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Muut vaihtoehdot:
Ilmoittautuminen kansalaisopiston toimistossa vanhalla kunnantalolla, osoitteessa Rauta-
tienkatu 22, 47400 Kausala

OPISKELIJAN VAKUUTUS

Opiskelija on vakuutettu tapaturman varalle oppituntien aikana. Vakuutuksenottaja on Iitin 
kunta. Vakuutusturvan voimassaolon vuoksi on tärkeää, että myös kokeilemaan tulevat ovat 
kurssille ilmoittautuneita. Oppitunneille ei siis saa osallistua ilman ilmoittautumista. Opet-
tajat eivät vastaanota ilmoittautumisia, vaan kurssille osallistuvan/sitä kokeilevan on itse 
huolehdittava ilmoittautumisesta.

KURSSIN PERUMINEN

12 viikon kursseilla voi käydä kerran kokeilemassa kurssin sopivuutta itselle. Huomaa, että 
myös yhden kerran kokeileminen vaatii ilmoittautumisen kurssille. Jos kurssi ei tunnu 
sopivalta, ilmoittautuminen tulee perua kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta. Peruutus 
tulee tehdä rehtorille/kansalaisopiston toimistoon, ei kurssin opettajalle. Yhteystiedot ovat 
samat kuin ilmoittauduttaessa. Perumatta jätetty kurssi laskutetaan normaalisti.

Perumisten jälkeen koko lukukauden kestävillä kursseilla voi syntyä tilanne, jolloin opisto jou-
tuu perumaan kurssin liian vähäisen opiskelijamäärän takia. Jo pidetyistä tunneista ei tällöin 
laskuteta tunneille osallistuneita opiskelijoita.
Lyhytkursseille ilmoittautuminen on sitova, ja kurssimaksun maksamista edellytetään. 
Terveydellisistä syistä peruminen edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista rehtorille. 
Koko lukukauden kurssista veloitetaan perumiseen mennessä pidetyt kerrat.
Opistosta riippumattomista syistä johtuvista sali- tai muiden tilavuorojen peruuntumisesta 
tai opettajan poissaolon takia opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien 
mukaan opiskelijoille sekä pyritään järjestämään korvaava opetuskerta. Yksi peruutettu kerta 
ei oikeuta opiskelijaa hyvitykseen kurssimaksusta.
Opistosta johtumattomista syistä (esim. korona) kurssit voidaan muuttaa etäopetukseksi 
osittain tai kokonaan.

TERVETULOA OPISKELEMAAN KANSALAISOPISTOON!

Käsissäsi on lukuvuoden 2021-2022 Iitin kansalaisopiston opinto-opas. Toisin kuin viime 
lukuvuonna, tällä kertaa oppaassa ei ole liikuntapalveluiden tarjontaa sillä se selviää vasta 
loppukesästä. Kunnan liikuntapalveluiden liikuntaryhmistä lisätietoja antaa 16.8.2021 alkaen 
liikunnanohjaaja Sanna Sten, puh. 040 635 3151.

Koronapandemia on kurittanut kansalaisopistoa lukuvuonna 2020-2021. Loppusyksystä 
2020 jouduimme keskeyttämään toiminnan aivan kauden loppuvaiheessa, eikä kevätluku-
kaudella voitu toteuttaa kuin lapsille tarkoitettuja kursseja sekä niitä aikuisten kursseja jotka 
voitiin pitää etäopetuksena. Etänä toimi mm. moni liikunta-alan kurssi. Opettajamme 
ovatkin menestyksekkäästi luoneet omia käytäntöjään etäopetuksen toteuttamiseen ja näin 
lisän-neet ammattitaitoaan. 

Lukuvuoden 2020-2021 kurssitarjonta oli monin tavoin uudistettu, mutta näitä uusia tuulia 
ei nyt päästy koronan vuoksi juurikaan koeponnistamaan. Siksi lähdemmekin tulevana 
lukuvuotena ikään kuin uusintastarttiin, jotta kuntalaiset pääsevät kunnolla tutustumaan 
tarjontaamme. Toivommekin, että rokotusten myötä koronapandemia saadaan hallintaan ja 
lukuvuosi 2021-2022 päästäisiin toteuttamaan normaalisti. Kansalaisopisto seuraa tilannetta 
tarkasti, ja ryhmäkokoja asetellaan sen mukaan mikä tilanne on syyslukukauden alkaessa.

Hyvää alkavaa lukuvuotta ja tervetuloa kursseillemme!

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN

Milloin ilmoittaudutaan?
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa tiistaina 17.8.2021 klo 8.00
Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa keskiviikkona 1.12.2021 klo 8.00

Huomaathan, että syksyn ja kevään kursseille tulee ilmoittautua erikseen, eli jos haluat jatkaa 
kurssilla myös keväällä, sinun tulee ilmoittautua kevätkaudelle.

Miten ilmoittaudutaan?
Ensisijaisesti toivomme ilmoittautumista sähköisesti osoitteessa 
https://opistopalvelut.fi/iitti
(löytyy helposti kirjoittamalla Google-hakuun “opistopalvelut Iitti”. Myös kunnan nettisivujen 
(iitti.fi) etusivulla on pikalinkki ilmoittautumisiin)
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Kansalaisopiston ohjelmalehtisen on taittanut ja kuvittanut lukuvuonna 
2021-2022 graafinen suunnittelija ja kuvittaja Vilma Matilda Virtanen.

KURSSIMAKSUT

Maksaminen

Kurssit laskutetaan kurssin alkamisen jälkeen. Kurssin voi käydä maksamassa myös Iitti-pis-
teessä kirjastolla. Kurssin voi maksaa Tyky- tai Smartum-seteleillä Iitti-pisteessä kuukauden 
sisällä kurssin alkamisesta.

Lisäksi kurssimaksun voi suorittaa ilmoittautumisvaiheessa ePassilla tai SmartumPay-mobiili-
sovelluksella. Jos käytät SmartumPay-sovellusta, muista kirjoittaa maksun viestiin kurssin nu-
mero ja nimi. Maksaessasi näillä maksutavoilla, muista ilmoittaa siitä opiston toimistolle. 
Laskunhallintajärjestelmämme ei keskustele SmartumPayn / ePassin järjestelmän kanssa. 
Näin vältetään asiakkaalle aiheettomasti lähtevät laskut ja ylimääräinen työ.

Alennukset

Työttömät saavat -50%:n alennuksen kurssimaksusta. Alennuksen saamiseksi tulee rehtorille 
toimittaa kuukauden sisällä kurssin alkamisesta todistus työnhaun voimassaolosta. 

Opintoseteliä (arvo 15 €) voi anoa opiskelija, joka on maahanmuuttaja, alhaisen pohja-
koulutuksen omaava, oppimisvaikeuksia kokeva, senioriväestöön kuuluva tai eläkkeellä 
oleva. Opintoseteli on Opetusministeriön myöntämä valtionavustus. Edun voi saada yhteen 
kurssiin/lukuvuosi. Toisen setelin voi saada kevätlukukaudelle vain sillä edellytyksellä, että 
jokainen ensisijainen hakija on ehtinyt saada setelin ja seteleitä on silti yhä jäljellä.

Vähävaraiselle, joka haluaa opiskella useammassa kuin kahdessa ryhmässä, voi rehtori myön-
tää maksuvapautuksen kurssista hakemuksen perusteella.

Muista hakea alennusta jo ilmoittautumisvaiheessa (joko ilmoittautumislomakkeella / ole-
malla yhteydessä rehtoriin). Alennuksia ei myönnetä jälkikäteen.

MUUT MAKSUT

Opiskelijat hankkivat itse opiskelussa tarvittavat henkilökohtaiset tarvikkeet ja oppimateri-
aalit. Muutamilla kursseilla on myös materiaalimaksuja yhteisesti hankituista tai opettajalta 
ostettavista materiaaleista sekä muita opetusaiheen luonteesta johtuvia lisämaksuja.

OHJEITA KORONAN SUHTEEN

Kansalaisopiston kursseille ei saa osallistua, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos tuntee 
olonsa sairaaksi tunnin aikana, tulee poistua välittömästi. Noudatetaan turvavälejä sekä 
hygieniaohjeita. 

Estetään yhdessä tartuntoja leviämästä! Kiitos!

Kansalaisopiston yhteystiedot: 

Kansalaisopiston rehtori Tuija Pohjanvirta, puh. 040 704 8305, 
sp. tuija.pohjanvirta@iitti.fi, virkavapaalla 29.4.2022 asti. 
Ajalla 1.6.2021-29.4.2022 rehtorin tehtäviä hoitaa oman viran ohessa Iitin kunnan 
sivistystoimenjohtaja Jari von Becker, puh. 040 4833 732, sp. jari.vonbecker@iitti.fi. 
Asiakaspalvelun hoitaa Iitin kansalaisopiston toimisto, 
puh. 040 554 6502, sp. kansalaisopisto@iitti.fi.

Kansalaisopiston toimisto sekä sivistystoimenjohtajan työhuone sijaitsevat vanhan 
kunnantalon 1. kerroksessa, osoitteessa Rautatienkatu 22, 47400 Kausala. 
Postiosoite on PL 32, 47401 Kausala. Myös uusi kirjastossa sijaitseva Iitti-piste palve-
lee kansalaisopistoon liittyvissä asioissa.
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Ranska

12109, Ranska alkeet
Pe 15.00–16.30, Iitin lukio
Syksy: 10.9.–3.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 14.1.–8.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Bruno Calpe
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, mutta 
sopii myös ranskan ruostuneita perustaitoja 
kertaaville. Kurssin oppikirja vie opiskelijat 
kesäiseen Nizzaan ja talvisille Pyreneille. 
Rauhallisesti etenevän kirjan tekstit ovat 
aitoja arkielämän puhetilanteita, joiden 
avulla opitaan luontevaa ranskan kieltä. 
Kirjan harjoitukset motivoivat opiskelijaa ja 
kehittävät johdonmukaisesti niitä taitoja, 
joita eri kielenkäyttötilanteissa tarvitaan. 
Oppikirja Chez olivier 1

12069, Ranska 5
Pe 16.30–18.00, Iitin lukio
Syksy: 10.9.–3.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 14.1.–8.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Bruno Calpe
Kurssi sopii 3-4 vuotta ranskaa kansalaisopis-
tossa opiskelleille. Aiheita ovat mm. ranska-
lainen terveydenhoitojärjestelmä, uskonnot, 
uudet elämäntavat, ranskalaisen perheen 
uudet kasvot, sekä ranskalainen kulttuuri, 
musiikki, kirjallisuus, nykytaide, elokuvataide 
ja teatteri. Oppikirja Escalier 3

Saksa

12051, Saksa, 2-3 vuotta opiskelleille
Ma 17.45–19.15, Iitin lukio
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Tatiana Glebova
Opiskele Saksan kieltä keskustellen ja tutus-
tumalla kielioppiin. Kerrataan ja laajenne-
taan kielenkäytön perustilanteiden hallintaa. 
Suullisia ja kirjallisia tilanneharjoituksia. 
Paljon suullisia tilanneharjoituksia, dialogeja, 
keskusteluita.

Venäjä

12052, Venäjän kielen ja kulttuurin 
peruskurssi
Ma 19.15–20.45, Iitin lukio
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Tatiana Glebova
Venäjän kielen alkeiskurssi muodostaa ko-
konaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän 
kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläi-
seen kulttuuriin. Kurssin aiheita ovat mm. 
tutustuminen, itsestä ja perheestä kertomi-
nen, työ- ja asuinpaikka sekä niihin liittyvä 
sanasto. Me opiskelemme kielen perusra-
kenteita ja -sanastoa. Tutustumme Venäjän 
kulttuuriin.

LUKUVUODEN 
2021-2022 KURSSIT

HISTORIA

12006, Sukututkimusrinki
To 16.30–18.45, Iitin lukio
Syksy: 9.9.–25.11.2021, 6 kokoontumiskertaa, 
40,00 €
Kevät: 13.1.–31.3.2022, 6 kokoontumiskertaa, 
40,00 €
Opettaja Toini Leino
Kurssilla käymme läpi internetin tietokantoja 
sukututkijalle. Opettelemme Geni- ja Family 
Search-tietokantojen käyttöä sekä geneetti-
sen /DNA) sukututkimuksen perusteita ja tul-
kintaa. Tavoitteena on luoda sukututkimusta 
harrastaville valmiuksia omien tutkimusten 
aktiiviseen etenemiseen. Kurssi järjestetään 
joka toinen torstai, yht. 18 oppituntia.

KIELET
Englanti

12064, Englannin keskustelukurssi 
Ma 16.30–18.00, Iitin lukio
Syksy: 23.8.–15.11.2021, 12 kokoontumisker-
taa, 42,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Kati Pilli-Sihvola
Kurssi järjestetään lähiopetuksena. 
Jännittääkö englannin puhuminen? Onko 
kielitaitosi ruosteessa tai haluatko muuten 
vain ylläpi-tää suullista englannin taitoasi? 
Keskustelu-kurssilla pääset harjoittelemaan 
säännölli-sesti keskustelemista englanniksi 
tavallisista, arkipäiväisistä aiheista.

Espanja

12062, Espanjan alkeet
Ti 18.15-19.45, Iitin lukio
Syksy: 24.8.–16.11.2021, 12 kokoontumisker-
taa, 42,00 €
Kevät: 18.1.–12.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kurssi järjestetään monimuoto-opiskeluna 
sisältäen sekä läsnäolo- että etätunteja.
Opettaja Tanja Rautavirta
¿Hablas español? Kurssilla tutustutaan 
espanjan kielen alkeisiin ja espanjankielis-
ten maiden kulttuuriin käytännönläheisten 
aiheiden avulla. Kurssilla opitaan espanjan 
kielen perusrakenteet ja käyttösanastoa. 
Kurssi sisältää helpohkoja keskustelu- ja 
kuunteluharjoituksia.

12063, Matkailuespanja
Ti 16.30–18.00, Iitin lukio
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 18.1.–12.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kurssi järjestetään monimuoto-opiskeluna 
sisältäen sekä läsnäolo- että etätunteja.
Opettaja Tanja Rautavirta
¿A ti te gusta viajar? Kurssin sisältö painottuu 
matkailuun ja asiointiin espanjan kielellä. 
Kurssilla keskustellaan paljon. Kurssi sisältää 
runsaasti kuullun ymmärtämistä aitoja 
espanjankielisiä tilanteita ja tallenteita hyö-
dyntäen. Kurssilla kerrataan myös kielioppia 
ja tutustutaan espanjankielisten maiden 
kulttuureihin. Kurssi soveltuu aiemmin 
espanjaa opiskelleille.
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Keramiikka

12078, Keramiikkakurssi
Ti 17.00–20.00, Iitin lukio
Syksy: 14.9.–7.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
54,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
54,00 €
Opettaja Marjo Tuominen
Kurssin painotus on yksilöllisessä työsken-
telyssä. Henkilökohtaisessa opastuksessa 
savesta valmistetaan esineitä erilaisilla tek-
niikoilla. Kurssilla annetaan opastusta myös 
lasittamisessa, koristelussa. Dreijauskin on 
mahdollista. Materiaalit ostetaan kurssilla. 
ALOITTELIJAT MYÖS TERVETULOA!

Kudonta, neulonta, 
kirjonta, huovutus

12059, Kädentaito- ja kudontaryhmä
To 16.00–18.15, Kausalan terveyskeskuksen 2. 
kerros
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
53,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
53,00 €
Opettaja Sanna Taimisto

12061, Huovutus
La 10.00–13.45, Su 10.00–13.45, Kausalan 
alakoulu
Syksy: 18.9.–5.12.2021, 8 kokoontumiskertaa, 
55,00 €
Kevät: 8.1.–17.4.2022, 8 kokoontumiskertaa, 
55,00 €
Opettaja Marjo Tuominen
Huovutellaan yhdessä huivista ja tossuihin 
patalappuihin oman mieltymyksen mukaan. 
Mahdollisuus myös neulahuovutukseen ja 

nunotukseen.
Viikonloppuisin kerran kuussa kuun ensim-
mäinen vkl. LA-SU, 10.00-13.45, yhteensä 4 
viikonloppua, 40 tuntia. Aloitusviikonloppu 
on kuitenkin 18.-19.9. Kevään kokoontu-
miskerrat ovat 8.-9.1., 12.-13.2., 19.-20.3. ja 
16.-17.4.

12075, Neule- ja virkkauskurssi
Ma 18.00–19.30, Iitin lukio
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Iina Helander
Tällä kurssilla alkuun pääset vaikkapa kaa-
pista löytyvillä jäännöslangoilla, puikoilla tai 
virkkuukoukulla. Kurssilla voidaan käyttää 
luovasti sekatekniikkaa toiveiden mukaan. 
Voit kutoa tai virkata esimerkiksi kaulaliinan, 
myssyn, lapaset, villapaidan tms.

Ompelu ja nahkatyöt

12043, Luovaa ompelua
Ma 17.30–20.30, Iitin yläkoulu
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
62,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
62,00 €
Opettaja Maarit Harju
Kurssilla kaavoitamme ja ompelemme vaat-
teita, asusteita ja sisustustuotteita erilaisista 
materiaaleista sekä opettelemme korjaa-
maan ja muokkaamaan olemassa olevia 
tuotteita. Materiaaleina käytämme erilaisia 
kankaita ja nahkaa, joko uutta tai kierrätet-
tyä. Yhdistelemme materiaaleja ja työmene-
telmiä rohkeasti ja luovasti. Kurssi sopii niin 
kokeneelle tekijälle kuin aloittelevalle.

KÄSITYÖ JA TAIDEAINEET

Lasten ja nuorten kurssit

12039, Hahmojen suunnittelu
Ti 17.00–18.30, Kausalan alakoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Opettaja Vilma Matilda Virtanen
Oletko halunnut suunnitella oman hahmon 
tai onko mielessäsi jokin tarina, muttet tiedä 
miten saisit suunniteltua sen paperille? 
Hahmosuunnittelun kurssilla opetellaan 
suunnittelemaan omia mielenkiintoisia 
hahmoja ja miten niitä saa hyödynnettyä 
omassa tarinassa. Perehdytään myös hahmo-
jen muotokieleen ja värimaailman merkityk-
seen. Kurssilla käydään läpi myös ympäristö-
jen luomista hahmojen ympärille.

12007, Värikästä akryylimaalausta, 
viikonloppukurssi
Kevät: 23.–24.4.2022, La 9.00–12.30 ja Su 
9.00–12.30, 15,00 €
Opettaja Vilma Matilda Virtanen
Kurssilla tutustutaan akryylimaalauksen 
perusteisiin ja perehdytään maalaamiseen 
Superflat -tyylisuunnan kautta.Superflat on 
alunperin japanilainen 2000-luvun alussa 
syntynyt taidemuoto, jossa pääosassa ovat 
kirkkaat värit ja hahmot.Maalaukseen voi 
halutessaan yhdistää muita tekniikoita, ku-
ten maalitusseja. Mukaan kurssille tarvitset 
maalauspohjan, siveltimiä, gessoa, akryyli-
värejä ja maalarinteippiä. Myös opettajalta 
saa materiaaleja tarpeen vaatiessa pientä 
korvausta vastaan. Kurssi on suunnattu yli 
10-vuotiaille nuorille, mutta myös aikuiset 
ovat tervetulleita osallistumaan.

12011, Pienet puuhat, alle kouluikäiset
Ke 17.15–18.00, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
28,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
28,00 €
Opettaja Päivi Hutri
Kurssilla opetellaan mm. saksien ja sivelti-
mien käyttöä, paperin taittelua ja solmuja.

12012, Pienet puuhat, 1-2 lk.
To 17.00–18.30, Kausalan alakoulu
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Opettaja Päivi Hutri
Kädentaitoja: pieniä askarteluja osittain 
kierrätysmateriaaleista erilaisin tekniikoin, 
siveltimien käyttöä, tuunausta, taittelua

12013, Pienet puuhat, 3-4 lk.
To 18.30–20.00, Kausalan alakoulu
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Opettaja Päivi Hutri
Kädentaitoja: pieniä askarteluja osittain 
kierrätysmateriaaleista erilaisin tekniikoin, 
siveltimien käyttöä, tuunausta, taittelua

12014, Pienet puuhat, 5-6.lk.
Ke 18.00–19.30, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
36,00 €
Opettaja Päivi Hutri
Kädentaitoja: pieniä askarteluja osittain 
kierrätysmateriaaleista erilaisin tekniikoin, 
siveltimien käyttöä, tuunausta, taittelua.
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Piirustus ja maalaus

12077, Piirustus ja maalaus
To 17.30–20.30, Iitin lukio
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
63,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
63,00 €
Opettaja Iina Helander
Kurssilla käydään läpi piirustuksen ja maa-
lauksen tekniikoita (ei öljyväri). Piirrämme 
esim. asetelmia ja jos sää sallii, voimme 
työskennellä myös luonnossa.

12041, Vuolenkosken kuvataidekurssi 
lapsille ja aikuisille
To 16.00–20.30, Vuolenkosken koulu
Syksy: 16.9.–25.11.2021, 4 kokoontumiskertaa, 
36.00 €
Kevät: 27.1.–24.3.2022, 3 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Auli Eskola
Vuolenkosken kuvataidekurssi lapsil-
le ja aikuisille syyslk. 2021: torstaisin 
16.9.,14.10.,4.11. ja 25.11. Kellonaika 
16– 20.30. Kevätlukukaudella torstaisin 
27.1.,10.2. ja 24.3. Kellonaika 16– 20.30. Opi 
piirtämään ja maalaamaan kuvataiteen kei-
noin. Lyijykynä- ja tussipiirtäminen, akvarel-
li-, akryyli ja posliininmaalaus sekä sekatek-
niikat. Yksilö- ja ryhmäopetusta monin eri 
tekniikoin. Aloittelijatkin tervetulleita!

12048, Vuolenkosken kuvataideviikon-
loppukurssi lapsille ja aikuisille
La 12.00–16.00, Su 12.00–16.00, Vuolenkosken 
koulu
Kevät: 2.–3.4.2022, 20,00 €
Opettaja Auli Eskola
Opi piirtämään ja maalaamaan kuvataiteen 
keinoin. Lyijykynä- ja tussipiirtäminen, 

akvarelli-, akryyli ja posliininmaalaus sekä 
sekatekniikat. Yksilö- ja ryhmäopetusta 
monin eri tekniikoin. Omat välineet ja eväät 
mukaan. Lisätietoja opettajalta 040 5820338. 
Aloittelijatkin tervetulleita!

Posliinimaalaus

12018, Kausalan posliinimaalaus
Ti 18.00–20.15, Iitin lukio
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
52,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
52,00 €
Opettaja Merja Ronimus
Posliininmaalusta vesiliukoisilla öljyillä. 
Aiheet sovitaan oppilaiden kesken kurssin 
aikana.

12019, Haapa-Kimolan posliinin-
maalaus
Ma 18.30–21.00, Haapa-Kimolan koulu
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
52,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
52,00 €
Opettaja Merja Ronimus
Posliininmaalusta vesiliukoisilla öljyillä. 
Aiheet sovitaan oppilaiden kesken kurssin 
aikana.

12045, Omat pukimet ommellen
To 17.30–20.30, Iitin yläkoulu
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
62,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
62,00 €
Opettaja Virpi Kalliola
Ompelukurssilla keskitymme käyttövaattei-
den valmistukseen kurssilaisten tarpeisiin. 
Lisäksi voi tehdä korjausompelua tai erilaisia 
kodintekstiilejä. Kurssilaisilla on mahdolli-
suus käyttää opettajan laajaa valmiskaavava-
likoimaa. Suunnittelemme yhdessä yhteisen 
teeman toteutettavaksi, pukeutumiseen 
liittyvän aiheen tai jonkin ompeluteknisen 
asian opettelun. Käytössämme on ompe-
lukoneita, saumureita ja peitetikkikone. 
Kurssille tarvitset omat sakset, nuppineuloja 
(+neulatyynyn), mittanauhan ym. työhösi 
tarvittavat materiaalit; kankaat (kutistet-
tuna eli pestynä), vetoketjut, napit, langat, 
liimakankaat yms. Kaavapaperi on kaikkien 
yhteisessä käytössä. Opettajalla on myös 
pieni varasto tarvikkeita.

12076, Vuolenkosken luovaa ompelua
Ti 17.00–19.15, Vuolenkosken koulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
53,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
53,00 €
Opettaja Maarit Harju
Kurssilla kaavoitamme ja ompelemme vaat-
teita, asusteita ja sisustustuotteita erilaisista 
materiaaleista sekä opettelemme korjaa-
maan ja muokkaamaan olemassa olevia 
tuotteita. Materiaaleina käytämme erilaisia 
kankaita ja nahkaa, joko uutta tai kierrätet-
tyä. Yhdistelemme materiaaleja ja työmene-
telmiä rohkeasti ja luovasti.
Kurssi sopii niin kokeneelle tekijälle kuin 
aloittelevalle.

Muut kädentaidot

12049, Kekseliäiden kokeilujen 
käsityöt
Ke 17.00–20.00, Iitin yläkoulu
Syksy: 15.9.–8.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
52,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
52,00 €
Opettaja Marjo Tuominen
Kokeillaan eri tekniikoita ja materiaaleja 
yhdessä sovitun opintosuunnitelman mukai-
sesti. Mille tuntuisi kokeilla batiikkivärjäystä 
ja ommella värjätystä kankaasta vaikkapa 
hame?
Ryhmän kiinnostuksen mukaan voimme ko-
keilla mosaiikkitöitä, huovutusta pienimuo-
toisesti, tehdä koruja eri tekniikoin ja virkata 
lämmittävän salomoninsolmuhuivin.
Mukavaa yhdessä tekemistä on rajattomasti. 
Vain mielikuvitus on rajana, Rohkeasti mu-
kaan, uuden oppiminen on iloinen asia!

12106, Kynttilänvalmistuskurssi
La 10.00–16.00, Su 10.00–14.00, Kauppakatu 4, 
47400 Kausala
Syksy: 27.–28.11.2021, 20,00 €
Opettaja Iina Helander
Tule kokeilemaan kynttilänvalmistusta, 
voit tehdä itsellesi tai lahjaksi. Omat eväät 
mukaan, kahvi / tee tarjotaan. Materiaali-
maksu siis kulutuksen mukaan. Muotit ym. 
tarvittava löytyy. Omia muotteja saa tuoda, 
kuten maitotölkkejä (pestynä ja kuivana) ym. 
niin katsotaan paikan päällä mitä voidaan 
hyödyntää.
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LIIKUNTA

Lasten liikunta

12083, Vuolenkosken Pomppis lapsille 
Ti 17.30–18.15, Vuolenkosken liikuntahalli 
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
26,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
26,00 €
Opettaja Anna-Mari Finni
Liikunnallisia leikkejä ja pelejä 5-10-vuotiaille 
lapsille.

Asahi, jooga ja pilates

12015, Asahin peruskurssi
To 17.45–18.45, Ravilinna
Syksy: 2.9.–28.10.2021 (vk 35, 37, 39, 40-43), 
7 kokoontumiskertaa, 
30,00 €

Kevät: 13.1.–10.3.2022, 8 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Seija Rimola
Asahi on Suomessa kehitetty terveyslii-
kuntamuoto, jonka liikesarjat on kehitetty 
aasialaisista terveyttä edistävistä liikunta-
muodoista. Se soveltuu mm. iäkkäämmille 
terveysliikunnaksi, urheilijoille palautumis-
harjoitteeksi, työpaikoille työpaikkaliikun-
naksi. Asahin liikkeet on suunniteltu mm. 
ennaltaehkäisemään ja lievittämään tuki- ja 
liikuntaelinvaivoja. Liikkeet tasapainottavat 
mieltä, rentouttavat, vahvistavat ja lisäävät 
liikkuvuutta kokonaisvaltaisesti, sekä kehittä-
vät tasapainoa.

Asahi kurssi soveltuu kaiken ikäisille ja kai-
ken kuntoisille. Asahi on selkeää ja rauhal-
lista terveysliikuntaa. Liikkeet ovat helposti 
omaksuttavia ja niitä tehdään jokaisen 
omien voimien ja liikkuvuuden mukaan 
seisten. Asahi-tunnin lopulla vielä pienesti 
venytellään ja päätetään tunti pieneen lepo- 
ja rentoutumishetkeen.

12058, Hatha-jooga
To 19.00–20.30, Ravilinna
Syksy: 2.9.–25.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Seija Rimola
Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmene-
telmä, joka sopii kaikille omasta terveydestä 
ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Jokainen 
työskentelee itsensä kanssa omien edelly-
tystensä mukaisesti. Harjoituksessa keskity-
tään kehoon ja luonnolliseen hengitykseen. 
Ohjaamme Suomen joogaliiton (SJL) joogaa, 
joka vahvistaa fyysistä toimintakykyä ja 
kykyä rauhoittua ja rentoutua.

12047, Pilatestyyppinen jumppa
Ke 14.00–15.00, Ravilinna
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
38,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
38,00 €
Opettaja Liisa Raskinen
Pilatestyylisessä jumpassa vahvistetaan 
vartalon syviä lihaksia ja kehonhallintaa.Tun-
neilla kehitetään myös voimaa ja liikkuvuut-
ta. Tunti sopii kaikille, tervetuloa mukaan!
Mukaan voi ottaa oman jumppamaton tai 
lainata mattoa Ravilinnasta.

Tiffany- ja lasityöt

12054, Tiffany- ja sulatuslasityöt
Pe 16.15–19.15, Iitin lukio
Syksy: 24.9.–3.12.2021, 6 kokoontumiskertaa, 
45,00 €
Kevät: 14.1.–8.4.2022, 7 kokoontumiskertaa, 
45,00 €
Opettaja Tuula Valkjärvi
Valmistamme ikkunatöitä ja valaisimia sekä 
kolmiulotteisia töitä tasolasista tiffanyteknii-
kalla ja lasinsulatuksella. Tutustumme myös 
lasimosaiikkiin. 
Kurssikerrat syksyllä 2021: joka toinen 
perjantai klo 16.15-19.15: 24.9.; 8.10.; 22.10; 
5.11.; 19.11.; 3.12.2021. 6 kertaa. 4 oppitun-
tia/kerta.
Kurssikerrat keväällä 2022: joka toinen per-
jantai klo 16.15-19.15: 14.1.; 28.1.; 11.2.; 25.2.; 
11.3.; 25.3.; 8.4.2021. 7 kertaa. 4 oppituntia/
kerta.

12074, Modernit himmelit ja makra-
meetähdet, lyhytkurssi
La 10.00–15.00, Iitin lukio
Syksy: 4.12.2021, 20,00 €
Opettaja Tuula Valkjärvi
Kursilla valmistetaan eri materiaaleista 
himmeleitä sisä- tai ulkokäyttöön. Solmei-
lemme myös paperinarusta ja lasihelmistä 
makrameetähtiä, joita voi liittää esim. 
lasiputkihimmeleihin. Materiaaleja voi ostaa 
opettajalta. Työskentely on siistiä ja soveltuu 
myös lapsille yli 10 v.

12086, Mosaiikin viikonloppukurssi 
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Iitin lukio 
Kevät: 9.–10.4.2022, 30,00 €
Opettaja Tuula Valkjärvi
Tutustutaan mosaiikkitekniikan perusteisiin 
ja valmistetaan pienehkö työ tai useam-pi. 
Tarvitset mukaan jotain, minkä päälle 
mosaiikki valmistetaan, esimerkiksi lyhty 
(lasipurkki), johon voi laittaa läpikuultavaa 
lasimosaiikkia. Tai kukkapurkki/tarjotin/
styrox-aihio jne., jonka päälle käy keraamiset 
laatat tai läpinäkymätön lasi (peili). Liimat ja 
kiinnityslaastit ja saumausaineet löytyvät 
opettajalta, jolta voi myös ostaa materiaalit. 
Mosaiikki on mielenkiintoinen tekniikka, jota 
voi jatkaa kotona perusteet opittuaan.

Valokuvaus

12042, Keväinen valokuvaus- ja luon-
toretkikurssi, lyhytkurssi
Ti 17.00–19.15, La 10.30–13.30, Iitin lukio 
Kevät: 12.4.–10.5.2022, 6 kokoontumiskertaa, 
35,00 €
Opettaja Marja Seppälä
Kurssilla tehdään kaksi keväistä luontoret-
keä, harjoitellaan kuvaamista, kameran-
käyttöä ja kuvankäsittelyä. Kurssi soveltuu jo 
hieman kuvanneille. Mukaan kurssille voi 
tulla kännykänkin kanssa
Kurssi toteutetaan ajalla 12.4.-10.5. tiistaisin 
lukion ATK-luokassa klo 17-19.15, 
kuvausretket: la 23.4. klo 10.30-13.30 ja ti 
26.4.klo 17-20.
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12089, Haapa-Kimolan zumba
Su 14.00–14.45, Haapa-Kimolan koulu
Syksy: 5.9.–28.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 9.1.–3.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Helena Kekäläinen

12081, Sääskjärven jumppa
Ma 18.30–19.15, Haapa-Kimolan koulu
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Minna Akkala
Monipuolista lihaskuntoa ylläpitävää kunto-
jumppaa, jossa koko keho saa liikettä. Apuna 
voidaan käyttää myös erilaisia kuntoiluväli-
neitä (löytyvät ohjaajalta). Sopii kaiken tasoi-
sille kuntoilijoille. Sääskjärven jumpparyhmä 
toimii tämän lukuvuoden Haapa-Kimolan 
koululla.

12082, Vuolenkosken jumppa
Ti 18.15–19.00, Vuolenkosken liikuntahalli
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Anna-Mari Finni
Syksy: Monipuolista jumppaa vaihtelevilla 
teemoilla ja liikunnan ilolla. Teemat valitaan 
ensimmäisellä kerralla. Teemoja valittavana 
mm. kuntojumppa, vatsa-pakara, kehon-
huolto, tanssi, venyttely, kuntonyrkkeily, 
ryhtijumppa, kuntopiiri jne. Keväällä 2022 
jumppa pidetään Dance Fitness -painottei-
sena.

Kuntosali, kahvakuula ja ke-
honhuolto

12073, Kuntosali (Circuit)
To 11.15–12.15, Ravilinna
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
32,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
32,00 €
Opettaja Miia Salmi
Kuntosali (circuit) kurssilla tutustutaan 
erilaisiin kuntosalilaitteisiin sekä - välinei-
siin kiertoharjoittelun avulla. Kurssilaiset 
saavat ohjeistukset laitteiden käyttöön sekä 
optimaaliseen harjoitteluun niiden kanssa. 
Aikaisempaa kokemusta kuntosaliharjoitte-
lusta ei tarvitse olla.

12084, Kahvakuula ja lihaskunto
Ke 18.00–18.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Suvi Taimisto
Tehokas ja monipuolinen harjoitusmuoto 
koko keholle.Parannat voimaa, kestävyyttä, 
kehonhallintaa ja tasapainoa. Tunti koostuu 
alkulämmittelystä, tekniikkaosiosta/liikepat-
tereista ja lyhyestä loppuverryttelystä. Omat 
kahvakuulat mukaan. Halutessasi voit tuoda 
myös oman jumppamaton.

Jumpat

12017, Dance Fitness Ravilinna
Su 15.15–16.00, Ravilinna
Syksy: 5.9.–28.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 2.1.–27.3.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Helena Kekäläinen
Dance Fitness -jumpassa yhdistyvät helpot 
tanssiliikkeet ja jumppa, mikä tekee kuntoi-
lusta sekä tehokasta että hauskaa. Musiikkia 
ja eri tyylejä vaihdellaan laidasta laitaan.

12050, Zumba
Ti 19.00–19.45, Iitin yläkoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Helena Kekäläinen

12053, Kausalan HIIT-jumppa
To 17.00–17.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Minna Akkala
HIIT on intervallitreeni (high intensive inter-
val training), jossa treenin tempo vaihtelee. 
HIIT-treeniä voidaan tehdä usealla eri tavalla, 
mutta pääajatus on, että harjoituksessa 
suuret lihasryhmät työskentelevät.
Treeni pitää sisällään korkeatehoisia työ-
osuuksia ja kevyempiä palautusosuuksia. 
HIIT-harjoittelun työosuus voi kestää 20 
sekunnista vaikkapa kuuteenkin minuuttiin. 
Liikkeiden välillä on yleensä lyhyt tauko. 
HIIT-treenistä puhuttaessa voidaan puhua 

tehotreenistä. Treenin aikana syke käy lähellä 
maksimisykealuetta ja treeni toimii hyvin 
esimerkiksi rasvanpolttoon.
HIIT-treeni sopii kaikille: niin aloittelija, 
kuntoilija kuin urheilijakin saavat jokainen 
HIIT-treenistä hyvää täydennystä treeniinsä. 
Rasvanpolton lisäksi HIIT-treeni kohottaa 
kuntoa, parantaa suorituskykyä ja kehittää 
räjähtävyyttä sekä ketteryyttä.

12044, Yli-Kaitalan jumppa
Ke 18.00–18.45, Yli-Kaitala
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Minna Akkala
Monipuolista lihaskuntoa ylläpitävää kunto-
jumppaa, jossa koko keho saa liikettä. Apuna 
voidaan käyttää myös erilaisia kuntoiluvä-
lineitä (löytyvät ohjaajalta). Sopii kaiken 
tasoisille kuntoilijoille.

12070, Haapa-Kimolan jumppa
Ma 17.30–18.15, Haapa-Kimolan koulu
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Minna Akkala
Monipuolista lihaskuntoa ylläpitävää kunto-
jumppaa, jossa koko keho saa liikettä. Apuna 
voidaan käyttää myös erilaisia kuntoiluvä-
lineitä (löytyvät ohjaajalta). Sopii kaiken 
tasoisille kuntoilijoille.
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sia, nykytanssia ja lattareita. Jos et vielä ole 
aloittanut tanssia tai löytänyt mieluisinta 
lajia ja haluaisit päästä kokeilemaan useita 
lajeja, niin tämä kurssi on juuri sinulle!

12056, Tanssikokeilu -kurssi 
4-6lk ikäryhmät
Ti 18.10–18.55, Iitin yläkoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Helena Kekäläinen
Tanssikokeilukurssilla tanssitaan kauden 
aikana useita eri tanssilajeja. Kurssilla 
tutustutaan mukana olevien tanssilajien 
perusteisiin, tekniikkaan sekä opetellaan 
ikätasolle sopivia koreografioita.  Kauden 
aikana tanssitaan jazzia, balettia, showtans-
sia, nykytanssia ja lattareita. Jos et vielä ole 
aloittanut tanssia tai löytänyt mieluisinta 
lajia ja haluaisit päästä kokeilemaan useita 
lajeja, niin tämä kurssi on juuri sinulle!

12065, Street Dance, 6-8-vuotiaat
Ma 17.00–17.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
24,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
24,00 €
Opettaja Tessa Leppälä
Street-tunneilla opetellaan hip hop -tyylistä 
liikkumista ja tutustutaan eri tyyleihin ja 
rytmiikkaan. Tunneissa on ”oikean tanssitun-
nin” tuntua leikkiä unohtamatta. Tehdään 
alkulämmittelyt, vähän voimaharjoituksia, 
tanssisarjaa ja venyttelyä sekä käydään läpi 
tekniikkaa ja ilmaisutaitoa.

12066, Street Dance, vanhempi-
lapsi-ryhmä (sekä yli 9-v.)
Ma 18.00–18.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
24,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
24,00 €
Opettaja Tessa Leppälä
Street-tunneilla opetellaan hip hop -tyylistä 
liikkumista ja tutustutaan eri tyyleihin ja ryt-
miikkaan. Tunneilla tehdään alkulämmittelyt, 
voimaharjoituksia, tanssisarjaa ja venyttelyä 
sekä käydään läpi tekniikkaa ja ilmaisutai-
toa. Tunnit suunnitellaan kulloisenkin tason 
mukaan, osallistujalla ei siis tarvitse olla 
aikaisempaa kokemusta tanssista. Lapsen 
ikäsuositus aikuisen kanssa alkaen 5 vuotta, 
ilman aikuista alkaen 9 vuotta.
Huom. Ilmoita erikseen sekä itsesi että lapse-
si. Kurssihinta on 24 €/henkilö.

Aikuisten tanssikurssit

12094, Kausalan kevätsalsa, 
lyhytkurssi
To 16.45–17.45, Ravilinna
Kevät: 21.4.–26.5.2022, 6 kokoontumiskertaa, 
22,00 €
Opettaja Heini Ahtiainen
Salsa on kuubalainen tanssi- ja musiikkilaji. 
Tule mukaan nauttimaan hyväntuulisesta, 
vauhdikkaasta tanssista ja kohottamaan 
samalla kuntoasi. Tunnilla tanssitaan ilman 
paria.

12095, Soololattarit, lyhytkurssi
To 18.00–19.00, Ravilinna
Kevät: 21.4.–26.5.2022, 6 kokoontumiskertaa, 
22,00 €
Opettaja Heini Ahtiainen
Soololattari-tunnilla opettelemme erilaisia 
askelikkoja ja askeleita latinalaistanssien 

12085, Venyttely ja kehonhuolto
Ke 19.00–19.50, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Suvi Taimisto
Tunnilla keskitytään rauhalliseen perusve-
nyttelyyn rentoutumiseen ja kehonhuoltoon. 
Teemme myös tasapainoa ja liikkuvuushar-
joitteita. Välillä saatamme käyttää erilaisia 
välineitä kuten kuminauhoja tai jumppakep-
pejä. Ota oma matto mukaan, lainamattoja 
rajallinen määrä.

Lavikset

12071, Lavis-lavatanssijumppa
To 18.00–19.00, Kausalan alakoulu
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
40,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
40,00 €
Kansalaisopiston opettaja Minna Akkala
Lavis-lavatanssijumppa on hauska, helppo 
ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu 
lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
Lavista tanssitaan yksin. Lavis on niin haus-
kaa, ettet edes huomaa kuntoilevasi.

12080, Vire-Lavis, lyhytkurssi
Su 11.00–11.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 5.9.–31.10.2021, 8 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 9.1.–6.3.2022, 8 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Minna Akkala
Vire-Lavis on helppo, hauska ja hikinen 
liikuntamuoto. Tunnit toteutetaan pääosin 
istuen ja/tai tuolia apuna käyttäen. Tunnil-
la liikutaan tuttujen lavatanssien tahtiin. 

Vire-Lavis pohjautuu Lavis-lavatanssijump-
paan ja on siitä sovellettu versio henkilöille, 
joilla on sairauden, vamman tai muun syyn 
vuoksi toimintakyvyn rajoituksia.

Tanssi

Lasten tanssikurssit

12088, Lastentanssi 4-6v
Ti 16.30–17.15, Iitin yläkoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Helena Kekäläinen
Lastentanssitunnilla tanssitaan hauskojen 
ja rytmikkäiden musiikkien tahtiin. Tällä 
tunnilla lapsi pääsee tanssimaan leikkisästi 
ja mielikuvitustaan hyödyntäen. Tanssitaan 
yksin, pareittain ja ryhmässä lapsen iälle 
sopivin harjoituksin. Harjoitellaan ohjatussa 
toiminnassa mukana oloa. Lastentanssitunti 
kehittää erityisesti lapsen rytmisiä ja motori-
sia taitoja sekä ryhmätaitoja.

12055, Tanssikokeilu -kurssi 
1-3lk ikäryhmät
Ti 17.20–18.05, Iitin yläkoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Helena Kekäläinen
Tanssikokeilukurssilla tanssitaan kauden 
aikana useita eri tanssilajeja. Kurssilla 
tutustutaan mukana olevien tanssilajien 
perusteisiin, tekniikkaan sekä opetellaan 
ikätasolle sopivia koreografioita.  Kauden 
aikana tanssitaan jazzia, balettia, showtans-
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kivoja loruja ja lauluja, jotka tukevat puheen 
kehitystä ja joita on mukava myös koto-
na tapailla yhdessä vanhemman kanssa. 
Muskaritunneilla ruokitaan lapsen luontaista 
mielikuvitusta ja eri teemojen kautta opitaan 
leikin varjolla paljon myös musiikin ihmeelli-
sestä maailmasta.

12032, Muskari, 3-vuotiaat
Ti 18.00–18.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
3-vuotiaiden ryhmässä pyrkimyksenä on, 
että lapset pystyvät itsenäisesti touhuamaan 
tunneilla yhdessä opettajan kanssa; toki 
vanhempi saa olla tukena ja turvana, jos 
siltä tuntuu. Vuoden aikana opettelemme 
monenlaisen musiikillisen leikin kautta 
mm.erilaisia käsitepareja; mm.hiljainen-voi-
makas, nopea-hidas, korkea-matala.

12033, Muskari, pianon- tai kitaran-
soitto kouluikäislle, ryhmä B
Ti 18.45–19.30, Kausalan alakoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Yksilöopetusta 15 minuuttia/opetuskerta. 
Kurssille mahtuu 3 opiskelijaa. Opettaja ot-
taa yhteyttä kaikkiin pianon-tai kitaransoit-
toon ilmoittautuneisiin ennen ensimmäistä 
opetuskertaa. Tunneilla opimme soittamaan 
korvakuulolta, nuoteista lukien sekä opet-
telemme myös komppaamaan kappaleita 
sointumerkkejä apuna käyttäen.

12034, Muskari, pianon- tai kitaran-
soitto kouluikäisille, ryhmä C
Ke 15.00–15.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Yksilöopetusta 15 minuuttia/opetuskerta. 
Kurssille mahtuu 3 opiskelijaa. Opettaja 
ottaa kaikkiin pianon-tai kitaransoittoon 
ilmoittautuneisiin yhteyttä ennen ensim-
mäistä opetuskertaa. Tunneilla opimme 
soittamaan korvakuulolta, nuoteista lukien 
sekä myös komppaamaan kappaleita sointu-
merkkejä apuna käyttäen.

12035, Muskari, 4-vuotiaat
Ke 16.30–17.15, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Muskarin eri työtapoja käyttäen sukellamme 
hieman syvemmälle musiikin ihmeelliseen 
maailmaan. Vuoden aikana opimme laulun, 
leikin, kuuntelun, liikunnan ja soiton avulla 
hahmottamaan mm. eri säveltasoja ja ryt-
mejä.

12036, Muskari, 5-vuotiaat
Ke 17.15–18.00, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Tunneilla tutustumme myös esim. 5-kieli-
seen kanteleeseen, ukuleleen ja bändisoit-
timiin; unohtamatta muita mukavia ja 
monipuolisia muskarijuttuja 

musiikkiin. Tanssimme tunnilla mm. salsaa, 
cha cha:ta, sambaa sekä jiveä. Et tarvitse 
ennakkotietoa lajeista.

MUSIIKKI

Lasten kurssit

12027, Muskari, sisarusmuskari
Ke 15.45–16.30, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
50 €/2 lasta tai enemmän, 34 €/1 lapsi 
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
50 €/2 lasta tai enemmän, 34 €/1 lapsi
Opettaja Saara Malin
Tervetuloa koko perheen voimin musisoi-
maan! Mukaan mahtuu enintään 6 per-
hettä 1-5- vuotiaiden lasten kanssa. Tähän 
ryhmään voi hyvin tulla myös yhden (noin 
1-3-vuotiaan) lapsen kanssa. Tunneilla 
opettelemme lauluja, leikkejä ja loruja, joista 
kertyy vuoden aikana hyvä varasto myös 
kotona touhuttavaksi. Maksu: 50 €/2 lasta 
tai enemmän, 34 €/1 lapsi Huomioithan il-
moittautuessa: Ilmoita kaikki lapset erikseen 
kurssille!

12028, Muskari, pianon- tai kitaran-
soitto kouluikäisille, ryhmä A
Ti 15.00–15.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Yksilöopetusta 15 minuuttia/opetuskerta. 
Kurssille mahtuu 3 opiskelijaa. Opettaja 
ottaa yhteyttä kaikkiin pianon- tai kitaran-
soittoon ilmoittautuneisiin ennen ensim-
mäistä opetuskertaa. Tunneilla opettelemme 
soittamaan korvakuulolta, nuoteista lukien 

sekä opettelemme myös komppaamaan 
kappaleita sointumerkkejä apuna käyttäen.

12029, Muskari, 0-1-vuotiaat 
vanhempineen
Ti 15.45–16.30, Kausalan alakoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Loruja, lauluja, musiikkiliikuntaa ja muuta 
mukavaa puuhaa yhdessä perheen pienim-
män kanssa. Vauvamuskarista saat hyvät 
eväät; laajan loru- ja lauluvaraston yhteisiin 
musisointihetkiin myös kotona. Vauvojen 
kasvaessa tutustumme myös mm.erilaisiin 
rytmisoittimiin.

12030, Muskari, 1-vuotiaat 
vanhempineen
Ti 16.30–17.15, Kausalan alakoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
1 -vuotiaiden muskaritunnit sisältävät paljon 
musiikkiliikuntaa; juuri ryömimisen, kont-
taamisen tai kävelyn oppineet kun ovat aika 
meneväistä sakkia:) Lisäksi loruilemme, lau-
lamme ja soitamme erilaisia rytmisoittimia.

12031, Muskari, 2-vuotiaat 
vanhempineen
Ti 17.15–18.00, Kausalan alakoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
2-vuotiaiden muskarissa lapset oppivat 
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12037, Muskari, 6-8-vuotiaiden 
ukulele-/bändimuskari
Ke 18.00–18.45, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Opettelemme bändisoiton alkeita sekä 
säestämme lauluja myös ukuleleilla. Touhui-
lemme monipuolisesti musiikin eri työtapoja 
käyttäen; tunnit sisältävät myös musiikkilii-
kuntaa sekä muita mukavia muskarijuttuja.

12038, Muskari, bändisoitto 
alakouluikäisille
Ke 18.45–19.30, Kausalan alakoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
34,00 €
Opettaja Saara Malin
Soitamme bändissä tutustuen erilaisiin mu-
siikkityyleihin sekä säestämme lauluja myös 
ukuleleilla.

Bändit

12022, Bändisoiton riemua
Ti 19.00–20.30, Iitin yläkoulu
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Jouni Sjöblom
Opi soittamaan ja laulamaan ryhmässä 
hyvässä bändihengessä toteutettavassa 
ryhmässä. Ohjelmistossa mm. Suomi-rockia, 
uudempaa tanssimusiikkia ja suomalaista 
poppia. Herätä itsessäsi piilevä bändisoit-
taja ja –laulaja. Bänditouhuilua ja hääräilyä 
matalalla kynnyksellä ja iloisella mielelläni. 

Opettaja Marja Laiho
Kurssin aikana harjoitellaan moniäänistä 
naiskuoromusiikkia ja valmistellaan ohjel-
mistoa tuleviin esiintymisiin.

Laulunopetus

12008, Yksinlaulutunnit, perjantain 
ryhmä 2
Pe 15.30–19.00, Iitin lukio
Syksy: 10.9.–9.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
66,00 €
Kevät: 14.1.–15.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
66,00 €
Opettaja Jouni Sjöblom
Yksinlaulu 30 minuuttia / kerta.

12009, Yksinlaulutunnit, perjantain 
ryhmä 1 
Pe 15.00–18.00, Kausalan alakoulu
Syksy: 10.9.–3.12.2021, 12 kokoontumisker-
taa, 66,00 €
Kevät: 14.1.–15.4.2022, 12 kokoontumisker-
taa, 66,00 €
Opettaja Tytti Kankare
Yksinlaulu 30 minuuttia / kerta. 15 vuotta 
täyttäneille.

Soitonopetus

12000, Kitaran- ja pianonsoiton yksi-
tyistunnit, maanantai
Ma 17.00–20.00, Iitin yläkoulu
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kurssikertaa, 66,00 € 
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kurssikertaa, 66,00 € 
Opettaja Lasse Heinonen
Jokaiselle kurssilaiselle varataan 30 minuut-
tia yksilöopetusta/kerta. Opettaja soittaa 
kurssilaisille ennen kurssin alkua ja sopii 
jokaiselle henkilökohtaisen opetusajan.

Kokeillaan yhdessä, kuinka kitarat, rummut, 
pianot ja muut soittimet soivat yhteen. 
Kaikenikäiset kaikkien soitinten soittajat, 
tervetuloa mukaan testailemaan.

Kuorot

12021, Iitin Lauluveikot
Ti 17.15–18.45, Iitin lukio
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Jouni Sjöblom
Harjoittelemme säestyksellistä ja säestykse-
töntä mieskuoromusiikkia. Laulamme moni-
puolisesti iskelmiä, viihdettä sekä hengellisiä 
ja isänmaallisia lauluja. Harjoituksettähtäävät 
esiintymisiin, mm. vanhustentaloissa ja 
konserteissa.

12023, Kamarikuoro Kupariset
Ma 18.30–20.00, Iitin lukio
Syksy: 6.9.–29.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 10.1.–4.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Pekka Asikainen
Kamarikuoro Kupariset on toiminut 44 vuot-
ta. Ohjelmistossa on kansanlauluja, hengel-
listä musiikkia, perinteistä sekakuoro-ohjel-
mistoa ja näyttämömusiikkia. Harjoituksilla 
tähdätään konsertteihin ja esiintymisiin mm. 
palvelutaloissa.

12024, Kausalan Naislaulajat
Ti 18.00–19.30, Päiväkoti Pikku-Vieteri
Syksy: 7.9.–30.11.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Kevät: 11.1.–5.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €

12001, Kitaran- ja pianonsoiton yksi-
tyistunnit, keskiviikko
Ke 17.00–20.00, Iitin yläkoulu
Syksy: 8.9.–1.12.2021, 12 kurssiukertaa, 66,00 € 
Kevät: 12.1.–6.4.2022, 12 kurssikertaa, 66,00 € 
Opettaja Lasse Heinonen
Jokaiselle kurssilaiselle varataan 30 minuut-
tia yksilöopetusta/kerta. Opettaja soittaa 
kurssilaisille ennen kurssin alkua ja sopii 
jokaiselle henkilökohtaisen opetusajan.

12002, Kitaran- ja pianonsoiton 
yksityistunnit, torstai
To 17.00–20.00, Iitin yläkoulu
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kurssikertaa, 66,00 € 
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kurssikertaa, 66,00 € 
Opettaja Lasse Heinonen
Jokaiselle kurssilaiselle varataan 30 minuut-
tia yksilöopetusta/kerta. Opettaja soittaa 
kurssilaisille ennen kurssin alkua ja sopii 
jokaiselle henkilökohtaisen opetusajan.

12004, Harmonikka- ja pelimanni-
ryhmä
Ti 15.00–18.45, Iitin yläkoulu
Syksy: 31.8.2021–16.11.2021, 6 kurssikertaa, 
42,00 € Kevät: 11.1.–29.3.2022, 6 kurssikertaa, 
42,00 € Opettaja Markku Heikkinen
Kokoontuu joka toinen tiistai.

12025, Ukuleleorkesteri
To 17.00–18.00, Kausalan alakoulu
Syksy: 9.9.–2.12.2021, 12 kokoontumiskertaa, 
38,00 €
Kevät: 13.1.–7.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
38,00 €
Opettaja Antti Ahonen
Iitin kansalaisopiston ukuleleorkesteri 
perustetaan syksyllä 2021 kaiken kansan 
musisointipaikaksi. Soitannollisia (mukaan 
lukien laulu) haasteita tarjoillaan osallistu-
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jien taitojen ja innon mukaan. Orkesterissa 
soitetaan ja lauletaan tuttuja, rytmikkäitä 
sävelmiä eri vuosikymmeniltä. Muitakin 
instrumentteja voidaan soveltaa. Orkesteriin 
tullessa on oltava oma soitin, nuottiteline 
sekä kymmenkunta sointua hallussa. Perus-
kurssin (kolmena lauantaina syys- ja kevät-
lukukaudella) käyminen antaa aloittelijalle 
hyvän perustan orkesteriin liittymiseen.

12026, Ukulelen alkeet, lyhytkurssi
La 10.00–12.05, Kausalan alakoulu
Syksy: 4.–18.9.2021, 3 kokoontumiskertaa, 
20,00 €
Kevät: 15.–29.1.2022, 3 kokoontumiskertaa, 
20,00 €
Opettaja Antti Ahonen
Ukulelen alkeiskurssilla opitaan perustiedot 
ja -taidot suositusta, yksinkertaisesta kieli-
soittimesta. Opetellaan lukemaan sointutau-
lukkoa sekä tabulatuureja (yksinkertaistettu 
melodioiden kirjoitustapa), nuotinlukutaitoa 
ei tarvita. Kurssi soveltuu aiemmin jotain 
instrumenttia soittaneelle tai aivan “pysty-
metsästä” tulevallekin. Opitaan yleisimmät 
perussoinnut ja harjoitellaan oman/ryhmän 
laulun säestämistä erilaisia komppaus- ja 
näppäilytekniikoita soveltaen. Kurssi antaa 
hyvän pohjan ukuleleorkesteriin liittymi-
seen. Omaa ukulelea ei välttämättä tarvita, 
aloittelijan on jopa parempi ottaa ukuleleen 
tuntumaa lainasoittimella.
Kurssi järjestetään kolmena peräkkäisenä 
lauantaina. 
Syksyn päivämäärät: 4.9.; 11.9. ja 18.9. klo 
10-12.15
Kevään päivämäärät: 15.1.; 22.1. ja 29.1. klo 
10-12.15

pohjalta on helppo jo valmiiksi miettiä 
suunnittelun lähtökohtia ja tilaan kohdistu-
via toiveita.

RUOANLAITTO

12010, Kokkauskurssi lapsille
La 12.00–14.25, Iitin lukio
Syksy: 11.9.–4.12.2021, 4 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Kevät: 22.1.–16.4.2022, 4 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
Opettaja Päivi Hutri
Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa te-
kemään yhdessä ruokaa / leipomaan. Syksyn 
kurssikerrat ovat: 11.9.; 9.10.; 6.11. ja 4.12. 
Kevään kurssikerrat ovat: 22.1.; 19.2.; 19.3. ja 
16.4. Ryhmä on tarkoitettu ala-asteikäisille.

PIHA JA PUUTARHA

12096, Pihan peruskunnostus ja 
puutarhan hoitoa helpottavia 
vinkkejä, lyhytkurssi
La 10.00–12.00, Iitin lukio
29.1.–5.2.2022, 16,00 €
Opettaja Salla Anttola
Piperryksestä selkeyteen - vinkkejä piha-
suunnitteluun, hyvä maaperä ja lannoitus, 
istutusalueiden perustaminen ja kunnostus, 
kasvit järkeville paikoille ja sopiviin olosuh-
teisiin.
Kurssi järjestetään kahtena lauantaina.

12097, Ekologinen piha - pölyttäjien ja 
perhosten suosikkikasvit puutarhassa, 
lyhytkurssi
Ke 17.30–19.30, Iitin lukio
Kevät: 16.2.2022, 8,00 €
Opettaja Salla Anttola

TÄHTITIEDE

12003, Tähtitaivas tutuksi
Ke 18.00–20.30, Iitin lukio
Syksy: 8.9.–3.11.2021, 8 kurssikertaa, 40,00 €
Kevät: 12.1.–9.3.2022, 8 kurssikertaa, 40,00 €
Opettaja Timo Loikala
Kurssin tavoitteena on saada osallistuja 
ymmärtämään tähtitaivaan toimintamallit ja 
oma paikkamme universumin runsaudessa. 
Kurssissa perehdytään avaruuden lähinaapu-
reihimme, tähdistöihin ja myös kauempana 
sijaitseviin naapureihimme. Kurssin aikana 
täytetään käytännönläheinen Tähtitaivas 
tutuksi -kirja, joka toimii tähtiharrastajalle 
oppaana koko elämän ajan. Kirjan hinta (9 
€) sisältyy kurssimaksuun. Syksyn viimeise-
nä kurssikertana vierailemme Tähtikallion 
observatoriossa Artjärvellä.
Tervetuloa tähtien upeaan maailmaan!

SISUSTUS

12005, Sisustussuunnittelun 
perusteet, lyhytkurssi
La 10.00–14.00, Iitin lukio
Syksy: 2.10. ja 16.10.2021, kurssi järjestetään 
kahtena lauantaina, 30,00 €
Opettaja sisustussuunnittelija Anu Hedborg
Jos pohdit huoneen maalin tai tapetin 
sävyä, täydellistä sohvaa, materiaalia siihen, 
valaisinta olohuoneeseen tai verhomallia 
tai miksi huoneen järjestys ei toimi, niin 
tällä kurssilla voidaan löytää siihen ratkaisu.
Sisustussuunnittelija kertoo sinulle vinkke-
jä ja keinoja harmonisen tilan hallintaan, 
sisustuksen elementtejä ja toimivia tapoja 
luoda persoonallinen ja viihtyisä koti. Varaa 
kurssille mukaan yhdestä kodin huoneesta 
mittakaavassa oleva pohjapiirustus, jonka 

12098, Perennapenkin perustami-
nen - sopivat kasvivalinnat auringon 
paahteesta varjoisaan siimekseen, 
lyhytkurssi
Ke 17.30–19.30, Iitin lukio
Kevät: 2.–9.3.2022, 16,00 €
Opettaja Salla Anttola

12099, Vanhat kasvit ja perinneperen-
nat, Haapa-Kimola, lyhytkurssi
Ke 17.30–19.30, Haapa-Kimolan koulu
Kevät: 16.3.2022, 8,00 €
Opettaja Salla Anttola

12100, Koristepuut ja -pensaat - helpot 
lajit ja muutama erikoisuus, lyhytkurssi
Ke 17.30–19.30, Iitin lukio
Kevät: 23.–30.3.2022, 16,00 €
Opettaja Salla Anttola

12101, Puiden ja pensaiden leikkaus ja 
hoito vuoden kierrossa, lyhytkurssi
La 10.00–12.00, Iitin lukio
Kevät: 19.3.2022, 8,00 €
Opettaja Salla Anttola

12103, Satoisat hedelmä- ja marjapen-
saat ja niiden hoito, lyhytkurssi
La 10.00–12.00, Iitin lukio
Kevät: 23.4.2022, 8,00 €
Opettaja Salla Anttola
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TEATTERI

12079, Kansalaisopiston 
näytelmäryhmä
Ke 18.00–20.30, Iitin lukio
Kevät: 5.1.–6.4.2022
Selviää keväällä 2022
Kaikki näyttelemisestä ja teatterista kiinnos-
tuneet tervetuloa tutustumaan. Yhteyden-
otot: Pauli Similä, puh. 040 5014536

TIETOTEKNIIKKA

12067, Puhelimen perusteet
To 18.00–19.30, Iitin lukio
Syksy: 4.–25.11.2021, 4 kokoontumiskertaa, 
25,00 €
Kevät: 17.3.–7.4.2022, 4 kokoontumiskertaa, 
25,00 €
Opettaja Jarmo Saarela
Mitä haluat tietää puhelimen käytöstä? 
Puhelimen hankinta, erilaiset puhelimet. 
Puhelimen perustoiminnot, soittaminen ja 
tekstiviestit. Kuvaaminen puhelimella ja na-
vigointi. Ohjelmien hankinta ja niiden käyttö. 
WhatsApp. Edetään hitaasti.

12068, Tietokoneen käytön alkeet
Ti 18.00–19.30, Iitin lukio
Kevät: 18.1.–12.4.2022, 12 kokoontumiskertaa, 
42,00 €
Opettaja Jarmo Saarela
Tutustutaan tietotekniikkaan edeten hitaasti. 
Tutustutaan erilaisien laitteiden ominai-
suuksiin ja niiden hankintaan: älypuhelimet, 
tabletit, kannettava tietokone ja pöytätie-
tokone. Tietokoneen peruskäyttö: hiireen, 
näppäimistöön tutustuminen. Missä ja mitä 
ohjelmia minulla on? Internetin ja sähkö-
postin perusteet. Mitä hyötyä minulle olisi 
internetistä. Sovitaan yhdessä aiheita.

12107, Somen perusteet
Ti 18.00–19.30, Iitin lukio
Syksy: 7.9.–12.10.2021, 6 kokoontumiskertaa, 
30,00 €
opettaja Jarmo Saarela
Tutustutaan sosiaalisen median perusteisiin. 
Mitä on syytä tietää SOME:sta ja sen turval-
lisesta käytöstä? Facebook, Twitter, Insta-
gram, TikTok ainakin ohjelmassa, mutta voit 
vaikuttaa aiheisiin. Ei tarvitse olla tunnuksia, 
tehdään ne yhdessä. Tule tutustumaan 
sosiaalisen median maailmaan.

12108, Tabletti käyttöön
Ti 18.00–19.30, Iitin lukio
Syksy: 19.10.–30.11.2021, 6 kokoontumisker-
taa, 30,00 €
Opettaja Jarmo Saarela
Tutustutaan tablettien maailmaan, sekä 
android- että iPad-laitteisiin. Perusteet, 
käyttö ja erilaisia ohjelmia. Miksi kannattaa 
hankkia tabletti ja mitä hankinnassa pitää 
huomioida? Tabletin tietoturva. Tuo oma 
laite mukaan tai tule tutustumaan tabletin 
mahdollisuuksiin. Opistolla EI ole tabletteja 
käytössä.

MINUN KUR�INI
näille voisin ilmoittautua

kurssin nimi viikonpäivä kellonaika

Muista ilmoittautua kursseille 
osoitteessa https://opistopalvelut.fi/iitti

Tämä sivu on tarkoitettu kurssi-ilmoittautumisten suunnitteluun,
jotta voit helposti kirjoittaa mielenkiintoiset kurssit muistiin. 
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