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Iitin kansalaisopiston kysely 2022 
Iitin kansalaisopiston näkyvyyttä ja toimintaa pyritään kehittämään ja tuomaan paremmin 
kuntalaisten tietoisuuteen. Iitin kansalaisopisto toteutti kyselyn 6.4.-20.4.2022, jolla kartoitettiin 
mahdollisimman monien toiveita ja ehdotuksia. Kyselyllä selvitettiin, mitä kurssitoiveita kuntalaisilla 
on ja kuinka ne voitaisiin toteuttaa asiakasystävällisesti. Nuorille lähetetiin oma kysely Wilman 
kautta ja nuokulla oli mahdollisuus vastata kyselyn paperiversioon. 
 
Vastaajien kokonaismäärä oli 87 henkilöä. Kyselyyn vastattiin joko Iitin kunnan nettisivujen linkin 
kautta (Webropol) tai paperisena kirjastolla tai Iitin kirkonkylän kylätalolla. Vastaajista 55 % oli 41–
65-vuotiaita, 23 % oli 26–40-vuotiaita ja 16 % yli 65-vuotiaita. Korkea-asteen koulutuksen 
(alempi/ylempi korkeakoulu) omaavia oli 53 % ja toisen asteen koulutuksen (lukio/opisto/ 
ammattikoulu) omaavia 43 %. Vastaajista työssä käyviä oli 69 % ja eläkeläisiä 22 %.  

Useimmat vastaajat toivoisivat saavansa tietoa kansalaisopiston kursseista ja ilmoittautumisesta 
joko Iitin kansalaisopiston kotisivuilta (64 %) tai painetusta oppaasta/esitteestä (63 %). Myös Iitin 
kunnan nettisivuilla (48 %), kansalaisopiston Facebook-sivuilla (37 %) ja paikallislehden ilmoittelulla 
(33 %) toivottiin jaettavan tietoa.   

Sopivin aloitusajankohta Iitin kansalaisopiston kursseille on vastaajien mielestä syyskuun alku, joka 
vastaa nykyistä käytäntöä, sillä kurssit alkavat pääasiassa syyskuun ensimmäisellä viikolla. Syksyllä 
2022 oli alkamassa ainoastaan yksi kurssi, 12042 Valokuvaus- ja luontoretkikurssi, jo 23.8.2022, 
mutta se jouduttiin perumaan liian vähäisen ilmoittautujien määrän vuoksi. Kurssin pituudella ei ollut 
vastaajille väliä, kurssit voivat olla joko koko lukukauden kestäviä tai lyhytkursseja. Arki-illat (95 %) 
ovat ylivoimaisesti paras aika pitää kansalaisopiston kursseja.  

Suurin osa vastaajista (68 %) osallistuu vuosittain 1–2 kurssille. Kun kysyttiin syitä osallistua 
kansalaisopiston kursseille, oli halu oppia uutta ja kehittyä tärkein syy (67 %). 
Myös kurssien sisällöt kiinnostivat (63 %) ja säännöllinen harrastus toi sisältöä elämään (52 %). 
Kurssitarjonta oli vastaajien mielestä tyydyttävää (34 %), juuri sopivaa omiin tarpeisiin (28 %) tai 
liian suppeaa (20 %). Vain 10 % piti tarjontaa erittäin monipuolisena, joten kurssitarjontaa on 
kehitettävä. Kurssien hintoja vastaajat pitivät sopivina (65 %).  
 
Esteitä kursseille osallistumiselle oli aikataulujen sopimattomuus (59 %), kiinnostavien kurssien 
puute (49 %) ja ajanpuute (31 %). Kiinnostavimpina kursseina vastaajat pitivät tanssia ja liikuntaa 
(62 %) ja kädentaitoja (49 %). Kyseisiä kursseja kansalaisopistolla on runsaasti tarjolla. Terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyviä kursseja ja luentoja pitää lisätä kurssitarjontaan. Vastaajat haluaisivat 
hyödyntää opiskelussaan verkkoluentoja (57 %), taltioitujen luentojen kuuntelemista (52 %) ja 
verkossa olevaa kurssimateriaalia kuten videoita, artikkeleja, tekstejä ja kuvia (51 %). Iitin 
kansalaisopisto on toistaiseksi hyödyntänyt hyvin vähän etä- ja verkko-opiskelua.  
 
Kyselyssä arvioitiin kansalaisopiston toimintaa melko ajanmukaiseksi, omaperäiseksi, tunnetuksi, 
joustavaksi ja monipuoliseksi. Myös alueiden tarpeet huomioidaan melko hyvin. Toiminta on 
korkealaatuista ja arvostettua. 
 
Vastaajien mielestä kansalaisopiston kursseista ja toiminnasta on tietoa saatavilla melko heikosti tai 
heikosti, joten kansalaisopiston näkyvyyttä ja toimintaa on kehitettävä ja toimintaa tuotava 
paremmin kuntalaisten tietoisuuteen. Parhaiten kursseja markkinoidaan sosiaalisessa mediassa (23 
%), kotiin jaettavalla esitteellä (23 %) ja paikallislehdessä (21 %). Perusraportin lopussa oleviin 
kysymysten 17 ja 18 vastauksiin kannattaa todella tutustua, niistä löytyy hyviä vinkkejä toiminnan 
kehittämiseen.   
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Perusraportti 
Iitin kansalaisopiston kysely 2022 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 87 
 
1. Ikä 
Vastaajien määrä: 87 

 
 

 n Prosentti 

0 - 6 (alle kouluikäinen) 1 1,1% 

7 - 12 (alakoulu) 2 2,3% 

13 - 15 (yläkoulu) 0 0,0% 

16 - 25 2 2,3% 

26 - 40 20 23,0% 

41 - 65 48 55,2% 

Yli 65-vuotias 14 16,1% 

Yhteensä 87 100,0% 
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2. Koulutus 
Vastaajien määrä: 87 

 
 

 n Prosentti 

Perusaste (kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu) 2 2,3% 

Toisen asteen koulutus (lukio, opisto, ammattikoulu) 37 42,5% 

Korkea-asteen koulutus (alempi ja ylempi korkeakoulu) 46 52,9% 

Ei tiedossa (koululaiset ja nuoremmat) 2 2,3% 

Muu, mikä: 0 0,0% 

Yhteensä 87 100,0% 
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3. Oletko 
Vastaajien määrä: 87 

 
 

 n Prosentti 

Koululainen (peruskoulu) 1 1,2% 

Opiskelija (lukio, muu toinen aste, korkeakoulu) 1 1,1% 

Työssä käyvä 60 69,0% 

Työtön 2 2,3% 

Eläkeläinen 19 21,8% 

Muu, mikä: 4 4,6% 

Yhteensä 87 100,0% 

 
 
Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä: Päiväkodissa 

Muu, mikä: Yrittäjä 

Muu, mikä: Yrittäjä 

Muu, mikä: Äitiyslomalla 
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4. Mistä toivoisit saavasi tietoa kursseista ja ilmoittautumisesta? (Voit valita 
useita vaihtoehtoja.) 
Vastaajien määrä: 86, valittujen vastausten lukumäärä: 229 

 
 

Monivalintakysymys n Prosentti 

Uutiskirjeestä 10 11,6% 

Painetusta oppaasta tai esitteestä 54 62,8% 

Paikallislehden ilmoittelusta 28 32,6% 

Iitin kansalaisopiston kotisivuilta 55 64,0% 

Kansalaisopiston Facebook-sivuilta 32 37,2% 

Iitin kunnan nettisivuilta 41 47,7% 

Muualta, mistä: 9 10,5% 

 
Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muualta, mistä: Kotiin kannettu esite 

Muualta, mistä: Kouvolan Sanomat 

Muualta, mistä: Instagram 
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Muualta, mistä: Painetulla oppaalla on oma lukijajoukkonsa eli on tarpeellinen 

Muualta, mistä: Painettu opas jakeluna POSTISSA KOTEIHIN!!! 

Muualta, mistä: Puskaradiosta 

Muualta, mistä: Kylillä esim. Seuratalojen ilmoitustaululta. 

Muualta, mistä: Kavereilta 

Muualta, mistä: Instagram 

 
 
5. Mikä olisi mielestäsi sopiva aloitusajankohta syksyllä? 
Vastaajien määrä: 79 
 
Vastaukset n Prosentti 

Elokuun alku 1 1,3% 

Samaan aikaan kuin koulujen alku (10.8.) 9 11,4% 

Elokuun puoliväli-syyskuun alku 1 1,3% 

Elokuun loppu/elokuun viimeinen viikko 3 3,8% 

Elokuu  1 1,3% 

Elo-syyskuun vaihde 3 3,8% 

Elo-syyskuussa 3 3,8% 

Syyskuun alku 24 30,3% 

Syyskuun alku-puoliväli 5 6,3% 

Syyskuun puoliväli 11 13,9% 

Syyskuu 4 5,0% 

Syys-lokakuun vaihde 1 1,3% 

Syyskuun puoliväli-lokakuu 2 2,5% 

Nykyinen ajankohta on hyvä (elokuun 
viimeinen viikko/syyskuun alku) 

9 11,4% 

Jatkavat ryhmät voisivat valita itse 1 1,3% 

Aikaisintaan syyskuun viimeisellä viikolla 
ja lopetus voisi olla viikkoa ennen joulua 

1 1,3% 

Yhteensä 79 100,0% 
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6. Osallistutko mieluummin 
Vastaajien määrä: 86 

 
 

 n Prosentti 

Lyhytkursseille 11 12,8% 

Pitkille kursseille (koko lukukauden kestävä kurssi) 25 29,1% 

Kurssin pituudella ei ole väliä 50 58,1% 

Yhteensä 86 100,0% 

 
 
7. Mikä olisi mielestäsi paras aika kansalaisopiston kursseille ja luennoille? 
(Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
Vastaajien määrä: 87, valittujen vastausten lukumäärä: 152 
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Monivalintakysymys n Prosentti 

Arkipäivät 15 17,2% 

Arki-illat 83 95,4% 

Viikonloput 33 37,9% 

Kesäaika 13 14,9% 

Muu, mikä: 8 9,2% 

 
Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä: Arki-iltapäivä, 15-17 

Muu, mikä: Pitkillä kursseilla säännölliset arki-illat ovat toimiva järjestelmä. 

Muu, mikä: Vaihtelevasti,  aiheen, sesongin tms mukaan 

Muu, mikä: Talviaika 

Muu, mikä: Alkamisaika klo 18.00 aikaisintaan 

Muu, mikä: Myös aamut, Kouvolassakin järjestetään myös aamupäivisin kursseja 

Muu, mikä: Kesällä lyhytkurssi 

Muu, mikä: Juhlapyhät 

 
 
8. Kuinka monelle kurssille osallistut vuosittain? 
Vastaajien määrä: 87 
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 n Prosentti 

Osallistun 1-2 kurssille 59 67,8% 

Osallistun 3-4 kurssille 9 10,4% 

Osallistun yli 5 kurssille 0 0,0% 

En osallistu kursseille, miksi: 19 21,8% 

Yhteensä 87 100,0% 

 
 
Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

En osallistu kursseille, miksi: Lapseni osallistuvat eri kursseille 

En osallistu kursseille, miksi: Liian aikainen aloitus 

En osallistu kursseille, miksi: Ei sopivaa kurssia tai sopivaa kellonaikaa 

En osallistu kursseille, miksi: 
Työt ja muut harrastukset vievät aikaa eikä viikottaiseen 
sitoutumiseen ole ollut mahdolliisuutta. 

En osallistu kursseille, miksi: Ajankohdat eivät ole sopineet kiinnostavien kurssien osalta. 

En osallistu kursseille, miksi: En ole huomannut aloituksia. 

En osallistu kursseille, miksi: Ei löydy sopivaa tai ajankohta ei käy 

En osallistu kursseille, miksi: Ei ole ollut mahdollisuutta 

En osallistu kursseille, miksi: Tarjonnassa ei kiinnostavaa 

En osallistu kursseille, miksi: Opetan 

En osallistu kursseille, miksi: Suppea tarjonta 

En osallistu kursseille, miksi: Ajan puute, vaikka kiinnostusta olisi. 

En osallistu kursseille, miksi: Ei ole ollut aikaa 

En osallistu kursseille, miksi: En oikein tiedä mitä on tarjolla ja on kallista eläkeläiselle 

En osallistu kursseille, miksi: 
Olen muuttanut Iittin 2014 ja sen jälkeen ei ole ollut sopivia 
kursseja 

En osallistu kursseille, miksi: Alkavat liian aikaisin iltapäivällä. 

En osallistu kursseille, miksi: Opetan kursseilla tällä hetkellä 

En osallistu kursseille, miksi: Vaihteleva työaika 
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9. Mitkä syyt saavat sinut osallistumaan kansalaisopiston kursseille? (Voit 
valita useita vaihtoehtoja.) 
Vastaajien määrä: 87, valittujen vastausten lukumäärä: 200 

 
 

Monivalintakysymys n Prosentti 

Säännöllinen harrastus tuo sisältöä elämääni 45 51,7% 

Haluan oppia uutta ja kehittyä 58 66,7% 

Näen muita ihmisiä ja ystäviä 27 31,0% 

Kurssin sisältö kiinnostaa minua suuresti 55 63,2% 

Ystävä/tuttava/sukulainen houkutteli 5 5,7% 

Muu syy, mikä: 10 11,5% 

 
Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu syy, mikä: Lapsille hyvä harrastuksia 

Muu syy, mikä: Terveys 

Muu syy, mikä: Lapsi harrastaa 

Muu syy, mikä: Kivaa tekemistä, hyvä mieli. 

Muu syy, mikä: 
Uusien taitojen oppiminen on innostavaa ja palkitsevaa kaikin puolin kun 
näkee mm. omien kätensä jälkiä valmiina. 

Muu syy, mikä: Ammattitaitoiset opettajat 
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Muu syy, mikä: Edullisuus 

Muu syy, mikä: Opetan kursseilla 

Muu syy, mikä: Pidän tanssimisesta 

Muu syy, mikä: Erinomaiset ryhmänvetäjät/joustavuus/luovuus 

 
 
 
10. Millaista kansalaisopiston kurssitarjonta on mielestäsi? 
Vastaajien määrä: 87 

 
 

 n Prosentti 

Erittäin monipuolista 9 10,3% 

Juuri sopivaa omiin tarpeisiini 24 27,6% 

Tyydyttävää 30 34,5% 

Liian suppeaa 17 19,5% 

En osaa sanoa 7 8,1% 

Yhteensä 87 100,0% 
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11. Mitä mieltä olet kurssien hinnoittelusta? 
Vastaajien määrä: 87 
 

 
 

 n Prosentti 

Edullista 21 24,1% 

Sopivan hintaista 56 64,4% 

Liian kallista 8 9,2% 

Voisin maksaa enemmänkin 2 2,3% 

Yhteensä 87 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13/24 

12. Mikä seuraavista vaihtoehdoista estää sinua osallistumasta 
kansalaisopiston kursseille? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
Vastaajien määrä: 70, valittujen vastausten lukumäärä: 115 

 
 

Monivalintakysymys n Prosentti 

Minulla ei ole aikaa 22 31,4% 

Minua kiinnostavia kursseja ei järjestetä 34 48,6% 

Kurssit ovat liian kalliita 6 8,6% 

En ole tutustunut kansalaisopiston kurssitarjontaan lainkaan 1 1,4% 

Kurssien aikataulut eivät sovi minulle 41 58,6% 

Välimatka 6 8,6% 

Muu, mikä: 5 7,1% 

 
Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä: Kurssit jotka kiinnostavat täyttyvät liian nopeasti ja ei ehdi mukaan. 

Muu, mikä: En ole huomannut aloituksia. 

Muu, mikä: 
Kurssitarjonta mainonta vähäistä ja saattaa mennä ns. ohi jolloin ei tiedä 
mielenkiintoisesta tarjonnasta tai myöhästyy ilmoittautumisesta tai kurssi 
täyttyy hyvin nopeasti 

Muu, mikä: 
Tänä vuonna KURSSITARJONNASTA EI TULLUT TIETOA! 
PARANNUSTA TIEDOTTAMISEEN! 

Muu, mikä: Aikaisemmin kun oli tarjolla osallistuin, mutta en 21-22 
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13. Millaisista kursseista olisit kiinnostunut? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
Vastaajien määrä: 87, valittujen vastausten lukumäärä: 306 
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Monivalintakysymys n Prosentti 

Esittävä taide ja kirjallisuus 8 9,2% 

Historia, yhteiskunta ja talous 15 17,2% 

Kielet 24 27,6% 

Kotitalous 15 17,2% 

Kuvataiteet ja muotoilu 19 21,8% 

Kädentaidot 43 49,4% 

Musiikki 20 23,0% 

Psykologia ja kasvatus 5 5,7% 

Taiteen perusopetus 8 9,2% 

Tanssi ja liikunta 54 62,1% 

Terveys ja hyvinvointi 26 29,9% 

Tietotekniikka 10 11,5% 

Yleisluennot 19 21,8% 

Täydennyskoulutus 9 10,3% 

Avoin korkeakoulu 18 20,7% 

Muu, mikä: 13 14,9% 

 
Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä: Liikunta ilman rytmiä! 

Muu, mikä: Lasten ryhmät 

Muu, mikä: 
Eläinavusteiset toimet, hevosten kanssa tekeminen. Nukkekodin teko, 
nallen valmistus. 

Muu, mikä: Luonnontieteet, avaruus 

Muu, mikä: 
Kädentaitojen kurssit ovat tärkeitä ja palkitsevia, tuovat iloa ja samasta 
asiasta kiinnostuneen vertaisryhmän. 

Muu, mikä: Teatteri ja ilmaisutaito 

Muu, mikä: Puutarhanhoito 

Muu, mikä: Puutarha, luonto, lintujen muutto, 

Muu, mikä: Sukututkimus 

Muu, mikä: Sukututkimus 

Muu, mikä: Koirakoille suunnatut harrastukset/koulutukset 

Muu, mikä: Asahi 
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14. Mitä digitaalisia materiaaleja ja välineitä voisit hyödyntää opiskelussasi? 
(Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
Vastaajien määrä: 82, valittujen vastausten lukumäärä: 262 

 
 

Monivalintakysymys n Prosentti 

En mitään 17 20,7% 

Verkkoluentoja 47 57,3% 

Videoita 39 47,6% 

Taltioitujen luentojen kuuntelemista 43 52,4% 

Voisin perehtyä kurssimateriaaliin verkossa (videoiden lisäksi artikkelit ja muut 
tekstit, kuvat) 

42 51,2% 

Voisin osallistua ryhmän tapaamisiin chatissa tai videoneuvottelussa 34 41,5% 

Voisin työstää oppimistehtäviä verkossa 36 43,9% 

Muu, mikä: 4 4,9% 
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Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä: 
EN HALUA KÖNÖTTÄÄ YKSIN TIETOKONEELLA. Haluan 
ihmiskontakteja, elävää opettajaa samassa tilassa. Siellä voi olla se 
tietokone apuvälineenä. 

Muu, mikä: Luotan ihmiskontaktiin 

Muu, mikä: Huonot yhteydet haittaa 

Muu, mikä: Huonot yhteydet 

 
 
15. Kansalaisopiston kursseista ja toiminnasta on tietoa saatavilla 
Vastaajien määrä: 86 

 
 

 1 2 3 4 5  Yht Ka Md 

Erittäin hyvin 
7 14 31 25 9 

Erittäin heikosti 
86 3,2 3,0 

8,1% 16,3% 36,0% 29,1% 10,5%    

Yhteensä 7 14 31 25 9  86 3,2 3,0 

Ka=keskiarvo, Md=mediaani=keskiluku, joka ilmoittaa suuruusjärjestykseen lajitellun jakauman 
keskimmäisen arvon. 
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16. Arvioi kansalaisopiston toimintaa asteikolla 1-5 (1 huonoin, 5 paras) 
Vastaajien määrä: 85 

 
 

 1 2 3 4 5  Yht Ka Md 

Vanhanaikaista 
2 9 40 28 5 

Ajanmukaista 
84 3,3 3,0 

2,4% 10,7% 47,6% 33,3% 6,0%    

Tavanomaista 
3 23 46 10 2 

Omaperäistä 
84 2,8 3,0 

3,6% 27,4% 54,7% 11,9% 2,4%    

Heikkoa 
3 7 30 33 10 

Korkealaatuista 
83 3,5 4,0 

3,6% 8,4% 36,1% 39,8% 12,1%    

Ei ota alueen 
tarpeita huomioon 

5 12 40 14 13 Alueen tarpeet 
huomioonottava 

84 3,2 3,0 

5,9% 14,3% 47,6% 16,7% 15,5%    

Epäarvostettua 
5 7 30 33 7 

Arvostettua 
82 3,4 3,0 

6,1% 8,5% 36,6% 40,3% 8,5%    

Tuntematonta 
3 14 36 23 6 

Tunnettua 
82 3,2 3,0 

3,7% 17,1% 43,9% 28,0% 7,3%    
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Jäykkää 
2 12 38 20 10 

Joustavaa 
82 3,3 3,0 

2,4% 14,6% 46,4% 24,4% 12,2%    

Suppeaa 
7 12 39 16 8 

Monipuolista 
82 3,1 3,0 

8,5% 14,6% 47,6% 19,5% 9,8%    

Yhteensä 30 96 299 177 61  663 3,2 3,0 

Ka=keskiarvo, Md=mediaani=keskiluku, joka ilmoittaa suuruusjärjestykseen lajitellun jakauman 
keskimmäisen arvon. 
 
 
17. Mikä olisi mielestäsi paras tapa markkinoida kursseja? 
Vastaajien määrä: 61 
 

Vastaukset n* Prosentti 

Kurssivideot  2 1,6% 

Sosiaalinen media, somekampanjat, facebook 29 23,0% 

Kotiin jaettava kirjanen/perinteinen esite/lehtinen 29 23,0% 

Kansalaisopiston omat verkkosivut  14 11,1% 

Iitinseutu, paikallislehti 27 21,4% 

Uutiskirjeet, sähköposti 2 1,6% 

Kunnan nettisivut 15 11,9% 

Somessa maksettu mainonta 1 0,8% 

Kunnan ilmoitustaulut (jos kunta ottaisi käyttöön digitaalisia tauluja esim. 
kirjastoon) 

2 1,6% 

Lapsille suunnatut kurssit vaikka koulussa jaettavilla lapuilla 2 1,6% 

Henkilökohtaiset haastattelut 1 0,8% 

Näyttelyt (kädentaidot), teematapahtumat 2 1,6% 

*poimittu vapaamuotoisista vastauksista                                                            Yhteensä 126 100,0% 

   

Otteita vastauksista:   

“Se että markkinointia tapahtuu pitkin vuotta eikä vain ennen kurssien/lukukauden alkua.” 

 

“Kaikki tavat ovat parempia kuin tämänhetkinen nollalinja.” 

 
“Netin ja sosiaalisen median lisäksi tulee huomioida myös ikäihmiset ja muutkin, joille tietoverkot 
ja laitteet ovat vieraampia.” 
 
“Kurssitarjonnassa on syytä kyllä jatkossakin jatkaa painetun esitteen jakamista joka kotiin 
periaatteella.Nyt meneillään olevan kauden osalta markkinointi jäi vajaaksi koska esitettä jaettiin 
vain kirjastossa ja osa väestä varmasti odotti sitä kotiin kannettuna. 
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Ja jos kolmen miljoonan talousarvion plussalla ei sitä pystytä tekemään, voisi ainakin 
paikallislehteen laittaa ilmoituksen, että tarjonta on luettavissa sieltä ja sieltä.  Vaikka nettimaailma 
on useimmille tuttu, ei kuitenkaan kaikille.  tämän kauden tiedottamisesta on kuultu paljon 
negatiivista palautetta ja kun tähän vielä samalla liittyy kylien tarjonnan pienentyminen, jää 
herkästi mielikuva miinuksen puolelle, jota itse toiminta ei missään tapauksessa ei ole. 
 
Lisäksi paikallislehti mukaan markkinointiin mm. tekemällä juttuja eri kursseista, jolloin tulevat 
tutuiksi ja myös maksetuilla ilmoituksilla. Iitin kunnan omat sivut eri tavoilla hyödyntäen” 
 
“Se painettu opas joka kotiin. Postissa. Tasapuolisuus arvoon.  Ei kaikilla ole 
mahdollisuutta/aikaa/kykyä kytätä tietoa jostakin päin netistä. Mitenkähän mahtoivat tiedon saada 
ne ikäihmiset, joilla oli halua osallistua Ikäihmisten digitaitokursseille? Ehkei sellaista tarjottukaan. 
Helppo sanoa että ei ole kysyntää kun ilmoittautuminen tehdään mahdottomaksi. 
 
Ja kysyntäähän kannattaa kuunnella.  Kunnan ikärakenne on markkinoijan hyvä tuntea. 
Eläkeikäisten kansoittamissa kunnissa eivät korkeakoulukurssit ja ammatilliset 
täydennyskoulutukset mahda olla ensisijaisen mielenkiinnon kohteina.  
 
Kurssitarjontaa rakennettaessa kannattaa aivan henkilökohtaisia haastattelujakin tehdä. Vaikka 
lähipiirissä. Otantaan eri puolilta kuntaa eläviä, eri ikäisiä, eri sukupuolisia, mahdollisimman 
runsas otanta. Siinä hlökohtaisessa keskustelussa tulevat toiveet paremmin esille kuin ne 
valmiiksi annetut, tässäkin kyselyt. Ja edelliseen viitaten, osalla kuntalaisia ei monista syistä ole 
mahdollisuutta tähänkään kyselyyn vastata. 
 
Että kukako haastattelisi? Eiköhän meillä ole fiksuja tettiläisiä ja varttuneempia opiskelijoita, 
ympäri kuntaa, jotka voisivat lähipiiriään haastatella. Rahasta ei ole kiinni, opiskelijalle kultaa 
kalliimpi on todistus suoritetusta työstä.  
 
No niin, siinä tuli jo enemmän kuin kysyttiin. Mutta markkinointia ei kannata tehdä, jos ei tiedä, 
keille tehdään ja mitkä ovat potentiaalisten asiakkaiden toiveet.” 
 
“Ennen lukukauden ja painetun oppaan jakamista paikallislehdessä esitellään kurssitarjontaa. 
Painettu opas jaetaan kotitalouksille. Lukuvuoden aikana paikallislehdessä toteutuneiden kurssien 
ja niistä saatujen kokemuksien esittelyä.    
Opintoseteli otetaan takaisin käyttöön.  
 
Järjestetään teematapahtumia/ kursseja/luentoja liittyen strategian mukaiseen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen sekä kunnan tunnettavuuden vahvistamiseen. 
Toimintaa on Iitin eri kylillä. Lukuvuosittain arvionti kurssitarjonnan toteutumisesta ja 
tyytyväisyydestä sekä kysely mahdollisista uusista mielenkiinnon kohteista.” 
 
“Kotiin jaettava esite syksyllä ja ilmoittelu Iitinseudussa. Ei siellä netissä jaksa, eikä muista käydä 
kurkkimassa, että onko jotain uutta.” 
 
“Presenssi sosiaalisen median alustalla, näkyvyys kohdeyleisön mediassa, selkeän 
kohderyhmäkohtaiset markkinointistrategiat” 
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18. Millaisia ideoita ja ajatuksia sinulla on kansalaisopiston toiminnan 
kehittämiseksi? Haluatko antaa muuta palautetta tai kommentteja 
kansalaisopiston toimintaan liittyen? 
Vastaajien määrä: 49 
 

Vastaukset 

Lyhyt-/viikonloppukurssit voisivat kiinnostaa  kesällä niin nuoria kuin aikuisväestöäkin. 

 

Hienoa että tämä kysely on 😊 

 
Kurssille ilmoittautuminen on hyvin sekavaa, etenkin työssäkäyvälle tehty ihan mahdottomaksi. 
Harvalla on mahdollisuutta olla klo 8 koneen tai puhelimen äärellä, jos et ole, niin kurssit on 
täynnä. 
 

Lisää jumppaa, lisäksi voisi olla muitakin liikuntalajeja. 

 
Jos kurssi alkaa ennen klo 18 niin työssäkäyvät ei pysty osallistumaan. Nuoret tarvii myös 
kursseja!!! 15-vuotiaat on täysin unohdettu!! 
 
Enemmän kursseja iltoihin. Varaukset ja maksut nettiin. Pilateskurssit takaisin myös 
työssäkäyville. 
 
Toivoisin kurssitarjontaan äitiysjumppaa ja äiti-lapsijumppaa. Sekä erilaiset nikkarointikurssit 
kiinnostavat (jossa esim työstetään joku konkreettinen asia. Pöytä/ tuoli/ naulakko tms. Kurssi 
voisi soveltua myös aloittelijoille). Huonekalujen entisöintikurssi voisi 
 
Saaran muskarit ihan parhaita. Korona-aikana mahtava panostus etämuskarivideoilla - iso iso 
kiitos Saaralle! Voisiko kurssitarjontaa saada laajennettua yhteistyöllä muiden kansalaisopistojen 
kanssa, esimerkiksi verkkokurssien tai luentojen osalta? 
 
Tiedotus ja johto ontunut. Kuka vastaa kansalaisopiston toiminnasta? Smartum yms maksaminen 
täytyisi saada sujuvaksi. Ei niin että asiakkaalla vastuu ilmoittaa siitä vielä erikseen laskutuksesta 
vastaavalle. 
 

Kursseja saisi olla monipuolisemmin. Ero on dramaattinen kun vertaa esim. Lahden tarjontaan. 

 
Kurssit voisivat kestää koko lukukauden, eikä niin, että loppuvat ns kesken. Ja tietenkin samalla 
nostaa hintoja suhteessa. 
 

Lasten tanssia ja liikuntakerhoja alakoulujen yhteyteen ilman kilpailutavoitetta 

 

Kesäliikunta olisi kiva, esim kahvakuula ulkona. 

 
Kurssien aloitus voisi myös olla muuten kuin lukukausi ajattelun mukaisesti tai sitten lukukausien 
sisällä jonkinlaisissa perioidessa jolloin sen markkinoinninkin voisi laajentaa pidemmälle 
aikavälille vuoden aikana. Nyt markkinointi tapahtuu kerran tai kaksi vuodessa ja loppuvuoden 
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kansalaisopisto on aika näkymätön. Myös kesällä voisi kokeilla joitakin lyhyempiä kursseja,ainakin 
alkukesästä.  
 
Kansalaisopiston yhteystiedot paremmin esille. Kansalaisopiston markkinoinnissa myös esille 
ihan sitä käytäntöä siitä mikä kansalaisopisto on ja mikä sen toimintaperiaate on sekä sitä mitä 
opisto tarjoaa, mikä opiston asiakaslupaus on ja sitä missä opisto käytännössä toimii jne.  
 
Koska opistolla ei selkeää näkyvää toimipistettä niin tällaisellä toiminnasta kertovalla 
markkinoinnilla voitanee tavoittaa myös niitä uusia tulevia sekä nuoria tulevia kansalaisopiston 
opiskelijoita. Toki myös kurssitarjonnan tulee olla nuorillekin kiinnostava. Kansalaisopisto on ehkä 
vähän keski-iän ylittäneiden kerhon maineessa. Faceliftiä voisi opiston maineeseen pyrkiä 
tekemään. Mitä opisto tarjoaa nuorille tai esiteineille,muuta kuin musiikkia? Tai mitä opisto tarjoaa 
esim. lapsille tai pienille lapsille perheen kanssa toimintaa? 
 

Tiedottaminen ulospäin on . . . sitä ei ole. 

 

Rehtoria kaivataan...Kevätnäyttelyitä kaivataan... 

 

Korona-aika kun ohi, niin sitten pullein purjein liikkeelle. 

 
Kädentaidon kurssit tärkeitä, niitä ei tule karsia missään tapauksessa.  Valiokunnan muistioista on 
saanut lukea tai saanut sellaisen kuvan, että kansalaisopiston toiminta ei ole riittävän kehittynyttä, 
haasteellista tai nykypäivää. Mitä tämä mahtaa tarkoittaa ja kuka on tätä mieltä ja mistä syystä?  
 
Esim. avoimen opinnot ovat toki ok, mutta ne eivät saa karsia esim. edellä mainittuja, koska 
ihmisten elämäntilanne on erilainen mm. eläkkeellä olevien kohdalla ammatillisten taitojen 
kehittäminen ei enää sillä tavalla innosta, jos takana on jo kolme tutkintoa. Uusien ideoiden 
tuominen on tietysti aina tervetullutta mutta olemassa olevaa vanhaa ei tule purkaa tai ajatella, 
että se ei ole riittävän haastavaa tai kunnan imagoa kohottavaa. 
 
Huippusuosittujen pilateskurssien lopettaminen oli ikävä esimerkki huonosta organisaatiosta. 
Kurssien terveysvaikutuksiakin tulisi miettiä. 
 
Opettajilla on monellakin moniosaamista, pienillä paikkakunnilla samalla kurssilla voisi opettaa 
monialaisemmin niin saisi kurssilaisia tarpeeksi kursseille. 
 

Ryhmien osallistujien  minimimäärä voisi olla 5. 

 
Tasapuolisuus arvoon tässäkin. Kurssitarjontaa muuallekin kuntaan kuin Kausalaan. Helpompi 
yhden opettajan ajaa kylille opettamaan kuin 20 opiskelijan vääntää suorasuuntaustuiskussa 
Kausalaan.  Ja onhan niitä osaajia siellä kylillä valmiinakin. 
 

Tiedottaminen kuntoon! Erittäin tärkeä asia. 

 
Kurssien sisältöön olisi kiva päästä vaikuttamaan. Kohderyhmä tuntuu olevan eläkeläiset. 
Kursseina voisi olla valokuvausta, koodausta, pelien tekemistä. Verkkosivujen laatimista. 
Etäopintojen mahdollisuutta käytettävä hyväksi jolloin osaamista kurssien pitämiseksi löytyisi 
laajemmin. 
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Suosituimpia liikuntaryhmiä useampi ryhmä, jotta kaikki pääsisivät osallistumaan. (ja rajaus, että 
henkilö ei voi osallistua kumpaakin ryhmään) kuntosali ohjausta illalla tai viikonloppuna.  
Avantouinnin kurssi? Alakouluikäisille lapsille puutyö kurssi. Vanhempi + lapsi kokkauskurssi, 
jossa väli-, aamu- ja iltapala ohjeita. 
 
Leipomis juttuja, liikuntaa lapsille (kaupunkisotaa, hippaa, polttopalloa, kivoja juttuja, joissa 
liikutaan samalla) 
 

Osa muskareista alkaa melko aikaisin, tulee kiire ehtiä töiden jälkeen viemään lasta. 

 

Pitää saada toimiva henkilö hoitamaan asioita. Nykyään sekavaa ja puutteellista. 

 
Yhteistyössä verkko-opetusta muiden opinahjojen kanssa. Saadaan kulut jakamalla, laadukasta 
opetusta. 
 

Kamppailu-urheilua/kuntopotkunyrkkeilyä kaivataan 

 
Näkyvyyttä! Toiminnan vetäjä, joka olisi esillä ja tiedottaisi säännöllisesti toiminnasta, esim. palsta 
Iitinseudussa tai osasto kirjastossa. Kansalaisopisto on nyt ihan "kasvoton". Ja hinnoittelu on ihan 
liian korkea! 
 
Jos kunnassa on kansalaisopisto niin se pitäisi NÄKYÄ JA KUULUA. Korona on vaikeuttanut 
meidän kaikkien elämää, mutta en tiedä onko v.2021-2022 kansalaisopisto toiminut Kausalassa. 
Puutarha, luonto, ulkoilu lintujen seuranta on nyt POP. MIksi uinutte???? 
 
Kurssiksi teatteri- ja improvisaatiokursseja joissa keskitytään opettamaan näyttelemistä. Ei 
pelkästään harjoitella yhtä isoa esitystä koko lukuvuotta, vaan useita lyhyitä esityksiä. Silloin 
pääsisi oppimaan erilaisia rooleja. Ja koko lukivuoden ajan jokaisella tunnilla on impro- tai muita 
näyttelemiseen liittyviä harjoituksia. 
 
Toivoisin että Facebook-sivusto heräisi taas käyttöön. Tiedottaminen on ollut ainakin tämän 
lukuvuoden aikana heikkoa. 
 
Myös aamupäiville voisi järjestää kursseja, liikunta itseä kiinnostaa. Itse toivoisin myös, nyt 
koronan myötä, että järjestettäisiin ulkona liikuntakursseja. Lapsille myös ihana jos voisi järjestää 
ulkona jotakin liikuntaleikkiä/lajikokeiluja yms, myös taaperoikäiset huomioiden. 
 
Kansalaisopistolle oma rehtori, joka nykyistä paremmin vastaa kansalaisopiston toiminnasta, 
kurssitarjonnan monipuolisuudesta, opettajien rekrytoinnista, tiedottamisesta ja kysymyksiin sekä 
palautteisiiin vastaamisesta. Kerran lukukaudessa isompi tilaisuus/tapahtuma, johon kutsutaan 
sovitun teeman mukaisesti nimekäs, valtakunnan tasolla tunnettu henkilö.  
 
Ajanmukaiset teemat kurssitarjontaan: maanpuolustus, varautumis- ja turvallisuustaidot, 
Erätauko-keskustelumentelmä, digitaidot, mielenterveyden vahvistamiseen liittyvät 
kurssit/luennot, kiusaamiseen ehkäisemiseen liittyvät keskustelutilaisuudet, kultturitarjonnan 
vahvistamiseen liittyvät teemat (esim. etäosallistumiset  erilaisiin tapahtumiin), nuorille kursseja 
heidän toiveidensa mukaisesti.   
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Arvostan kunnan omaa kansalaisopistoa! 

 
Toivoisin uutta yritystä englannin keskustelukurssiin. Lopahti kunnollisen opettajan puutteeseen ja 
huonoon tiedottamiseen. Tulevaan, ulkomaisten turistien palveluun liittyen, puhumisen harjoittelu 
olisi tarpeellista. Toinen toiveeni olisi taulukkolaskentakurssi. Yhdistyksen rahastonhoitajana 
kaipaisin opetusta tämän työkalun käyttöön. 
 
Kylien tarjontaa on supistettu. Siellä on tiloja ja myös ne harrastajat. 
Toivon Lyöttilään liikuntaryhmiä ja kudontaa. 
 
Tiedottaminen oli erittäin nopeaa ja selkeää korona-aikana. Viestit tulivat perutuista tunneista tai 
kursseista sekä opettajalta että kunnan työntekijältä ajoissa. Toivoisin ruokakursseja aikuisille. 
 

Hyvä opisto meillä! Pidetään se edelleen itsenäisenä. 

 
Toivottavasti tanssitunteja tulisi lisää. Nämä kevään perutut salsa ja soololattaritunnit voisi pitää 
syksyllä, jos osallistujia olisi paremmin silloin. Janne Outista voisi kysyä pitämään vaikka jonakin 
päivänä muutaman tunnin tanssikurssit. Niitä voisi olla muutama vuodessa. Olisi kiva saada 
erilaisia lattaritanssitunteja/opettajia kuin vain tiistaitunnit. Toivottavasti tiistaitunnit pysyvät myös 
ensi lukuvuonna. 
 
Opiston kurssimaksun minusta pitäisi saada maksaa käteisellä, selkeä ohje mihin maksaa ja 
koska pitää olla maksettu 
 

Luentoja/: taidehistoriaa, kulttuurihistoriaa, Iitin historia lyhytkurssi 

 

Alkeiset+jatkot: ruotsinkieli+ englanninkieli/ helpot keskustelut sekä erilaisia tansseja arki-illat 

 

Useammassa kylässä kursseja tasapuolisesti 

 

Kiitän kansalaisopiston hyvästä toiminnasta ja ryhmistä 

 
Henkisen kasvun tukeminen. Siinä paikan päällä taphtuva toteutus varmaankin paras. esim Esa 
Saarinen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1.9.2022 Mervi Pajula-Matiskainen 


