Tavoitteena oli
tunnistaa ja löytää omia vahvuuksia ja sitä kautta hyödyntää omia vahvuuksia muun muassa
elämässä, harrastuksissa, opiskeluissa tai työelämässä.
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Digitaalisia valmiuksia vahvistava hankkeen kurssit, kevät 2021
Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteutti keväällä 2021 digitaalisia valmiuksia
vahvistavalla hankerahalla erilaisia digikoulutuksia. Koulutukset olivat
maksuttomia. Kurssien opettajana toimi tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku
Lybeck.
Digiklinikoita järjestettiin kaikissa toimipisteissä. Digiklinikalla sai
yksilöllistä täsmäopetusta opiskelijoiden toivomista aiheista. Aiheita
muun muassa älypuhelimen tai tabletin käyttö ja sovellukset, kuten
WhatsApp, sähköposti, Facebook, Instagram, Areena, navigaattori.
Kuvakirjojen tekoa harjoiteltiin Rantasalmella ja Sulkavalla. Kursseilla
muun muassa skannattiin paperikuvia puhelimella, tuotiin kuvia
puhelimesta tietokoneelle, asemoitiin kuvia ja muita materiaaleja
kirjaan sekä rajattiin kuvia ja säädettiin värejä.
Älypuhelinkurssi järjestettiin Rantasalmella. Kurssin tavoitteena oli
älypuhelimen käytön sujuvoittaminen ja monipuolistaminen. Kurssilla
opittiin muun muassa ylläpitotoimet, käyttöä helpottavat vinkit ja
asetukset, puhelintoiminto, kamera ja pankkipalvelut.
Kansalaisopisto järjesti toukokuussa 2021 myös virtuaalisen
keskustelutuokion senioreille. Tavoitteena oli järjestää senioriikäisille mahdollisuus keskusteluun ja toisten tapaamiseen
virtuaalisesti lähitapaamisen sijaan, koska koronaepidemia esti
lähitapaamisten järjestämisen.
Kansalaisopisto järjesti syksyllä kaikissa toimipisteissä
keskustelutilaisuudet Aktiivisena ikääntyminen – keinoja hyvään
elämään-hankkeen tiimoilta. Tilaisuuksissa suunniteltiin yhdessä
toimintaa seniori-ikäisille kuntalaisille.
ONNO, osaaminen näkyväksi – näkymätön osaamiseksi
Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloitti syksyllä 2021 yhteistyön 13
Lapin opistopiirin, 19 Meri-Pohjolan opistopiirin sekä Sipoon
opiston kanssa hankkeen tiimoilta.
Hankkeen tarkoituksena on tuoda näkyväksi jo hankittua osaamista,
kehittää
opistojen
opettajien
ymmärrystä
ja
tietoisuutta
osaamisperusteisuudesta sekä kehittää heidän ammattitaitoaan
vastaamaan tulevaisuuden opetustyön vaatimuksia. Opettajien
osaamisen tunnistamisen lisäksi tärkeää on myös oppilaiden taito
tunnistaa omaa osaamistaan. Koska kansalaisopistojen opintojen
vieminen Koski-tietovarantoon on mahdollista, tulevat opistoissa
suoritettavat opinnot nykyistä paremmin näkyviksi. Opistoissa
hankittu osaaminen tunnistetaan, arvioidaan ja tunnustetaan.
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Syksyn aikana järjestettiin hankkeeseen liittyviä koulutuksia:
1. Pedagoginen johtamisosaaminen (1 op), jossa oli mukana rehtorit ja muut esihenkilötehtävissä
työskenteleviä henkilöitä eri opistoista.
2. Osaamisperusteisuus ja pedagogiikka (2 op), jossa oli mukana opettajat ja aineyksiköiden
vastaavat henkilöt eri opistoista.
Syksyn aikana hankkeen tiimoilta järjestettiin Kohtaa
kollega virtuaalisesti-kahviloita, joita ohjasi JärviSaimaan kansalaisopiston rehtori Anne Partanen.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto järjesti hankkeen
tiimoilta kehittämisseminaarin 15.12.2021, jonka
keskeisinä
sisältöinä
olivat
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston opetussuunnitelman työstäminen
sekä osaamisperusteisuus.
Kehittämisseminaarissa pohdimme yhdessä:
1. Mitä Järvi-Saimaan kansalaisopiston koulutustehtävä meiltä edellyttää?
2. Millaisia arvoja koulutustehtävään sisältyy?
3. Visio: Elinvoimainen ja innovatiivinen työ- ja oppimisympäristö. Mitä visio käytännössä
tarkoittaa? Mitä muuta se voisi olla?
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Kädentaitojen ja taideaineiden toiminta
Teksti: Kädentaitojen suunnittelijaopettaja Merja Heikkinen. Kuvat: Merjan lisäksi rehtori Anne
Partanen.
Vuoden 2021 vakituinen kurssitoiminta alkoi jo vuoden
ensimmäisellä viikolla, koska edellisvuonna oli jäänyt
tuntivajausta. Ensimmäisen viikon aikana on monena vuonna
aikaisemmin ensimmäisen viikon aikana ollut jokin erikoiskurssi,
mutta koronan muutettua edellisen vuoden opetusta, toimittiinkin
näin.
Olimme toiveikkaita, josko saisimme pitää opetuksen
lähiopetuksena kevään ajan. Helmikuu jo kuitenkin laittoi meidät
suunnittelemaan
opetuksen
järjestämistä
etänä
tai
yksilöopetuksena. Yksi viikko (vk 6) oli kokonaan opetuksetonta
aikaa, mutta osa kuukaudesta jatkettiin normaalina
lähiopetuksena. Opetukselliset- ja sulkuajat kansalaisopiston
kolmessa kunnassa kulkivat eri aikataulussa koronatilanteesta
riippuen.
Talviloman jälkeen tilanne tuli sellaiseksi, että koko
kansalaisopiston kädentaidot kurssit peruuntuivat kokonaan tai
alettiin opettamaan lähiopetuksessa yksilöopetuksella. Tällöin
opetustilanteessa saattoi olla vain joko yksi opiskelija tai useampi
niin, että heillä oli oma tila käytössään. Tämä teki kurssitoiminnan
opettajille ja opiskelijoillekin hyvin haastavaksi. Esimerkkinä mm,
että Lohilahden kurssit peruuntuivat kokonaan, sillä käytössä on
vaan yksi yhtenäinen tila. Opiskelijat eivät halunneet tulla
matkojen takaa vain yhden tunnin takia kurssille ollenkaan.
Huhtikuulla tilanne koronan osalta rauhoittui niin, että pitämättä
jääneitä kursseja voitiin aloittaa uudelleen ja kurssit jatkuivatkin
toukokuun puolelle. Toukokuulle suunnitellut kurssit pystyimme
pitämään normaalisti.
Kädentaitojen kevätnäyttelyt peruttiin jokaisessa kunnassa, mutta kädentaitojen opettajat valmistivat
virtuaalisen näyttelyn. Se onnistui todella hyvin ja toimivasta virtuaalinäyttelystä voimme nauttia
vieläkin. Valmistamisen osalta on sanottava, että virtuaalinäyttelyn valmistaminen vaati lähes
jokaiselta enemmän työtunteja kuin varsinaisen kevätnäyttelyn pystyttäminen.
Syksyn aloitti kädentaidon opettajille suunnattu Tieto ja taito kiertoon -kurssi. 2.–5.8.2021 opiskeltiin
uusia kädentaitoja Juvan opistotalolla. Opettajat saivat paljon uusia ideoita uuden lukukauden
kursseille.
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Viikolla 33 oli myös jo perinteeksi muodostunut kurssi Tilkkuterveiset Juvan opistotalolla. Kurssi on
suunnattu kädentaidon opettajille. Ompelukoneiden huolto on myös aina syksyllä ennen varsinaista
opetuskauden alkua. Jokaisen Järvi-Saimaan kansalaisopiston ompelukoneet huollettiin viikolla 33.
Ensimmäiset vakituiset kurssit aloitettiin syyskuun alussa viikolla 36.Syyskauden viikoittainen opetus
alkoi kansalaisopistossamme 6.9.2021 Koko syksyn saimme pitää kansalaisopistomme avoimena
opetukselle koronan pelosta huolimatta.
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Sulkavan ja Juvan musiikkitoiminta
Teksti ja kuvat: Musiikinopettaja Oiva Auvinen
Elämä Covid-19 viruksen varjossa jatkui vuonna 2021 ja se vaikutti myös Järvi-Saimaan
kansalaisopiston musiikinopetukseen. Perinteiset tapahtumat: Sulkavan ja Juvan yhteinen
Kevätkonsertti Sulkavalla, Kädentaitojen näyttelyn musiikkihetket Sulkavalla ja Juvalla ja
Wappuetkot Juvalla keväällä 2021 jouduttiin perumaan. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen
viivästyi kun asiakkaat odottelivat muuttuisiko koronatilanne ja mihin suuntaan se muuttuisi.
Kevätlukukaudella pystyttiin opetus kuitenkin viemään läpi koronaturvallisesti lähiopetuksena.
Harmonikkayhtye teki Juvalla 12.6.2021 konserttitallenteen Harmonikkayhtye kotiluokassa, joka
on nähtävissä Järvi-Saimaan kansalaisopiston Youtube -kanavalla.
Koronarajoitusten lieventymisen myötä voitiin syyslukukaudella jatkaa Järvi-Saimaan
kansalaisopiston musiikkitoimintaa palvelutaloissa ja hoitoyksiköissä Sulkavalla ja Juvalla.
Soitto- ja laulutaidon harjoittelun tukemiseksi kansalaisopistossa järjestettiin teoriaopetusta
sekä yhteissoittomahdollisuuksia erilaisten yhtyeiden muodossa. Musiikinopetuksen
tarjonnasta löytyi opetusta yksinlaulusta kuoroihin, lauluyhtyeisiin sekä instrumenttien
yksilöopetuksesta, Harmonikkayhtyeeseen, Jousiyhtyeeseen, Puhallinyhtyeeseen, Juvan
viihdebändiin, Tehomelaan, Stemmaajiin ja Reckless Rockerseihin.

15

Syyslukukauden positiivisiin tapahtumiin kuuluu Ukulelensoiton paluu opetustarjontaan.
Lieventyneiden
koronarajoitusten
myötä
musiikinopetus
pystyttiin
järjestämään
koronaturvallisesti lähiopetuksena. Ahkeran harjoittelun myötä opiskelijoille oli kertynyt paljon
esitystä kaipaavaa musiikkia. Näitä tuloksia päästiin esittelemään vihdoin Marraskaronkassa,
joka järjestettiin 28.11.2021 Sulkavan Yhtenäiskoulun salissa. Konsertin laaja ja monipuolinen
ohjelma kestikin kolme tuntia kahden väliajan kera. Konsertissa kuultiin musiikkia
yhdeksänkymmenen esittäjän voimin runsaslukuiselle yleisölle. Juvalla Karaokeryhmä Rauni
Tietäväisen johdolla piti Hyvän mielen Joulukonsertin Sampolassa 7.12.2021. Stemmaajat
pitivät konsertin Sulkavan kunnanvirastolla Kuntalaisten olohuoneessa 3.12.2021 ja 11.12.2021
oli vuorossa Stemmaajien konsertti Tiiterontuvalla Sulkavalla.

Esiintymisharjoittelun puute vaivasi monia esiintymishaluisia musiikinopiskelijoita. Niinpä kun
viimein päästiin soittamaan yleisölle tuli esiintyjiltä kommentteja että: ”Olipa ihanaa esiintyä ja
soittaa yleisölle”. ”Nyt sai lisää harjoitteluintoa”. ”On mahtavaa, että pääsee soittamaan
ammattitason kalustolla ammattitaidolla järjestetyssä konsertissa, vaikka soittaisi vähän
väärinkin”.
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Eräs musiikinopetuksen vahvuuksista kansalaisopistossa on ollut sitoutuneet opettajat: Oiva
Auvinen (Musiikinteoriaa pianisteille Juvalla, Musiikinteoriaa harmonikansoittajille Juvalla,
Harmonikansoitto Juvalla ja Sulkavalla, Pianosoitto Juvalla, Harmonikkayhtye Juvalla,
Musiikinteoriaa Stemmaajille ja Stemmaajat Sulkavalla), Janne Ikonen (Vaskipuhaltimet ,
Rumpujensoitto ja Puhallinyhtye Juvan Puhaltajat Juvalla), Anu Jussinniemi (Viulu ja
Jousiyhtyeet Juvalla ja Sulkavalla, Soitinkaruselli Sulkavalla, Erityismuskari Savoset,
Musiikkihetki Koivula Juvalla ja Erityisryhmien musiikki Sulkavalla), Ari Kaartinen (Piano,
Sähkökitara, Bassokitara, Pop-laulu, Rummut Sulkavalla, Hatsolan musiikki, Juvan viihdebändi
ja Juvan viihdekuoro Juvalla, Countryside Girls Sulkavalla), Anna Vaskelainen (yksinlaulu
Juvalla), Pekka Koivunoro (Sähkökitara, Sähköbassso ja Ukulele Juvalla), Rauni Tietäväinen
(Karaoke Juvalla) ja Olli Tuunanen (Naiskuoro, Mieskuoro ja Sekakuoro Sulkavalla) jatkoivat
ansiokkaasti musiikinopiskelun mahdollistavaa pitkäjänteistä työtä.
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Liikunta
Kuvat ja teksti: Rehtori Anne Partanen
Järvi-Saimaan kansalaisopiston liikuntakurssit täyttyivät aikaisempien toimintavuosien tapaan
innokkaista liikuntaharrastajista. Liikuntaan ja tanssiin liittyviä kursseja tarjottiin
tuntimäärällisesti Sulkavalla 442 tuntia, Juvalla 672 tuntia ja Rantasalmella 319 tunnin verran.
Hyvinvointiteema jatkui kansalaisopiston liikuntatarjonnassa. Keväällä liikuntaryhmien aloitusta
siirrettiin myöhemmäksi sekä tunteja jouduttiin siirtämään koronaepidemian vuoksi myöhemmin
keväällä pidettäväksi. Sen sijaan syksyllä kansalaisopiston kaikki liikuntaryhmät toteutettiin
suunnitellun kurssiohjelman mukaisesti.
Kansalaisopisto aloitti Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa
yhteistyön syksyllä 2021 Tanssin taikaa ja tasapainoa 2hankkeen tiimoilta. Hankeyhteistyö mahdollisti kansalaisopiston
toimipisteissä tanssikurssien järjestämisen kaiken ikäisille.
Näitä olivat muun muassa tanssin taikaa ja tasapainoa
senioreille, tanssin taikaa ja tasapainoa tanssiliikuntaa sekä
viikonloppukurssit. Viikonlopunkurssien teemoina olivat lasten
ja nuorten katutanssit ja baletti, aikuisten baletin alkeet ja
flamengo.
Kansalaisopiston kestosuosikit jooga- ja pilateskurssit saivat
runsaasti
osallistujia
edellisvuosien
tapaan.
Kuntonyrkkeilykurssi sai myös innokkaita harrastajia liikkeelle.
Kurssilla hyödynnettiin nyrkkeilyn oheisharjoitteita lihas- ja
kestävyyskunnon kohottamiseksi kehonhuoltoa ja venyttelyä
unohtamatta.
Kuntosaliryhmiä
toteutettiin
keväällä
koronaepidemiasta
huolimatta
pienemmällä
osallistujamäärällä, jotta turvavälit saatiin säilytettyä.
Kansalaisopisto toteutti ensimmäiset etäliikuntakurssit fysioterapeutti Ritva Hännisen johdolla.
Aamujumpan ohella syksyllä viikoittain kokoontui etänä Etäjumppasiskot ja -veljet. Etäjumpat
saivat hyvän vastaanoton, koska kursseille osallistui opiskelijoita myös kansalaisopiston
varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolelta. Liikunnan tuntiopettaja fysioterapeutti Ritva Hännisen
kommentti etäliikuntakurssien ohjaamisesta:
Etäliikuntakurssit on käynnistyneet suunnitelman mukaisesti ja niillä on ollut hyvä vastaanotto. Opiskelijoita on ollut
kiitettävästi. Etäkursseja on myös opettajana ollut hauska opettaa. Ne mahdollistavat kurssille osallistumisen myös
syrjäkyliltä ja myös niille, jotka eivät jostakin syystä halua osallistua lähiopetukseen.
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Sulkavalla toteutettiin syyslukukauden lopussa uusi liikuntakurssi rullailujumppa. Kurssin
ohjaajana toimi Fascia ja Foamroller ohjaaja, fysioterapeutti Johanna Oinonen. Kurssin
tavoitteena oli muun muassa oppia huoltamaan kehoa erilaisten rullien avulla.

Tieto- ja viestintätekniikka

Digitaalisia valmiuksia vahvistava hankerahoitus päättyi keväällä 2021. Syksyllä kansalaisopisto
toteutti erilaisia digikursseja tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck opastuksella.
Näitä kursseja olivat muun muassa eri toimipisteissä toteutetut digiklinikat, älypuhelinkurssi
Sulkavalla ja kuvakirjakurssi Juvalla. Digiklinikoiden toimintaa kehitettiin niin, että klinikalle oli
mahdollista varata puolen tunnin sijaan kahden oppitunnin pituinen henkilökohtainen opastus
askarruttaviin digiasioihin.

Kielet

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa opiskeltiin monia eri kieliä lähi- ja etäopetuksena vuonna
2021. Eniten kielistä opiskeltiin 9 kurssin verran englantia (142 tuntia) ja 7 kurssin verran
venäjää (142 tuntia). Englannin tunneille osallistui 41 opiskelijaa ja venäjän tunneille 31
opiskelijaa. Venäjän ja englannin kielten ohella kansalaisopistossa opiskeltiin suomea, italiaa ja
ranskaa. Kaiken kaikkiaan kielikursseille osallistui yhteensä 125 henkilöä, joista naisia oli 74
henkilöä ja miehiä 51 henkilöä.
Kansalaisopisto jatkoi Mikkelin kansalaisopiston toteuttamia kielten verkkokursseja.
Kurssivalikoimassa oli englannin alkeet-, kirjoitus-, historian havinaa ja kertauskurssi sekä
ranskan, kreikan, espanjan ja venäjän verkkokurssit. Eri toimipisteissä englannin
peruslähikurssit eivät toteutuneet, mutta sen sijaan englannin jatkokurssit saatiin käynnistettyä
Juvalla ja Rantasalmella.
Syyslukukaudella aloitettiin Sulkavalla uutena kurssina ranskan kielen opiskelu. Kurssilla
opettajana toimi Riitta Itkonen.
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Esittävä taide/teatteri
Järvi-Saimaan kansalaisopiston näytelmäpiirit ja kesäteatterit toimivat keväällä 2021
koronataukojen siivittämänä. Vastaavasti syksyllä teattereiden toiminta pääsi toimimaan
suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.
Sulkavalla Kaartilankosken näytelmäpiiri kokoontui Tuomo Salmelan johdolla Kaartilankosken
entisellä koululla. Tuusmäen kesäteatteri valmisti kesälle 2021 Tuomo Salmelan ohjaamana
Markku Hattulan kirjoittaman näytelmän Maksettu rakkaus. Näytelmässä selvitettiin mitä
tapahtui, kun paikkakunnalla tartuttiin Naimakonsultit Oy:n tarjoamiin palveluihin. Näytelmässä
seurattiin muun muassa tapahtumia, kun Inkerin kapakkaan saapuivat rahanahneet ja
palvelualttiit Naimakonsultit Oy:n naiset tapaamaan paikkakunnan Herkkoa ja samalla
ovenavauksella miesystävä Herkon äitiä.
Vastaavasti Juvalla keväällä kokoontui Teatteriryhmä Irtonaiset, jotka harjoittelivat näytelmän
Ammutaanhan hevosiakin. Näytelmä pohjautui Horace McCoyn romaaniin vuodelta 1935, joka
ilmestyi suomeksi Heikki Salojärven kääntämänä vuonna 1978. Näytelmän ohjauksesta vastasi
Kössi Kanto. Teatteriryhmä Irtonaisten näytelmä toteutettiin keväällä 2021 kuunnelmana
perinteisen livenäytelmän sijaan.
Rantasalmella Tuusmäen kesäteatteri valmisti kesälle 2021 Tuomo Salmelan ohjauksessa
Rauli Jokelinin ja Panu Raipian jännitysnäytelmän Kuin tuhka tuuleen. Näytelmän
tapahtumapaikkana oli hautaustoimisto, jota pyöritti kaksi vanhapiikasisarta yhdessä
veljenpoikansa kanssa. Hautaustoimistolla ei kuitenkaan mennyt hyvin, koska kuolleisuuden
kehitys ei ollut riittävää. Edellisen vuoksi toimiston bisnes ei sujunut hyvin ja uhkana
lähitulevaisuudessa oli konkurssi.

Rantasalmen puhallinorkesterin ja nuorisoteatterin sekä muita kansalaisopiston
musiikkitapahtumia
Teksti Marja Ikonen. Kuvat: Marja Ikonen, Sari Leppäniemi, Kuwaamo Sampo Luukkainen,
Susanna Nuutinen, Terhi Piispa-Helisten, Karoliina Viinanen ja YLE TV1.
Vuonna 2021 koronaepidemia vaikutti Rantasalmen toimipisteessä jonkin verran järjestettävien
tapahtumien määrään ja toteutumistapoihin. Toimintaa saatiin kuitenkin onnistumaan uusien
toimintamuotojen avulla. Erilaisia tapahtumia pidettiin vuoden aikana 35 kappaletta.
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Vuoden 2021 konsertit, muut esiintymiset ja tapahtumat (16 kpl):
Euromatinea 20.2.2021 klo 10–14 sooloesiintymisiä, pienryhmiä, soitinvalmennus,
tanssiryhmiä, livestriimiä katsottu yhteensä 1700 kertaa Facebookissa Euromusa on perinteinen
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen järjestämä vuosittainen musiikin suurtapahtuma.

Tänä vuonna vähän ennen Euromusaa koronatilanne paheni Suomessa sillä tavalla, että
Euromusaa ei pystytty normaalisti järjestämään. Tilalle järjestyi lasten ja nuorten esityksiin
painottunut Euromatinea, jossa kolmessa esiintyjäryhmässä saatiin nauttia laulu-, soitto- ja
tanssiesityksistä. Koronatoimenpiteet olivat tiukat, mutta matinea onnistui hyvin ja sillä oli paljon
katsojia striimin päässä. Matineassa tehtiin myös tasosuoritusten osasuorituksia. Tapahtuman
suunnittelusta vastasi Marja Ikonen. Kaikki muut alkutalven perinteiset konsertit, leirit ja sovitut
esiintymiset jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi. Orkestereilta peruuntui siis lukuisia
esiintymisiä kevään 2021 aikana.
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Peruuntuneita esiintymisiä ja tapahtumia vuoden aikana olivat mm.: Loppiaisaaton tanssiaiset,
Hankihönkäys-puhallinleiri, Aqua Quiz-konsertti Rakuunasoittokunnan kanssa, Euromusa isona
tapahtumana, Marssirumpuryhmän keikka KLL-tapahtumassa, Marssirumpuryhmän
videoprojekti, Valtakunnalliset Puhallinpäivät Varkaudessa, Orkesterin ja teatterin esiintymiset
Järvisydämessä Nuorten Yrittäjien tapahtumassa, Junior Tattoo - esiintyminen, Hamina Tattoo
-esiintyminen, konserttimatka Pietariin, Nunnia ja konnia -ryhmän esiintyminen Savonlinnan
seurakunnan tilaisuudessa, orkesteriesiintyminen Rantasalmen Osuuspankin tilaisuudessa
sekä Ruskatrööttä -puhallinleiri.
Vapputervehdys tasavallan presidentille etäyhteydellä 1.5.2021
Perinteisesti Rantasalmen puhallinorkesteri esiintyy vappuna, niin tänäkin vuonna. Varsinainen
Vappukonsertti siirrettiin toukokuun lopulle, mutta vapun päiväksi 1.5. orkesteri sai mieluisan
esiintymistilauksen Suomen Työväen Musiikkiliitolta – nimittäin musiikillisen tervehdyksen
viennin presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle. Orkesteri soitti ja tanssi kappaleen
Children of Sanchez Marja Ikosen johdolla. Tämä oli jo toinen kerta (aiempi v. 2013), kun
orkesteri sai esiintyä tasavallan presidentille yksityistilaisuudessa. Vapputervehdys löytyy
Rantasalmen
puhallinorkesterin
You
Tube
-kanavalta:
https://www.youtube.com/watch?v=8Ml9SOfwaOE
Valtakunnallinen puhallinmusiikin päivä 10.5.2021
Suomen puhallinorkesteriliiton lanseeraamaa Valtakunnallista puhallinmusiikin päivää voi
viettää viikolla 19 haluamanaan päivänä. Tänä vuonna C-puhallinorkesteri ryhtyi toimeen ja teki
kapellimestari Marja Ikosen johdolla musiikkivideon kappaleesta BAG-rap. Kuvamateriaalin
keräämisessä apuna olivat Janne Ikonen ja Karoliina Viinanen. Orkesteri julkaisi musiikkivideon
Facebookissa ja You Tubessa ja se toi paljon iloa kuulijoille ja katselijoille! Musiikkivideo löytyy
Rantasalmen
puhallinorkesterin
You
Tube
kanavalta:
https://www.youtube.com/watch?v=pzAd9yhqmW0
Konsertti- ja koulutusviikonloppu Tero Lindbergin kanssa 21.–23.5.2021
Keväältä 2020 koronaepidemian vuoksi siirtynyt Tero Lindbergin koulutus- ja
konserttiviikonloppu päästiin toteuttamaan keväällä 2021. Mukana olivat A- ja B-orkesterit sekä
muutamia APU-orkesterin soittajia. Koulutuksen aiheina olivat hengitys ja ilmankäyttö,
vaskisoittajien ansatsi, improvisoinnin alkeet sekä fraseeraus (jazz, rock, pop ym.). Konsertissa
puolestaan kuultiin viihdemusiikin klassikkoja – niin ihania melodioita kuin vikkeliä
juoksutuksiakin. Konsertin johti Marja Ikonen, solistina esiintyi Tero Lindberg ja konsertti
striimattiin noin 150 henkilölle suorana lähetyksenä Rantasalmen Keskuskoululta.
”Vappukonsertti” 29.5.2021
Vappukonsertti siirrettiin koronan vuoksi toukokuun loppuun ja tässä kauden päätöskonsertissa
esiintyivät C-, B- ja A-orkesterit Marja Ikosen johdolla. Ohjelmaan kuului myös perinteiset
muistamiset sekä hulvaton pukeutuminen. Perinteistä marssimusiikkia edustivat Ankkurit ylös
ja Tornado-marssi. Jokainen orkesteri esitti kuusi kappaletta ja konsertti päättyi Punaista
shampanjaa -kappaleeseen kuten monena muunakin vuonna. Konsertti esitettiin striimattuna
Keskuskoulun musiikkiluokasta.
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Kesäleirin matinea 1 Ruusuhovin navetan ylisillä ja kuviomarssikentällä ke 28.7.2021,
yleisöä noin 60 henkilöä
Kesäleirin matinea 2 Ruusuhovin navetan ylisillä ja kuviomarssikentällä to 29.7.2021,
yleisöä noin 70 henkilöä
Rantasalmen puhallinorkesterin kesäleirillä pidettiin perinteiset orkesterin kesäleirin matineat,
jossa pääpaino musiikissa on soolosoitoissa sekä pienryhmäesityksissä – esiintymässä niin
leiriläiset kuin opettajatkin. Leiriläisissä oli niin aivan vasta-alkajia kuin syksyllä musiikin
ammattiopinnoissa opintojaan jatkavia soittajia. Tänä vuonna kesäleirimatinea 1:ssa nähtiin
myös A- ja BC-puhallinorkesterien kuviomarssiesitykset Mic Drop ja Ghostbusters, joista tehtiin
leirin aikana myös musiikkivideot. Yleisössä oli leiriläisten lisäksi myös muun muassa leiriläisten
vanhempia ja kesärantasalmelaisia. Leirinpäätöskonsertti Ruusuhovissa pe 30.7.2021: A-, Bja C-orkesterit sekä muskari esiintymässä, yleisöä 120 hlöä sekä livestriimissä noin 20 hlöä
Perinteisen orkesterin kesäleirin päätöskonsertti, jossa pääpaino musiikissa on
orkesterisoitossa. Konsertissa esiintyivät A- ja C-orkesterit Marja Ikosen johdolla, B-orkesteri
Anna-Maija Saaren johdolla sekä musiikkileikkikoulu Mari Hiltusen johdolla. Leirinjohtajana toimi
Petteri Koskikallio Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksestä. Konsertti pystyttiin
toteuttamaan yleisökonserttina, mutta lisätuotteena järjestettiin livestriimi kauempana oleville
katsojille.
Taiteiden ilta 27.8.2021 kunnantalolla ja sen ympäristössä pe 27.8.2021: A-, B- ja Corkesterit sekä Ihmekvintetti esiintymässä, yleisöä noin 200 hlöä
Tänä vuonna perinteistä Taiteiden iltaa suosi sää ja kuviomarssit päästiin esittämään
aurinkoisessa syyssäässä isolle yleisölle. ABC-orkesterit esittivät yhdessä Ghostbusters-kuvion
ja A-orkesteri Mic Drop -kuvion kpop-tanssijoiden kera. Tämän jälkeen Ihmekvintetti siirtyi
sisätiloihin soittamaan Svengiä syksyyn -konsertin. Konsertissa kuultiin disco-, pop-, rock- ja
swingsäveliä. Taiteiden illan ohjelmaa oli muutenkin tuotettu kansalaisopiston väen voimin,
esillä olivat mm. kädentaitojen kurssit, harmonikkaopetus sekä ilmoittautumis-/arvontapiste.
Tapahtuma tuotettiin yhteistyössä Ernesti ry:n ja Rantasalmen kunnan kulttuuritoimen sekä
useiden eri yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
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Isänpäiväkonsertti 12.11.2021 Tornadolla: kaikki puhallinorkesterit ja koulun bändit (noin
90 soittajaa) esiintymässä, yleisöä ja esiintyjiä yhteensä 161 henkilöä, striimitilauksia 40
Perinteisessä
Isänpäiväkonsertissa
esiintymässä
olivat
kaikki
Rantasalmen
puhallinorkesterikokoonpanot A, B, C ja APU sekä Aikuisten viihdeorkesteri Marja ja Janne
Ikosen johdolla. Anna-Maija Saari johti konsertissa koulun bändejä, juontajana toimi Jari
Pylväinen. Konserttiin otettiin sekä liveyleisöä että striimiyleisöä. Yhteensä konsertissa oli 161
henkilöä livekatsomossa ja kotikatsomoihin lähetettiin 40 striimilinkkiä. arviolta noin 100
katsojaa.
Ihmekvintetin esiintyminen Mikkelissä Stellassa Etelä-Savon Maakuntaliiton ”Etelä-Savo
eellä Eurooppaan” -tilaisuudessa 18.11.2021, yleisöä noin 70 hlöä
13-henkinen Ihmekvintetti soitti muutaman kappaleen viihteellisen setin Mikkelin Stellassa
järjestetyssä tilaisuudessa. Yleisöä Stellan tähtitorille oli esiintymisen aikaan kerääntynyt noin
70 henkilöä, mutta sen lisäksi esiintymisen kuuli useat kauppakeskuksessa vierailleet henkilöt.
Sami Kuronen haastatteli orkesterin kapellimestari Marja Ikosta Rantasalmen puhallinorkesterin
toiminnasta laajemminkin.
Itsenäisyyspäivän pääjuhla Rantasalmella 6.12.2021, esiintymässä Rantasalmen Apuhallinorkesteri, yleisöä 60 hlöä, esiintyjiä 40 hlöä yhteensä 100 hlöä, striimi katsottu yli
400 kertaa, sekä Kohti Linnan Juhlia -ohjelma
Rantasalmen kunnan itsenäisyyspäiväjuhlan pääjuhlaa vietettiin Tornado-salissa ja musiikista
vastasi Rantasalmen A-puhallinorkesteri Marja Ikosen johdolla. Ohjelmassa oli Anssi
Tikanmäen sävellyksiä Maisemakuvia Suomesta -levyltä sekä sen jatko-osista: Tuntematon
maa ja H20. Tilaisuus myös striimattiin runsaslukuiselle etäyleisölle. Itsenäisyyspäivänä
lähetettiin myös TV1-kanavalta ohjelma ”Kohti Linnan juhlia”, johon Kansalaisopistojen liitto oli
välittänyt pyynnön hakeutua ohjelman sisällöksi. Rantasalmen puhallinorkesterin yhteisöllisyys
oli koettu niin vahvana, että orkesteri pääsi mukaan ohjelmaan ja Rantasalmelta lähetettiin
30.11.2021 kuvattu 3 minuutin pätkä musiikkeineen ja haastatteluineen suorassa
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itsenäisyyspäivän lähetyksessä, joka on katsottavissa jälkeen päin myös Yle Areenassa:
https://areena.yle.fi/1-50936780?utm_medium=social&utm_campaign=areenaiosshare&fbclid=IwAR00buzDKdm_Yxq2nOPcQdzHUkUrSindbaifN0K8HNdakBDi3pll97VXl6k

Järvi-Saimaan kansalaisopiston joulumatinea 11.12.2021, esiintymässä pienryhmiä ja
soolosoittajia, yleisöä 100 hlöä, esiintyjiä yhteensä 70 hlöä
Joulumatineaan ilmoittautui runsaasti esiintyjiä ja ikähaitari oli suuri: nuorimmat esiintyjät
löytyivät Anna Vaskelaisen opettamasta soitinvalmennusryhmästä ja iäkkäimmät Mari Hiltusen
johtamasta Kamarikuorosta. Nämä ryhmät olivat myös matinean suurimmat kokoonpanot
Rantasalmen lukion Lucia-ryhmän ohella. Lisäksi useat soitonopettajat olivat valmistelleet
oppilaidensa kanssa soolo-, duo- tai pienryhmäesityksiä: klassisesta viihteelliseen ja
joulumusiikkiakaan unohtamatta. Matineassa tehtiin myös taiteen perusopetuksen
tasosuorituksia. Matinean organisoinnista sekä juonnoista vastasivat Marja ja Janne Ikonen.
Marja Ikonen koosti matineasta myös 12 minuutin mittaisen videokoosteen ja
joulutervehdyksen, joka löytyy Järvi-Saimaan kansalaisopiston Facebook-sivuilta:
https://www.facebook.com/JarviSaimaanKansalaisopisto/videos/1530493893984589

Järvi-Saimaan
kansalaisopiston
jouluglögi-tilaisuus
Rantasalmen lukion Lucia-ryhmä, yleisöä 25 hlöä

13.12.2021,

esiintymässä

Korona ei estänyt tänä vuonna glögitilaisuutta, joka järjestettiin pienimuotoisesti Rantasalmen
kunnantalon aulassa. Lucia-ryhmä esitti kappaleet Santa Lucia ja Maa on niin kaunis. Paikalla
oli sekä kunnantalon omaa väkeä että muutama kuntalainen nauttimassa sekä lämpimästä
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glögistä että tunnelmallisesta musiikista. Glögimestarina toimi kansalaisopiston tontuista
Hannele Björn ja apuna häärivät aputontut Marja ja Janne Ikonen.
Joulukonsertti 14.12.2021, esiintymässä kaikki Rantasalmen puhallinorkesterit: A, B, C
ja APU, yleisöä 60 hlöä paikalla, 100 striimissä, esiintyjiä yhteensä 85 hlöä
Rantasalmen
puhallinorkesterin
viihteellinen
joulukonsertti päätti vuoden 2021
konserttitarjonnan Tornado-salissa. Ohjelma svengasi kotimaisten ja ulkomaisten joululaulujen
tahtiin ja väliajalla saatiin nauttia glögi- ja torttutarjoiluista. Konserttiin pystyi osallistumaan myös
kotikatsomoista käsin ja konsertti striimattiinkin suorana 41:lle kotisohvalle, jossa konserttia
seurasi noin 100 kuulijaa. Kapellimestareina toimivat Marja ja Janne Ikonen.

Vuoden 2021 teatteriesitykset (12 kpl): Nunnia ja konnia 6.–8.5.2021, striimiesitykset 3
kpl, yleisöä esityksissä yhteensä noin 1000 hlöä Nunnia ja konnia -live-esityskausi 11.–
22.8.2021 esitykset 7 kpl, yleisöä yhteensä 850 hlöä
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Lasten- ja nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla The Sound of Music 11.6.2021,
Tornadolla, tilaisuudessa yleisöä 70 hlöä ja livestriimin äärellä 21 hlöä.
Nuorten musiikkiteatterileirin päätösjuhla Disney 15.6.2021, Tornadolla tilaisuudessa
yleisöä 63 hlöä ja livestriimin äärellä 29 hlöä.
Myös vuosi 2021 opiskeltiin musikaalia koronaepidemian varjossa ja harjoituskausi katkesikin
juuri ennen ensi-iltaa maaliskuussa. Onneksi saatiin kuitenkin jatkaa harjoituksia
poikkeusjärjestelyin, eikä ensi-iltaa jouduttu siirtämään kuin pari viikkoa aiotusta eteenpäin.
Nunnia ja konnia -musikaalia esitettiin livestriiminä keväällä 2021 kolme kertaa ja katsojia sillä
oli noin 1000. Tämän lisäksi saimme elokuulle järjestymään seitsemän esityksen
liveesityskauden koronatilanteen ollessa paikkakunnalla rauhallinen. Live-esityksen näki 850
katsojaa ainutlaatuisessa Tornado-salissa. Esitys valloitti yleisön sydämet ja nuoret venyivät
hurjiin suorituksiin. Musikaalin henkilökunnassa olivat: Ville-Veikko Valtanen, Marja Sundgren,
Marja Ikonen, Anna-Maija Saari, Anastasia Soupios, Anna Vaskelainen, Pekka Koivunoro, Jari
Pylväinen, Artemia, Laura Luosujärvi, Elli Riipinen, Jesse Kinnunen. Yhdistyksen puolelta
aktiiviset talkoolaiset hoitivat monta osa-aluetta Petteri Koskikallion ja Vili Huupposen
ohjauksessa. Harrastajia produktiossa oli 41.
Ranttalin ja Nuorisoteatterin kesäleirit järjestettiin tänäkin vuonna yhteistyössä Etelä-Savon
musiikkiteatteri- ja oopperayhdistyksen (ESMO ry.) kanssa. Marja Ikonen oli apuna opiston
puolelta
leirisuunnittelussa,
vastuu
leirin
järjestämisestä
oli
Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistyksellä. Leirin opettajina toimivat Martta Pesonen, Saara Silvennoinen ja
Emilia Palmroos ja lisäksi leirillä oli mukana yhdistyksen palkkaamia työntekijöitä avustavissa
tehtävissä. Molemmat leirit järjestettiin koronan vuoksi poikkeusjärjestelyin, mutta esityksiin
voitiin ottaa yleisöä turvavälein saliin. Tämän lisäksi järjestettiin livestiimit.
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Vuoden 2021 leirit (7 kpl): Tero Lindberg -koulutusviikonloppu Keskuskoululla 21.–
23.5.2021: noin 80 hlöä
Ranttali-teatterin lasten musiikkiteatterileiri Tornadossa 7.–11.6.2021: 16 leiriläistä
Nuorisoteatterin kesäleiri Tornadossa 12.–15.6.2021: 22 leiriläistä
Orkesterien kesäleiri Hotelli Ruusuhovissa 26.–30.7.2021, 56 leiriläistä, 18 muskarilaista, 11
opettajaa sekä pianisti
Nuorisoteatterin harjoitusviikko Tornadossa 2.–10.8.2021: 41 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 4.–5.9.2021: 36 osallistujaa
Nuorisoteatterin harjoitusviikonloppu 6.–7.11.2021: 22 osallistujaa
Kansalaisopiston opiskelijat leireilivät ympäri vuoden tutussa Tornado-salissa (Nuorisoteatterin
harjoitusviikonloput ja kesäleirit) sekä perinteisellä orkesterin kesäleirillä Ruusuhovissa.
Orkesterin osalta myös Keskuskoulun sali tuli kevätkaudella tutuksi, koska monet harjoitukset
ja mm. Tero Lindberg -koulutusviikonloppu järjestettiin siellä väljemmissä tiloissa 2 m
turvavälein soittaen. Sen sijaan monet perinteiset leirit ja yhteistyötilaisuudet jäivät
koronavuonna toteuttamatta, mm Hankihönkäys tammikuussa 2021 ja Ruskatrööttä lokakuussa
2021. Myös monet kesäleirit muualla Suomessa oli peruttu, mutta orkesterin soittajia osallistui
mm. Kaarinan musiikkileirille kesällä 2021 ja Kymi Brass -tapahtumaan marraskuussa 2021,
jossa myös opiston musiikin suunnittelijaopettajat Marja ja Janne Ikonen olivat kouluttajina.
Marja ja Janne Ikonen kouluttivat marraskuussa myös Porvoonseudun musiikkiopiston
henkilökuntaa yhteisöllisen puhallinorkesteritoiminnan järjestämiseen ja lisäksi Marja Ikonen
teki videotervehdyksen Sibelius-Akatemian kapellimestarikoulutuksen 20-vuotisjuhlaan.
Erityisen vahvana kiinnostuksen kohteena niin YLE:n Kohti Linnan Juhlia -ohjelmassa,
Porvoonseudun musiikkiopiston koulutuksessa kuin myös kapellimestariluokan seminaarissa
on ollut eri ikäisten harrastaminen ja opiskelu yhdessä sekä Rantasalmen vahva
kummisoittajatoiminta.
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Vuoden 2021 tasosuoritukset (17+13+1+6 kpl):
Vuonna 2021 tehtiin soittimien ja musiikin yleisten aineiden tasosuorituksia ennätysmäärä
seuraavasti, yhtensä 37 kappaletta: Soittimien tasosuorituksia tehtiin Rantasalmella taiteen
perusopetuksessa (musiikki) vuonna 2021 yhteensä 17 kappaletta.
Perustaso 1:n suorittivat:
Taimi Vainio (klarinetti), Elias Hytönen (saksofoni), Tomi Hytönen (saksofoni), Heidi Partanen
(trumpetti), Tuija Mäiseli (baritoni), Maarit Tanninen (tuuba), Voima Tiainen (lyömäsoittimet),
Viivi Silvennoinen (piano) ja Outi Pyöriä (laulu)
Perustaso 2:n suorittivat:
Kaisla Koivunoro (käyrätorvi), Riina Kettunen (trumpetti) ja Oskari Reinikainen (lyömäsoittimet)
Perustaso 3:n suorittivat:
Sonja Putkonen (klarinetti), Enni Kettunen (klarinetti), Peppi Ikonen (piano), Vili Huupponen
(lyömäsoittimet) ja Aarni Tossavainen (baritoni).
Lisäksi Ronja Ikonen teki huilun D-kurssin Kuopion Konservatorioon Järvi-Saimaan
kansalaisopiston oppilaana.
Musiikin perusteiden 1-kurssin suorituksia tehtiin 8 kappaletta hyväksytysti:
Paris Heiskanen, Aada Leppäniemi, Saila Partanen, Lilli Sarasto, Else Leminen, Siiri Leminen,
Lilja Leminen, Minessa Kukkonen.
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Musiikin perusteiden 2-kurssin suorituksia tehtiin 5 kappaletta hyväksytysti:
Mio Ikonen, Justus Juutilainen, Martti Lappalainen, Riina Kettunen, Riina Westerstråhle.
Lisäksi Savonlinnan musiikkiopistoon tekivät Solfa I-suorituksia: Ronja Ikonen, Peppi
Ikonen, Kaisla Koivunoro, Aarni Tossavainen, Oskari Reinikainen ja Vili Huupponen.
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