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VAPAAAIKA
KERAVALLA

Koronarajoitukset ovat kohdistuneet kovalla
kädellä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palveluihin
taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kun liikuntatilat
olivat suljettuina viime vuonna, kaupunki menetti
tuloja puoli miljoonaa euroa. Kansanterveydelliset
vaikutukset ovat luultavasti olleet monin kerroin
suuremmat.
Kävin keväällä eri henkilöstökokouksissa ja
kysyin, mitä työntekijämme eniten kaipaavat.
Sain yksituumaisen vastauksen: asiakkaita.
Työntekijöillämme on lämmin ja läheinen suhde
kaupunkilaisiin. Ikään kuin tilamme olisivat
menettäneet merkityksensä – ehkä jopa sielunsa –
ilman kävijöitä.
Korona on ajanut meidät ristiriitaiseen tilanteeseen.
Jotta suojelemme ihmisiä tartunnoilta, olemme
olleet pakotettuja rajoittamaan tai jopa sulkemaan
palveluja, jotka edistävät hyvinvointiamme.
Kulttuuri- ja tapahtuma-alaa on todella koeteltu.

© Pekka Korvuo

Elämän
kesä
Luovaa alaa merkittävänä, monipuolisena
työllistäjänä on ollut ilmeisen vaikea ymmärtää.
Useimmilla meistä on jo vähintään ensimmäisen
rokotteen suoja. Kesä mahdollistaa kohtaamiset
ulkona. Uimahalli, kirjasto ja museo ovat
avautumassa. Opiston koulutukset toivottavasti
pääsevät jatkumaan normaalisti syksyllä.
Nuorisotiloja on tullut yksi lisää: keväällä
avasimme Ahjon kylätalon, joka rajoitusten
salliessa mahdollistaa nuorisotyön ohella monet
muutkin tilaisuudet ja kohtaamiset.
Meihin on kertynyt kaipausta kohtaamisiin.
Muistamme tämän kesän ja syksyn aikana, jolloin
pitkän ajan jälkeen on taas lupa nähdä.
Anu Laitila
Toimialajohtaja
Vapaa-aika ja hyvinvointi
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Kuva: Nadiye Kocak

VIELÄ
EHTII!

Riippukeinussa muinaisen Keravan löytäjiin kuuluneet Ida ja
Artturi Heinonen 1910-luvulla. Kuva Keravan museopalvelut.

Kerava-kulman pienoisnäyttely

Muinainen Kerava
ja sen löytäjät

Ilmaissunnuntait

Taide- ja
museokeskus
Sinkka
Art and Museum Centre Sinkka
Kultasepänkatu 2, Kerava
040 318 4300 | sinkka@kerava.fi
www.sinkka.fi
Pääsymaksu: 8/5 € tai Museokortti, alle
18-vuotiaat ja työttömät maksutta, ilmainen sisäänpääsy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Avoinna: ti, to, pe 11–18 | ke 12–19 |
la, su 11–17
Kesäaukioloajat 29.8. asti: ti–pe 11–18 |
la, su 11–17
Tarkista poikkeusaukioloajat: www.sinkka.fi
Huom. Muutokset mahdollisia ja osallistujamääriä
rajoitetaan tarvittaessa. Tarkista ajantasaiset tiedot:
www.sinkka.fi / puh. 040 318 4300.
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Taide- ja museokeskus Sinkka

Ilmainen sisäänpääsy
kuukauden
ensimmäisenä
sunnuntaina!

Taide- ja museokeskus Sinkan vaihtuvissa
näyttelyissä esitellään ajankohtaista taidetta,
muotoilun historiaa ja keravalaista menneisyyttä.
Näyttelyiden lisäksi Sinkka tarjoilee monipuolisia
kulttuuritapahtumia, opastettuja kierroksia ja ohjelmaa lapsiperheille.
Sinkan pieni kahvio ja museokauppa palvelee
näyttelyiden aukioloaikoina. Meiltä löytyy tuoreen
kahvin ja herkullisten leivonnaisten lisäksi yksilöllisiä tuotteita itselle ja lahjaksi.
Sinkka somessa
TaideJaMuseokeskusSinkka
taidejamuseokeskus_sinkka
vimeo.com/sinkka

The Kerava Corner
Kimmo Kaivanto, Kun meri kuolee II, 1973, öljy kankaalle, Sara
Hildénin säätiö / Sara Hildénin taidemuseo. Kuva Ida Nisonen.

Sininen planeetta
The Blue Planet

26.9. asti
Kimmo Kaivanto | Lilli Haapala | Laura
Könönen | Antti Laitinen | Maija Närhinen |
Kim Somervuori
Sininen planeetta -näyttely nostaa esille Kimmo
Kaivannon (1932–2012) teokset, joissa huoli planeettamme tilasta nousi näkyvästi esille. Tällä ilmastonmuutoksen aikakaudella Kaivannon 1970-luvun
kantaaottavat maalaukset tuntuvat ajankohtaisemmilta kuin koskaan.

Ancient Kerava and its
Discoverers

Kerava-kulman pienoisnäyttely on kunnianosoitus kotiseututyölle ja sen tekijöille.
Samalla se kysyy, millaisia jälkiä eri aikoina eläneet ihmiset ovat itsestään jättäneet
ja mitä näistä jäljistä voidaan päätellä.
Esillä on Keravalta löytyneitä kivikautisia
esineitä ja tarinoita ihmisistä, joilla on ollut
silmää nähdä ja tallentaa ne.

Lilli Haapala, Tutkimusmatkoja (paikkoihin joita ei ole), 2020,
video- ja esineinstallaatio. Kuva Pekka Elomaa.

Kaivannon rinnalle nostettujen nykytaiteilijoiden
teoksissa etualalle nousee ihmetys ihmisen, luonnon
ja universumin edessä. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Kimmo Kaivanto säätiön kanssa.
Koko perheen Taidekansio
Pieni kansiollinen näyttelyn teemoihin sopivia taidetehtäviä kaikenikäisille
Yleisöopastukset
ti 10.8. | 7.9. klo 11.30
ke 25.8. | 22.9. klo 16.30
Keravan Sirkusmarkkinat 4.–5.9.
Ilmainen sisäänpääsy
Taide- ja museokeskus Sinkka
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Heikkilän kotiseutumuseo
Heikkilä Local History Museum

Museopolku 1, Kerava
Heikkilän kotiseutumuseon päärakennuksen
interiöörinäyttely kertoo varakkaan talonpoikaistalon elämästä Keravalla 1800-luvun puolivälistä
1930-luvun alkuvuosiin saakka. Päärakennukseen
pääsee tutustumaan kesäisin, mutta Heikkilän
pihapiiri on avoinna ympäri vuoden omatoimiselle
tutkimusretkelle. Museoalueen rakennusten edustalla on kyltit, joissa kerrotaan rakennusten historiasta.

Charles Pétillon, Souvenirs de famille, 2011, pigmenttivedos, Courtesy of Danysz gallery.

Ilmassa | On the Air

16.10.2021−16.1.2022
Timo Aho | Jiri Geller | Saara-Maria Kariranta | Anni Kinnunen | Paula Lehtonen |
Josefina Nelimarkka | Charles Pétillon | Jarmo Ilmari Somppi | Marianna Uutinen
Leikkisän ja runollisen näyttelyn keskiössä ovat
pallot, leijuvat esineet ja ilmatäytteiset teokset. Ilma
on kaiken elämän edellytys, mutta se tarjoaa myös
revontulten, halo-ilmiöiden ja salamoiden kaltaisia
kauniita ja toisinaan pelottavia valoilmiöitä katsottaviksi. Lisäksi ilmalla on kyky kantaa.
Nykyään heliumilla täytetyt ilmapallot kuuluvat
vapun ja markkinoiden tapaisiin juhliin. Ne tuovat
iloa ja karnevaalin tuntua arjen keskelle. Pallot
ovat kuitenkin lyhytikäisiä ja hauraita. Ranskalaisen
Charles Pétillonin valokuvissa valkoiset ilmapallot
valtaavat rakennuksia. Teokset kutsuvat esiin lapsen
ihmettelevän katseen ja muistuttavat elämän hauraudesta. Suomalaisten nykytaiteilijoiden teokset
vievät meidät ihmeen, mutta myös ihmisen ja ympäristön suhteisiin liittyvien kysymysten äärelle.

6

Taide- ja museokeskus Sinkka

Kesän aukioloajat
Avoinna 15.8. asti ke−su klo 11–16
Vapaa sisäänpääsy
Adolfiinan kätköpolku
Lapsille suunnatulla omatoimisella Adolfiinan kätköpolulla tutustutaan menneiden aikojen elämään
ja Heikkilää ympäröivään luontoon. Kartta jaossa
aukioloaikoina.

Antti Maasalo, Kirjokansi, 1995, maalattu teräs.
Kuva: Jukka Nissinen.

Tutustu kokoelmiin

Sinkan Finna-sivulla voi tutustua museopalveluiden digitoituihin valokuva- ja esinekokoelmiin. Mukavia elämyksiä kuvien parissa:
muistaja.finna.fi/keravan_museopalvelut.
Keravan julkiseen taiteeseen voi tutustua Taiderastit-karttasivustolla. Lähde vaikka taidekierrokselle
kävellen tai pyörällä: taiderastit.kerava.fi.
Valtatien varrella -karttasivusto vie kulkemaan
Keravan keskustaajaman halkaisevalle vanhalle
Valtatielle ja näyttää, miltä kaupunki näytti noin
sata vuotta sitten: valtatienvarrella.kerava.fi.

Yleisöopastukset
ke 27.10. | 17.11. | 1.12. klo 17.30
ti 2.11. | 14.12. klo 11.30
Syyslomalla
Perhepäivät ti–to 19.–21.10.
Mukavaa museopuuhaa syyslomalaisille
La 23.10. klo 13 Ville Karttunen: Lauluja
lapsille ja leppäkertuille (yhteistyössä Keravan
kulttuuripalvelut)
Musiikkia museossa su 21.11. klo 13
Anni Elif & Seppo Kantonen Duo (laulu/piano)
(yhteistyössä Keravan kulttuuripalvelut)
Lastensunnuntai 28.11.

Elävät juuret -elämysopas

Löydä uudenlainen yhteys kulttuuriin ja luontoon –
tule Eläville juurille!
Vaikutu, nauti ja rauhoitu Järvenpään, Keravan ja
Tuusulan museoissa, taiteilijakodeissa, ravintoloissa
ja luontokohteissa – elävillä ja hengittävillä
luonnon ja kulttuurin juurilla. Tutustu uuteen
elämysoppaaseen, josta löydät yli 40 erilaista
elämystä kulttuurin, taiteen,
luonnon, yhdessäolon ja
hyvän ruuan parissa.
www.elavatjuuret.fi

Taide- ja museokeskus Sinkka
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Keravan
kaupunginkirjasto,
Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12,
Kerava
Keravalaisen kirjailijan
Tiina Raevaaran vieraana on
syksyn aikana niin tieto- kuin kaunokirjallisuuden
edustajia. Tilaisuudet 29.9., 27.10., 24.11. klo
18. Vapaa pääsy. Ohjelma tarkentuu syksyn
aikana. Lisätietoa kirjastosta ja osoitteessa
kerava.fi/kirjasto.

nen
rkö

Tiina Raevaara
haastattelee

Tiina Raevaara ©

Runo-Mikki

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
20.9., 22.11. klo 18.
Tule esittämään omia tekstejäsi rennossa ympäristössä! Esiintymään pääsee ilman ennakkoilmoittautumista.

Kirjasto

Kirjastokino

Aikuisten tapahtumat syksy 2021/ järj. Keravan kaupunginkirjasto

Huom! Osa tilaisuuksista on katsottavissa myös suorana lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
YouTube-kanavalta. Tallenteita voi katsoa YouTubesta myös jälkikäteen. Seuraa tapahtumatiedotustamme
osoitteessa www.kerava.fi/kirjasto. Muutokset mahdollisia.
Seppo Putto
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©

Hannu Taan
il a ©

Jo
o

Se

o

na

pp
Sa

rkk

uitt
sK

, Y le
inen

inen

n kuvapalve
lu

Seppo Puttosen kirjailijaillat

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen kutsuu
vieraikseen ajankohtaisia kirjailijoita. Tilaisuudet
22.9., 14.10., 17.11., 9.12. Vapaa pääsy. Ohjelma
tarkentuu syksyn aikana. Lisätietoja kirjastosta ja
osoitteessa kerava.fi/kirjasto.
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Kirjasto

Taanilan tunnit

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Yhteiskunnallisia vaikuttajia ja kirjailijoita toimittaja
Hannu Taanilan haastateltavana. Tilaisuudet 8.9.,
6.10., 10.11., 15.12. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma
tarkentuu syksyn aikana. Lisätietoa kirjastosta ja
osoitteessa kerava.fi/kirjasto.

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Näytökset 7.9., 5.10., 2.11., 16.11., 7.12. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma tarkentuu syksyn aikana. Lisätietoa kirjastosta ja osoitteessa kerava.fi/kirjasto.

Dokkarilauantai

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
13.11. Näytöksissä kotimaisia dokumenttielokuvia.
Vapaa pääsy. Ohjelma tarkentuu syksyn aikana. Lisätietoa kirjastosta ja osoitteessa kerava.fi/kirjasto.

Tietokirjalukupiiri

Keravan kaupunginkirjasto, Kerava-parvi
Paasikivenkatu 12, Kerava
Keskustellaan ajankohtaisista tietokirjoista. Kokoontumiset 28.9., 26.10., 30.11. klo 18. Vapaa pääsy.
Lisätietoja syksyn aikana kirjastosta ja osoitteessa
kerava.fi/kirjasto.

Yhteislaulutilaisuus – joululaulut
Keravan kaupunginkirjasto,
Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Lauletaan yhdessä tuttuja ja uudempia
joululauluja 25.11. klo 18. Yhteistyötilaisuus Keravan musiikkiopiston kanssa.
Vapaa pääsy.

Toimintaa
lapsille ja
nuorille
Satutunnit

Keravan kaupunginkirjasto, Satusiipi
Paasikivenkatu 12, Kerava
Satutunnit lauantaisin klo 10.30 Satusiivessä.
(Ennakkoilmoittautuminen kirjasto.lapset@
kerava.fi, 040 318 2140). Satutunnit kestävät
noin puoli tuntia, ja ne on suunnattu vain yli
3-vuotiaille lapsille.
28.8., 25.9., 23.10., 20.11.

Muskari

Keravan kaupunginkirjasto, Satusiipi
Paasikivenkatu 12, Kerava
Muskarit keskiviikkoisin klo 9.30 Satusiivessä
(Ennakkoilmoittautuminen kirjasto.lapset@
kerava.fi, 040 318 2140). Kaikenikäiset
lapset ovat tervetulleita mukaan! Lauletaan
ja lorutellaan yhdessä oman aikuisen kanssa.
Muskaritätinä Tanja Selkälä. Kesto 30 min.
1.9., 29.9., 27.10., 24.11.

Leffanäytökset lapsille
Keravan kaupunginkirjasto,
Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Klo 17.30
26.8., 14.9., 13.10., 23.11., 16.12.

Yhtä soittoa!

Keravan kaupunginkirjasto
Paasikivenkatu 12, Kerava
Keravan musiikkiopiston oppilaat
esiintyvät kirjastossa klo 18.
30.9., 13.10., 11.11. (Pop/jazz-osaston
oppilaiden konsertti).
Kirjasto
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Harmo ja minä
© Mitro Härkönen

Konsertteja
Keravasalissa
Keuda-talo, Kerava-sali,
Keskikatu 3a
Liput: www.lippu.fi

Syksyn 2021
ohjelma:
Ke 8.9.
klo 19
STIG

28.10.2021
Petri Kumela ja
Vesa Vierikko:
Harmo ja minä

Kulttuuri

Katso lisää
sivulta 11

To 23.9.
klo 19
RNO Tango
& Amadeus
Lundberg

Tapahtumat syksy 2021 järj.
Keravan kulttuuripalvelut

Lauantaikonsertit

Huom! Osa tilaisuuksista on katsottavissa
myös suorana lähetyksenä Keravan kirjastoja kulttuuripalveluiden YouTube-kanavalta.
Tallenteita voi katsoa YouTubesta myös jälkikäteen.
Seuraa tapahtumatiedotustamme osoitteessa
kerava.fi/kulttuuri.

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Lauantaikonserttisarjassa esitellään musiikin
monimuotoisuutta eri musiikkityylien kautta. Vapaa
pääsy. Syyskauden 2021 artistit ja konserttipäivät
julkaistaan ennen kauden alkua osoitteessa
kerava.fi/kulttuuri.

La 2.10.
klo 19
The Blanko

Kimppa! 14—24.10.

Lauantain klassiset aamusoitot

Pe 15.10.
klo 19
Piazzolla! –
Tango nuevo

Kimppa! -lastenkulttuuriviikkojen ohjelmassa
on elokuvia, teatteria, musiikkia ja paljon
muuta mielenkiintoista ja kehittävää tekemistä
syyslomapäivien ratoksi. Tarkempi ohjelma ilmestyy
noin kuukautta ennen tapahtumaa osoitteessa
kerava.fi/kulttuuri.
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Kulttuuri

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Lauantain klassiset aamusoitot tarjoavat
mahdollisuuden rentoutumiseen ja rauhoittumiseen
viikonlopun alkajaisiksi. Kuulijat voivat istua tuolilla
tai halutessaan ottaa mukaansa oman jooga-/
jumppamattonsa. Vapaa pääsy. Syyskauden
2021 artistit ja konserttipäivät julkaistaan ennen
kauden alkua osoitteessa kerava.fi/kulttuuri.
Konserttisarjan järjestävät yhteistyössä Cafe
Barock ry., Keravan kulttuuripalvelut ja Keravan
kirjastopalvelut.

Muutokset sisällössä ovat mahdollisia. Seuraa tapahtumatiedotusta Keravan kaupungin
tapahtumakalenterissa.

D-vitamiinia! -konserttisarja

Keravan seurakunta -sali
Papintie 2-6
19.9., 10.10., 31.10. ja 21.11.
Tänä vuonna on D-vitamiinia! -konserttisarjan kuudes vuosi.
Konsertit esittelevät Sibelius-Akatemian tohtorikoulutettavia,
jotka kertovat kappaleista, työstään sekä säveltämisestään.
Vapaa pääsy.

Parkinson Bros.

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
9.9. klo 18
Parkinson Bros. tarkastelee Parkinsonia vedet silmissä,
naurun ja kyynelten läpi, itseironiaa väheksymättä. Kolmen
Parkinsonia sairastavan miehen muodostama Stand Up
-ryhmän esitysten tavoitteena on lisätä yleisön tietoisuutta
Parkinsonista myönteisesti ja mieleenpainuvasti. Ohjelmaan
kuuluu myös Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden
puheen vuoro ja improvisaatiosta innostuneen musiikin
tohtorin, pianisti Teemu Kiteen esitys. Vapaa pääsy.

Pyhät puhaltimet ja perkussiot
-keskustelutilaisuus

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
11.9. klo 13
Jazzpastori Markku Salon juontama keskustelutilaisuus
musiikin hengellisyyden monikulttuurisista tekijöistä. Keskustelijat nähdään Simo Laihonen, Dimitri Grechi Espinosa (IT),
sekä Juhani Aaltonen. Vapaa pääsy.

Jazzin legendat: Dave Brubeck

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
23.9. klo 18
Jazzpastori Markku Salon Jazzin legendat herää henkiin
-sarja jatkuu. Sarjan neljännessä osassa valotetaan pianisti,
säveltäjä ja yhtyeenjohtaja Dave Brubeckin (1920–2012)
elämää ja monipuolista tuotantoa. Brubeckin tuotantoa
tulkitsevat saksofonisti Mikko Innanen, pianisti Seppo Kantonen ja kontrabasisti Eero Tikkanen.

Petri Kumela ja Vesa Vierikko:
Harmo ja minä

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
28.10. klo 18
Klassisen kitaran taituri Petri Kumelan ja näyttelijälegenda
Vesa Vierikon upean kaunis ja herkkä näyttämöteos pohjautuu espanjalaisen Nobel-kirjailija Juan Ràmon Jiménezin
ihmisyyttä, elämää ja luontoa rakastavan runolliseen proosaan ”Platero y yo”. Liput: 15 €, www.lippu.fi
Kulttuuri
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Etsivät nuorisotyöntekijät: etsivat@kerava.fi

Nuorisopalvelut
– Toimintaa, tekemistä ja tukea, arjessa ja vapaa-aikana

Etsivä nuorisotyö on laaja-alaista nuorisotyötä,
jonka tavoitteena on tavoittaa ne 16–28-vuotiaat
keravalaiset nuoret, jotka ovat koulutuksen tai
työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön pariin joko ohjataan tai hakeudutaan ja se
on yhtä aikaa sekä ennaltaehkäisevää palvelua,
että vahvaa tukea tarvitsevien nuorten palvelua.
Jokaisen asiakkaaksi tulevan nuoren yksilölliset tarpeet huomioidaan ja etsivä nuorisotyöntekijä ohjaa
asiakkaansa juuri heidän tarvitsemiensa palvelui-
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Nuorisopalvelut

Keravanetsivat

Niko Isokoski
040 318 2853
niko.isokoski@kerava.fi
Keravan Etsivä Nuorisotyö Niko

Lotta Vainiola
040 318 4298
lotta.vainiola@kerava.fi
Keravan Etsivä Nuorisotyö Lotta

KeravanEtsivä Niko #6538

KeravanEtsivä Lotta #6849

Peppi Turunen
040 318 3068
peppi.turunen@kerava.fi
Keravan Etsivä Nuorisotyö Peppi

Marjo Osipov
040 318 4072
marjo.osipov@kerava.fi
Keravan Etsivä Nuorisotyö Marjo

KeravanEtsivä Peppi #6288

KeravanEtsivä Marjo #8200

Jos et tiedä mistä aloittaa,
aloita Ohjaamosta!

den pariin. Etsivä nuorisotyö on
yksi erityisnuorisotyön muoto ja
sen toteuttaminen perustuu nuorisolakiin (1285/2016). Etsivä
nuorisotyö on aina maksutonta ja
nuorelle täysin vapaaehtoista.

Ohjaamo on tieto-, neuvonta- ja ohjauspaikka
kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi opiskelu-,
työ-, raha- ja asuntoasioissa sekä hyvinvointiin
liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamon kautta tavoitat
esimerkiksi te-asiantuntijan, etsivät nuorisotyöntekijät, KuNan asumisohjaajan, sosiaaliohjaan, Kelan,
Wörtti-hankkeen asumisohjaajan ja sekä nuorten
työpaja Jengan yksilövalmentajan. Myös ammatinvalintapsykologille on mahdollista varata aika
Ohjaamosta. Kaikki siis yhdestä paikasta!

Etsivä nuorisotyö yhdistää erilaisia palveluita
tarjoavia viranomaistahoja ja muita yhteistyökumppaneita nuorten tarpeita täyttäväksi verkostoksi
auttaen nuoria saamaan niitä palveluita, joita hän
tarvitsee ja haluaa.

Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi
Ohjaamossa voi osallistua erilaisiin ryhmiin ja
tapahtumiin. Esimerkiksi CV-pajassa hiotaan CV
timanttiseen kuntoon työnhakua varten ja Työnantajatreffeillä tutustutaan eri työnantajiin ja työn-

Etsivä nuorisotyö yhdistää ammattilaisia
nuorten tarpeiden mukaan

Keravan Etsivä Nuorisotyö

paikkoihin. Asiantuntijavierailuilla kuullaan mm.
hyvinvointiin ja talouteen liittyvistä aiheista. Seuraa
ilmoittelua Ohjaamon nettisivuilta ja somesta!
Ohjaamon löydät osoitteesta Kauppakaari 11,
katutaso. Ovet ovat avoinna ilman ajanvarausta
ma–pe klo 12–16. Tieto- ja neuvontatyöntekijän
tavoittaa numerosta 040 318 4169 ja sähköpostilla
osoitteesta ohjaamo@kerava.fi.
Sometilit löytyvät näin:
ohjaamokerava
Ohjaamo Kerava
ohjaamo_kerava
Nuorisopalvelut
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Alueellinen nuorisotyö on ammattimaista
aikuisuutta lähellä nuoria
Nuorisotilat Ahjon kylätalossa, Sampolassa (Tunneli) ja Saviolla (Elzu) tarjoavat monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 3–6-luokkalaisille
sekä nuorille kolmestatoista ikävuodesta eteenpäin.

nuorisotyö Kerbiili kohtaa nuoria Päivölänlaakson-,
Kalevan ja Killan kouluilla. Kerbiiliin voi törmätä
myös muualla, mm. erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Tunnelissa pelataan pingistä ja biljardia, lautapelejä ja pelikonsoleita, mitellä lyöntivoimaa
lyöntikoneeseen tai vaan oleskella kavereiden
kanssa. Tunnelissa järjestetään leffailtoja, erilaisia
konsertteja ja muita tilaisuuksia sekä mitä milloinkin
mieleen juolahtaa. Lisäksi järjestetään diskoja,
hohtobileitä ja erilaisia teemallisia tapahtumia
sekä pajoja. Ahjon nuorisotilassa voit mm. pelailla
biljardia, pingistä, pleikkaria, subsocceria, lautapelejä, heitellä elektronista tikkaa tai ihan vaan
oleskella kavereiden kanssa.

Kaikesta toiminnasta vastaavat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta rakentuu lasten ja nuorten omien
toiveiden ympärille.

Elzussa pelataan biljarditurnauksia, kokkaillaan,
katsotaan elokuvia ja vietetään aikaa ystävien
kanssa. Lisäksi tilalla on avointa pelillistä kasvatustoimintaa se säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät
ja eSport peliryhmät, joissa pelataan esimerkiksi
Overwatchia, MOBA ja CS:GO -pelejä. Varhaisnuorten kerhotoimintaa tarjotaan 3–6-luokkalaisille ja iltaisin ovet aukeavat 13+ -vuotiaille. Liikkuva

Keravan nuorisopalveluiden Discord-kanavalla
nuorilla on mahdollisuus teksti- tai puhemuotoiseen jutusteluun ohjaajien ja kavereiden kanssa,
pelikavereiden etsimiseen, osallistumaan erilaisiin
kisailuihin ja visaluihin, tekemään omaa striimiä
tai osallistumaan muuten striimaustoimintaan ja
toiminnan kehittämisen ja vapaaseen ideointiin.
Palvelimelle löydät linkillä: discord.gg/aaGAfCm
Sosiaalisessa mediassa löydät meidät:
keravannuorisopalvelut
Keravan Nuorisopalvelut
keravannuorisop

Ahjon kylätalo

Elzu

Kerbiili

Tunneli

ma klo 15.00–17.00
3–6-luokkalaiset

ma klo 15.00–17.00
3–6-luokkalaiset

ti klo 14.00–16.30
Kalevan koulu

ke klo 15.00–17.00
3–6-luokkalaiset

ma klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat

ma klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat

ke klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat

ke klo 15.00–17.00
3–6-luokkalaiset

ti klo 15.00-17.00
3–6-luokkalaiset

ke klo 14.00–16.30
Päivölänlaakson
koulu

ke klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat

ti klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat

pe klo 16.00–18.00
3–6-luokkalaiset

ke klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat

pe klo 17.00–23.00
13–17-vuotiaat

pe klo 18.00–22.00
13–17-vuotiaat

su klo 16.00–20.00
13–17-vuotiaat

la klo 18.00–22.00
13–17-vuotiaat

to klo 14.00–16.30
Killan koulu

Kohdennettu nuorisotyö
täydentää avointa
tilatoimintaa

Lähetä meille postia!

Kohdennettu nuorisotyö on lasten, nuorten ja
heidän perheidensä tueksi tarkoitettua työtä, jota
Keravalla toteutetaan kouluilla, nuorisotiloilla,
nuorten suosimilla vapaa-ajanviettopaikoilla sekä
yhteistyötahojen kanssa. Toimintamuotoja ovat
yksilö- ja pienryhmätyöskentely ja kouluyhteistyö. Tiivistä yhteistyötä tehdään Nuorten Kulman,
oppilashuollon, lastensuojelun, naapurikuntien
ja kolmannen sektorin kanssa. Kouluyhteistyötä
toteutetaan monipuolisesti oppilaiden ja koulujen
tarpeet huomioiden. Nuorisotyöntekijät kohtaavat
käytännössä kaikki keravalaiset nuoret mm. yläkoulujen ryhmäyttämispäivissä.

ohjaamo@kerava.fi

nuoriso@kerava.fi
etsivat@kerava.fi
jalkautuvat@kerava.fi
elzu@kerava.fi
kerbiili@kerava.fi
tunneli@kerava.fi
ahjo@kerava.fi
Keravan Nuorisopalvelut
Kauppakaari 11
04200 Kerava
Nuorisopalveluiden tarkat yhteystiedot osoitteessa
www.keravannuorisopalvelut.fi/yhteystiedot

Jalkautuva nuorisotyö
kohtaa nuoret heidän
omassa ympäristössään
Jalkautuva nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka
tarkoituksena on tavoittaa nuoria siellä missä
he liikkuvat. Nuoret kohdataan heidän omassa
ympäristössään ja ohjataan tarvittaessa erilaisten
tukipalveluiden piiriin. Jalkautuvaa nuorisotyötä
toteutetaan pareittain ja sitä voidaan toteuttaa
myös yhteistyössä naapurikuntien nuorisopalveluiden kanssa. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään
keskiviikosta lauantaihin, painottaen juhlapyhien
aattoja ja nuorille merkittäviin päiviin, kuten koulujen päättymispäiviin.

keravannuorisopalvelut.fi

to klo 15.00–17.00
3–6-luokkalaiset
to klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat

su klo 17.00–21.00
13–17-vuotiaat
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Ilmoittautuminen kursseille (Opisto ja Liikuntapalvelu)
alkaa 10.8.2021 klo 12.00 LIIKUNTA
11.8.2021 klo 12.00 MUUT KURSSIT

Syksy 2021

Ilmoittautuminen

Verkossa
opistopalvelut.fi/kerava

2. Kurssimaksun voi maksaa verkossa
heti ilmoittautumisen yhteydessä
vain seuraavilla virike-etuuksilla
• ePassi Liikunta & Kulttuuri
• Smartum-saldo
HUOM! Virikemaksut palautetaan
lahjakorttina eikä niistä voi saada rahan
palautusta.
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Ilmoittautuminen: Opisto & Liikuntapalvelu

Opisto tarjoaa myös kursseja, joissa opintosetelialennus on jo huomioitu kurssin hinnassa.
Alennuksen saavat kaikki ao. kurssille osallistuvat.
Muita alennuksia kurssiin ei myönnetä. Huom.
Liikuntapalvelun kursseista ei voi saada alennusta.

Vakuutukset

Keravan kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka
kattaa mahdolliset tapaturmat kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman sattuessa hakeudu
hoitoon vuorokauden sisällä. Säilytä mahdolliset
maksukuitit. Ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä
Opiston toimistoon.

Maksaminen ja maksutavat
1. Kurssi maksetaan laskulla
Saat laskun kotiin kurssin alettua.
• Kurssin laskun voi maksaa eräpäivään
mennessä verkkopankissa.
• Kurssin laskun voi maksaa myös Asiointipisteessä seuraavilla maksuvälineillä
• Käteinen tai pankkikortti
• Liikunta-ja kulttuuriseteli
• TYKY-kuntoseteli
• SmartumPay (Asiointipisteessä)
• Edenred Ticket Mind&Body® ja
Ticket Duo® -kortit
• Virikeseteli

Keravan Opisto myöntää Opetushallitukselta
saamansa opintosetelikiintiön puitteissa alennuksia:
työttömät, pieneläkeläiset (alle 1500 €/kk brutto),
maahanmuuttajat, henkilöt, joilla on oppimisvaikeus. Alennus on enintään 20 €/hlö/lukukausi.
Alennuksen saa yhdelle kurssille/lukukausi.
Huom. Alennusoikeus on käytävä todistamassa ennen kurssin alkua Sampolan
Asiointipisteessä. Jos kurssimaksu on jo
laskutettu, alennusta ei enää myönnetä.

Ilmoittautuminen
• Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.
• Ilmoittautuminen on sitova.
• Ilmoittautumisvahvistus tulee sähköpostiin.
• Yhteystiedot ja henkilötunnus tarvitaan maksuliikennettä,
vakuutusta, virallisia tilastoja ja yhteydenpitoa varten.
• Alle 18 v. tulee ilmoittaa myös huoltajan yhteystiedot.
• Vammaisen avustajalta ei peritä maksua.
• Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen.
• Mikäli kurssi peruuntuu, siitä ilmoitetaan tekstiviestillä noin
viikkoa ennen kurssin suunniteltua alkua.
• Kurssimuutoksista tiedotetaan tekstiviestillä.

Alennukset

Ohjeita epidemian varalle
Kasvotusten
Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs.
10.8. klo 12–17.30 ja 11.8. klo 12–17.30
muutoin normaalit aukioloajat.
Poikkeukset:
kerava.fi/palvelut/asiointipiste

Puhelimella
p. 09 2949 2352
10.8. klo 12–17 ja 11.8. klo 12–17
muutoin normaalit aukioloajat.
Katso s. 21.

Opisto ja Liikuntapalvelu toimivat poikkeustilanteesa viranomaisten ja Keravan kaupungin ohjeiden
mukaisesti. Ajantasaiset ohjeet löytyvät osoitteesta
opisto.kerava.fi ja kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu. Ohjeita saa myös Opiston toimistosta ja
kurssin aikana opettajalta.

Kurssit poikkeustilanteessa

Mikäli Opiston lähiopetus joudutaan keskeyttämään, kurssit jatkuvat pääsääntöisesti etäopetuksena. Kurssin luonteen vuoksi on myös mahdollista,
että etäopetusta ei voida järjestää. Etäopetuksena
jatkuvat kurssit on merkitty esitteessä -ikonilla.
Tieto on myös kurssikohtaisesti sivuillamme
opistopalvelut.fi/kerava. Voimme myös joutua
vaihtamaan kurssin ajankohtaa tai paikkaa. Näistä
muutoksista ilmoitamme opiskelijoillemme tekstiviestillä.
Kursseista, jotka lähiopetuksen estyessä toteutuvat
etäopetuksena, ei ole mahdollista saada hyvitystä.
Liikuntapalvelun toiminnasta poikkeustilanteen tullen tiedotetaan erikseen sivuilla kerava.fi/palvelut/
liikunta-ja-ulkoilu.

Peruuttaminen

Ilmoittautuminen kurssille tai luennolle on sitova.
Maksamatta jättäminen, kurssilta pois jääminen
tai huomautuslaskun maksamatta jättäminen ei ole
peruutus. Peruutusta ei voi tehdä kurssin opettajalle.
Huom! Avoimen yliopiston koulutuksissa on omat
peruutusehtonsa.
Kurssille osallistumisen peruminen viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkamista
• verkossa: opistopalvelut.fi/kerava (toimii vain,
jos olet ilmoittautunut verkossa): Avaa omat
tiedot -sivu ja täytä kurssinumero ja ilmoittautumistunnus saamastasi sähköpostista. Jos olet
maksanut kurssimaksusi virike-edulla ilmoittautumisen yhteydessä, ilmoita yhteystietosi Opiston
toimistoon lahjakortti -palautusta varten.
• sähköpostilla keravanopisto@kerava.fi
• puhelimitse 09 2949 2352
• kasvotusten Opiston toimistossa tai Asiointipisteessä aukioloaikoina (Kultasepänkatu 7).
Kurssille osallistumisen peruminen, kun
kurssin alkamiseen on alle 10 päivää
• Jos perut osallistumisesi kurssille ennen kurssin
alkamispäivää, maksettavaksesi jää 50 %
kurssin hinnasta.
• Jos perut osallistumisesi kurssille sen alkamispäivänä tai kurssin jo ollessa käynnissä, kurssimaksu on maksettava kokonaisuudessaan.
Kurssiperuutuksissa on oltava yhteydessä Opiston
toimistoon.
Viivästynyt kurssimaksu siirretään kaupungin
toimintaohjeiden mukaisesti perintätoimiston hoidettavaksi. Kurssimaksu on ulosottokelpoinen ilman
oikeuden päätöstä.
Sairaudesta johtuva peruutus on todistettava lääkärintodistuksella, jolloin kurssimaksu palautetaan
vähennettynä käyntimäärillä ja toimistokuluilla
10 €. Yksittäisiä sairaspoissaoloja ei ole tarpeen
ilmoittaa toimistoon.
Kurssin sekä yksittäisen kurssikerran
peruuttaminen järjestäjän taholta
Kurssi voidaan perua noin viikkoa ennen sen
alkamista, mikäli kurssilla ei ole tarpeeksi osallistujia. Kurssin yhtä (1) peruutettua kertaa ei
korvata ylimääräisellä kokoontumiskerralla pitkillä
kursseilla. Ohjatussa liikunnassa järjestetään
kauden lopussa korvaustunnit niillä kursseilla, joilla
on ollut kaksi tai useampi peruutus kauden aikana.
Korvaustunneista tiedotetaan erikseen. Jos kurssilta
jää pitämättä tai korvaamatta useampi kuin yksi
opetuskerta, palautetaan vain yli 10 euron suuruiset summat.

Ilmoittautuminen: Opisto & Liikuntapalvelu
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Keravan Opisto
Opisto on meille kaikille
Keravan Opisto on kaikille avoin oppilaitos, joka
tukee kaupunkilaisten hyvinvointia tarjoamalla
tilaisuuksia monipuoliseen sivistykselliseen ja harrastukselliseen kehittymiseen.
Haluatko oppia uutta, vahvistaa aiemmin opittua
tai syventää oppimaasi? Tarvitsetko rentoutusta,
virkistystä tai ajanvietettä? Kaipaatko sosiaalisia
kontakteja ja muiden seuraa? Kyllästyttääkö
kotisohva? Kannustaako ohjattu liikunta sinua
aktivoitumaan? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen
kyllä, on Opisto juuri sinua varten.
Tutkimusten (mm. Manninen 2015, 2018) mukaan
kansalaisopistossa opiskelu lisää hyvinvointia sekä
osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen kokemuksia,
vahvistaa opiskelijan toimijuutta ja aktiivista
kansalaisuutta. Kansalaisopistotoimintaan osallistuminen lisää myös työelämässä ja koulutuksessa
tarvittavaa osaamista ja valmiuksia, kohottaa
opiskeluhalukkuutta sekä parantaa työtehokkuutta
ja uravaihtoehtoja.

Ilmoittautuminen kursseille
Opiston ja Liikuntapalvelun kurssit
10.8.2021 alkaen klo 12.00 Liikunta
11.8.2021 alkaen klo 12.00 Muut kurssit
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Asiointipiste,
Kultasepänkatu 7
Tarkemmat ilmoittautumis- ja
maksamisohjeet, alennukset ja
peruutusehdot s. 16–17.
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Samansuuntaisia ovat myös Opiston kevään
2021 asiakkuustyytyväisyyskyselyyn vastanneiden
kokemukset. Vastanneista valtaosa koki, että
osallistuminen kursseille vaikutti hyvin myönteisesti
omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kursseille osallistumista pidettiin myös palkitsevana ja
hyödyllisenä.
Keravan Opiston kursseilla opettaa ja ohjaa
vuosittain noin 170 eri alojen asiantuntijaa, jotka
jakavat omaa osaamistaan. Heidän kanssaan me
– Opiston vakinainen väki, odotamme innokkaasti
uuden kauden alkua ja mahdollisuutta toteuttaa
turvallisesti myös lähiopetusta.
Katse tulevaan!
Anne Hosio-Paloposki
rehtori
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Opiston yhteystiedot,
henkilöstö ja vastuualueet....................................... 21
Opiskelusta ja Opistosta.........................................23
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Avoin yliopisto, yhteiskunta, luonto,
hyvinvointi & tietotekniikka......................................34
Kielet.........................................................................42
Taide.........................................................................52
Kädentaidot..............................................................62
Liikunta...................................................................... 74

Opiston yhteystiedot,
henkilöstö ja vastuualueet
Opiston toimisto
Kultasepänkatu 7 (1. krs), 04250 Kerava
p. 09 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
opisto.kerava.fi
Toimiston aukioloajat: ma-to klo 12−15
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi

Opintosihteeri
Miia Stellberg, merkonomi, KK
Asiakaspalvelu ja kurssihallinnointi
040 318 2564

Koulutussuunnittelija
Katri Liikonen, FM, AmO
Liikunta ja tanssi
040 318 2877

Hallinto- ja taloussihteeri
Sirpa Kiuru, yo-merkonomi
Asiakaspalvelu ja taloushallinto
040 318 2438

Suunnittelija-koordinaattori
Leena Huovinen, KM, AmO
Avoin yo, yhteiskunta, hyvinvointi,
luonto ja tietotekniikka
040 318 2471

Rehtori
Anne Hosio-Paloposki, KM, FT
Opiston hallinto ja kehittäminen
040 318 2898
Apulaisrehtori,
päätoiminen taideopettaja
Teija Leppänen-Happo, TaM
Taideaineet: musiikki, kirjallisuus,
kuvataide, valokuvaus,
taiteen perusopetus
040 318 2437
Taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aune Soppela, KtyO, KM
Taitoaineet: ompelu, lankatyöt,
erikoistekniikat, puu- ja metallityöt,
kotitalous
040 318 2850
Kielten suunnittelijaopettaja vs.
Katja Asikainen, FM
Kielet
040 318 2876

Kudonnanohjaaja
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Kudontakurssit
040 318 4418

Asiointipiste
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs
Ilmoittautuminen ja kurssimaksut
- myös liikunta- ja kulttuurisetelimaksut
Aukioloajat: ma−to klo 8−17.30, pe klo 8−12
Poikkeukset: kerava.fi/palvelut/asiointipiste

Seuraa meitä
keravan.opisto
tinyurl.com/tilaakeravankuukausikirje

Opisto
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Opiskelusta
ja Opistosta

Keravan Opisto
in brief

Syyslukukausi: Opiston ja liikuntapalvelun kurssit alkavat viikoilla 34–36. Opetusta ei ole viikolla
42 (18.10.–24.10.) eikä itsenäisyyspäivänä 6.12. ja
joululomalla (24.12.–31.12.)

Kerava Adult Education Center offers high
quality courses and lectures for people in and
around Kerava. The courses are open for anyone,
regardless of educational background or
profession. Topics of courses vary from languages,
information technology, handicrafts, arts, to
exercise and dance. Courses can be found on
Internet at opistopalvelut.fi/kerava.

Kurssin kesto on ilmoitettu pääsääntöisesti oppitunteina (1t = 45 min).
Kurssit on tarkoitettu pääsääntöisesti 16 vuotta
täyttäneille. Lapsille ja nuorille on erikseen omia
kursseja. Aikuinen-lapsi -kurssit on tarkoitettu
vanhemmalle yhden lapsen kanssa, ellei muuta
mainita.
Opiskeluoikeus on määräaikaan mennessä
ilmoittautuneella ja kurssimaksunsa maksaneella.
Saat pyydettäessä opiskelutodistuksen, joka maksaa 10 €.
Kurssimateriaalit opiskelija hankkii itse. Kurssitekstissä on erikseen mainittu, jos materiaalit sisältyvät kurssimaksuun tai jos ne voi hankkia opettajalta.
Palautetta voi antaa nettisivujen palautelomakkeen kautta, suoraan opettajalle tai Opiston toimistoon/henkilökunnalle. Sähköisiä palautekyselyjä
tehdään välillä kurssikohtaisesti. Otamme myös
vastaan toiveita uusista kursseista ja/tai luennoista.
Tilauskoulutuksia voidaan järjestää yhteisöille
ja yrityksille. Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä
tilaajan kanssa.
Kiinnostaako aikuisten opettaminen?
Etsimme jatkuvasti eri alojen ammattilaisia opettamaan, kouluttamaan ja luennoimaan. Ota yhteys
ainealueen vastuuhenkilöön.
Vakuutukset ks. s. 17
Opetuspaikat ks. s. 18–19
Opisto pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin. Opisto ei vastaa muutosten aiheuttamista
mahdollisista haitoista.

22

Opisto

The purpose of Finnish adult education centres is
to provide education and training opportunities
that promote social cohesion, equality and active
citizenship in keeping with the life-long learning
concept.
Enrollment for autumn semester 2021:
Exercise: Tue 10th August starting at
12 am. Other courses: Wed 11th August
starting at 12 am.
• Online: opistopalvelut.fi/kerava
• By phone: 09 2949 2352
• Face to face: Sampolankatu 7 (Asiointipiste)
Cancellation terms:
• Cancellation 10 days before the course starts:
free of charge.
• Cancellation less than 10 days before the
course starts: 50 % course fee has to be paid.
• Cancellation when the course has started: full
course fee has to be paid.
Course fees and discounts:
The course fees vary, depending on the length of
the course and other course costs.
You can get a 20 € discount/person/semester, if
you are:
• unemployed
• retired (under 1500 €/month, gross)
• immigrant (discount included in Finnish
language courses)
• a person with learning disability
Note! You can only get a discount for one course
per semester. After enrollment, visit the Keravan
Opisto office or Asiointipiste to prove that you are
entitled to get the discount. In the case we have
already sent the invoice, discount is not available.

Opisto
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Yhteiskunta ja tietotekniikka
130108 Sukututkimuksen
jatko -verkkokurssi (8x2t)

pe 18–19.30 | 15.10.–3.12.
Kari-Matti Piilahti, 36 €
Uusi! Tule syventämään tietojasi sukututkimusaineistoista. Kurssi on jatkoa sukututkimuksen
peruskurssille. Aineistona mm. henki- ja maakirjat,
tuomiokirjat ja kartat. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Teams/Jitsi. Ei kokoontumista 26.11.

Ilmoittautuminen
alkaa 11.8.
klo 12.00

Etäopetus

Verkkokurssit ja verkkoluennot
Etäopetus on verkon välityksellä reaaliaikaisesti tai
eriaikaisesti järjestettyä opetusta. Joitain kursseja
voit tehdä samanaikaisesti ryhmän kanssa ja joitain
itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

Verkko-oppimisympäristöinä voi toimia esimerkiksi
Teams, Zoom, Peda.net, Jitsi, Facebook, Chamilo
tai omaan aikaan käytettävät YouTube-videotallenteet.

Etäoppija tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen,
jossa on selain ja nettiyhteys. Tarjolla on syksyllä
monia verkkokursseja ja verkkoluentoja monipuolisesti eri aihealueista.

Ilmoittautumismahdollisuus verkkokursseille sulkeutuu 2 vuorokautta ennen kurssin alkua. Opettaja
lähettää sen jälkeen osallistumislinkin ja lisätietoa
sähköpostitse ja tekstiviestitse.

140060 Neuropsykiatrinen tietopaketti
-verkkokurssi (5x3t)

ma 17.30–20 | 25.10.–22.11.
kokemusasiantuntija Monika Matthes, 34 €
Uusi! Kurssi on perustietopaketti yleisimmistä
nepsyhäiriöistä kuten adhd, autismikirjo ja si-häriö.
Teemoina mm. lapsen kohtaaminen, stressi ja kuormitus, sosiaaliset taidot, toiminnanohjaus. Kurssi on
tarkoitettu lasten tai nuorten kanssa töitä tekeville
ammattilaisille, läheisille ja aiheesta kiinnostuneille.
Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

130050 Miksi yhdistyksen
kannattaa mennä
someen -verkkokurssi (2t)

ma 18–19.30 | 13.9.
toiminnanjohtaja Saana Sandholm, 0 €
Uusi! Tule kuulemaan miten voit hyödyntää Facebookia, Twitteriä ja Instagrammia yhdistyksen viestinnässä. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.
Kouluttajana Saana Sandholm Keski-Uudenmaan
Yhdistysverkosto ry:stä.

130052 Miten rakennat
yhdistyksesi brändiä
-verkkokurssi (2t)
Sisällys:
Yhteiskunta ja tietotekniikka.....................................25
Hyvinvointi ja liikunta...............................................26
Kielet.........................................................................28
Taide ja musiikki.......................................................30
Kädentaidot..............................................................32
Verkkoluennot..........................................................32
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Etäopetuksen muistilista:
• Etsi itsellesi rauhallinen paikka.
• Jos käytät ensimmäistä kertaa uutta
verkko-oppimisalustaa, kirjaudu sisään
ajoissa.
• Sulje ylimääräiset ohjelmat.
• Muista myös virtajohto, kuulokkeet ja
muistiinpanovälineet.

ma 18–19.30 | 20.9.
toiminnanjohtaja Saana Sandholm, 0 €
Uusi! Kurssilla pohditaan, millaisena yhdistyksesi
näyttäytyy muille, ja miten voit tuoda toimintaanne
parhaiten esiin. Kouluttajana Eero Väisänen /Siskot
ja Simot sekä Saana Sandholm/ Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

130064 Brändää itsesi
somessa -verkkokurssi
(3x2t)

ke 18–19.30 | 27.10.–10.11.
Sofia Kasari, 14 €
Uusi! Tällä kurssilla luodaan itselle sosiaalisen
median henkilöbrändi. Suunnittelemme someidentiteetin ja opettelemme luomaan sen mukaista
sisältöä Facebookiin, Instagramiin ja LinkedIniin.
Tutustumme somealustojen toimintoihin, kokeilemme
helppoa kuvanmuokkausta, perehdymme somevuorovaikutuksen perusteisiin sekä opettelemme
rakentamaan verkostoa. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

340164 Android perusteet
-verkkokurssi (4x3t)

ti 18–20.15 | 14.9.–5.10.
TM Taila Granlund, 18 €
Tälle verkkokurssille osallistuaksesi sinulla pitää olla
tietokone/tabletti sekä Android puhelin. Opetus
etenee hitaasti ja käytännönläheisesti. Aiheina.
mm. puhelimen asetukset, tilit, perusohjelmat,
Play-kauppa, ohjelmien asennus ja tietoturva. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi. Hinnasta
vähennetty 20 € opintosetelialennus.

340168 Android jatko
-verkkokurssi (3x3t)

ti 18–20 | 26.10.–9.11.
TM Taila Granlund, 14 €
Tälle verkkokurssille osallistuaksesi sinulla pitää olla
tietokone/tabletti sekä Android-puhelin. Opetus
etenee hitaasti ja käytännönläheisesti. Aiheina.
mm. puhelimen asetukset, tilit, perusohjelmat,
Play-kauppa, ohjelmien asennus ja tietoturva. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi. Hinnasta
vähennetty 20 € opintosetelialennus.
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Hyvinvointi ja liikunta
140024 Hyvinvointi
valmennus-verkkokurssi
(10x60min)

to 18–19 | 16.9.–25.11.
yhteisöpedagogi Sanna Erdogan, 90 €
Uusi! Tältä verkkokurssilta saat virikkeitä, tietoa ja
tukea oman hyvinvointisi edistämiseen. Aiheina
mm. arjen aktivointi, ravinto, liikunta ja palautuminen. Sopii täysi-ikäisille, jotka ovat valmiita tarkastelemaan elämäntapojaan ja panostamaan omaan
hyvinvointiinsa. Kymmenen viikon valmennus
koostuu vuoroviikoin järjestettävistä verkko-ryhmätapaamisista ja itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.
Toteutetaan yhteistyössä ESLU ry:n kanssa. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

140054 Mindfulnessverkkokurssi (4x2t)

ma 17.30–19 | 1.–22.11.
joogaohjaaja Jonna Huttunen, 26 €
Mindfulness eli hyväksyvä, tietoinen läsnäolo
on taito keskittää arvostelematon huomio tähän
hetkeen. Sen avulla opitaan kohtaamaan niin
miellyttävät kuin epämiellyttävätkin tapahtumat
elämässä. Tällä verkkokurssilla opitaan mindfulnessin keskeisisiä periaatteita ja tehdään harjoituksia
verkon välityksellä. Varaa itsellesi kurssin ajaksi
rauhallinen tila, joogamatto ja muistiinpanovälineet. Verkko-oppimisympäristönä toimii Zoom.
Ei tallennetta.

140056 Johdatus
meditaatioon
-verkkokurssi (5x1t)

13.9.–11.10.
joogaohjaaja Sanna Höhnle, 16 €
Uusi! Tämä itseopiskeluverkkokurssi johdattaa
sinut meditaation äärelle ja auttaa sinut oman
meditaatiosi alkuun. Selvitämme,
mitä on meditaatio, saat tietoa
meditaation hyödyistä ja
pääset harjoittelemaan
meditaatiota erilaisin
meditaatiotekniikoin.
Saat viikoittain uuden
meditaatiovideolinkin
sähköpostitse. Videot ovat
käytössäsi kurssin ajan.
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140058 Puhu kehollesi
-verkkokurssi (7x2t)

la 10–11.30 | 25.9.–13.11.
meditaatio-ohjaaja Ilona Arosalo-Järvinen,
38 €
Uusi! Tämän meditaatioverkkokurssin avulla
ystävystyt kehon, tunteiden ja mielen kanssa. Ohjauksessa syvennetään rentoutumista, jolloin omat
alitajuntaiset voimavarasi pääsevät työstämään
aihetta. Saat voimakkaan kokemuksen sisäisestä
auringostasi. Rentoudut ja virkistyt. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi. Ei tallennetta.

840104 Core kuntoon
-verkkokurssi (4x45min)

4.–25.10.
joogaohjaaja Sanna Höhnle, 14 €
Kurssilla vahvistetaan kehon syviä lihaksia sekä
kehitetään voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja
tasapainoa. Harjoitukset auttavat myös löytämään
syvän hengityksen liikkeiden tueksi. Selkävaivat ja
pinnallisten lihasten kireydet usein helpottavat, kun
core on kunnossa. Saat viikoittain uuden videolinkin sähköpostitse. Video on käytössäsi viikon ajan.

840118 Kahvakuulan
verkkokurssi (6x60min)

6.9.–11.10.
ohjaaja Sanna Erdogan, 28 €
Uusi! Kurssilla tehdään vaihtelevasti koko kehoa
ja eri lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä. Tarvitset
osallistumiseen kahvakuulan, jumppa-alustan, vesipullon ja pienen liikkumatilan. Tunnin tehokkuutta
voi säädellä kahvakuulan painon ja suoritusintensiteetin mukaan. Saat viikoittain uuden videolinkin
sähköpostitse. Video on käytössäsi viikon ajan.

840172 Niska-selkä
-verkkokurssi (4x45min)

1.–22.11.
joogaohjaaja Sanna Höhnle, 14 €
Kurssilla vahvistetaan niska-hartia-selkä -aluetta
sekä keskivartalon syviä tukilihaksia. Tunnit
sisältävät myös selkärangan liikkuvuutta lisääviä
liikkeitä, kireiden lihasten rentoutusta, sekä ryhdin
ja asennon hallintaa. Jumitukset väistyvät ja keho
sekä mieli rentoutuvat. Sopii kaikille niska-hartia-selkävaivoista kärsiville ja toimii myös ennaltaehkäisevästi. Saat viikoittain uuden videolinkin
sähköpostitse. Video on käytössäsi viikon ajan.

840520 Itämaisen tanssin
verkkokurssi (2x90min)

la & su 11.30–13.30 | 21.–22.8.
tanssitaiteilija Leena Kallio, 22 €
Uusi! Kurssilla tutustutaan Egyptin monipuoliseen
tanssiperinteeseen: eri alueiden erityispiirteisiin
sekä näitä yhdistäviin peruspiirteisiin. Kurssin aikana tehdään yhteinen ”tanssimatka”, verkkoyhteyden välityksellä tanssien. Etäopetus mahdollistaa
myös monipuolisen videomateriaalin hyödyntämisen. Verkko-oppimisympäristönä toimii Zoom.
Ei tallennetta.

840718 Hathajoogan
verkkokurssi (6x75min)

ma 18–19.15 | 6.9.–11.10.
joogaohjaaja Eija Laitinen, 35 €
Sisältää yksinkertaisia, oman kehon edellytysten
mukaan tehtäviä hathajoogan liikeharjoituksia,
hiljentymistä ja rentoutumista. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin jooganneille. Varaa tunnille
joogamatto ja lämmin, rento asu. Varaa tunnille
joogamatto. Verkko-oppimisympäristönä toimii
Teams/Jitsi. Ei tallennetta.

840722 Joogaa kotona
-verkkokurssi (6x90min)

to 10–11.30 | 4.11.–9.12.
joogaohjaaja Jonna Huttunen, 42 €
Hyvän olon verkkojoogatunti, joka antaa päivääsi
virkistystä ja rentoutusta. Tunnilla tehdään virtaavia,
pehmeitä ja kehoa avaavia harjoituksia sekä
rentoudutaan pitkäkestoisten yinjooga-venyttelyjen
avulla. Tunti antaa voimaa ja notkeutta, rauhoittaa
kehoa ja mieltä, tyynnyttää hermostoa ja opettaa
hyväksyvää läsnäolon taitoa. Varaa tunnille joogamatto. Verkko-oppimisympäristönä toimii Zoom.
Ei tallennetta.

840728 Kundaliinijoogan
verkkokurssi (9x90min)

ke 18–19.30 | 15.9.–17.11.
ohjaaja Mari Vainio, 63 €
Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa, joka vahvistaa kehoa, rauhoittaa mieltä, lisää elinvoimaa
ja kasvattaa kykyä asettua tähän hetkeen. Tunnit
koostuvat alkuvirittäytymisestä, lämmittelevistä
liikkeistä, harjoitussarjasta, rentoutuksesta ja loppumeditaatiosta. Tarvitset tunnille joustavat vaatteet,
joogamaton, tyynyn ja viltin. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi. Ei tallennetta.

840756 Pilates alkeet/
alkeisjatko -verkkokurssi
(7x70min)

ma 17.30–18.40 | 30.8.–11.10.
TansM Linda Martikainen, 45 €
Uusi! Pilates on kehonhallintamenetelmä, jolla vahvistetaan keskivartalon syviä tukilihaksia, kehitetään
hengitystekniikkaa ja harjoitellaan ergonomista
kehonkäyttöä. Pilatesharjoittelu rauhoittaa mieltä
sekä kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja
tasapainoa. Kurssin alussa kerrataan pilateksen
alkeet. Sopii sekä aloittelijoille että jonkin aikaa
lajia harrastaneille. Varaa tunnille jumppamatto.
Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.
Ei tallennetta.

840774 Pilates jatko
-verkkokurssi (7x70min)

ma 18.45–19.55 | 30.8.–11.10.
TansM Linda Martikainen, 45 €
Uusi! Sopii pilatesta pidempään harrastaneille.
Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi. Ei
tallennetta.

840924 Kehonhuollon
verkkokurssi (6x60min)

25.10.–29.11.
ohjaaja Sanna Erdogan, 28 €
Tunneilla yhdistetään kehoa avaavia dynaamisia
liikkeitä ja pidempikestoisia venytyksiä. Tuntien
painopistealueet vaihtelevat. Varaa tunnille
jumppamatto, joustavat vaatteet ja vesipullo. Saat
viikoittain uuden videolinkin sähköpostitse. Video
on käytössäsi viikon ajan.

840926 Qigong ja
kiinalaiset terveysharjoitukset
-verkkokurssi (6x90min)

to 10–11.30 | 9.9.–14.10.
joogaohjaaja Jonna Huttunen, 42 €
Qigong on perinteikäs ja monimuotoinen terveysharjoitus. Tunti sisältää harjoituksia, joissa
mielen, hengityksen ja asennon avulla edistetään
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikkeet ovat pehmeitä, virtaavia ja kehoa avaavia. Varaa tunnille
jumppamatto ja viltti. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Zoom. Ei tallennetta.
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Kielet
120306 Englannin
peruskielioppi
-verkkokurssi (12x1t)

to 17–17.45 | 9.9.–2.12.
FM Maija Perä-Takala, 25 €
Uusi! Kielioppia käytäntö edellä: nykyaikamuotoja,
modaaliverbejä, imperfektiä, adjektiivin komparatiivin ja superlatiivin muotoja. Sopii kertaukseen
ja kurssin englannin alkeet rinnalle. Opettajan
materiaali. Taitotaso A1. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

120342 Learn new
words - Englannin
kielen sanastokurssi
-verkkokurssi (6x2t)

6.9.–11.10.
MA Maarit Pönkänen, 40 €
Uusi! Laajennat englannin kielen sanavarastoa,
opit rakentamaan sanoja ja saat vinkkejä sanaston
opiskeluun. Viikoittain opiskelet 10 uutta sanaa,
joista harjoitellaan kirjoitusasu ja ääntäminen. Kurssin aikana opit siis 50 vierasta sanaa! Kurssilla ei
ole verkkotapaamisia. Verkkomateriaali. Taitotaso
A2-B1. Verkko-oppimisympäristönä toimii Chamilo.

120344 Englannin yleistä
suullista kielitaitoa ja kuuntelua
-verkkokurssi (11x2t)

ke 15.9.–1.12.
MA Maarit Pönkänen, 65 €
Harjoittelet arkipäivän ja matkailun keskustelutilanteita sekä kehität kuuntelutaitoa. Aiheina
puhelimessa asiointi, varausten tekeminen, ravintolassa tilaaminen, ostokset ja lääkärissäkäynti. Ei
verkkotapaamisia. Taitotaso A2-B1. Verkko-oppimisympäristönä toimii Chamilo.

120366 Englannin työelämän
suullista kielitaitoa ja kuuntelua
-verkkokurssi (6x3t)

ti 7.9.–12.10.
MA Maarit Pönkänen, 55 €
Kaipaatko rohkeutta englannin käyttämiseen työelämän tilanteissa? Kurssilla harjoittelet työelämän
keskustelutilanteita kirjallisin ja suullisin harjoituksin
ja teet aiheisiin liittyviä kuuntelutehtäviä sekä kuulet
esimerkkeinä paljon käytettyjä ja yleisiä fraaseja.
Kurssilla ei ole verkkotapaamisia. Verkkomateriaali.
Taitotaso B1-B2. Verkko-oppimisympäristönä toimii
Chamilo.

120368 Englannin
keskitason kielioppia
-verkkokurssi (12x1t)

to 18–18.45 | 9.9.–2.12.
FM Maija Perä-Takala, 25 €
Uusi! Keskitason kielioppia käytäntö edellä: menneet ja tulevat aikamuodot, passiivi, modaali- ja
partikkeliverbit. Kurssi sopii myös muiden kurssien
rinnalle. Opettajan materiaali. Taitotaso B1. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

120132 Lue ja kirjoita suomeksi 1
-verkkokurssi (5x2t)

31.8.–28.9.
FM Katja Asikainen, 15 €
Luemme suomenkielisiä asiatekstejä ja keskustelemme niistä kirjoittaen keskustelupalstalla. Aiheina
opiskelussa ja työssä tarvittavat tekstit. Viikoittain
uusi tehtävä. Opettajan materiaali. Taitotaso A2B1. Hinnasta vähennetty 20 € opintosetelialennus.
Verkko-oppimisympäristönä toimii Peda.net.

120134 Lue ja kirjoita suomeksi 2
-verkkokurssi (5x2t)

26.10–23.11.
FM Katja Asikainen, 15 €
Jatkamme suomenkielisiin asiateksteihin perehtymistä ja keskustelemme niistä kirjoittaen keskustelupalstalla. Aiheet liittyvät opiskeluun ja työelämään.
Viikoittain uusi tehtävä. Opettajan materiaali.
Taitotaso A2-B1. Hinnasta vähennetty 20 € opintosetelialennus. Verkko-oppimisympäristönä toimii
Peda.net.
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120140 Suomen jatko
-verkkokurssi (12x2t)

129820 Japanin alkeet
-verkkokurssi (10x2t)

120706 Espanjan intensiivialkeet
-verkkokurssi (3x3t)

129830 Kiinan alkeisjatko
-verkkokurssi (12x2t)

120780 Espanjaa
musiikin, kirjallisuuden
ja elokuvien kautta
-verkkokurssi (10x2t)

129850 Kreikan
alkeita ja kulttuuria
-verkkokurssi (12x2t)

ma 18.30–20 | 6.9.–29.11.
FM Katja Asikainen, 25 €
Uusi! Jatkokurssilla opiskelemme suomen kieltä
monipuolisesti. Kieliopin ja sanaston lisäksi harjoittelemme kirjoittamista, lukemista ja puhekieltä ryhmän tarpeiden mukaan. Oppikirjana Oma suomi
2. Hinnasta vähennetty 20 € opintosetelialennus.
Taitotaso B1-B2. Verkkoympäristönä toimii Teams
ja Peda.net.

18.9.–2.10.
FM Hanna Puhakka, 20 €
Kurssilla opiskellaan tiiviissä tahdissa espanjan
perusteita ja opetellaan kertomaan itsestä sekä
ravintolassa ja kahvilassa asiointia. Materiaalina
e-Opin sähköinen espanjan oppikirja ¿Hablas
español? 1 ja opettajan materiaali. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

15.9.–24.11.
FM Hanna Puhakka, 40 €
Uusi! Kurssi sopii espanjan perusteet osaaville.
Opiskelemme kieltä espanjankielisen musiikin,
kirjallisuuden ja elokuvien kautta. Pääpaino on sanaston oppimisessa sekä kuullun- ja luetunymmärtämisen kehittämisessä. Itsenäisten tehtävien lisäksi
kurssilla harjoitellaan suullista kielitaitoa verkossa
kerran viikossa. Taitotaso B1. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams ja Peda.net.

120800 Italian alkeet
-verkkokurssi (12x2t)

ma 17–18.30 | 6.9.–29.11.
LM Simone Spaccatrosi, 45 €
Uusi! Ciao! Tule mukaan oppimaan italian alkeita
ja tutustumaan maan kulttuuriin italialaisen opettajan kanssa! Aloitamme alkeista ja harjoittelemme
lyhyitä keskusteluja, kielioppia ja hyödyllistä sanastoa. Oppikirjana: Bella Vista 1. Verkko-oppimisympäristönä toimii Zoom.

la 15.30–17 | 11.9.–27.11.
FM Sointu Huvinen, 40 €
Uusi! Tervetuloa opiskelemaan japania! Tällä
alkeiskurssilla opimme kertomaan itsestä ja omista
tekemisistä. Harjoittelemme myös lukemaan ja
kirjoittamaan japanilaisia tavuaakkosia. Kurssi sopii
sekä nuorille että aikuisille. Oppikirjana Michi - Tie
japanin kieleen. Verkko-oppimisympäristönä toimii
Teams.

ke 18.30–20 | 8.9.–1.12.
kouluttaja Janne Heikkinen, 45 €
Uusi! Tällä jatkokurssilla opimme asioimaan kaupassa ja ravintolassa sekä puhumaan harrastuksista. Tutustumme samalla myös kirjoitusmerkkeihin ja
Kiinan kulttuuriin. Oppikirjana Chi le ma? kappaleesta 7. Taitotaso A1. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Teams.

to 18–19.30 | 9.9.–2.12.
KM Katerina Tsalidi, 45 €
Uusi! Aloitamme kreikan alkeista ja opiskelemme aakkosia, arkipäivän viestintätilanteita sekä
kulttuuria. Opetuskielenä pääosin englanti ja suomi
tarvittaessa. Oppikirjana Oriste! Nykykreikan
alkeiskurssi ja lisänä opettajan materiaali. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

120872 Portugalin alkeet
-verkkokurssi (12x2t)

ti 19–20.30 | 7.9.–30.11.
FM Janne Löppönen, 45 €
Uusi! Opimme kielen perusrakenteita ja arkipäivän
tilanteissa puhumista. Alussa keskitymme erityisesti
ääntämiseen. Mukana sekä Portugalin että Brasilian portugalia. Oppikirjana Tudo bem 1. Portugalin
alkeiskurssi, kpl 1–4. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Zoom.
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Taide ja musiikki
130204 Töllö
tutuksi - Työkaluja
telkkarin katsomiseen
-verkkokurssi (4x2t)

ti 17.30–19 | 7.–28.9.
KM, draamapedagogi Laura Ala-Ruona, 19 €
Uusi! Kaikkihan telkkaria katsoo, mutta mitä me
katsomme ja miksi? Miksi ohjelmat kiehtovat, koukuttavat tai herättävät tunteita? Onko tosi-TV totta?
Ole oman elämäsi sohvaperuna, katso töllöä ja
jaa kokemuksesi. Kurssilla opitaan työkaluja, joiden
avulla syvennät katsomiskokemustasi. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

130206 Teatteri
tutuksi - Työkaluja
teatterin katsomiseen
-verkkokurssi (4x2t)

ti 17.30–19 | 9.–30.11.
KM, draamapedagogi Laura Ala-Ruona, 19 €
Uusi! Käyt ehkä paljon teatterissa ja haluat
ymmärtää lisää teatterin tyylilajeista? Miksi toiset
näytelmät vaikuttavat sinuun syvästi ja toiset saavat
hämmästymään? Mikä yhdistää kaikkia komedioita, tragedioita ja nykyteatteria? Kurssilla opitaan
työkaluja, joiden avulla teatteritaiteen ymmärtäminen monipuolistuu ja syvennät katsomiskokemustasi. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

110350 Värigrafiikkaa:
Suminagashi ja
PVC-grafiikka
-verkkokurssi (4x4t)

ke 17.30–20.45 | 8.–29.9.
TaM, taidegraafikko Hanna Holma, 41 €
Uusi! Marmorointia ja taidegrafiikkaa kotona!
Suminagashi - ”kelluva muste” - on japanilainen
marmorointimaalauksen muoto. PVC -grafiikka on
monipuolinen taidegrafiikan tekniikka. Opiskelija
hankkii itse materiaalit, ja niistä tulee lisäkustannuksia. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

30

Opisto | Etäopetus

110352 Värigrafiikkaa
kotona: Monotypia
ilman prässiä!
-verkkokurssi (3x4t)

ke 17.30–20.45 | 6.–27.10.
TaM, taidegraafikko Hanna Holma, 32 €
Uusi! Helppoa ja hauskaa grafiikkaa - monipuolisia mahdollisuuksia, kuvan tekemisen ja
värienkäytön iloa, hienoja moniulotteisia pintoja. Ei
tarvitse osata mitään etukäteen, eikä tarvitse osata
piirtää tai maalata! Opiskelija hankkii materiaalit
ja tarvikkeet itse, ja niistä syntyy lisäkustannuksia.
Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

110354 Kokeilevaa
kirjansidontaa:
Taiteilijakirja
-verkkokurssi (3x4t)

ke 17.30–20.45 | 3.–17.11.
TaM, taidegraafikko Hanna Holma, 32 €
Uusi! Tutustutaan esimerkkien kautta taiteilijakirjan
käsitteeseen ja valmistetaan omia kirjoja. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

110360
Etämangapiirtäjätverkkokurssi (4x3t)

la & su 14–16.15 | 25.9.–3.10.
FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen, 26 €
Uusi! Etämangapiirtäjät on työpajamuotoinen
verkkokurssi. Harjoitellemme mangapiirtämisen
perustaitoja: anatomiaa, perspektiiviä ja kuvakerrontaa. Sopii vasta-alkajille ja mangaa itsenäisesti
harrastaneille, jotka eivät pysty osallistumaan
lähiopetukseen! Verkko-oppimisympäristönä toimii
Teams/Jitsi.

110362 Aikuisten
animaatiopaja
-verkkokurssi (2t+4t+4t)

pe 18–19.30, la 10–13.15 |12.–20.11.
TaM Nanna Saarhelo, 22 €
Uusi! Tule kokeilemaan stop motion -animaation
tekemistä! Tutustut animaation perusteisiin ja pääset
suunnittelemaan ja toteuttamaan oman juonellisen
animaation hahmoineen ja lavasteineen. Laitteeksi
tarvitset älypuhelimen tai tabletin. Kurssi sopii
kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja lisäkoulutuksena
mm. sosiaalialan ammattilaisille, kuvataiteilijoille,
opettajille ja kaikille muille, jotka voivat hyödyntää
animaatiota työskentelyssään. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

110152 Kanteleen
soiton ryhmätunti
-verkkokurssi (11x60min)

ma 12–13 | 30.8.–15.11.
MuT Sirkka Kosonen, 33 €
Kurssilla opetellaan 5-kielisen kanteleen perussoittotekniikat ja tutustutaan ikiaikaisiin sävelmiin.
Kurssin antia on myös ilo improvisoimalla luoda
omaa musiikkia. Opettaja luo kurssilaisista WhatsApp-ryhmän, johon opettaja tekee soittovideon
kustakin opeteltavasta asiasta. Näiden videoiden
avulla opiskelija voi opetella omaan tahtiin soittamista. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/
Jitsi.

110155 Musiikin yksityisopetus
-verkkokurssi (11x20min+60min)

ti 17–19 | 31.8.–23.11.
Sirkka Kosonen, 150 €
Voit valita seuraavista instrumenteista oman yksityistuntiaikasi: laulu, äänenkäyttö, 5-kielinen kantele, 11-kielinen kantele, 2-rivinen haitari ja 5-rivinen
haitari. Ensimmäinen etätapaaminen 31.8. klo
17–18 on kaikkien kurssilaisten kesken. Tällöin on
opettajan ja kurssin esittelyä sekä kevään suunnittelua jokaisen opiskelijan kanssa aikatauluineen.
Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

110160 Kuorolaulajan
kotikoulu
-verkkokurssi (3t+6t)

pe 17.45–20, la 10–15 | 10.–11.9.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 20 €
Uusi! Opettelemme hengitystekniikkaa ja teemme
äänenavausharjoitteita. Tutustumme erilaisiin
kuoroihin ja musiikkityyleihin. Kurssilaiset saavat
äänimateriaaleja, joiden kanssa voi tehdä äänenavauksia ja harjoitella stemmalaulua itsenäisesti
kotona. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/
Jitsi.

110162 Biisintekopajaverkkokurssi (3t+6t)

pe 17.45–20 | la 10–15 | 17.–18.9.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 20 €
Uusi! Voit työstää aiemmin aloittamaasi laulu- tai
soitinkappaletta tai aloittaa aivan alusta. Ennakkotietoja musiikin kirjoittamisesta ei tarvita. Musiikkia
voit kirjoittaa oman soittimen, ilmaisen nettipianon
tai oman lauluäänesi avulla. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

110166 Laulutekstien
kirjoittaminen
-verkkokurssi (3t+6t)

pe 17.45–20 | la 10–15 | 24.–25.9.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 20 €
Uusi! Tutustumme laulutekstien kirjoittamisen erityispiirteisiin ja analysoimme yhdessä valmiita tekstejä.
Kurssilla ei edellytetä aiempaa kokemusta tekstien
kirjoittamisesta. Saat itse valita vapaasti aiheen,
johon syvennyt. Verkko-oppimisympäristönä toimii
Teams/Jitsi.

110168 Kitara- ja
ukuleletabulatuurien
lukeminen
ja kirjoittaminen
-verkkokurssi (3t+6t)

pe 17.45–20 | la 10–15 | 1.–2.10.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 20 €
Uusi! Tabulatuuri on notaatiojärjestelmä, joka
perustuu visuaaliseen kuvaan otelaudasta ja siihen
sijoitetuista numeroista. Kurssilla ei tarvitse osata
ns. perinteisen nuottikuvan lukemista. Tabulatuurien
avulla soitamme ja kirjoitamme laulujen melodioita
ja kitara- tai ukulelesooloja. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.
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Kädentaidot

Verkkoluennot

220244 Tilkkupinnasta
pussukaksi
-verkkokurssi (2x5+5t)

Nämä maksuttomat verkkoluennot
lähetetään suorana lähetyksenä
Jyväskylän yliopistolta. Saat ennen
luentoa sähköpostilla YouTubeosallistumislinkin.

ti 17.30–19 | 2.–30.11.
käsityöläinen Hannele Kinnunen, 30 €
Uusi! Kurssilla teemme erilaisia tilkkupintoja, joita
yhdistelemällä saamme aikaan pinnan pussukkaan.
Kurssin aikana opit vuorellisen vetoketjupussin
valmistuksen. Kurssi on suunniteltu siten, että pystyt
toteuttamaan työt itsenäisesti ohjeitten avulla kotona. Rohkeasti kokeilemaan tilkkutyötä ja pussukan
ompelua verkossa. Verkkokokousympäristönä
toimii Teams/Jitsi.

220252 Tekstiilikukkiaverkkokurssi (10+5t)

su 15–16.30 | 26.9.–24.10.
kuvataiteilija AMK Sini Riesen, 30 €
Uusi! Kurssilla valmistamme pellavapohjalle seinävaatteen, johon teemme eri tekniikoilla valmistettuja
kukkia. Käytämme mm. tilkkumaalausta, kirjontaa,
kutistekangasta ja vesiliukoista tikkauskalvoa. Kurssi
toteutetaan Teamsin/Jitsin kautta ja materiaalipaketin voit lunastaa ohjaajalta (25 €+pk tai nouto).
Kotona tarvitset toteutukseen ompelukoneen.

220318 Kirjoneulepaita
tai -takki -verkkokurssi
(5x2+5t)

ke 17.30–19 | 15.9.–10.11.
erikoisneuvoja Marjo Vainio, 30 €
Uusi! Neulotaan kirjoneuleena villapaita verkkokurssina. Tapaamme virtuaalisesti Teams -sovelluksen kautta, tämän lisäksi ohjeita sanoin, kuvin
ja videoin. Verkkotapaamiset 15.9., 29.9., 13.10.,
27.10. ja 10.11.

111800 Matka Onnellisten
saarelle -verkkoluento (2t)
ke 14–16 | 8.9. | 0 €
tietokirjailija, ulkomaantoimittaja,
Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomat

111802 Aapiskukon
matkassa - suomalaisen
koulun menestystarina (2t)
ke 14–16 | 6.10. | 0 €
professori emerita Helena RaskuPuttonen, JYU & professori emeritus
Jouni Välijärvi, JYU

111804 Aivojen hyvä elämä
-verkkoluento (2t)
ke 14–16 | 27.10. | 0 €
professori, aivotutkija Minna
Huotilainen, HY

111806 Miten tekoäly
muuttaa elämää
-verkkoluento (2t)

ke 14–16 | 3.11. | 0 €
poliitikko, tietokirjailija Osmo
Soininvaara

Suomalaisen muotoilun kulttuurihistoriaa -verkkoluennot sisältävät neljä eri osaa. Luennoitsijana
keraamikko, TaT Helena Leppänen. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams/Jitsi.

111124 Osa 1: Mallia maailmalta
-verkkoluento (2t)

ma 18–19.30 | 13.9. | 8 €
Uusi! Luennolla seurataan suomalaisen muotoilun
syntyvaiheita 1800-luvun kansallisromantiikan
ajasta kansakunnan itsenäistymisen alkuvuosiin.

111126 Osa 2: Pelkistettyä ja
toimivaa -verkkoluento (2t)

ma 18–19.30 | 27.9. | 8 €
Uusi! Luennolla liikutaan 1920-luvun klassismin antamista vaikutteista funktionalismin suomalaisskandinaaviseen käytännöllisyyden ihanteeseen.

111128 Osa 3: Vapaudesta
vastuuseen ja takaisin
-verkkoluento (2t)

ma 18–19.30 |11.10. | 8 €
Uusi! Luennolla tarkastellaan 1960-luvun vapauden ja värikkyyden vaihtumista energiakriisin ankeuteen ja siitä edelleen postmoderniin ilotteluun.

111130 Osa 4: Tavoitteena
kestävä muotoilu -verkkoluento
(2t)

ma 18–19.30 | 25.10. | 8 €
Uusi! Luento pureutuu nykymuotoiluun vaikuttaviin
ilmiöihin, muun muassa ympäristöarvojen nousuun
ja kiertotalouden vaatimuksiin.

Voit katsoa kotona tai tulla paikan päälle Kauppakaaren ompeluluokkaan katsomaan Helsingin
työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseuran tuottamia
maksuttomia verkkoluentoja. Tallenne nähtävissä
ilmoittautuneille YouTubessa 13 vrk.

220124 Kansallispuvussa
kevyesti -verkkoluento (2t)
to 16.45–18.15 | 11.11. | 0 €
klo 16.45−17.30 Soja Murto,
kansallispukuyrittäjä
klo 17.30−18.15 Helena Hämäläinen,
käsityötieteilijä & Tiina Salonen,
juuripukeutuja

220126 Modernia
saamepukeutumista
-verkkoluento (2t)

to 16.45–18.15 | 18.11. | 0 €
klo 16.45−17.30 Pirita Näkkäläjärvi,
saamelaisasiantuntija
klo 17.30−18.15 Minna Moshnikoff,
kolttapukeutuja

220128 Romanipuvun perinteitä
ja bändipukeutumisen viestejä
-verkkoluento (2t)
to 16.45–18.15 | 25.11. | 0 €
16.45–17.30 Anita Lindgren, romanipukujen
asiantuntija
17.30–18.15 Emmi Silvennoinen, KM,
muusikko

111808 Kaunis elämä,
kaunis ihminen ja kaunis
maailma -verkkoluento (2t)
ke 14–16 | 1.12. | 0 €
emeritusprofessori Esko Valtaoja, TY
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Avoin yliopisto

Ilmoittautuminen
alkaa 11.8.
klo 12.00

Avoin yliopisto,
yhteiskunta,
luonto, hyvinvointi
& tietotekniikka

Järjestämme Turun yliopiston kanssa avoimen
yliopiston monimuoto-opetusta. Opiskeluun sisältyy tutorin ohjaamia ryhmätapaamisia Keravan
lukiolla tai lähiopetuksen keskeytyessä verkossa,
verkkoluentoja, verkkotehtäviä sekä verkkotenttejä.
Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko
1–5) muodostuu opintojaksojen painotetusta kes-

kiarvosta. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op
(arvosana) ei vanhene.

151154 Kasvatustieteen
perusopinnot 25 op /
monimuoto-opetus

151156 Erityispedagogiikan
perusopinnot 25 op /
monimuoto-opetus

Keravan lukio lk. 2.51
15.9.–7.12.2021 & 4.1.–5.4.2022
KM Marjo Liete, 150 € + 250 €
Turun yliopiston opintovaatimusten mukainen kasvatustieteiden perusopintojen (25 op) kokonaisuus
monimuoto-opintoina selittää ja auttaa ymmärtämään kasvun ilmiöitä lapsuudesta vanhuuteen.
Päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan
ja käsitteellisen välineistön kehittämäinen, joka auttaa kasvatus- koulutus ja opetuskäytännön kriittistä
ymmärtämistä.
Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville.

Opintomaksu 400 € koostuu kahdesta eri osuudesta: 150 € (Keravan Opisto) ja 250 € (Turun
yliopisto). Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.8.
Viimeinen maksuton peruutuspäivä 18.8.2021.
Maksut elokuussa.

Keravan lukio lk. 2.51
9.9.–29.11.2021 & 17.1.–25.4.2022
KM Marjo Liete, 150 € + 250 €
Turun yliopiston opintovaatimusten mukainen erityispedagogiikan perusopintojen (25 op) kokonaisuus monimuoto-opintoina perehdyttää opiskelijan
erityispedagogiikan tieteenalaan ja käsitteisiin.
Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen.
Erityispedagogiikan opinnot soveltuvat kaikille kasvattajille tai lasten ja nuorten arjen jakaville henkilöille. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää
esimerkiksi luokan- tai varhaiskasvatuksenopettajat,
koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä
sosiaali- ja terveysalan henkilöstö.

Sisällys:
Avoin yliopisto..........................................................35
Yhteiskunta................................................................36
Luonto.......................................................................37
Hyvinvointi................................................................38
Tietotekniikka............................................................40

Tämä -ikoni kurssikuvauksen lopussa
tarkoittaa, että lähiopetuksen estyessä
kurssi toteutuu etäopetuksena.

Näiden ainealueiden verkkokurssit ja verkkoluennot löydät sivulta 25–26.
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Yhteiskunta
130016 Kansainvälinen miesten
olohuone (6x2t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
to 17.30–19 | 9.9.–2.12.
ohjaaja Jyrki Brandt, 0 €
International mens living room. Vapaamuotoista,
pääosin suomenkielistä keskustelua erilaisista kulttuureista ja ajankohtaisista asioista. Osallistuminen
on maksutonta. Kokoontumispäivät: 9.9., 23.9.,
7.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. Yhteistyössä Setlementti
Louhela ry:n kanssa.

130024 Perintösuunnittelu
ja testamentti (3x3t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen ja Ilmarinen
to 18–20.15 | 11.–25.11.
OTM Jussi-Pekka Hanhela, 28 €
Uusi! Kurssilla tarkastellaan perintösuunnittelua,
erityisesti testamenttia, sillä se kannattaa verotuksellisista syistä jokaisen laatia. Lisäksi käsittelemme
lahjan antamista ja kuoleman jälkeisiä toimintatapoja, joilla voi vielä merkittävästi vaikuttaa verorasitukseen. Tavoitteena on, että kurssin väliviikkoina
jokainen pystyy laatimaan omaan tilanteeseensa
sopivan testamentin. Kurssilla asioita tarkastellaan
Suomessa asuvan tavallisen henkilön näkökulmasta
ja huomio on henkilön yksityisomaisuudessa.

Luonto
130036 Miesten
kantapöytä (12x2t)

Sampolan palvelukeskus, Aurinkomäki
ma 13–14.30 | 30.8.–29.11.
VTM Markku Tahvanainen, 48 €
Ajankohtaisten ja ajattomienkin asioiden keskusteluryhmä miehille kahvikupin ääressä. Ohjelmassa
myös kiinnostavia vierailijoita ja vierailukohteita.

130054 Studia Generalia
-keskustelupiiri (4x3t)

Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
to 10–12.30 | 28.10.–9.11.
FT, KM Anne Hosio-Paloposki, 26 €
Uusi! Keskustelupiirissä tutustumme yhdessä tieteen
ja oppimisen ystäville suunnattuihin Helsingin
yliopiston Studia Generalia-yleisöluentoihin ja
keskustelemme leppoisassa tunnelmassa luentoon
liittyvistä aiheista. Kokoontumiset 28.10., 11.11.,
25.11. ja 9.12.

130026 Kolmen päivän
kotivara (4t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
to 17.30–20.30 | 2.9.
turvallisuuskouluttaja Jukka Santala, 10 €
Uusi! Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti 3 vuorokautta erilaisten häiriötilanteiden
varalta. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan varautumisesta ja turvallisuudesta. Kurssilla käydään
läpi mm. miten voi varautua kotona eri häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, mitä tehdä jos apu ei heti
saavukaan sekä miten viettää turvallista arkea.
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125008 Patikointiretki
Sipoonkorpeen (8t)

la 9–15 | 4.9.
Olli Ruuskanen, 16 €
Retkellä kuljemme Sipoonkorven läpi rauhallisessa
tahdissa, osittain vaativassa maastossa, polkuja
sekä metsäautoteitä pitkin. Retki ei sovellu liikuntaesteisille. Varusteet: maastoon soveltuvat kengät,
säänmukainen vaatetus, juomavettä ja eväät.
Patikoitava matka 10–12 km. Oppaana toimii
eläkkeellä oleva retkeilystä kiinnostunut ylikonstaapeli Olli Ruuskanen. Lähtö bussilla klo 9 Keravan
aseman tilausajopysäkiltä.

125010 Patikointiretki
Torronsuo/Liesjärvi (12t)

la 9–18 | 11.9.
Olli Ruuskanen, 32 €
Uusi! Päiväretkellä kuljemme rauhallisessa tahdissa
Torronsuon /Liesjärven kansallispuiston maisemissa. Patikoitava matka on 10–14 km. Retki ei sovellu
liikuntaesteisille. Varusteet: maastoon soveltuvat
kengät, säänmukainen vaatetus, juomavettä ja
eväät. Oppaana toimii eläkkeellä oleva retkeilystä
kiinnostunut ylikonstaapeli Olli Ruuskanen. Lähtö
bussilla klo 9 Keravan aseman tilausajopysäkiltä.

125016 Luonnonmukaisen
puutarhan syystyöt (2x4t)

Keravan kartano
la 11–14.15 | 2.–9.10.
luomupuutarhuri, MMT Maija Holma, 24 €
Uusi! Kun puutarhan satokausi alkaa olla ohi, on
aika valmistella puutarhaa talvea varten. Kurssilla
saat tietoa luonnonmukaisen puutarhan syyskauden töistä. Oppimisympäristössämme Keravan
kartanon viljelmällä tutustumme siemensadon
keräämiseen, kerääjäkasvien ja katteiden käyttämiseen, syyskylvöihin ja maanparannustoimiin.
Varaudu ulkotöihin.

125018 Ravinnekierrätys
ja kompostointi (5t)

Keravan kartano
la 11–15 | 18.9.
luomupuutarhuri, MMT Maija Holma, 16 €
Uusi! Kompostista saat puutarhakasveillesi mehevää multaa ja saat puutarhasi ravinteet kiertoon.
Kurssilla tutustumme kompostoinnin teoriaan ja
Keravan kartanon erilaisiin komposteihin ja pohdimme, millaisissa olosuhteissa kukin ratkaisu toimii
parhaiten. Kurssilta on mahdollista ostaa mukaan
matokompostin aloituspaketti. Varaudu ulkotöihin.

125020 Maanparannusta
biohiilellä (6t)

Keravan kartano
la 10–15.15| 18.9.
biohiiliaktivisti Pekka Koivukunnas, 18 €
Tule tutustumaan biohiilen käyttöön, hyötyihin
(maa paranee, sato suurenee, lannoitteiden ja
kastelun tarve pienenee) ja siihen miksi biohiilen
valmistaminen on ympäristöteko ja pienentää hiilijalanjälkeäsi. Opettajana Pekka Koivukunnas, joka
on erikoistunut biohiilen kotipolttoon. Valmistamme
päivän aikana biohiiltä itse Pekan kehittämällä
Kotikaski-biohiilettimellä. Varaudu ulkotöihin.
Opisto | Avoin yliopisto, yhteiskunta, luonto, hyvinvointi & tietotekniikka
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Hyvinvointi
140026 Hiljaisuuden
retriitti-ilta (4t)

Lapilan kartano
ke 18–21 | 6.10.
ohjaaja Mari Vainio, 20 €
Tutustu omaan hiljaisuuteesi. Ole hetki hiljaisuudessa itsesi äärellä. Rauhoitu ja kuule sisimmästäsi mitä
sinulle kuuluu juuri nyt. Ilta koostuu läsnäoloharjoituksista, ohjaajan hiljaisuuden sanoista ja meditaatiosta. Illan aikana voi myös lukea hiljaisuutta
tukevaa kirjallisuutta, kirjoittaa tai maalata mielestä
esiin nousevia hiljaisuuden kuvia. Mukaan omat
eväät ja päälle rennot lämpimät vaatteet.

140028 Hiljaisuuden
retriittisunnuntai (7t)

Lapilan kartano
su 10–15.45 | 7.11.
ohjaaja Mari Vainio, 30 €
Retriittipäivä pysäyttää viikon. Se antaa mahdollisuuden levähtää. Puhumattomuus antaa tilaa
ajatuksille. Hiljaisuus auttaa selvittämään, mikä
elämässä on merkityksellistä. Rennon olemisen
lisäksi päivä koostuu ohjaajan hiljaisuuden sanoista, läsnäolorahoituksista meditaatioista, kevyestä
joogasta. Mukaan omat eväät ja päälle rennot
lämpimät vaatteet.

140030 Life-Coach illat (3x3t)

Lapilan kartano
ti 18–20.30 | 15.9.–29.9.
ohjaaja Mari Vainio, 24 €
Uusi! Life-Coach valmennusilloissa
erilaisten kysymysten, harjoitusten, mielikuvamatkojen ja meditaatioiden avulla valmennettava oppii
tuntemaan itseään ja selkeyttämään elämänsä
kysymyksiä. Valmentaja auttaa pysähtymään oman
elämän äärelle ja luomaan mieltä askarruttaviin
asioihin toimintasuunnitelman. Harjoitusten myötä
itsetuntemus kehittyy, hyvinvointi kasvaa ja tie kohti
oman näköistä elämä vahvistuu.
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140048 Aivot, muisti ja
oppiminen 2.0 (5x3t)
140036 Dynaamiset
meditaatiot (2x7t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
la & su 10–15.45 |13.–14.11.
meditaatio-ohjaaja Ilona Arosalo-Järvinen,
38 €
Uusi! Saat seitsemän meditaation kautta rikkaan
kokemuksen sisäisestä maailmastasi. Viikonlopun
meditaatioissa haetaan ensin kosketus kehoon,
herätetään energia kehon kautta ja avataan
tunnelukot. Nämä meditaatiot ovat hyvin kehollisia;
näissä käytetään luovaa liikettä, ääntä ja tunteita
herättämään energia, puhdistamaan mieli tienä
hiljaisuuteen. Ota mukaan joogamatto, eväät ja
rennot vaatteet.

140038 Ihana minä (2x2t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen ja Ilmarinen
to 18–19.30 | 2.–9.12.
ohjaaja Sanna Höhnle, 14 €
Uusi! Johdattaa sinut itsesi äärelle, haastaa omat
uskomukset itsestäsi, herättelee tunnetaitojasi ja
auttaa sinua hyväksymään itsesi. Teemme erilaisia
kirjallisia, fyysisiä, hengitys- ja meditaatioharjoituksia, jotka pohjautuvat joogatraditioon, ja
kiinalaisiin sekä ayurvedisiin elämäntapaohjeisiin.
Ihana Minä – se olet Sinä! Mukaan kynä, paperia,
mukavat vaatteet, jumppamatto ja viltti.

140044 Shindo-rentoutus
ja venytys (7t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
la 10–15.45 | 18.9.
joogaohjaaja Jonna Huttunen, 22 €
Shindo on japanilainen monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, jossa keho ja mieli saavat
joustavuutta sekä jännitykset erityisesti niska-hartiaseudulla, alaselässä ja jaloissa kyytiä. Se auttaa
stressiin ja univaikeuksiin. Mieli kirkastuu ja rentoutuu. Ota mukaan oma joogamatto ja 2 vilttiä sekä
lämmintä päälle.
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Sampolan palvelukeskus, Ilmarinen
to 17.30–19.45| 16.9.–14.10.
FM oppimisasiantuntija Jukka-Pekka Anttinen,
34 €
Tule aivokurssille kuulemaan ja itse kokemaan,
kuinka meidän oppimiseen luodut aivomme oikein
oppivat uusia asioita! Tällä hauskalla kurssilla saat
oppia mm. siitä, mitä aivotutkimuksen perusteella tiedetään
aivojemme toiminnasta,
miksi unohdamme
asioita, miten liikunta
vaikuttaa aivoihimme
ja kuinka aivojen toimintaa ja rapistuvaa
muistiamme voidaan
tehostaa.

140050 Eteeriset öljyt ja
hyvinvointi (3t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen ja
Ilmarinen
to 17.30–19.45 | 9.9.
joogaohjaaja Sanna Höhnle, 15 €
Eteerisissä öljyissä on tiivistettynä kasvien elinvoima; ne tukevat terveyttäsi ja vaikuttavat kehon ja
mielen hyvinvointiin. Perehdymme eteeristen öljyjen
maailmaan, valmistukseen ja laatukriteereihin. Saat
perustiedot öljyjen käytöstä ja terapeuttisista vaikutuksista. Teemme myös erilaisia mielen ja kehon
harjoitteita nauttien öljyjen terapeuttisesta vaikutuksesta. Mukaan mukavat vaatteet, jumppamatto,
juomapullo ja viltti.

140066 Inspiraatiota
kodinsisustukseen (3x6t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
la 10–15 | 25.9.–9.10.
Maiju Räty, 46 €
Uusi! Kurssilla tutustutaan kodinsisustuksen keskeisiin näkökulmiin ja saadaan ideoita tunnelmalliseen
ja toimivaan kodinsisustukseen. Kurssi koostuu
kolmesta teemasta: ajankohtaista sisustuksessa ja
oman tyylin etsiminen & kalusteet ja tilankäyttö &
materiaalit, värit ja valaistus. Mukaan kynä, A3
paperi, liima/teippi, viivotin, sakset, sisustuslehtiä
ja älypuhelin.

140068 Järjestystä ja
harmoniaa (3x3t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
to 17.30–20 | 30.9.–14.10.
ammattijärjestäjä Tarja Määttä, 22 €
Uusi! Tuntuuko sinusta siltä, että tavarat ikään kuin
lisääntyisivät itsestään eikä tavaroille oikein löydy
paikkaa. Tule mukaan oppimaan miten luovut
turhasta, järjestät ja ylläpidät järjestystä. Käymme
kaapit, komerot ja huoneet läpi ja saat vinkkejä,
joita voit heti lähteä kokeilemaan kotona. Kurssin
tavoitteena on auttaa luomaan energisoivia ja harmonisia koteja ilman kasvavia tavaravuoria.

140052 Tutustu shiatsuun ja
akupainantaan (7t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen ja
Ilmarinen
la 10–15.45 | 9.–10.10.
shiatsuterapeutti Jonna Huttunen, 22 €
Shiatsu on japanilainen kokonaisvaltainen kehon
hoitomuoto. Hoito lievittää kipua, laukaisee jännitystiloja, rentouttaa ja parantaa aineenvaihduntaa.
Shiatsu on erinomainen stressin lievittäjä, apua
mm. uniongelmissa, jaksamattomuudessa, pää- ja
niskasäryissä, selkäkivuissa. Ota mukaan pehmeä
alusta, viltti, tyyny ja muistiinpanovälineet.
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Tietotekniikka
Kaikista tietotekniikkakursseista on vähennetty opintosetelialennus.
Näihin kursseihin ei saa muita alennuksia.

340162 Android perusteet (4x3t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
ti 14.15–16.45 | 14.9.–5.10.
TM Taila Granlund, 18 €
Opetus etenee hitaasti ja käytännönläheisesti pienryhmässä. Aiheina mm. puhelimen ominaisuudet,
tilit, perusohjelmat, valmiit ohjelmat, asetukset,
Play-kauppa, ohjelmien asennus, resurssienhallinta
ja tietoturva. Ota mukaan oma Android ladattuna.

340166 Android jatko (3x3t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
ti 14.15–16.45 | 26.10.–9.11.
TM Taila Granlund, 14 €
Jatkokurssilla muokataan asetuksia ja tutustutaan
eri sovelluksiin. Aiheina ovat mm. eri tavat olla
yhteydessä puhelimen avulla, kalenteri, viihdekäyttö, internetin selailu, sosiaalisen median käyttö,
puhelimen kamera sekä tiedostojen luominen ja
jakaminen.

340180 Vahvista
digitaitojasi
tietokoneella (4x3t)

340172 Digijäämistö
tutuksi (2x3t)

Keravan lukio lk. 2.57
ke 18–20.30 | 3.–10.11.
kouluttaja Tanja Kilpeläinen, 8 €
Digijäämistöä on kaikki se digitaalinen aineisto,
jonka jätämme jälkeemme. Kurssilla opitaan omien
digitietojen, asiakirjojen, kuvien ja palveluiden
hallintaa. Opimme myös, miten tiedostot jaetaan
turvallisesti läheisille ja ylimääräiset palvelut suljetaan.

340174 Opi digisanastoa
keskustellen (2x3t)

Keravan lukio lk. 2.57
ke 18–20.30 | 6.–13.10.
kouluttaja Tanja Kilpeläinen, 8 €
Mikä ihmeen hashtag, prosessori ja striimi? Tutustumme digimaailman yleisesti käytettyihin ja ajankohtaisiin digisanoihin rennosti keskustellen. Tämän
lisäksi käymme selkokielisesti läpi digipalveluiden
ja -laitteiden toimintaa. Omaa laitetta ei tarvita.

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
ti 11.30–14 | 14.9.–5.10.
TM Taila Granlund, 18 €
Uusi! Kurssin tavoite on vahvistaa ja tuoda
varmuutta jo opittuihin digitaitoihin. Aiheina mm.
tietokoneen käytön sujuvoittaminen, verkkoasiointi,
sähköpostin käyttö, valokuvat. Ryhmä päättää
tarkat aiheet. Kurssi sopii tietokoneen perustaidot
omaavalle. Ota mukaan oma kannettava tietokone.

Digitukea
Keravalla
Pyrimme auttamaan sinua
arjen digihaasteissa,
kukin omalla tavallamme!
ENTER ry: digiopastusta senioreille
info@entersenior.fi tai 050 449 4533
www.entersenior.fi

Talkoorengas: digiopastusta ikäihmisille ajanvarauksella
toimisto@talkoorengas.fi tai 045 612 9779
www.talkoorengas.fi

Kerava 60+: digiopastusta senioreille
045 1395966 / Lahja Havansi

Keravan Opisto: digikursseja ja -luentoja

keravanopisto@kerava.fi tai 09 2949 2352 (ma-to klo 12–15)
opisto.kerava.fi

Keravan kirjasto: digineuvontaa
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kirjasto@kerava.fi tai 040 318 2580
www.kerava.fi/kirjasto
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Kielten tapahtumat
129800 Kielikahvila - Language Café

Kielet

Ilmoittautuminen
alkaa 11.8.
klo 12.00

Opiston kielikursseilla voit aloittaa uuden kielen
opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoasi.
Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurituntemuksen opetuksessa. Opiskelijat hankkivat
itse kursseilla käytetyt oppikirjat. Kirjaa ei tarvitse
olla mukana ensimmäisellä kerralla.

Kielten taitotasot A1-C

Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso
(esim. Taitotaso A1, Taitotaso A2). Taitotasomerkintä helpottaa sopivantasoisen kurssin löytämisestä.
Kaikki alkeiskurssit alkavat taitotasolta A0 eli aiempia opintoja ei tarvita. Tasolta toiselle siirtymiseen
vaaditaan useamman vuoden opiskelu. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löydät opiston nettisivulta.

B1 Kynnystaso – Selviytyminen matkustaessa
B2 Osaajan taso – Työelämän sujuva kielitaito

Perustaso
A1 Alkeistaso – Kielen perusteiden hallinta
A2 Selviytyjän taso – Sosiaalinen kanssakäyminen

Keskitaso

Ylin taso
C Taitajan taso – Monipuolinen kielellinen ilmaisu
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Free and open multicultural event where you can chat in many languages in a friendly, informal setting with
language learners, language enthusiasts and native speakers.

Englanti
120300 Englannin alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ke 17–18.30 | 8.9.–1.12.
FM Maija Perä-Takala, 45 €
Jos haluaisit vihdoin aloittaa englannin kielen
opiskelun tai vaikka päivittää osaamisesi mukavassa ilmapiirissä - tervetuloa mukaan! Arkielämän
tilanteisiin keskittynyt ja käytännöllinen kurssi.
Oppikirjana Destinations 1.

120302 Englannin
päiväalkeiden jatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ti 12.45–14.15 | 7.9.–30.11.
fil.yo. Lucas Esteban Lasikari, 45 €
Jatkamme englannin alkeiden opiskelua. Opimme
kertomaan suunnitelmista, kuvailemaan säätä ja tekemään kysymyksiä. Teemme pieniä puheharjoituksia. Aiheina ruoka, sää ja kulkeminen. Oppikirjana
Destinations 1 kappaleesta 7. Taitotaso A1.
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Me-talo, Keravan kirjasto, 2. kerros.
pe 17.30–19.30 | 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.
kouluttaja Janne Heikkinen, 0 €
Kielikahvila on avoin monikielinen keskustelutapahtuma, jossa voi hyvässä seurassa jutella eri kielillä. Sopii
niin aloittelijoille, vieraita kieliä pidempään harrastaneille, kuin äidinkielisille puhujille. Maksuton, sisältää
kahvin/teen. Ei ennakkoilmoittautumista.

Kielten verkkokurssit löydät
sivulta 28–29.

Tämä -ikoni kurssikuvauksen lopussa
tarkoittaa, että lähiopetuksen estyessä
kurssi toteutuu etäopetuksena.

120304 Englannin
alkeisjatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.54
ti 17–18.30 | 7.9.–30.11.
kouluttaja Janne Heikkinen, 45 €
Jatkamme englannin alkeiden opiskelua leppoisassa tahdissa. Kurssilla opimme puhumaan säästä ja
asioimaan ravintolassa. Monipuolisia harjoituksia.
Oppikirjana Destinations 1 kappaleesta 7. Taitotaso A1.

120310 Englanti 2
aamupäivä (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ma 10–11.30 | 6.9.–29.11.
fil.yo. Lucas Esteban Lasikari, 45 €
Harjoittelemme uutta sanastoa ja rakenteita sekä
teemme pieniä puheharjoituksia. Aiheina kesä,
lomamuistot, remontointi ja kulttuuri. Opimme kuvailemaan ja kertaamme aikamuotoja. Oppikirjana
Destinations 3 alusta. Taitotaso A2.

120312 Englannin prepositiot
haltuun (5x2t)

Keravan lukio lk. 1.54
ti 18.30–20 | 14.9.–12.10.
kouluttaja Janne Heikkinen, 20 €
Oletko koskaan tuskaillut englannin prepositioiden
kanssa? Lyhytkurssilla opit kuinka näitä sanoja
käytetään. Kurssi soveltuu hyvin täydennykseksi
muun kurssin seuraksi tai erilliseksi tietopaketiksi.
Opettajan materiaali. Taitotaso A2 eteenpäin.

120320 Englanti 2 (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.45
ke 17–18.30 | 8.9.–1.12.
kouluttaja Janne Heikkinen, 45 €
Harjoittelemme uutta sanastoa ja rakenteita sekä
teemme pieniä puheharjoituksia. Aiheina ovat juhlat, ohjeiden antaminen ja suunnitelmien tekeminen.
Kurssi sopii hyvin englannin perusteiden kertaukseen. Oppikirjana Destinations 3 kappaleesta 4.
Taitotaso A2.
Opisto | Kielet
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120322 Englantia lauluja
kuunnellen (5x2t)

Keravan lukio lk. 1.54
ti 18.30–20 | 2.–30.11.
kouluttaja Janne Heikkinen, 20 €
Tällä kurssilla kuuntelemme ja käymme läpi englantilaisia lauluja. Hyvän meiningin ohessa sanasto,
kielioppi ja kuullunymmärtäminen kohenee sekä
saamme rohkeuden avata myös suumme. Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

120330 Basic English
in English (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.44
ke 17.45–19.15 | 8.9.–1.12.
B.A. Belinda Poropudas, 55 €
If you have studied some English, but want to
refresh your knowledge, or review basic grammar
points, and wish to do so all in English, this course
is for you! We practice speaking, listening & learn
new vocabulary in a relaxed atmosphere. Material
will be provided by the teacher. Taitotaso A2.

120340 Englanti 3 päivä (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ma 14.30–16 |6.9.–29.11.
fil.yo. Lucas Esteban Lasikari, 45 €
Rauhallista tahtia etenevä englannin perusteiden
jatkokurssi, jolla kertaamme aiemmin opittua ja
laajennamme sanavarastoa. Aiheina matkavalmistelut, ruoka ja ostostilanteet. Oppikirjana Stepping
Stones 1 kappaleesta 5. Taitotaso A2-B1.

120360 Englanti 4
senioreille (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ti 14.30–16 | 7.9.–30.11.
fil.yo. Lucas Esteban Lasikari, 45 €
Englannin perusteiden päiväkurssilla kertaamme
aiemmin opittua, laajennamme sanavarastoa sekä
harjoittelemme puhumista pareittain ja pienryhmissä. Aiheina harrastukset, aika ja koti. Oppikirjana
Catching Up alusta. Taitotaso B1.
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120362 Englannin keskustelu
senioreille (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ma 12.45–14.15 | 6.9.–29.11.
fil.yo. Lucas Esteban Lasikari, 45 €
Kurssi sopii opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta jotka
kaipaavat varmuutta ja rohkeutta puhumiseen. Aiheina uutiset, ympäristö ja yhteiskunta. Oppikirjana
Catching Up kappaleesta 18. Taitotaso B1-B2.

120364 Valmennus
pitkän englannin
yo-kokeeseen (5x3t)

Keravan lukio lk. 1.45
ma 17–19.30 | 16.8.–13.9.
FM Maija Perä-Takala, 25 €
Uusi! Loppusuoran tsemppausta yo-kokeeseen.
Monipuolisia harjoituksia ja paljon vinkkejä koetilanteeseen. Kurssin sisällössä otetaan huomioon
osallistujien tarpeet. Taitotaso B1-B2.

120370 Afternoon English
Conversation (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.44
ke 16–17.30 | 8.9.–1.12.
B.A. Belinda Poropudas, 55 €
If you would like to polish up your English skills
in the late afternoon, this class is for you. We use
conversational strategies to help you address any
challenging vocabulary or other scary things such
as making small talk in English! Run by a native
speaker. Teacher will provide the material. Taitotaso B2.

120380 Advanced English
Conversation (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.44
ke 19.30–21 | 8.9.–1.12.
B.A. Belinda Poropudas, 55 €
Come join us if you think your English is a bit rusty
and could use some polishing. Also, if you just enjoy laughing and playing with English. In these sessions, we will converse about different issues from
everyday matters to international current events.
Teacher will provide the material. Taitotaso C.

Espanja
120700 Espanjan
päiväalkeet (12x2t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
ma 13–14.30 | 6.9.–29.11.
FM Raquel Domenech Martínez, 45 €
Tervetuloa opiskelemaan espanjaa! Aloitamme
opiskelun aivan alusta ja opettelemme kielen
perusteita. Opimme kertomaan itsestä, omasta
perheestä ja tilaamaan tapas-ravintolassa. Paljon
puheharjoituksia ja parityöskentelyä. Oppikirjana
Buenas Migas 1.

120702 Espanjan
matkailualkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.45
to 19–20.30 | 9.9.–2.12.
HuK Päivi Suovuo, 45 €
Matkailuespanjan kurssi. Sopii alkeiskurssiksi
ja alkeiden kertaamiseen. Kurssin jälkeen osaat
espanjan ääntämisen perusteet sekä kulkemiseen
ja majoittumiseen liittyvää sanastoa. Osaat toimia
kahvilassa ja ravintolassa sekä kaupassa. Oppikirjana De viaje. Matkailuespanjaa.

120710 Espanjan
alkeisjatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.42
ti 18.40–20.10 | 7.9.–30.11.
HuK Aino-Helena Makkonen, 45 €
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua
mukavassa ilmapiirissä! Harjoittelemme suullista
ilmaisua, kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä
keskeisiä rakenteita. Opimme keskustelemaan
jokapäiväisistä asioista kuten hyvinvoinnista sekä
ilmaisemaan mielipiteitä. Oppikirjana Ventana 2.
Taitotaso A1-A2.

120740 Espanja 3 päivä (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ke 14–15.30 | 8.9.–1.12.
FM Raquel Domenech Martínez, 45 €
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Aiheina koti ja kotiaskareiden
sanasto, vapaa-ajan suunnitelmien ehdottaminen
ja mielipiteen ilmaiseminen. Runsaasti suullisia
tehtäviä. Oppikirjana Buenas Migas 2 alusta.
Taitotaso A1-A2.

120742 Espanja 3 (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.46
ke 19–20.30 | 8.9.–1.12.
FM Raquel Domenech Martínez, 45 €
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua
mukavassa ilmapiirissä. Aiheina menneisyyden,
lapsuuden ja kouluajan kuvaileminen. Tutustumme
Espanjan koulujärjestelmään ja Suomen luontosanastoon. Oppikirjana Buenas Migas 2 kappaleesta
8. Taitotaso A2.

120760 Espanja 4 päivä (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
to 14–15.30 | 9.9.–2.12.
FM Raquel Domenech Martínez, 45 €
Tervetuloa syventämään espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Keskitymme käytännönläheisiin
arjen tilanteisiin, tutustumme rantasanastoon ja
juhlapyhien viettoon. Oppikirjana Buenas Migas 3
alusta. Taitotaso A2-B1.

120770 Espanja 4 jatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.44
ti 18.30–20 | 7.9.–30.11.
HuK Päivi Suovuo, 45 €
Puhumisen ja sanavaraston kehittämisen kurssi.
Käsittelemme media-aiheita, asumiseen liittyviä
kysymyksiä sekä matkailua. Luemme sanomalehtitekstejä. Oppikirjana Buenas Migas 3 kappaleesta
8. Taitotaso A2-B1.

120772 Espanjan
keskustelukurssi (2x4t)

Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
la & su 10–13.30 | 30.–31.10.
HuK Päivi Suovuo, 25 €
Uusi! Espanjan kielen keskusteluharjoituksia
yhdessä, pareittain ja pienryhmissä, rennossa ja
humoristisessa hengessä. Helppoja ja vaativampia
osioita. Kurssi sopii noin kolme vuotta opiskelleille.
Ohjeet suomeksi. Opettajan materiaali. Taitotaso
A2-B1.
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Kreikka

Ruotsi

129852 Nykykreikan
alkeiskurssi (12x2t)

120212 Ruotsin alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.54
pe 17–18.30 | 3.9.–26.11.
HuK Antero Hyvönen, 45 €
Opettelemme kirjaimet, tutustumme peruskielioppiin
ja harjoittelemme matkailutilanteiden puhetaitoa.
Paljon ääntämisharjoituksia. Kurssin käytyään
opiskelija hallitsee perustavat tervehdykset ja
kohteliaisuusfraasit. Oppikirjana Nykykreikkaa
ulkomaalaisille: Oppi- ja harjoituskirjan sanasto,
kpl 1–2.

Italia
120802 Italian alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.42
to 18.30–20 | 2.9.–25.11.
LLM Enrico Di Nardo, 45 €
Alkeiskurssin aiheina ovat erilaiset viestintätilanteet
kuten itsestä kertominen, tapaamisesta sopiminen
ja ravintolapöydän varaaminen. Harjoittelemme
ääntämistä, opettelemme sanastoa ja keskeisiä
rakenteita. Oppikirjana Bella Vista 1.

120804 Italian alkeisjatko (12x2t)
Keravan lukio lk. 1.54
ke 18.40–20.10 | 8.9.–1.12.
B.A. Emanuela Ronchini, 45 €
Jatkamme italian alkeita. Opimme puhumaan
maista ja tilaamaan ravintolassa. Harjoittelemme
ääntämistä, opettelemme sanastoa ja keskeisiä
rakenteita. Oppikirjana Bella vista 1 kappaleesta
5. Taitotaso A1.

120830 Italia 2 päivällä (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
pe 15–16.30 | 10.9.–3.12.
LM Simone Spaccatrosi, 45 €
Keskitymme käytännön kielitaitoon ja harjoittelemme erilaisissa arjen viestintätilanteissa toimimista,
kuullun ja luetun ymmärtämistä, ääntämistä sekä
tutustumme Italian kulttuuriin musiikin ja videoiden
avulla. Oppikirjana Bella vista 1 kappaleesta 12 ja
opettajan materiaali. Taitotaso A1.
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Ranska
120850 Italia 3 jatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.42
to 16.45–18.15 | 2.9.–25.11.
LLM Enrico Di Nardo, 45 €
Harjoittelemme kaikkia kielen osa-alueita.
Pääpaino on arkisissa vuorovaikutustilanteissa ja
suullisessa ilmaisussa ostos-, ravintola- ja matkailutilanteissa. Tarvittaessa kertaamme kielioppia ja
sanastoa. Oppikirjana Bella vista 2 kappaleesta 3.
Taitotaso A2.

120870 Italia 5 (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ti 17.15–18.45 | 7.9.–30.11.
FM Janne Löppönen, 48 €
Syvennämme opittua ja opiskelemme uutta sanastoa. Opimme kertomaan italiaksi ympäristön
tilasta, terveydestä, tunteista ja ihmissuhteista sekä
matkailusta. Sopii italiaa useamman vuoden opiskelleille. Saat varmuutta ja rohkeutta puhumiseen.
Oppikirjana Espresso 3 kappaleesta 8. Taitotaso
B1.

120880 Conversazione
Italiana (12x2t)

120510 Ranskan alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.44
to 19.10–20.40 | 9.9.–2.12.
HuK Aino-Helena Makkonen, 45 €
Ranskan kurssi vasta-alkajille. Tutustumme ranskalaiseen kulttuuriin ja aloitamme ääntämisen
harjoittelulla. Opimme tervehtimään, kysymään
kuulumisia ja tilaamaan ravintolassa. Harjoittelemme kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista kielioppia
unohtamatta. Oppikirjana Chez Olivier 1.

Keravan lukio lk. 1.43
to 17.30–19 | 9.9.–2.12.
FM Tuula Voutilainen, 45 €
Tarvitsetko työssäsi tai vapaa-ajallasi ruotsia? Oletko joskus opiskellut ruotsia, mutta et ole sitä hetkeen
käyttänyt? Aloitamme opiskelun alkeista. Kurssilla
käsitellään arkielämän aihepiirejä ja puhetilanteita.
Oppikirjana Häng med 1.

120220 Diskussion
på svenska (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.43
to 19–20.30 | 9.9.–2.12.
FM Tuula Voutilainen, 50 €
Vill du tala svenska eller behöver du den kanske
på jobbet eller i privatlivet? Vi diskuterar aktuella
teman och använder svenska i vardagliga situationer. Kursen är avsedd för en person som redan kan
tala svenska eller vill förstärka sina språkkunskaper.
Lärarens material. Taitotaso B1-B2.

120512 A bientôt - ranskan
alkeisjatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.44
to 17.30–19 | 9.9.–2.12.
HuK Aino-Helena Makkonen, 45 €
En avant! Eteenpäin! Jatkamme matkaa Ranskassa ja opimme ostamaan bussi- ja junalippuja,
tekemään ostoksia ja ilmaisemaan mielipiteemme
ranskaksi. Harjoittelemme ääntämistä, kuullun
ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä opettelemme
lisää kielioppia. Oppikirjana Chez Olivier 1, kappaleesta 8. Taitotaso A1.

Keravan lukio lk. 3.04
pe 17–18.30 | 10.9.–3.12.
LM Simone Spaccatrosi, 50 €
Nel corso discuteremo e scherzeremo su molti
argomenti interessanti: la politica, il cibo, l’arte, i
difetti, le abitudini, la storia, i gesti... Ci saranno
foto, canzoni e video che guideranno le nostre
”chiaccherate”. Vietato stare zitti! Opettajan materiaali. Taitotaso B2-C1.
Opisto | Kielet
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Suomi
120110 Suomen alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.45
ti 18.45–20.15 | 7.9.–30.11.
FM Maija Perä-Takala, 25 €
Finnish for foreigners, beginners level. Kurssilla
opimme tervehtimään sekä kertomaan itsestä ja
perheestä. Opiskelutahti on rauhallinen ja ilmapiiri
kannustava! Oppikirjana Oma suomi 1 alusta
alkaen. Hinnasta vähennetty 20 € opintosetelialennus. Kurssimaksuun ei saa muita alennuksia.

120112 Suomen
alkeisjatko (12x2t)

Saksa
120400 Hallo! 1
- Saksan alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.43
ke 17–18.30 | 8.9.–1.12.
HuK Tuija Schmid, 45 €
Rentoa saksan opiskelua, tavoitteina käytännön
kielitaito ja uskallus puhua. Sukellamme saksan kieleen ja saksankielisten maiden kulttuuriin ja opettelemme perusasioita. Oppikirjana Hallo! 1.

120430 Hallo! 2
Saksan jatkokurssi (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.43
ke 18.45–20.15 | 8.9.–1.12.
HuK Tuija Schmid, 45 €
Jatkamme rentoa saksan opiskelua tavoitteina käytännön kielitaito ja uskallus puhua. Harjoittelemme
ostoksilla käymistä ja asumisesta keskustelua sekä
puhumme suomalaisesta kesänvietosta. Oppikirjana Hallo! 2 kappaleesta 7. Taitotaso A2.

120432 Saksaa musiikin
avulla (5x2t)

Keravan lukio lk. 1.46
to 18–19.30 | 2.–30.9.
HuK Milla Löfman, 25 €
Tervetuloa opiskelemaan saksaa musiikin avulla!
Kurssin materiaalina on saksankielisten artistien
musiikki ja sanat. Kuuntelemme musiikkia, käymme
läpi sanoja ja opiskelemme samalla saksaa. Kurssi
sopii niin vasta-alkajille kuin saksaa jo hieman
osaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso A2.
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120434 Lisää
Rammstein-saksaa (5x2t)

Keravan lukio lk. 1.46
to 18–19.30 | 28.10.–25.11.
HuK Milla Löfman, 25 €
Jatketaan saksan opiskelua saksalaisen raskaamman musiikin, kuten Rammsteinin ja Eisbrecherin, ja
sanoitusten avulla. Sopii saksaa hieman osaaville.
Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

Keravan lukio lk. 1.45
ti 17–18.30 | 7.9.–30.11.
FM Maija Perä-Takala, 25 €
Tervetuloa jatkamaan suomen alkeita kannustavassa ilmapiirissä. Opimme kertomaan
eilisen tapahtumista, asioimaan puhelimessa ja
selvittämään ongelmatilanteita. Oppikirjana No
niin! 1 kappaleesta 5. Hinnasta vähennetty 20 €
opintosetelialennus. Kurssimaksuun ei saa muita
alennuksia. Taitotaso A1.

120130 Suomi 2 (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.45
ke 18.45–20.15 | 8.9.–1.12.
FM Maija Perä-Takala, 25 €
Jatkamme suomen opintoja ja etenemme rauhallisesti. Opimme kertomaan eilisen tapahtumista ja
tutustumme vapaa-ajan viettoon sekä mökkeilyyn.
Kurssi sopii kaksi vuotta suomea opiskelleille. Oppikirjana Oma suomi 1 kappaleesta 6. Hinnasta vähennetty 20 € opintosetelialennus. Kurssimaksuun
ei saa muita alennuksia. Taitotaso A2.

120160 Kielenhuoltoa
kirjoittajalle (6x2t)

Keravan lukio lk. 1.54
ma 17–18.30 | 6.9.–11.10.
FM Satu-Maria Honka, 30 €
Kurssilla käsitellään kielenhuoltoon liittyviä aiheita
käytännönläheisellä tasolla sekä kerrataan unohtuneita oikeinkirjoitussääntöjä, kuten pilkun paikkaa
lauseiden välillä, isoja alkukirjaimia, lyhenteitä
sekä tekstin sidoksisuutta.

120450 Hallo! 3
Saksan jatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.54
to 18.30–20 | 9.9.–2.12.
B.A. Natalia Härmä, 45 €
Kurssin aiheina ovat urheilu, terveys ja terveelliset
elämäntavat. Teemme puheharjoituksia, opettelemme sanastoa sekä syvennämme perfektin, modaaliverbien ja prepositioiden käyttöä. Sopii 3 vuotta
opiskelleille. Oppikirjana Hallo! 3 kappaleesta 7.
Taitotaso A2-B1.

120470 Deutsche
Konversation (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ti 10–11.30 | 14.9.–7.12.
B.A. Natalia Härmä, 50 €
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, sie anzuwenden? Dann seid ihr bei diesem
Kurs richtig! Wir reden über aktuelles Tagesgeschehen, alltägliches Leben und Reiseberichte. Taitotaso
B2-C1.
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Turkki

Venäjä

129860 Turkin alkeet (12x2t)

120610 Venäjän
tehokertaus 1 (4x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
to 17–18.30 | 2.9.–25.11.
FM Dide Ciyiltepe, 45 €
Merhaba! Tervetuloa! Opimme kieliopin alkeita ja
perussanastoa. Harjoittelemme lauseiden perusrakenteita arkisissa tilanteissa. Kurssi sopii alkajille ja
noin vuoden opiskelleille. Pääpaino on suullisessa
harjoittelussa. Opettajan materiaali.

129862 Turkin jatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
to 18.45–20.15 | 2.9.–25.11.
FM Dide Ciyiltepe, 45 €
Kursumuza hoşgeldiniz! Opiskelemme peruskielioppia ja harjoittelemme perussanaston käyttöä
arkisissa tilanteissa sekä tutustumme turkkilaiseen
kulttuuriin. Pääpaino on suullisessa harjoittelussa.
Sopii noin 3-4 vuotta opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A2-B1.

Keravan lukio lk. 1.42
ma & ke 18.30–20 | 30.8.–8.9.
B.A. Natalia Härmä, 18 €
Tule virkistämään venäjän taitojasi ennen syksyn
pitkää kurssia! Kertaamme venäjän peruskielioppia
ja -sanastoa sekä harjoittelemme ääntämistä. Sopii
vuoden venäjää opiskelleille ja muillekin kertausta
kaipaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

120612 Venäjän aakkoset
tutuksi (2x120min)

Keravan lukio lk. 1.42
ti & to 17.30–19.30 | 31.8.–2.9.
B.A. Natalia Härmä, 15 €
Opimme kyrilliset aakkoset ja harjoittelemme niiden
kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Kurssia
suositellaan alkeiskurssin opiskelijoille tukemaan
kielen alkeiden omaksumista. Opettajan materiaali.
Taitotaso A1.

120614 Venäjän alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.45
to 17–18.30 | 9.9.–2.12.
B.A. Natalia Härmä, 45 €
Aloitamme venäjän alkeita ja opimme perussanastoa, kielioppia ja ääntämistä. Venäjän aakkoset
tutuksi- kurssia suositellaan aakkosiin perehtymistä
varten. Kurssi sopii vasta-alkajille. Oppikirjana
Pora! 1.

120616 Venäjän
alkeisjatko (12x2t)

Viro
120620 Venäjän
tehokertaus 2 (4x2t)

Keravan lukio lk. 1.42
ma & ke 17–18.30 | 30.8.–8.9.
B.A. Natalia Härmä, 18 €
Kertaamme verbien taivutusta, muutamia sijamuotoja sekä sanastoa. Kurssi sopii kertaukseksi ennen
Venäjän jatkokurssia, noin 3 vuotta opiskelleille ja
muillekin kertausta kaipaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

120630 Venäjä 3 (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.42
ke 17–18.30 | 15.9.–8.12.
B.A. Natalia Härmä, 45 €
Jatkamme venäjän perusteita. Harjoittelemme
selviytymään arkielämän tilanteissa. Aiheina
työelämä, kellonajat, sää ja harrastukset. Kurssi
sopii kolme vuotta opiskelleille. Oppikirjana Pora!
2 alusta. Taitotaso A2.

120680 РАЗГОВОРНЫЙ КУРС
РУССКОГО ЯЗЫКА (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.04
ke 10–11.30 | 15.9.–8.12.
B.A. Natalia Härmä, 50 €
Этот курс для поддержания знаний и
тренировки русского языка. Занятия помогут
Вам свободнее говорить на русском языке,
высказывать своё мнение и дискутировать,
а также использовать новые фразы.
Русскоязычный учитель приносит свой материал
для занятий. Добро пожаловать! Taitotaso B2C1.

120970 Viron alkeet (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.46
ma 17–18.30 | 6.9.–29.11.
KM Suivi Karus, 45 €
Tule opiskelemaan viron kieltä aivan alusta alkaen!
Opimme tervehtimään ja hyvästelemään sekä
kertomaan perheestä ja harrastuksista. Oppikirjana
Mall Pesti, Helve Ahi “E nagu Eesti. Eesti keele õpik
algajatele A1+A2+B1”.

120974 Eesti keele
vestluskursus (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.46
ti 17–18.30 | 7.9.–30.11.
KM Suivi Karus, 50 €
Loeme ja räägime mõnusas seltskonnas Sind
huvitavatel teemadel. Ole valmis suhtlema ja ära
võta sellest mingit stressi! Tere tulemast! Õpetaja
materjal. Taitotaso B1-B2.

120976 Viron jatkokurssi
E nagu Eesti (12x2t)

Keravan lukio lk. 1.46
ti 18.30–20 | 7.9.–30.11.
KM Suivi Karus, 50 €
Opimme selviytymään viron kielellä arkielämän
tilanteissa ja tutustumme myös Viron kulttuuriin. Oppikirjana Mall Pesti, Helve Ahi ”E nagu Eesti. Eesti
keele õpik algajatele A1+A2+B1” kappaleesta 21.
Taitotaso B2.

Keravan lukio lk. 1.42
ke 18.30–20 | 15.9.–8.12.
B.A. Natalia Härmä, 45 €
Sopii noin vuoden venäjää opiskelleille sekä
ruostuneen kielitaidon verryttelyyn. Opimme
lisää arkipäivässä tarvittavaa sanastoa ja uusia
venäjän kielen perusrakenteita. Aiheina ostokset ja
vapaa-aika. Oppikirjana Pora! 1 kappaleesta 5.
Taitotaso A1.
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Taideluennot
111114 John Singer
Sargent - Yhdysvaltalainen
muotokuvamaalari ja herkkä
akvarellisti (2t)

Keravan lukio lk. 1.50
to 18–19.30 | 23.9.
FM Eija Olsson, 8 €
Amerikkalainen taidemaalari John Singer Sargent
(1856-1925) tunnetaan USA:n johtavana muotokuvamaalarina. Hän opiskeli Pariisissa ja asettui
Lontooseen vuonna 1882. Hän keskittyi maisemamaalaukseen vuodesta 1907 ja hänet tunnetaan
myös taitavana akvarellistina.

Ilmoittautuminen
alkaa 11.8.
klo 12.00

111116 Lauri ja Lasse Reitzin
säätiön kokoelma (2t)

Keravan lukio lk. 1.50
to 18–19.30 | 7.10.
FM Eija Olsson, 8 €
Lauri ja Lasse Reitzin säätiön taidemuseossa on
esillä Helsingin merkittävämpiin rakennuttajiin
1920–1950-luvuilla kuuluneen Lauri Reitzin keräämät taide- ja antiikkikokoelmat.

Taide
Taiteen alueella on perinteisen lähiopetuksen
rinnalla aikaisempaa enemmän etäopiskelumahdollisuuksia (ks. sivu 30–31). Musiikin, esittävän
taiteen sekä kuvataiteen verkkokurssit ja -luennot
innostavat uuden äärelle ja harrastamaan ennestään tuttua verkkopedagogiikan innoittamilla
työskentelytavoilla. Ohjelmassa on niin ikään uusia

111118 Kirpilän taidekodin ja
kokoelma (2t)

Keravan lukio lk. 1.50
to 18–19.30 | 28.10.
FM Eija Olsson, 8 €
Reumalääkäri Juhani Kirpilän kotimuseo Pohjoisella
Hesperiankadulla Helsingissä on ollut avoin
yleisölle vuodesta 1992. Hänen huomattava taidekokoelmansa koostuu yli 530 teoksesta, joista esillä
on runsaat 300.

111122 Orimattilan taidemuseon
kokoelma (2t)

Keravan lukio lk. 1.50
to 18–19.30 | 11.11.
FM Eija Olsson, 8 €
Luennolla tutustutaan Orimattilan taidemuseon
taidekokoelmaan. Sitä on kutsuttu pienois-Ateneumiksi koska teokset edustavat upeaa läpileikkausta
Suomen taidehistorian kultakaudelta.

opettajia ja löytyy yksi osaamisperusteisesti rakennettu kurssikin. Kaikki tämä siivittää ajatuksia uusien
kokemusten äärelle taiteen pariin! Myöskään ei
pidä unohtaa mahdollisuutta aloittaa aikuisten
taiteen perusopetuksen nelivuotiset opinnot kuvataiteissa ilmoittautumalla syksyn opiskelijavalintaan.

Sisällys:
Taideluennot.............................................................53
Musiikki.....................................................................54
Kuvataiteet................................................................56
Esittävä taide ja kirjallisuus.....................................60
Muut taide................................................................ 61

Tämä -ikoni kurssikuvauksen lopussa
tarkoittaa, että lähiopetuksen estyessä
kurssi toteutuu etäopetuksena.

Taidealueen verkkokurssit ja verkkoluennot löydät sivulta 30–31.
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Musiikki
110104 Virvatulet
(12x60min+60min)

Killan koulu, musiikkiluokka
ke 16–18 | 8.9.–1.12.
Senja Syrjälä, 65 €
Virvatulet on naiskuoro, joka laulaa monipuolista
kuoro-ohjelmistoa 2–3 äänisesti. Yhdessä laulamisen lisäksi saat harjoituksista mukaasi työvälineitä
terveelliseen äänenkäyttöön.

110106 Kerava Singers
(12x60+60min)

Killan koulu, musiikkiluokka
ke 18.15–20.15 | 8.9.–1.12.
Senja Syrjälä, 69 €
Kerava Singers on sekakuoro, joka laulaa 3- ja
4-äänisesti monipuolista ohjelmistoa. Kuorolaisena pääset kehittämään omaa äänenkäyttöäsi,
musisoimaan ryhmän jäsenenä, sekä löytämään
kehollisuutta laulamisen tueksi.

110108 Naiskuoro Aiolis (12x3t)

Kurkelan koulu, lasisali
ma 18–20.15 | 6.9.–29.11.
Riikka Heinzmann, 74 €
Jos sinulla on laulamisesta kokemusta ja haluat
kehittää äänenkäyttöäsi ja esiintymistaitojasi edelleen, Aiolis on sinulle oikea paikka. Kuoro harjoittelee pääosin neliäänisesti tasokasta ja monipuolista
viihde- ja klassista kuoromusiikkia. Uusille laulajille
paikka kuorossa varmistuu äänialatarkistuksen/
koelaulun jälkeen.

110110 Hytkyt-kansanlaulukuoro
(12x60+60min)

Killan koulu, musiikkiluokka
ma 18.30–20.30 | 6.9.–29.11.
MuT Sirkka Kosonen, 65 €
Kuorossa lauletaan kansanlauluja perinteitä
kunnioittaen uusin maustein maustettuna. Omaa
instrumenttiamme käytämme iloisesti ja rohkeasti
yhteisen soinnin löytämiseen. Kuoroon on laulukoe.
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110112 Pop/Rock-laulun
äänenkäyttö (12x75min)

110126 Bändisoitto
20–40v (12x2t)

110114 Omalla äänellä
lauluryhmä (12x2t+15min)

110128 Bändisoitto 50+ (12x2t)

Keravanjoen koulu, musiikkiluokka
ke 17–18.15 | 1.9.–24.11.
musiikkipedagogi (AMK) Liisa Anastasiadis,
42 €
Tavoitteena on tutustua pop/rock-laulun tyylilajeihin ja äänenkäyttöön. Kurssilla tehdään käytännönläheisiä ääniharjoituksia, omaksutaan terveen
äänenkäytön tekniikkaa sekä harjoitellaan pop/
rock-kappaleita eri vuosikymmeniltä. Sopii kaikille
pop/rockista ja laulamisesta kiinnostuneille, sekä
aloittelijoille että erityisesti laulua jo harrastaneille.

Keravanjoen koulu, musiikkiluokka
ke 18.15–20 | 1.9.–1.12.
musiikkipedagogi (AMK) Liisa Anastasiadis,
61 €
Kurssilla harjoitellaan uusia lauluja ja keskitytään
kuorotaitojen kehittämiseen leppoisassa ilmapiirissä, ilman suorituspaineita. Kurssilla tehdään
ääniharjoituksia, harjoitellaan sekä yksiäänistä että
helppoa kaksiäänistä kuoro-ohjelmistoa.

110118 Yksinlaulu A (11x30min)

Sompion koulu lk C144
to 16.30–20.30 | 9.9.–25.11.
MuM Päivi Bonde-Jensen, 220 €
Kurssilla voi kehittää ääntään ergonomisempaan
suuntaan lempilaulujaan laulamalla. Sopii kaikille,
myös vasta-alkajille sekä ääniongelmaisille.
Laulut voivat olla oopperasta popin kautta jazziin.
Ilmoittautuminen vain puhelimitse to 12.8. klo
16.30–17.30 opintosihteerille numeroon 040 318
2564.

110120 Yksinlaulu B (11x30min)

Sompion koulu lk C144
ke 16–20 | 8.9.–24.11.
MuM Jorma Martikainen, 220 €
Opiskelija perehtyy hengitystekniikkaan, mikä
mahdollistaa terveen äänenkäytön eri musiikkityylit huomioiden. Musiikillinen ohjelmisto on
vapaavalintainen. Kurssi sopii sekä klassisen- että
viihdemusiikin opiskelijoille. Ilmoittautuminen vain
puhelimitse to 12.8. klo 16.30–17.30 opintosihteerille numeroon 040 318 2564.

Keravanjoen koulu, musiikkiluokka
ma 17–18.30 | 7.9.–30.11.
pop/jazz-musiikkipedagogi (AMK) Janne
Viitanen, 96 €
Tule soittamaan yhdessä bändissä! On hyvä
jos osaat jollain soittimella aivan perusteet niin
päästään heti soittamaan ja laulamaan porukalla
(lähtötasona esim. muutama sointu kitaralla,
rummuilla peruskomppi jne.) Soitettava ohjelmisto
muotoillaan osallistujien kiinnostuksien ja harjaantumisen mukaan, lähtökohtaisesti liikutaan pop/
rock/jazz-sektorilla.
Keravanjoen koulu, musiikkiluokka
ma 18.30–20 | 7.9.–30.11.
Pop/Jazz-musiikkipedagogi (AMK) Janne
Viitanen, 96 €
Matalan kynnyksen yhteissoittokurssi. Oletko aina
halunnut soittaa bändissä? Lähde mukaan! Soitettava ohjelmisto muotoillaan osallistujien kiinnostuksien ja harjaantumisen mukaan, lähtökohtaisesti
liikutaan pop/rock/jazz-sektorilla.

110138 Kitaransoitto
alkeet (11x60min)

Keravan lukio lk. 2.63
ke 17–18 | 8.9.–24.11.
muusikko Onni Lonka, 36 €
Kurssilla tutustutaan kitaraan soittimena sekä
opitaan soittamaan helppoja kappaleita soinnuilla
säestäen. Kurssilla tutustutaan myös melodian
soittoon. Sopii yli 10-vuotiaille kitaransoitosta
kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.
Jokaisella tulee olla oma akustinen kitara sekä
muistiinpanovälineet.

110140 Kitaransoitto
alkeisjatko (11x60min)

Keravan lukio lk. 2.63
ke 18–19 | 8.9.–24.11.
muusikko Onni Lonka, 36 €
Tavoitteena on syventää kitaransoiton osaamista.
Sopii kaikille yli 10-vuotiaille, joilla on aiempaa
kitaransoittokokemusta, esim. Kitaransoiton alkeet
-kurssin käyneille. Jokaisella tulee olla oma akustinen kitara sekä muistiinpanovälineet.

110142 Ukulelensoitto
alkeet (11x60min)

Keravan lukio lk. 2.63
ke 19–20 | 8.9.–24.11.
muusikko Onni Lonka, 36 €
Tavoitteena on tutustua ukuleleen soittimena ja
oppia säestämään helppoja kappaleita soinnuin.
Tutustutaan myös melodian soittoon. Sopii kaikille
yli 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille ukulelen
soitosta kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita. Jokaisella tulee olla oma ukulele sekä
muistiinpanovälineet.

110144 Ukulele
päiväkurssi (12x60min)

Keravan lukio lk. 3.06
ke 12–13 | 8.9.–1.12.
musiikkipedagogi Jaakko Järvinen, 36 €
Ukulele on hauska ja helposti lähestyttävä soitin
joka sopii kaikille! Kurssilla tutustutaan ukuleleen
ja helppoihin säestystapoihin; jo 2-3:lla soinnulla
voit säestää vaikkapa juhlalauluja tai lastenlauluja.
Oma ukulele mukaan!

110150 5- ja 10-kielisen
kanteleen jatko (12x2t)

Keravan lukio lk. 3.06
ti 10–11.30 | 31.8.–23.11.
MuT Sirkka Kosonen, 54 €
Harjoitellaan vähäkielisten kanteleitten ohjelmistoa
sekä improvisointia. Sopii jo aikaisemmin kannelta
soittaneille.
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Kuvataiteet
110300 Aikuisten taiteen
perusopetuksen opiskelijaksi
valintaan ilmoittautuminen
1.6.–26.8.

Keravan Opistossa voi suorittaa nelivuotiset Aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
opinnot kuvataiteissa syksystä 2021 alkaen. Syksyllä alkaviin opintoihin voi hakea jokainen, joka on
kiinnostunut kehittämään kuvataideosaamistaan.
Ilmoittautumalla varmistat, että olet mukana elokuussa suoritettavassa opiskelijavalinnassa. Ilmoittautuminen on auki 26.8. asti. Henkilökohtainen
haastatteluaikasi ilmoitetaan vk 34. Haastattelut
pidetään vk 35. Lukukauden hinta on 115 euroa.

110302 Aikuisten taiteen
perusopetus - Orientaatio (4t)

Keravan lukio lk. 3.06
ti 17.30–20.45 | 7.9.
TaM, päätoim. taideop. Teija LeppänenHappo, 115 €
Kurssi on osa aikuisten taiteen perusopetuksen 1.
ja 3. vuoden opiskelijoiden opintoja. Tutustutaan
lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelmaan ja
opintoihin.

110304 Aikuisten taiteen
perusopetus - Kuvallinen
hahmotus ja ilmaisu (11x4t)

Keravan lukio lk. 3.06
ti 17.30–20.45 | 14.9.–30.11.
TaM, päätoim. taideop. Teija LeppänenHappo
Kurssi on osa aikuisten taiteen perusopetuksen
1. vuoden opiskelijoiden opintoja. Opintojen
tavoitteena on tukea kuvailmaisun perustaitojen
kehittymistä piirtämisessä ja maalaamisessa sekä
kykyä kommunikoida kuvan avulla ja kehittää
omaa ilmaisua.

56

Opisto | Taide

110310 Valokuvia
akvarellipaperille (2x6t)
110306 Aikuisten taiteen
perusopetus - Kuva, sana ja
media (6x4t+1t)

Keravan lukio lk. 1.50
ti 17.30–20.45 | 14.9.–26.10.
toimittaja Anne Tarsalainen, kuvataiteilija
Anne Tamminen
Kurssi on osa aikuisten taiteen perusopetuksen 3.
vuoden opiskelijoiden opintoja. Tavoitteena on
harjoittaa kirjoittamisen yleisiä taitoja, perehtyä
valo- ja videokuvauksen perustaitoihin ja vahvistaa
media- ja monilukutaitoa.

110308 Aikuisten taiteen
perusopetus - Ekologia ja
kierrätys (5x5t)

Keravan lukio lk. 1.50
ti 17–21 | 2.–30.11.
kuvataiteilija Anne Tamminen
Kurssi on osa aikuisten taiteen perusopetuksen 3.
vuoden opiskelijoiden opintoja. Tavoitteena on herättää kiinnostus ympäristöä kohtaan ja ymmärtää
omia valintoja arjessa sekä antaa välineitä tukea
kestävää kehitystä.

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la & su 10–15 | 4.–5.9.
artesaani Joanna Kopra, 38 €
Tehdään valokuvia itse herkistetylle akvarellipaperille syanotypia- eli sinikopiomenetelmällä. Myös
esineillä, kuten esim. kasvien lehdillä, linnunsulilla
ja pitsiliinoilla voi tehdä kuvioita. Tehtyjä kuvia voi
jatkotyöstää muilla tekniikoilla. Opettaja lähettää
lisätietoa ennen kurssin alkua. Hintaan sisältyy 15 €
materiaalimaksu.

110312 Akvarellimaalaus (12x3t)
Keravan lukio lk. 3.06
ma 15–17.15 | 6.9.–29.11.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 65 €
Kurssin tavoite on oman persoonallisen kuvailmaisun tukeminen ja kehittäminen. Maalataan
akvarelleja sekä annetuista että omista aiheista.
Harjoituksia syvennetään sekatekniikoilla. Kurssi
sopii maalausta aikaisemmin harrastaneille.

110316 Maalauksen
alkeet (10x4t)

Keravan lukio lk. 3.06
to 17–20.15 | 23.9.–25.11.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 80 €
Uusi! Kurssilla harjoitellaan kuvallista ajattelua ja
ilmaisua. Harjoitellaan maalaamisen perusteita.
Opitaan havainnointia ja luonnostelua, käyttämään materiaaleja, välineitä ja värejä maalausharjoituksissa sekä herätetään luovuutta. Kurssi ei
vaadi aikaisempaa osaamista.

110318 Maalaus A (12x3t)

Keravan lukio lk. 3.06
ke 15–17.15 | 8.9.–1.12.
kuvataiteilija Tiina Kolehmainen, 72 €
Tavoitteena on oman persoonallisen kuvailmaisun
tukeminen ja kehittäminen. Työskentelyssä painotetaan väriin, muotoon, sommitteluun ja tilavaikutelmaan liittyviä kysymyksiä. Maalataan omia ja
annettuja aiheita.

110320 Maalaus B (12x3t)

Keravan lukio lk. 3.06
ke 17.30–19.45 | 8.9.–1.12.
kuvataiteilija Tiina Kolehmainen, 72 €
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 110318.

110322 Piirtämistä ja
maalausta ulkona (2t+5t+5t)

pe 17.30–19, la & su 10–14 | 17.–19.9.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 25 €
Kurssilla haetaan kokemuksia ulkona työskentelystä
ja maiseman näkemisestä. Tavoitteena on avautua
ympäristön omakohtaiseen kohtaamiseen. Kurssilla
ollaan ja liikutaan ympäristössä, tehdään havaintoja moniaistisesti ja haetaan yhteyttä ympäristöön
harjoitustehtäviä hyödyntäen.
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110334 Avoin Ateljee (2x3t)

110364 Valokuvauksen
perusteet (8x2t)

Keravan lukio lk. 3.06
to 14–16.15 | 23.–30.9.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 12 €
Tutustutaan Ellen Thesleffin taiteeseen. Saatujen
vaikutteiden pohjalta toteutetaan oma maalaus akryyliväreillä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet
kuuluvat kurssin hintaan.

Keravan lukio lk. 1.55
ma 18–19.30 | 6.9.–1.11.
valokuvaaja Amanda Lehtola, 32 €
Käydään läpi kameran asetuksia ja kuvaustapoja erilaisissa kuvaustilanteissa. Kurssi sisältää
käytännön harjoituksia sisällä ja ulkona. Opiskelijat
saavat henkilökohtaista palautetta ja neuvontaa,
ja pääsevät perehtymään kameran manuaaliasetuksiin. Valokuvauksen peruskurssi soveltuu
vasta-alkajille sekä jo jonkin verran kuvanneille,
jotka haluavat oppia tai kehittää kuvaamisen
perustaitoja.

110336 Avoin Ateljee (2x3t)

Keravan lukio lk. 3.06
to 14–16.15 | 28.10.–4.11.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 12 €
Tutustutaan Tyko Sallisen taiteeseen. Saatujen
vaikutteiden pohjalta toteutetaan oma maalaus akryyliväreillä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet
kuuluvat kurssin hintaan.

110366 Luontokuvauskurssi
(3t+5t+4t)

Keravan lukio lk. 3.06
pe 17.30–19.45, la 10–14, su 10–13.15 |
15.–17.10.
valokuvaaja Amanda Lehtola, 27 €
Perehdytään maisema- ja luontokuvaukseen
sekä niihin elementteihin, joista hyvä luontokuva
muodostuu. Kurssilla tutustutaan omaan kuvausvälineistöön, kameran asetuksiin sekä analysoidaan
luontokuvia. Teemme lauantaina kuvausretken ja
lopuksi puramme retken kuva-antia.

110338 Avoin Ateljee (2x3t)

Keravan lukio lk. 3.06
to 14–16.15 | 25.11.–2.12.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 12 €
Tutustutaan Rafael Wardin taiteeseen. Saatujen
vaikutteiden pohjalta toteutetaan oma maalaus akryyliväreillä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet
kuuluvat kurssin hintaan.

110368 Parempia kuvia
puhelimella (2t+4t+2t)

Keravan lukio lk. 1.50
to 18–19.30, la 10–13.15 | 18.–25.11.
valokuvaaja Amanda Lehtola, 18 €
Perehdytään puhelimen kameralla kuvaamiseen.
Käydään läpi asetuksia, erilaisia kuvaussovelluksia, kuvan sommittelua, valon hyödyntämistä sekä
kuvankäsittelyä puhelimella erilaisten harjoitusten
avulla. Oma puhelin mukaan.

110370 Luova valokuvaus
jatko (7x3t+6t)

Keravan lukio lk. 1.55
to 18–20.15, su 9–14 | 16.9.–9.12.
luontovalokuvaaja Jorma Peiponen, 54 €
Kurssi on suunnattu pitkään valokuvausta harrastaneille valokuvauksen harrastajille. Sisältö koostuu
teoriasta, keskustelusta ja kuvaustehtävistä. Tavoite
on henkilökohtaisen valokuvaustyylin kehittäminen.

110340 Perinteinen
kiinalainen maalaustaide ja
kalligrafia (11x3t)

Keravan lukio lk. 1.55
ti 18–20.15 | 7.9.–23.11.
taiteilija Liuhuo Wang, 67 €
Kurssilla tutustutaan kiinalaiseen taidehistoriaan ja
kuvan tekemiseen liittyvään filosofiaan sekä maalauksen ja kalligrafian erilaisiin tekniikkoihin. Sopii
sekä aloittelijoille että jatkajille.

110358 Keravan
mangapiirtäjät (11x2t)

Keravan lukio lk. 2.57
to 18–19.30 | 9.9.–25.11.
FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen, 33 €
Keravan mangapiirtäjät on työpajamuotoinen
kurssi, jonka tapaamisissa harjoitellemme mangapiirtämisen perustaitoja: anatomiaa, perspektiiviä
ja kuvakerrontaa sekä tutustumme mangan kautta
japanilaiseen kulttuuriin. Kurssi sopii vasta-alkajille
sekä mangan piirtämistä jo itsenäisesti harrastaneille!
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Esittävä taide ja kirjallisuus

Muut taide

130208 Runon matkassa (9x3t)

110806 Keramiikka A
(12x3t15min)

Keravan lukio lk. 2.53
to 18–20.15 | 16.9.–18.11.
FT Ritva Takkinen, 60 €
Tutustutaan runojen analyysiin ja esittämiseen sekä
kehitetään omaa äänenkäyttöä ja ilmaisua. Tehdään ääni- ja improvisaatioharjoituksia ja valmistetaan pienimuotoinen runoesitys. Sopii kaikille, jotka
ovat kiinnostuneet runoista sekä äänen, ilmaisun ja
esiintymisrohkeuden kehittämisestä.

130210 Tarinallinen
kirjoittaminen (11x3t)

Keravan lukio lk. 2.57
to 17.30–19.45 |16.9.–2.12.
kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi, 78 €
Harjoitellaan erilaisia kerrontakeinoja ja kirjoitetaan kokemuksista, havainnoista tai vapaasta mielestä kumpuavia tarinoita. Luetaan esimerkkitekstejä kirjallisuudesta ja keskustellaan niiden pohjalta.
Opiskelijat tekevät tunneilla alustavia harjoituksia,
mutta työstävät kotona pidempää tekstiä, josta
saavat palautetta. Ota mukaasi kirjoitusvälineet ja
pientä evästä tauolle.

130212 Terapeuttinen
kirjoittaminen (7x3t)

Keravan lukio lk. 2.63
to 17.30–19.45 | 30.9.–18.11.
kirjallisuusterapiaohjaaja Helena Hietaniemi,
46 €
Tavoitteena on omien muistojen, tunteiden ja toiveiden tunnistaminen kirjoittamalla ja keskustelemalla.
Olennaista on itsensä kuuntelu ja oivaltamisen ilo.
Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta
kirjoittamisesta. Mukaan tarvitset vihkon ja kynän
sekä evästä tauolle.
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130214 Keravan Opiston
lukupiiri A (4x2t)

Keravan kirjasto, Kerava-parvi
ke 15–16.30 | 8.9.–1.12.
FM Tuula Rautio, 19 €
Kokoonnumme neljänä keskiviikkona Keravan
kirjaston Kerava-parvella klo 15–16.30. Romaanit
käsittelevät naisen elämää ja perheitä 1800- ja
1900-luvuilla. Teosten tapahtumat sijoittuvat
Englantiin, Kanadaan, Albaniaan ja Venäjälle. 8.9.
Henry James: Naisen muotokuva, 6.10. Robert
Goolrick: Luotettava vaimo, 3.11. Anilda Ibrahimi:
Punainen morsian, 1.12. Ludmila Ulitskaja: Medeia
ja hänen lapsensa.

130216 Keravan Opiston
lukupiiri B (4x2t)

Keravan kirjasto, Kerava-parvi
to 16.30–18 | 9.9.–2.12.
FM Tuula Rautio, 19 €
Kokoonnumme neljänä torstaina Keravan kirjaston
Kerava-parvella klo 16.30–18. Romaanit käsittelevät naisen elämää ja perheitä 1800- ja 1900-luvuilla. Teosten tapahtumat sijoittuvat Englantiin,
Kanadaan, Albaniaan ja Venäjälle. 9.9. Robert
Goolrick: Luotettava vaimo, 7.10. Henry James:
Naisen muotokuva, 4.11. Ludmila Ulitskaja: Medeia
ja hänen lapsensa, 2.12. Anilda Ibrahimi: Punainen
morsian.

Keravan lukio lk. 0.50
ti 18–20.30 | 7.9.–30.11.
keraamikko Marja Myllymäki, 125 €
Työstetään savea eri käsinrakennustekniikoilla
ja kokeillaan erilaisia savia ja lasitteita. Myös
dreijauksen harjoittelu on mahdollista. Tehtävät
ovat yksilöllisiä ja tavoitteena on löytää opiskelijan
omimpia ilmaisutapoja saven työstämisessä. Sopii
sekä vasta-alkajille että keramiikkaa aiemmin
tehneille. Kurssin hintaan sisältyy materiaalimaksu
27 euroa.

110808 Keramiikka B
(12x3t15min)

Keravan lukio lk. 0.50
to 18–20.30 | 9.9.–2.12.
keraamikko Marja Myllymäki, 125 €
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 110806.

110810 Keramiikka C
(12x3t15min)

110814 Valokuvamuistot
keramiikaksi (2x4t+2x6t)

Svenskbacka skola, teknisen työn lk.
pe 17–20.15, la & su 10–15 | 12.–26.11.
TaT, keraamikko Helena Leppänen, 60 €
Valokuvasta tulostettu laserkopio siirretään savilaatalle lietteen avulla. Tulostuspaperi hierretään
pois, laatta kuivatetaan ja poltetaan. Tekniikka on
meditatiivinen ja muistoja herättävä. Ei edellytä
aikaisempaa kokemusta savitöistä. 8 € materiaalimaksu savesta sisältyy kurssin hintaan.

110820 Posliinimaalaus (9x4t)

Keravan lukio lk. 3.06
ma 9.30–12.45 | 6.9.–8.11.
Marjo Peltokoski, 72 €
Posliininmaalausta vasta-alkajille ja aiemmin maalanneille. Opitaan maalaamaan erilaisin tekniikoin
perinteisestä moderniin tyyliin. Opettajalta voi
ostaa kurssitarvikkeita. Työvälineitä kurssilaisten
käytössä tuntien aikana. Voi tulla myös maalaamaan aiemmin keskeneräiseksi jääneitä töitä.

Keravan lukio lk. 0.50
ti 15–17.30 | 7.9.–30.11.
keraamikko Marja Myllymäki, 125 €
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 110806.

110812 Keramiikka, Svenskbacka
skolan (10x4t)
Svenskbacka skola, teknisen työn lk.
ke 17.30–20.45 |15.9.–24.11.
TaT, keraamikko Helena Leppänen, 125 €
Muotoillaan matalanpolton savista persoonallisia
käyttöesineitä ja pienoisveistoksia. Pintojen käsittelyssä käytetään engobe- ja patinointimenetelmiä
ja niitä tukevia lasituksia. Sopii aloittelijoille ja
keramiikkaa aikaisemmin harrastaneille. Materiaalimaksu 27 € sisältyy kurssin hintaan.
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Opiston kudonta-asema
Kauppakaari 11
ohjaaja paikalla 16.8.–9.12.
(syyslomalla 18.–24.10. ei ohjausta)
ma–ke 8.45–13.30, to klo 14.15–19
tekstiilialan artesaani Hanna-Kaisa
Varpio-Tikka
p. 040 318 4418
hanna-kaisa.varpio-tikka@kerava.fi

Ilmoittau
tuminen
alkaa 11.8.
klo 12.00

Kädentaidot
Kädentaitojen kursseja on tarjolla runsaasti
erimittaisina iltaisin, viikonloppuisin ja päivisin.
Tarjonnassa on mm. keväältä koronan vuoksi peruuntuneita lähiopetuskursseja ja myös uusia verk-

kokursseja. Lapilan monitoimitalo valmistuu, jolloin
päästään myös kokkaamaan kotitalousluokkaan.
Useimmista kursseista on lisätietoa netissä mm.
mukaan otettavista tarvikkeista ja materiaaleista.
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Tervetuloa, monenlaiset uudet loimet ovat
valmiina odottaen kutojia!

220620 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi elokuu

220626 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi marraskuu

220622 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi syyskuu

220628 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi joulukuu

220624 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi lokakuu

220610 Kudontaa
erikoispuilla (3x5t)

Sisällys:
Opiston kudonta-asema.........................................63
Kädentaitojen tapahtumat.......................................64
Ompelu.....................................................................65
Lankatyöt..................................................................67
Erikoistekniikat..........................................................68
Puu- ja metallityöt.................................................... 71
Kauneudenhoito.......................................................72
Kotitalous..................................................................73

Onko mielessäsi juuri omanlaisesi matto
tai kaipaako keittiö uusia sisutustekstiilejä?
Kudonnan kursseilla opit kankaankudonnan
perustaitoja ja voit syventää oppimaasi kokeilemalla uusia tekniikoita ja materiaaleja.
Ne on tarkoitettu niin harrastusta aloittaville
kuin kudontaa jo osaaville. Kurssilla on
kangaspuut kudontavalmiina. Ohjausta
annetaan mallien suunnitteluun ja kudontatekniikkaan, halutessasi voit myös opetella
loimen rakentamisen työvaiheita.

Kudonta-asemalla löytyy loimia kudontavalmiina erilaisiin töihin ja uusia loimia
rakennetaan toiveiden mukaan. Nopeimmat
työt valmistuvat illassa, vaihtoehtoja löytyy
helpoista haastaviin. Meillä voit kokeilla
kutomista myös kaksoisloimitukkikangaspuilla, pirtakangaspuilla tai kudontakehyksillä
sekä valmistaa tuftausryijyjä. Voit myös
työskennellä myös ohjausajan ulkopuolella
sopimuksen mukaan. Myytävänä monia
erilaisia kudonnassa tarvittavia materiaaleja.
Kurssimaksu maksetaan erillislaskutuksena
toteutuneiden kurssipäivien (päivämaksu
5 €) ja käytettyjen materiaalien mukaan.

Kädentaitojen verkkokurssit ja
verkkoluennot löydät sivulta 32–33.

Tämä -ikoni kurssikuvauksen lopussa
tarkoittaa, että lähiopetuksen estyessä
kurssi toteutuu etäopetuksena.

to & pe 17–21, la 10–15 | 12.–14.8.
tekstiilialan artesaani Hanna-Kaisa VarpioTikka, 35 €
Uusi! Tule kutomaan erikoispuilla ja kokeilemaan
eri kudontatekniikoita. Kurssin aikana pääset kokeilemaan kutomista vetonyöripuilla, kaksoisloimitukki-kangaspuilla, loimipainoisilla pystykangaspuilla
ja raidekaiteella. Puissa on valmiit loimet ja kurssin
aikana voit kutoa mallitilkkuja ja kokeiluja eri tekniikoilla. Opistolla on käytettävissä paljon erilaisia
lankoja kokeiluihin. Tiedustelut p. 040 3184418.
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Kudonnan kolmeen
teemailtaan Kudontaasemalle on vapaa
pääsy mutta niihin
on ilmoittauduttava
ennakkoon. Voit tulla
paikalle oman aikataulun
mukaan klo 15–19 välillä.
220630 Oma matto

to 15–19 | 9.9. | 0 €
Vinkkejä ja ideoita maton suunnitteluun, materiaaleihin ja kudontaan.
Matonkuteiden leikkuuopetusta.

220632 Miniseinätekstiilit
to 15–19 | 7.10. | 0 €
Ideoita seinätekstiilien kutomiseen
kangaspuilla ja kehyksillä. Voit kokeilla
erilaisia pujotus- ja poimintatekniikoita
ja tutustua mm. ympyrän muotoisen
tekstiilin kutomiseen.

220636 Joululahjat

to 15–19 | 11.11. | 0 €
Jouluun lahjat kutoen! Pieniä, nopeita
kudonnaisia valmistat jo yhdessä
illassa useitakin. Samaan loimeen voi
kutoa materiaaleja tai värejä vaihtelemalla eri-ilmeisiä tekstiilejä.

Kädentaitojen
tapahtumat

Ompelu

220110 Kädentaitojen
avoimet ovet (3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 17.30–20.30 | 31.8.–14.9.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 22 €
Harjoitellaan saumurin monipuolista käyttöä, esim.
langoitus, tikkityypit, säädöt, differentiaalisyötön
käyttö, huoltotoimenpiteet jne. tehden harjoitustöitä.
Mikäli mahdollista ota mukaan oma saumuri +
langat. Opiston saumurit käytettävissä.

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 16.30–19 | 26.8.
Avoimet ovet esittelevät syksyn tulevia kursseja tuntiopettajien esittelyin ja vitriininäyttelyllä. Samalla
voit tutustua myös kudonta-asemamme uutuuksiin:
vetonyöri-, kaksoistukki- ja pirtakangaspuihin,
suunnitella tulevia loimia ja ideoida tulevia kudontatöitä.

220118 Retki Suomen
kädentaidot -messuille (12t)

Keravan aseman tilausajopysäkki
su 8–18 | 14.11.
artenomi AMK Aini Julkunen, 40 €
Tervetuloa päiväretkelle Tampereen käsityömessuille. Matkan hintaan kuuluu kuljetus ja pääsyliput.
Lähtö Keravan rautatieasemalta tilausajopysäkiltä klo 8, pysähdys Tuusulan linja-autoasemalla
klo 8.15 ja paluu noin klo 18.

Tule myymään Käsityötorille Keravan lukiolle 20.11.
kaappiesi kätköistä käsityötarvikkeita, -välineitä,
vanhoja, uusia tai kesken jääneitä käsitöitä, kirjallisuutta yms. itsellesi tarpeettomaksi käynyttä käsitöihin liittyvää tavaraa. Ei arpajaisia, ei yhdistyksille,
ei omia pöytiä. Jos sinulla on rekki tai paljon tavaraa, valitse yläkerran pöytäpaikka. Tuntiopettajat
esittelevät omia kurssejaan ja tuotoksiaan. Kahvio.
Tiedustelut aune.soppela@kerava.fi

220134 Käsityötori alakerran
iso pöytä, ruokala (6t)
la 10–14.30 | 20.11. | 30 €

220136 Käsityötori alakerran
pieni pöytä, ruokala (6t)
la 10–14.30 | 20.11. | 23 €

220138 Käsityötori ja pop-up
yläkerran pöytäpaikka (6t)
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la 10–14.30 | 20.11. | 30 €
Yläkerran pöytäpaikalla voit pitää myös pop-up
työpajaa materiaalimaksuja vastaan ja myydä
omia käsityötavaroitasi. Täällä parhaiten tilaa
rekeille.

220200 Sujuvasti
saumurilla (3x4t)

220202 Parsi ja
paikkaa (2x4t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ke 17.30–20.30 | 1.–8.9.
KM, KTyO, pukuompelija Kaisa Piesanen, 15 €
Uusi! Kurssilla tutustutaan erilaisiin parsimis- ja
paikkaustapoihin vuoden 2021 käsityötekniikkateeman mukaisesti. Ota mukaan korjattavien koriin
kertyneet vaatteesi, voit keskittyä sinua kiinnostaviin
tekniikoihin ja korjausompeluun.

220212 Kansallispukuja
ja feresejä (11x4t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ma 13–16 | 6.9.–22.11.
erikoisneuvoja Marjo Vainio, 65 €
Kurssilla voit valmistaa kansallispuvun, uudistaa tai
täydentää vanhaa, tehdä siihen osia, päähineen tai
päällysvaatteen. Myös feresin tai siihen kuuluvan
päällysvaatteen, suhain.

220216 Ompelupäivä
syyskuussa (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 14–20 | 10.9.
KM, KtyO Aune Soppela, 18 €
Ompelupäivään voit tulla korjaamaan vaatteita,
ompelemaan verhot tai jatkamaan kesken jääneitä ompelutöitäsi. Käytössäsi luokan koneet ja
saumurit. Ilmoittautuminen etukäteen varmistaa
mahtumisen ryhmään.

220220 Ompelupäivä
marraskuussa (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 14–20 | 5.11.
KM, KtyO Aune Soppela, 18 €
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220216.

220224 Lastenvaate
ompelupäivä (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
la 10–16 | 2.10.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 18 €
Uusi! Lastenvaatteita nopeasti ja helposti. Käytössäsi lasten sisävaatteisiin valmiit kaavat, koneet,
saumurit ja peitetikkikoneet. Ilmoittautuminen etukäteen varmistaa mahtumisen ryhmään.

220230 Ompelua
tiistaipäivisin (12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 10–12.30 | 31.8.–23.11.
KM, KtyO Aune Soppela, 62 €
Kurssilla saat omien mittojen mukaiset kaavat,
joilla voit tehdä vaatteita sisä- ja ulkokäyttöön.
Voit korjata ja muodistaa vanhoja vaatteita sekä
valmistaa pyörätuoliulkoiluun vaatteita. Käytössäsi
kaavapaperit, saumurilangat ja mallilehtiä, ota
mukaan omat ompeluvälineet.

220232 Ompelu-, nahka- ja
turkistöitä (12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ke 10–12.30 | 1.9.–24.11.
KM, KtyO Aune Soppela, 62 €
Kurssilla saat omien mittojen mukaiset kaavat, joilla
voit tehdä vaatteita sisä- ja ulkokäyttöön. Voit myös
korjata ja uudistaa vanhoja vaatteita sekä nahkatakkeja. Turkkeja voit muodistaa tai uusiokäyttää
esim. torkkupeitoiksi. Voit myös tehdä pyörätuoliulkoiluvaatteita.

220218 Ompelupäivä
lokakuussa (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 14–20 | 1.10.
KM, KtyO Aune Soppela, 18 €
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220216.
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220234 Ompelu-, nahka- ja
turkistöitä (12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 14–16.30 | 2.9.–25.11.
KM, KtyO Aune Soppela, 62 €
Kurssilla saat omien mittojen mukaiset kaavat, joilla
voit tehdä vaatteita sisä- ja ulkokäyttöön. Voit myös
korjata, uudistaa ja muodistaa vanhoja vaatteita
sekä nahkatakkeja. Turkkeja voit muodistaa tai
uusiokäyttää esim. torkkupeitoiksi. Voit myös tehdä
pyörätuoliulkoiluvaatteita.

220236 Lastenvaate
ompelua (5x4t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ma 17.30–20.30 | 30.8.–27.9.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 35 €
Uusi! Tule ompelemaan lapsille vaatteita sisä- ja
ulkokäyttöön. Opit kurssilla alusta asti vaatteen
valmistamisen. Käytössäsi on ompelukoneet,
saumurit ja peitetikkikoneet. Saat nopeasti valmista,
kun käytössäsi on valmiiksi jäljennetyt kaavat perusvaatteista (Ottobre 1/2021). Ota mukaan omat
ompelutarvikkeet.

220238 Farkuista
vaikka mitä (4+7+7t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 18–21, la & su 10–15 | 28.10.–7.11.
KM, KtyO Kirsi Kostamo, 38 €
Uusi! Käytetyille farkuille löytyy käyttöä vielä uudessa tehtävässä. Niistä voi valmistaa esimerkiksi
kasseja, pusseja ja erilaisia säilyttimiä, hameita,
mattoja tai vaikka pannunalusia. Ensimmäisellä
kokoontumiskerralla 28.10. ideoidaan ja suunnitellaan tuotteita mukana tuomistasi farkuista. Opistolta
löytyy lisää farkkuja ja erilaisia lisämateriaaleja.
6.−7.11. ommellaan suunnitelmien mukaiset tuotteet.
Ota mukaan omat työ- ja ompeluvälineet sekä
puuvillakankaita.

220240 Tilkkutyöt
päiväkurssi (12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ke 13.45–16.15 | 1.9.–24.11.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 62 €
Kurssilla tutustut tilkkutöiden perustekniikoihin,
työvälineisiin ja materiaaleihin. Tavoitteenamme
on valmistaa käytännöllisiä kodintekstiilejä joko
helpolla ja nopealla tekniikalla tai kokeilemalla jotain uutta ja haastavampaa työtapaa. Ota mukaan
omat työ- ja ompeluvälineet sekä puuvillakankaita.

220246 Kaarevia muotoja
tilkuista + Fiber Art (4+8+8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 17.30–20.30, la & su 10–16.30 |
22.–24.10.
käsityöläinen Hannele Kinnunen, 51 €
Uusi! Kaarevat saumat näyttävät usein tosi hankalilta valmistaa. Kurssilla tutustutaan erilaisiin kaareviin
blokkeihin. Vaikealta näyttävät mallit avautuvat pikku niksejä käyttäen. Vanhat tutut mallit päivitetään
ja opetellaan joukko uusia. Tutustumme myös fiber
art -tekniikkaan.

220248 Laukkuja ja
pussukoita (3x5t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti-ke-to 17–21 | 19.–21.10.
käsityöläinen Hannele Kinnunen, 34 €
Syksyä kohti uudessa laukussa ja siihen sopivassa
pussukassa. Päivitetään uudet mallit ja värit
syksyyn. Useita eri malleja, joista voit valita ja
valmistaa itsellesi mieluisan. Voit ottaa mukaan
valmista tilkkupintaa ja tukevaa kangasta, joka
sopii laukkuihin sekä kankaisiin sopivia vetoketjuja
ja langat. Laukun voi valmistaa myös vanhoista
farkuista, Opiston kierrätysvarastot käytettävissä.

220250 Kehyskukkaroita
(2+8+8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 18–19.30, la & su 10–16.30 | 28.9.–10.10.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 37 €
Kurssilla valmistetaan kukkaroita ja pikkulaukkuja liimattavilla kehyksillä sekä japanilaisilla
tukiraudoilla. Infoiltana 28.9. tehdään yhteistilaus
kehyksistä ja piirretään kaavoja, viikonloppuna
9.−10.10. työskennellään. Ota mukaan myös omia
kehyksiä ja muistiinpanovälineet.
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Lankatyöt
220312 Nypläys- ja
käpypitsikurssi (12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 11–13.30 | 2.9.–25.11.
ohjaaja Pirkko Särkimäki, 62 €
Opiskellaan sekä nypläys- että käpypitsitekniikoita. Perusasioiden lisäksi jatkuvalankaisia- ja
palapitsitekniikoita, kolmiulotteisia muotoja ja kansallispukujen pitsejä ja helminypläystä. Käpypitsiä
eli frivoliteetä tehdään kävyn, neulan ja koukun
avulla. Sekä aloittajille että aiemmin tehneille.

220320 Puikkopiiri (6x4t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 13–16 | 14.9.–2.11.
erikoisneuvoja Marjo Vainio, 50 €
Opetellaan erilaisia neuletekniikoita ja niksejä.
Neulotaan pääasiassa asusteita, mutta myös
peitteitä tai paitoja voi valmistaa. Kurssilla tulevat
tutuksi pitsit ja palmikot, raidat, kirjo- ja pintaneuleet. Kokoontumiset 14.9., 21.9., 5.10., 12.10.,
26.10. ja 2.11.

220322 Villapaidasta
villatakiksi (3x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 18.30–20.45 | 18.11.–2.12.
erikoisneuvoja Marjo Vainio, 20 €
Uusi! Löytyykö sinulta useita villapaitoja mutta ei
yhtään villatakkia? Tällä kurssilla steekkaamme eli
leikkaamme neuleen edestä ja lisäämme siihen napituksen tai muun kiinnityksen. Neulepaitasi voi olla
vanha tai uusi, suunnitellaan yhdessä yksilölliset
ratkaisut sen muuttamiseksi villatakiksi. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Taito Etelä-Suomi ry:n kanssa.

220324 Kintaita
kinnasneulalla (5x4t)

Keravan kartano
ke 17.30–20.30 | 1.–29.9.
taiteilija, käsityöläinen Petra Martinez, 38 €
Uusi! Kurssilla opit valmistamaan perinteisellä
neulakinnastekniikalla villalangasta omat kintaat.
Tutustutaan neulakintaan historiaan. Aiempaa
osaamista ei tarvita. Ota mukaan 7 veljeksen vahvuista lankaa ja kinnasneula, jos sinulla on.

220350 Kuvasta
kirjontatyöksi (4x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 18–20.15 | 21.9.–9.11.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 28 €
Uusi! Kurssilla opitaan muuntamaan oma digitaalinen valokuva kirjontamalliksi. Työ kirjotaan
kaaviokuvan mukaan tai siirretään malli kuvansiirtoaineella kanavakankaalle. Kurssimaksuun
sisältyy kanavakangas kirjontatyön pohjaksi, kanavaneula ja kuvansiirtoaine. Kokoontumiset 21.9.,
5.10.,26.10. ja 9.11.
Opisto | Kädentaidot

67

Erikoistekniikat
220416 Värikästä värjäystä
langoille (2x6t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la & su 10–15 | 18.–19.9.
kuvataiteilija AMK Sini Riesen, 30 €
Uusi! Tule värjäämään villa- ja villasekoitelankoja
heikkohappoväreillä. Kirkkaiden, kestävien ja
helppojen värien lukemattomat eri mahdollisuudet
vievät mennessään, myös vanhojen lankojen ”tuunaus” onnistuu. Väreistä opettajalle 10 €, jolla saat
värjättyä noin 300–400 g lankaa.

220422 Kahvipusseista
punoen (5x3t)

220444 Kalannahan
rasvaparkitus (8+6+4+4t)
220432 Hopeaketjut (2x8t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
su 10–16.30 | 14.–21.11.
Tuija Vänttinen-Putto, 40 €
Valmistetaan lenkkiketjuja, joissa ei tarvita
juottamista. Kaikille on oma työskentelypöytä ja
tarvittavat käsityökalut. Materiaalit ostettavissa
opettajalta. Kurssi soveltuu aloittelijoille ja niille,
jotka tarvitsevat lenkkejä ja koukkuja muita koruja
varten. Kokoontumiset su 14.11. ja 21.11.

220434 Nahkapaperilaukkuja
(2+8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ma 17.30–19.45 | 4.10.–15.11.
ohjaaja Taina Mahkonen, 34 €
Uusi! Punonnan perustekniikoilla pieniä helppoja
käyttöesineitä kahvipusseista. Sopii aloittelijoille
ja aiemmin harrastaneille. Infokirje tarvikkeista
ennakkoon.

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 18–19.30, su 10–16.30 | 16.9.–3.10.
Tuija Vänttinen-Putto, 24 €
Ekologinen nahkapaperi eli vegaaninahka korvaa
eläinperäistä nahkaa. Kestävänä ja pestävänä
soveltuu hyvin laukkuihin ja säilyttimiin. Infoillassa
to 16.9 on hyvä olla läsnä, koska siinä ohjeistetaan
materiaalin hankinta. Työskentely su 3.10.

220428 Karkkipaperit
kiertoon (3+7t)

220438 Hauska hattu
huovuttamalla (2+6+6t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 18–20.15, la 10–16 | 19.–20.11.
KM, KtyO Kirsi Kostamo, 22 €
Karkkipapereista, servieteistä, kartoista ja lehdistä
voi tehdä pussukoita, tabletteja ja vaikka koruja,
kun ne vahvistetaan kontaktimuovilla. Ota mukaan
kierrätysmateriaalia ja kontaktimuovia. Materiaaleja myös opettajalta ja Opiston kierrätysvarastoista.

220430 Lusikasta
koruksi (2+7+7t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
to 18–19.30, la & su 10–16 | 2.–12.9.
hopeaseppä Tuula Ruuttunen, 40 €
Valmistetaan hopea- ja alpakkalusikoista riipuksia,
korva- ja rannekoruja sekä sormuksia viilaamalla,
sahaamalla ja pakottamalla. Infoilta 2.9., työskentelyviikonloppu 11.−12.9. Työvälineet saat kurssin
ajaksi Opistolta, myös lusikoita voit ostaa.
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Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 18–19.30, la & su 10–15 | 12.–31.10.
artenomi AMK Aini Julkunen, 30 €
Kurssilla voit valmistaa ilmeikkään sauna-, palju-,
tonttu- tai fantasiahatun. Opettelemme kolmiulotteisen muodon huovuttamisen kaavaa apuna käyttäen. Mahdollisuus huovuttaa lisäksi koristeita ja
nyörejä hattuihin. Villat yhteistilauksena infoillassa ti
12.10. Työskentelyviikonloppu 30.−31.10.

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la 10–16.30, su 10–15, to 18–21 |
25.9.–14.10.
perinnenahkuri Anne Jouhtinen, 50 €
Kurssilla opitaan luonnonmukainen kalannahan
rasvaparkitseminen ja värjäys. Nahat, aineet ja
työkalut saat kurssilta. Voit tuoda omia, pakastettuja nahkojasikin: hauki, lohi, kirjolohi ja kuha
soveltuvat hyvin työstettäviksi. Kokoontumiset la
25.9., su 26.9., to 7.10. ja 14.10.

220454 Kalannahkoista
tuotteiksi (3x4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ti 17.30–20.30 | 16.–30.11.
perinnenahkuri Anne Jouhtinen, 34 €
Osallistujat voivat valmistaa erilaisia tuotteita valmistamistaan kalannahoista mm. hanskoja, pussukoita, koruja, asusteita. Aiempaa ompelukokemusta
ei tarvita, opettajalta ostettavissa kukkarokehyksiä,
korutarvikkeita.

220460 Veistoksia
risuista (4+7t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la 10–16, pe 18–21 | 12.–13.11.
käsityöläinen Anne Jouhtinen, 22 €
Uusi! Osallistujat oppivat valmistamaan puiden
oksista erilaisia ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvia
’veistoksia’. Niitä voidaan koristella mm. helmin ja
höyhenin. Materiaalit ostettavissa opettajalta, voit
tuoda myös omat risut ja koristeet mukanasi. Ota
mukaan oksasakset, sivuleikkurit ja puutarhahanskat.

220470 Lasten joulupaja (3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
su 10–12.15 | 28.11.
artenomi AMK Aini Julkunen, 6 €
Jouluisessa lasten askartelupajassa voit tulla
askartelemaan joulukoristeita ja kortteja esim. vanhemman tai kummin kanssa. Kurssimaksu jokaiselta
osallistujalta ja materiaalit kuuluvat hintaan.

220482 Kirjansidontaa (9x4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 17.30–20.30 | 29.9.–1.12.
ohjaaja Seppo Seppälä, 62 €
Kurssilla opitaan valmistaman pehmeäkantisia ja
kovakantisia sidoksia nykyaikaisilla ja perinteisillä
menetelmillä. Aiheet-, materiaali- ja työkaluvalikoima sovitetaan tilanteen mukaisesti niin, että työt
pystytään tekemään sekä kotoa löytyvällä että
helposti hankittavalla materiaalilla.

220496 Huonekalujen
verhoilu (4+4x8t)

Verhoomo, Santaniitynkatu 1
ke 18–21, la & su 10–16.30 | 27.10.–28.11.
verhoilija Aila Törmälä, 65 €
Kurssilla voit verhoilla vanhan huonekalun aloittaen
pienistä töistä tai tehdä valmiiksi jo aloittamasi.
Ensimmäiselle kerralle 27.10. työ mukaan! Työskentely kahtena viikonloppuna la-su 13.−14.11 ja
27.−28.4.

220498 Huonekalujen
verhoilu (4x8t)

Verhoomo, Santaniitynkatu 1
la 10–16.30 | 4.–25.9.
verhoilija Aila Törmälä, 62 €
Kurssilla voit verhoilla vanhan huonekalun aloittaen
pienistä töistä tai tehdä valmiiksi jo aloittamasi.
Ota yhteyttä viim. 20.8. opettaja Aila Törmälään
044 290 0296 sopiaksesi etukäteen hankittavista
materiaaleista.
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190052 Ekologiset
siivousaineet (4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
to 18–21 | 9.9.
artesaani Anne-Mari Hagman, 20 €
Uusi! Tule oppimaan siivoussaippuan, pyykkietikan
ja siivoussuihkeen valmistus, joilla siivoat kotisi
puhtaaksi ekologisesti. Saat siihen hyvät kirjalliset
ohjeet. Ota mukaan tyhjä maitotölkki, kuljetuslaatikko, essu, kumihanskat ja suojalasit, jos on.
Opettaja kerää materiaalimaksun 15€. Käteis- tai
korttimaksu.

190058 Itse tehden
saippuaa (8t)
220530 Maalaa ja uudista
kalkkimaaleilla (2+4+4+4t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 17.30–19, ke & pe 17.30–20.30, la 10–13 |
24.–28.8.
artenomi Merja Salonen, 32 €
Uusi! Kurssilla opit maalaamaan kalkkimaaleilla,
siirtämään kuvia, krakeloimaan, patinoimaan ja
käyttämään sabluunoita maalaamisessa. Ensimmäisellä kerralla tehdään maalitilaukset (myrkyttömät, Eco-merkin saaneet Vintage Paint -maalit),
voit myös tietenkin tuoda omat maalit mukaan.
Kurssityönä jokin pienehkö esine mm. pikkupöytä
tms., tekniikka harjoittelut opettajan tuomalle
alustalle, joita varten opettajalle maksetaan 20 €
yhteisitä tarvikkeista.

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la 10–16.30 | 27.11.
ammatinopettaja Ulla Brandt, 20 €
Uusi! Saippuakurssilla opit tekemään itse saippuaa
käyttämällä mm. raaka-aineita, joita löytyy keittiöstäsi. Käydään teoriassa läpi saippuanteon eri
vaiheet sekä yleistä tietoa luonnonkosmetiikasta ja
-lainsäädännöstä. Teemme yhdessä perusreseptillä saippuamassoja, jotka saat mukaasi kotiin.
Materiaali ostetaan opettajalta (20 €) käteinen tai
Mobilepay.

Puu- ja metallityöt
220504 Pyöränhuoltokurssi
(3+6t)

220540 Pienkoneiden
huolto ja kunnostus (4+7t)

220506 Pyöränhuoltokurssi
(3+6t)

220546 Taontakurssi (2+6+6t)

Keravan kartano, puutyösali
ma 18–20.30, su 10–15 | 6.–12.9.
polkupyörämekaanikko Jukka Falck, 25 €
Tällä kurssilla opetetaan perustarkistus-, huolto- ja
korjaustoimenpiteet sekä puhdistus-, voitelu- ja säätötoimet. Korjaukset sisältävät jarrujen, ohjauksen
ja vaihteiden toiminnan. Maanantai-iltana teoriaa
ja pyörien tarkistus varaosien hankkimista varten.
Sunnuntaina tehdään omaan pyörään huolto.

Keravan kartano, puutyösali
ma 18–20.30, su 10–15 | 4.–10.10.
polkupyörämekaanikko Jukka Falck, 25 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 220504.

220510 Puutyöt iltapäivällä (42t)

Kurkelan koulu, puutyöluokka
ti 16–19 | 7.9.–30.11.
KM, teknisen työn opettaja Samu Koski, 65 €
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
puuesineiden valmistaminen. Työkalujen ja koneiden käytön oppiminen.

220514 Puutyöt A (42t)

Kurkelan koulu, puutyöluokka
ma 17.30–20.30 | 30.8.–22.11.
verhoilija/puuseppä Anne-Maj Forsman, 65 €
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
puuesineiden valmistaminen. Työkalujen ja koneiden käytön oppiminen.

220516 Puutyöt B (42t)

Kurkelan koulu, puutyöluokka
ke 17.30–20.30 | 1.9.–24.11.
verhoilija/puuseppä Anne-Maj Forsman, 65 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 220514.
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Keravan kartano, puutyösali
ma 17.30–20.30, la 10–15.30 | 20.–25.9.
arboristi Juha Vaaksio, 25 €
Uusi! Kurssilla käydään läpi pienkoneiden (moottori- ja raivaussaha, siimurit, puhaltimet ja erilaiset
leikkurit) päivittäisiä, kuukausittaisia ja kausittaisia
huolto ja kunnostustoimia. Mukaan tarvitset
huollettavan kohteen lisäksi puhdistusvälineet ja
mahdollisia avaimia ja viiloja.
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ke 18–19, la & su 10–15 | 8.–19.9.
seppämestari Ahto Penne, 62 €
Kurssilla opimme taonnan perustaitoja sepän
pajassa. Infoilta 8.9. klo 18 Opiston käsityötiloissa,
Kauppakaari 11. Työskentelyviikonloppu la–su
11.−12.9. klo 10−15. Kurssilla työskennellään ulkona Ahtonpajassa, Tuomikatu 11. Tarvikkeet maksetaan opettajalle. Lue lisää: www.ahtonpaja.com.

220548 Puukkokurssi (1+5x6t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–19, la & su 10–15 | 8.9.–9.10.
seppämestari Ahto Penne, 74 €
Taonnan jatkokurssi, jolla valmistetaan puukko
teräntakomisesta alkaen aina tupen ompeluun.
Infoilta 8.9. klo 18−19 Kauppakaari 11. Taontaviikonloppu 18.−19.9. Ahton pajalla, Tuomikatu 11 ja
lestan- ja tupenvalmistaminen Keravan kartanolla
puutyösalissa 2.−3.10. sekä 9.10.

220556 Vanhan ikkunan
kunnostus (6x4t)

Keravan kartano, puusali
ke 17.30–20.30 | 8.9.–13.10.
Anneli Kääparin, 55 €
Kurssilla opetellaan oman puuikkunan kunnostamista perinteisin menetelmin (ei puuosakorjauksia). Materiaalit ja työvälineet hankitaan itse tai
yhteistilauksena. Ota mukaan kuumailmapuhallin,
katkoteräveitsi ja hengityssuojain.
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Kauneudenhoito
190054 Luonnonmukaiset
voiteet (4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
to 18–21 | 30.9.
artesaani Anne-Mari Hagman, 20 €
Kurssilla valmistamme öljypohjaisia voiteita
luonnollisista raaka-aineista: perus- ja
huulivoidetta, vartalovoita sekä voidekakun. Saat
kurssilta hyviä vinkkejä, kirjalliset perusohjeet
ja itse tehtyä kosmetiikkaa. Ota mukaan oma
essu. Opettajalle materiaaleista 15 €/osallistuja
käteisellä tai kortilla. Ilmoita allergiat (esim. kookos,
pähkinä, manteli, mehiläisvaha) ennakkoon.

190056 Luonnonmukaista
kosmetiikkaa (4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
to 18–21 | 4.11.
artesaani Anne-Mari Hagman, 20 €
Kurssilla valmistamme luonnonkosmetiikkaa
luonnon omista antimista: savinaamion,
deodoranttia, kasvovettä ja vaahdotettua voidetta.
Kurssilta saat hyviä vinkkejä, kirjalliset perusohjeet
ja itse tehtyä kosmetiikkaa. Ota mukaan oma
essu. Opettaja kerää materiaalimaksun 15 €/hlö
käteisenä tai kortilla. Ilmoita allergiat (esim. kookos,
pähkinä, manteli, mehiläisvaha) ennakkoon.

Kotitalous
810212 Sieniretki 1 (4t)

su 11–14 | 22.8.
sienineuvoja Satu Lukkanen, 10 €
Tule laajentamaan sienituntemustasi sekä ruokaettä myrkkysienten osalta, innostu poimimaan uusia
sienilajeja ja opi erottamaan eri lajeja toisistaan.
Ota metsään mukaan säähän sopiva vaatetus
sekä sienikori ja -veitsi. Tarkka tapaamispaikka
ilmoitetaan ennen retkeä.

810214 Sieniretki 2 (4t)

su 11–14 | 5.9.
sienineuvoja Satu Lukkanen, 10 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 810212.

810216 Sieniretki 3 (4t)

su 11–14 | 19.9.
sienineuvoja Satu Lukkanen, 10 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 810212.
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810218 Kalankäsittelyä
ja ruuaksi valmistusta (2x5t)

Keravanjoen uusi koulu, kotitalous 1
ke 17.30–21.15 | 6.–13.10.
kokki ja kalamies Eemeli Liljeström, 40 €
Kalankäsittelyä perusteista lähtien, eli kuinka
juuri pyydetty perkaamaton kala saadaan
keittiömestarin opissa fileiksi ja siitä eteenpäin
kalaherkuiksi. Ota mukaan esiliina, sisäkengät, iso
leikkuulauta (väh. A3 tai suurempi), kalapiikki ja
kalasakset, jos on.

810220 Suomimies kokkaa (5x6t)
Keravanjoen uusi koulu, kotitalous 1
la 10.30–15 | 11.9.–4.12.
kokki Cipriano Franchini, 99 €
Valmistamme italialais-suomalaista kotiruokaa
italialaisen opettajan johdolla, opetuskielenä
englanti, italia ja suomi. Perustietoja tai taitoja ei
tarvita. Oma essu mukaan. Kokoontumiskerrat
11.9., 2.10., 30.10., 13.11. ja 4.12.

810222 Povero ma
nutriente - arkiruokaa
italialaisittain (6t)

Keravanjoen uusi koulu, kotitalous 1
la 10–15.30 | 9.10.
sarjakuvaopettaja Luca Cannavò, 25 €
Uusi! Kurssilla opitaan laittamaan italialaista
arkiruokaa, joka on edullista mutta herkullista.
Reseptit suomeksi. Materiaalit kuuluvat
kurssimaksuun, ota mukaan esiliina.

810224 Kasvisruokaa
italialaisittain (6t)

Keravanjoen uusi koulu, kotitalous 1
la 10.30–15 | 25.9.
kokki Cipriano Franchini, 25 €
Hyvää kasvisruokaa italialaisittain italialaisen
kokin johdolla. Opetuskielenä englanti, italia ja
suomi. Reseptit suomeksi. Materiaalit kuuluvat
kurssimaksuun, ota mukaan esiliina.

810250 Leivontaa
hapanjuurella (2x5t)

Keravanjoen uusi koulu, kotitalous 1
la & su 10–14 | 27.–28.11.
opettaja Susanna Ollikainen, 24 €
Uusi! Kurssilla saat perustietoa hapanjuurella
leipomisesta ja juuren kasvattamisesta. Leivomme
erilaisia tuotteita hapanjuurella ja saat mukaasi
oman juuren. Materiaalimaksu sisältyy hintaan.
Ota mukaan oma esiliina.

Yhteystiedot
Liikuntapalvelu
Toimisto
Metsolantie 3 (jäähalli) 04200 Kerava
Asiakaspalveluaika: ma–pe klo 9–15
p. 040 318 2331, 040 318 2168
liikunta@kerava.fi
www.kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu

Liikunta
Kerava on pieni suuri liikunta- ja urheilukaupunki:
monipuoliset liikuntapalvelut ovat lähellä ja helposti
saavutettavissa. Keravan kaupungilla on lähes sata
liikuntapaikkaa, jotka tarjoavat laajat mahdollisuudet liikkua ja ulkoilla. Tavoitteena on luoda kaikille
kaupungin asukkaille edellytyksiä aktiiviseen
elämäntapaan ja kannustava ympäristö liikkeen
lisäämiseksi. Kaupungin ohjatun liikunnan kursseja
järjestävät Keravan Liikuntapalvelu ja Keravan
Opisto, s. 80−85.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa
ti 10.8. klo 12.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: p. 09 2949 2352
Kasvokkain: Asiointipiste tai Opiston toimisto,
Kultasepänkatu 7, ilmoittautumisohjeet ks. s. 16−17.
Ohjeita epidemian varalle s. 17 sekä netissä:
» www.kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu
» opisto.kerava.fi
Tarkemmista toimintaohjeista tiedotetaan tilanteen
mukaan tila- ja kurssikohtaisesti.
Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin. Emme
vastaa muutosten aiheuttamista mahdollisista
haitoista.
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Liikunta somessa
facebook.com/keravan.liikuntapalvelu
facebook.com/keravan.opisto

Juuso Nevalainen, uimaopetus, uinninvalvonta,
liikunnanohjaus, laiteopastus
p. 040 318 4842
Risto Jokinen, uimaopetus, uinninvalvonta
p. 040 318 4842
Liikuntapaikkojen hoitajat:

Henkilökunta:

Jäähalli: Kari Ahola, Jari Flyktman, Joni Hiltunen,
Cristian Sirola p. 040 318 2706

Marjaana Risku, vs. liikuntapalvelujohtaja,
liikuntapalveluyksikön johtaminen, seura-avustukset
p. 040 318 2246

Uimahalli ja maauimala: Kai Liljalahti, Eino Riihinen, Kai-Erik Sund p. 040 318 2578 / 040 318
2842 / 040 318 2569

Jaakko Haapala, liikuntapaikkapäällikkö,
liikuntaolosuhteet
p. 040 318 2446

Ulkoliikuntapaikat: Hannu Kari, Keijo Tahvanainen
p. 040 318 2270 / 040 318 2850

Katri Keminen, hallinnolliset asiat, laskutus,
asiakaspalvelu
p. 040 318 2331
Paula Juhanantti, toimistotyöntekijä, asiakaspalvelu,
p. 040 318 2168
Liikunnanohjaustoiminta, uinninvalvonta,
uimaopetus
Arja Vakkila, liikuntaesimies, ohjattu
liikuntatoiminta, uinninvalvonta
p. 040 318 4443

Sisällys:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kerava.fi

Pasi Sirolinna, liikunnanohjaus, laiteopastus,
uinninvalvonta
p. 040 318 2242
Tanja Pirtamo, erityisryhmät, liikuntaneuvonta,
uinninvalvonta
p. 040 318 2489
Margit Grönroos, liikunnanohjaus, laiteopastus,
uinninvalvonta
p. 040 318 2158
Heidi Pakarinen, liikunnanohjaus, liikuntaneuvonta,
laiteopastus, uinninvalvonta
p. 040 318 4112

Keravan Opisto
Toimisto
Käyntiosoite Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava
p. 09 2949 2352, keravanopisto@
kerava.fi, opisto.kerava.fi
Asiakaspalveluajat: ma-to klo 12–15
Liikunta- ja tanssikurssit:
Katri Liikonen, koulutussuunnittelija
p. 040 318 2877
katri.liikonen@kerava.fi
opisto.kerava.fi/oppiaineet/liikuntaja-tanssi

Asiointipiste
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. kerros.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksut, myös
liikunta- ja kulttuurisetelimaksut
Aukioloajat: ma−to klo 8−17.30,
pe klo 8−12
Poikkeukset: kerava.fi/palvelut/
asiointipiste

Liikunta

75

Liikuntapaikat
Liikuntapalvelun hinnasto

www.kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/hinnasto

Tilavaraukset

Selaa ja tee varauksia netissä
(Timmi -tilavarausohjelma):
www.kerava.fi/asioi-verkossa/tilojen-varaaminen
Varausasioissa voi olla yhteydessä:
tilavaraukset@kerava.fi
Lisätietoja: liikunta@kerava.fi

Jäähalli

Metsolantie 3, 04200 Kerava,
p. 040 318 2706
Sähköposti: jaahalli@kerava.fi
Asiakaspalveluajat: ma–pe 7–23, la 7–23,
su 7.30–23

Kalevan tekonurmi

Metsolantie 3, 04200 Kerava
Ikäihmisten talvikävelyt keskiviikkoisin kello 13–14

Yleisurheilukenttä

Metsolantie 3, 04200 Kerava
Tekonurmen ja yleisurheilukentän
pukuhuonevaraukset otteluihin jäähallin
valvomosta p. 040 318 2706

Uimahalli

Tuusulantie 45, 04200 Kerava
Kahvio ja lipunmyynti, p. 040 318 2081
Valvomo, p. 040 318 4842
Arja Vakkila, liikuntaesimies
p. 040 318 4443
Uimahallissa on vesipinta-alaa 800 neliömetriä.
Altaita on kuusi: uima-allas (25m), monitoimiallas,
hieronta-allas, tenava-allas, opetusallas ja kylmäallas (8°). Uima-allas on kaksi metriä syvä ja siinä
on kuusi rataa. Opetus- ja tenava-allas vesiliukumäkineen ovat suunnattu lapsiperheille. Uimahallitiloista on pääsy maauimalaan. Pukuhuoneita on
kuusi, suihkutiloista löytyy sauna ja höyrysauna.
Uimahallissa on myös ulkopuoliseen käyttöön
varattavat saunalliset ryhmäpukuhuoneet (2 kpl).
Liikuntasalit (5 kpl) on nimetty keravalaisten olympiaurheilijoiden mukaan: Hanna-Maria (Seppälä,
uimari), Olavi (Rinteenpää, yleisurheilija), Toivo
(Sariola, juoksija), Keijo (Tahvanainen, painonnostaja) ja Joona (Puhakka, uimahyppääjä).

Maauimala

Uimalanpolku, 04200 Kerava
Kahvio ja lipunmyynti, p. 040 318 2081
Valvomo p. 040 318 2079

Ahjon koulun tekonurmi

Pallokentät ja lähiliikuntapaikat

Ketjutie 2, 04220 Kerava

Keravalla on 12 lähiliikuntapaikkaa ja 16 pallokenttää, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
Lähiliikuntapaikoissa on hiekka-, tekonurmi- tai
asfalttipintainen pelikenttä, joka on kooltaan
noin 12 x 24 m. Kenttä soveltuu esim. jalka- ja
koripalloiluun sekä sählyn pelaamiseen. Lisäksi on
erilaisia kiinteitä liikuntavälineitä ja -telineitä, jotka
soveltuvat lasten, nuorten ja aikuisten käyttöön.
Lähiliikuntapaikat ovat kaikille vapaassa käytössä.

Päivölänlaakson koulun
hiekkatekonurmi
Hakkuutie 7, 04220 Kerava

Savion koulun tekonurmi
Juurakkokatu 33, 04260 Kerava

Savion pesäpallokenttä
Koivikontie 35, 04260 Kerava

Keinukallion liikuntapuisto
Keinukalliontie 42, Kerava

Keinukallion pururata ja
tekolumilatu
• Hiihtostadion lenkki 1500 m
• Reitti Jokivarren tielle 3800 m
• Keinukallion lenkki ja Ahjon lenkki yhdessä
5600 m
• Juoksuportaat 261 askelmaa
• Beach volley -kentät ja leikkialue
• Street workout -teline
• Pulkkamäki talvella
• Yleisö-wc avoinna ma-su klo 7−21

Frisbeegolf
Keinukallion frisbeegolfrata on 18-väyläinen rata.
Rata on kaikille avoin ja maksuton. Lisätietoja:
frisbeegolfradat.fi/rata/keinukallio_kerava/

Budosali
Eerontie 1, 04200 Kerava

Pallokentät ja lähiliikuntapaikat löytyvät Keravan
liikuntapalveluiden verkkosivuilta osoitteesta www.
kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/ulkoliikuntapaikat

Kuntoradat
Jokaisen kuntoradan varrella on toimintapiste, jossa
on erilaisia kiinteitä kuntoilupisteitä.
• Pihkaniityn kuntorata 4600 m
• Ahjon kuntorata 1800 m
• Sompion kuntorata 1750 m
• Kalevan urheilupuiston kuntorata 1250 m
• Koivikon kuntorata 800 m

Tenniskentät
Koivikon tenniskenttä
Koivikontie 35, 04260 Kerava
Lapilan tenniskenttä
Paloasemantie 8, 04200 Kerava
Kenttien varaus: www.kets.fi
Tenniskeskus
Metsolantie 5, 04200 Kerava
www.keravantennishalli.fi
Liikuntapalvelu myy omia vuorojaan, tiedustelut:
tilavaraukset@kerava.fi

Nyrkkeilysali ja CITY-Voimailusali
Kauppakaari 11, 04200 Kerava
Kulku saleille kaupungintalon takaa.
Avoinna: ma–pe klo 7–21, la–su klo 8–18
Arkipyhinä noudatetaan sunnuntain aukioloaikaa
City-salin lipunmyynti Keravan uimahallissa,
Tuusulantie 45 ja Keravan asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7.

76

Liikunta

Liikunta

77

Ohjattu liikunta
Seniorien
lähiliikuntaa

• Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 10.8. klo 12,
ilmoittautumisohjeet s. 16–17.
• Ohjatun liikunnan ja tanssin kursseja järjestävät
Keravan liikuntapalvelu ja Keravan Opisto.

Toimintaan osallistuminen on maksutonta
eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Ryhmiä
ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Tervetuloa
mukaan iloiseen ja rentoon menoon!
Tiedustelut Arja Vakkila p. 040 318 4443.

Tilaa
liikuntavaunu
tapahtumaasi!

Syyskausi alkaa 6.9.2021
Jaakkola Ali-Keravan koulu
Jokelantie 6
• tuolijumppaa maanantaisin klo 14.15
Kalevan koulu
Kalevankatu 66
tuolijumppa keskiviikkoisin klo 14.15
• sauvakävely torstaisin klo 12

Liikuntavaunut
Liikuntavaunuja voi vuokrata ympäri vuoden
erilaisiin yritystapahtumiin sekä yhdistys- ja
talkootilauksiin sovittua korvausta vastaan.

Keskusta
(lähtö Onnellisen Kanan edestä)
• sauvakävelyä tiistaisin klo 10 ja
lauantaisin klo 11

Tilaukset ja tiedustelut:
liikunta@kerava.fi

Savion Elzu
Juurakkokatu 58
• tuolijumppaa keskiviikkoisin klo 13.30

Sisältää monia erilaisia pelejä ja
pelivälineitä.
Voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin korvausta
vastaan ja ohjaushenkilön kera.

Sompion Hyvinvointikeskus
Aleksis Kiven tie 19
• tuolijumppa perjantaisin klo 12.30

Senioripuistot
Kalevan senioripuisto
Sijaitsee Keravan jäähallin ja uimahallin
välissä.

• Kurssit alkavat viikoilla 34−35, ks. liikuntakalenteri s. 80−85 ja kurssikuvaukset s. 86–91.
• Syyslomaviikolla 42 (18.−24.10.) ei ole tunteja.
• Uimahallin tiloissa pidettävillä kursseilla peritään kurssimaksun lisäksi uimahallimaksu.
• Kaikissa opetustiloissa ei ole pukeutumis- ja/tai
peseytymistiloja.
• Ota mukaan oma jumppamatto (paitsi uimahallilla, jonne mukaan pyyhe jumppamaton
suojaksi).
• Välineiden käytöstä ohjeistetaan erikseen.
• Ryhmien osallistujamääriä voidaan rajoittaa
tilanteen/tarpeen mukaan.

Liikkari-vaunu

Seniorivaunu
Sisältää monia erilaisia pelejä ja
pelivälineitä ja on suunnattu senioreille.
Voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin korvausta
vastaan joko ohjaushenkilöllä tai ilman.

Ilmoittautuminen
alkaa 10.8.
klo 12.00

Liikunnan tasot
Valitse kurssi omien tavoitteidesi, kuntosi
ja taitotasosi mukaan. Taso on merkitty
kurssikuvaukseen ja/tai kurssin nimen
yhteyteen. Jos tasoa ei ole merkitty,
kurssi sopii kaikille.
Taso 1/Alkeet:

Sopii vähän liikuntaa harrastaneille/
aloittelijoille.
Taso 2/Alkeisjatko:

Sopii kohtalaisen peruskunnon
omaaville/lajia jonkin verran
harrastaneille.
Taso 3/Jatko:

Sopii hyvän peruskunnon omaaville/
lajia pidempään harrastaneille.

Liikuntakalenteriin s. 80−85. on merkitty
-ikonilla Keravan Opiston kurssit,
jotka lähiopetuksen estyessä toteutetaan
etänä. Näiden kurssien kohdalla ei ole
mahdollisuutta hyvitykseen.

Savion senioripuisto
Sijaitsee Savion Salavapuiston välittömässä
läheisyydessä.
Tapulipuiston ulkoliikuntapaikka
Tapulikatu 3, 04200 Kerava
Street workout -laitteita, ikäihmisille suunnattu
telineistö.
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Ohjatun liikunnan viikkokalenteri
Kurssikuvaukset s. 86–91 ja kurssipaikkojen osoitteet s. 18–19.
Keravan Opiston kurssit.
Liikuntapalvelun kurssit.
Lähiopetuksen estyessä toteutetaan etänä.

Maanantai
Budosali
10.15−11.30........840710........ Hathajooga
11.45−13.00.......840712........ Hathajooga

€
....................................................Eija Laitinen.... 23.8.−29.11........ 75
....................................................Eija Laitinen.... 23.8.−29.11........ 75

Keravanjoen koulu, höntsäsali
17.00−17.55.......840552....... Twerkkaus ja reggaeton alkeet................Minna Heiskanen.... 23.8.−29.11........58
18.00−18.55......840554....... Twerkkaus ja reggaeton jatko..................Minna Heiskanen.... 23.8.−29.11........58
Lukio, liikuntasali
17.00−17.55.......840136....... Kuntopiiri (12x).............................................. Pirkko Taskinen.... 23.8.−13.12........46
18.00−18.55......840124........ Kiinteytysjumppa (12x)................................. Pirkko Taskinen.... 23.8.−13.12........46
Sampolan palvelukeskus
16.55−18.25.......840704....... Astangajooga alkeisjatko................................... Ulla Åström.... 23.8.−29.11........95
18.30−19.25.......840702....... Astangajooga alkeet.......................................... Ulla Åström.... 23.8.−29.11........58
19.30−21.00.......840734....... Yin-jooga ........................................................ Ulla Åström......23.8.−6.12........95
Uimahalli, Hanna-Maria.
10.15−11.00........841312L....... Tuolijumppa liikuntarajoitteisille......................Tanja Pirtamo....30.8.−13.12........20
Uimahalli, Joona
13.00−13.55.......840310L...... Kuntojumppa seniorit...................................Heidi Pakarinen....30.8.−13.12........30
18.00−18.55......840126L...... Kiinteytysjumppa naiset...............................Heidi Pakarinen....30.8.−13.12........40
19.05−20.00......840914L...... Kehonhuolto ja fascia..................................Heidi Pakarinen....30.8.−13.12........40
Uimahalli, monitoimiallas
11.30−12.00.......841322L...... Vesijumppa liikuntarajoitteisille reipas............Tanja Pirtamo.... 23.8.−29.11........20
Uimahalli, Olavi
15.00−15.55.......840758L..... Pilates alkeisjatko............................................... Arja Vakkila....30.8.−13.12........40
19.00−19.55.......840768L..... Pilates jatko......................................................... Arja Vakkila....30.8.−13.12........50
Uimahalli, Toivo + Olavi
8.45−9.40...........840342L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna....30.8.−13.12........30
10.00−10.55......840332L..... Kuntosali kevennetty + sotaveteraanit............ Pasi Sirolinna....30.8.−13.12........30
11.00−11.55........840344L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna....30.8.−13.12........30
12.00−12.55.......840346L..... Woima..............................................................Tanja Pirtamo....30.8.−13.12........30
13.30−14.25.......841900L...... Liikuntaneuvonta -ryhmä.................................Tanja Pirtamo... 30.8.–13.12........30
16.45−17.40.......840146L...... Kuntosali naiset ja miehet.................................. Arja Vakkila....30.8.−13.12........40
17.45−18.40.......840140L...... Kuntosali miehet................................................. Arja Vakkila....30.8.−13.12........40

Tiistai
Jäähalli, kuntosali
€
11.00−11.55........840542L..... Senioririvitanssi.....................................................Eva Suutari.......31.8.−7.12........30
17.30−18.25.......840120........ Keravan kundit kondikseen A .........................Katja Holm....24.8.−30.11........60
18.30−19.25.......840122........ Keravan kundit kondikseen B .........................Katja Holm....24.8.−30.11........60
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Keravanjoen koulu, liikuntasali osa 3
19.00−19.55.......840184........ Tehokeho ........................................Tarja Schneider-Lehto....24.8.−30.11........58
20.00−20.55......840174........ Niska-selkäjumppa .......................Tarja Schneider-Lehto....24.8.−30.11........58
Lukio, liikuntasali (14.−28.9. Killan koulun liikuntasalissa)
16.00−16.55......840130....... Kuntojumppa ................................................ Tiina Järvelä....24.8.−30.11........58
Sampolan palvelukeskus
10.00−11.30.......840700....... Aamujooga ............................................. Jonna Huttunen....24.8.−30.11........90
17.30−18.25.......840760....... Pilates alkeisjatko ...................................... Nina Taponen....24.8.−30.11........65
18.30−19.25.......840770....... Pilates jatko ................................................ Nina Taponen....24.8.−30.11........65
19.30−20.25......840730....... Rentoutusjooga ......................................... Nina Taponen....24.8.−30.11........65
Sompion koulu, juhlasali.
16.00−16.55......840550...... Tanssia & jumppaa........................................ Pirkko Taskinen....24.8.−30.11........58
17.00−17.55.......840524....... Kuntotanssi.................................................... Minna Ojajärvi....24.8.−30.11........58
18.00−18.55......840180....... Teemamix ................................................. Minna Ojajärvi....24.8.−30.11........58
19.00−19.55.......840906...... FasciaMethod® .........................................Reija Karvonen....24.8.−30.11........58
20.00−20.55......840908...... FasciaMethod® .........................................Reija Karvonen....24.8.−30.11........58
Sompion koulu, palloiluhalli
19.00−19.55.......840176........ Sähly naiset............................................................Juha Pitkä....24.8.−30.11........58
20.00−20.55......840178........ Sähly miehet...........................................................Juha Pitkä....24.8.−30.11........58
Uimahalli, Hanna-Maria
11.30−12.25.......841302L...... AVH...................................................................Tanja Pirtamo.......7.9.−14.12........20
17.30−18.25.......841902L...... Liikuntaneuvonta -ryhmä.................................Tanja Pirtamo.......31.8.−7.12........30
Uimahalli, Joona
18.00−19.30.......840170........ Lihaskuntotreeni

.......................................Miisa Pirkkanen....24.8.−30.11........85

Uimahalli, monitoimiallas
13.00−13.30.......841180L....... Vesijumppa seniorit.................................... Margit Grönroos.......31.8.−7.12........30
13.45−14.15........841178L....... Vesijumppa seniorit.................................... Margit Grönroos.......31.8.−7.12........30
18.30−19.00.......841154L....... Kuntovesijumppa..............................................Heidi Hacklin.......31.8.−7.12........40
19.15−19.45........841156L....... Kuntovesijumppa..............................................Heidi Hacklin.......31.8.−7.12........40
Uimahalli, Toivo
13.00−13.55.......840320L..... Kuntosali ABC...................................................Heidi Hacklin.......31.8.−21.9........ 10
13.00−13.55.......840322L..... Kuntosali ABC...................................................Heidi Hacklin... 28.9.−26.10........ 10
13.00−13.55.......840324L..... Kuntosali ABC...................................................Heidi Hacklin......2.11.−23.11........ 10
Uimahalli, Toivo + Olavi
11.15−12.10.........840348L..... Woima........................................................ Margit Grönroos.......31.8.−7.12........30
12.15−13.10.........840338L..... Tehoseniorit......................................................... Arja Vakkila.......31.8.−7.12........30
15.00−15.55.......840366L..... Woima naiset................................................... Pasi Sirolinna.......31.8.−7.12........30
17.00−17.55.......840148L...... Kuntosali naiset ja miehet................................ Pasi Sirolinna.......31.8.−7.12........40
18.00−18.55......840150L...... Kuntosali naiset ja miehet ............................... Pasi Sirolinna.......31.8.−7.12........40
19.00−19.55.......840142L...... Kuntosali miehet............................................... Pasi Sirolinna.......31.8.−7.12........40
Ulkona, kokoontuminen jäähallin juoksusuoralla.
8.45−9.30...........840302L..... Kahvakuula seniorit.................................... Margit Grönroos.......31.8.−7.12........30
9.45−10.40........840304L..... Kahvakuula seniorit.................................... Margit Grönroos.......31.8.−7.12........30
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Keskiviikko

Torstai

Budosali
€
7.00−7.55...........840106....... Funktionaalinen treeni ............................... Sanna Höhnle...... 25.8.−1.12........58
11.15−12.30........840714........ Hathajooga ....................................................Eija Laitinen...... 25.8.−1.12........ 75

Budosali
€
8.45−10.15.........840716........ Lempeä hathajooga ............................. Nina Vuorenpää......26.8.−2.12........90
10.20−11.15........840900...... Asahi ...................................................... Nina Vuorenpää......26.8.−2.12........58
14.20−15.05.......841510........ Vauvasirkus 4–12 kk ...............Taija Kummelus-Eskelinen......26.8.−2.12........66
15.10−15.55.......841512......... Taaperosirkus 1–2 v. ..............Taija Kummelus-Eskelinen......26.8.−2.12........66
16.00−16.45......841514......... Minisirkus 3–6 v. .....................Taija Kummelus-Eskelinen......26.8.−2.12........66

Jäähalli, kuntosali
12.00−12.55.......840544L..... Senioritanssi.....................................................Tanssiohjaajat.........1.9.−8.12........30
19.00−19.55.......840112......... Kahvakuula ............................................... Kati Pyykkönen...... 25.8.−1.12........60
20.05−21.00......840108....... Funktionaalinen treeni .............................. Kati Pyykkönen...... 25.8.−1.12........58
Keravanjoen koulu, höntsäsali
17.45−19.00.......840506...... Burleskitanssi............................................. Maarika Ingalsuo...... 25.8.−1.12........80
19.10−20.40.......840516....... Itämainen tanssi, alkeisjatko/jatko ..............Leena Kallio...... 25.8.−1.12........95
20.45−21.30......840518........ Itämainen tanssi, alkeet ................................Leena Kallio...... 25.8.−1.12........50
Sampolan palvelukeskus
17.05−18.20.......840750....... Pilates alkeet/alkeisjatko ...................Linda Martikainen.........1.9.−8.12........88
18.25−19.40.......840772....... Pilates jatko ..........................................Linda Martikainen.........1.9.−8.12........88
19.45−21.00.......840780....... Restoratiivinen pilates .........................Linda Martikainen.........1.9.−8.12........88
Svenskbacka skola, liikuntasali
18.45−19.40.......840510....... Coolit tanssimoovit .........................................Petri Ekqvist...... 25.8.−1.12........58
19.45−20.40......840916....... Kehonhuolto ...................................................Petri Ekqvist...... 25.8.−1.12........58
Uimahalli, Hanna-Maria
12.00−12.55.......841304L...... MS-ryhmä.........................................................Tanja Pirtamo.........1.9.−8.12........20
13.00−13.55.......841310L....... Luustojumppa...................................................Tanja Pirtamo.........1.9.−8.12........20
14.00−14.55......841318L....... Työtoiminta........................................................Tanja Pirtamo.........1.9.−8.12.......... 0
Uimahalli, Joona
13.00−13.55.......840306L..... Kunto mix seniorit....................................... Margit Grönroos.........1.9.−8.12........30
Uimahalli, monitoimiallas
10.30−11.00.......841182L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen.........1.9.−8.12........30
11.15−11.45.........841184L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen.........1.9.−8.12........30
19.30−20.00......841158L....... Kuntovesijumppa........................................ Margit Grönroos.........1.9.−8.12........40
20.00−20.30......841160L....... Kuntovesijumppa........................................ Margit Grönroos.........1.9.−8.12........40
Uimahalli, Olavi
8.45−9.40...........840762L...... Pilates alkeisjatko............................................... Arja Vakkila.........1.9.−8.12........40
13.00−13.55.......840314L...... Kuntojumppa seniorit......................................... Arja Vakkila.........1.9.−8.12........30
14.30−15.25.......840764L..... Pilates alkeisjatko............................................... Arja Vakkila.........1.9.−8.12........40
Uimahalli, Toivo
13.00−13.55.......840326L..... Kuntosali ABC...............................................Heidi Pakarinen........ 1.9.−22.9........ 10
13.00−13.55.......840328L..... Kuntosali ABC...............................................Heidi Pakarinen.... 29.9.−27.10........ 10
13.00−13.55.......840330L..... Kuntosali ABC ..............................................Heidi Pakarinen......3.11.−24.11........ 10
Uimahalli, Toivo + Olavi
10.00−10.55......840334L..... Kuntosali kevennetty + sotaveteraanit.............. Arja Vakkila.........1.9.−8.12........30
18.00−18.55......840152L...... Kuntosali naiset ja miehet.......................... Margit Grönroos.........1.9.−8.12........40

Hoivakoti Vomma
10.00−11.30.......840336L..... Tasapainoharjoittelu....................................................................... 2.9.−8.12........30
Sompion koulu, juhlasali.
17.00−17.55.......840500...... Afrotanssi.............................................................. Taija Kuula......26.8.−2.12........58
18.00−18.55......840182........ Teemamix ...................................................... Järvelä Tiina......26.8.−2.12........58
20.00−20.55......840526....... Latinomix ...................................................Yosuel Elejarde......26.8.−2.12........58
19.00−19.55.......840536...... Salsa alkeisjatko ......................................Yosuel Elejarde......26.8.−2.12........58
Uimahalli, Hanna-Maria
14.00−14.55......841308L...... Sisu....................................................................Tanja Pirtamo.........2.9.−9.12........20
Uimahalli, Joona
13.00−13.55.......840316L...... Kuntojumppa seniorit...................................Heidi Pakarinen.........2.9.−9.12........30
15.00−15.55.......840920L..... Kehonhuolto ja fascia..................................Heidi Pakarinen.........2.9.−9.12........30
17.00−17.55.......840752L...... Pilates alkeet ....................................Tiina-Kaisa Isolammi......26.8.−2.12........52
19.05−20.00......840736L..... Yin-jooga .........................................Tiina-Kaisa Isolammi......26.8.−2.12........52
18.00−18.55......840766L..... Pilates alkeisjatko ............................Tiina-Kaisa Isolammi......26.8.−2.12........52
Uimahalli, monitoimiallas
10.30−11.00.......841186L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen.........2.9.−9.12........30
11.15−11.45.........841188L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen.........2.9.−9.12........30
Uimahalli, Toivo + Olavi
9.00−9.55...........840360L..... Woima kevennetty.......................................Heidi Pakarinen.........2.9.−9.12........30
11.00−11.55........840368L..... Woima miehet.................................................... Arja Vakkila.........2.9.−9.12........30
13.00−13.55.......840362L..... Woima kevennetty........................................... Pasi Sirolinna.........2.9.−9.12........30
18.00−18.55......840154L...... Kuntosali naiset ja miehet................................ Pasi Sirolinna.........2.9.−9.12........40
19.00−19.55.......840144L...... Kuntosali miehet vaativa.................................. Pasi Sirolinna.........2.9.−9.12........40

Perjantai
Budosali
€
10.15−11.10.........840132........ Kuntojumppa ...........................................Miisa Pirkkanen...... 27.8.−3.12........58
11.15−12.10.........840918....... Kehonhuolto ............................................Miisa Pirkkanen...... 27.8.−3.12........58
13.00−13.55.......840754....... Pilates alkeet .............................................Reija Karvonen...... 27.8.−3.12........58
Keravanjoen koulu, höntsäsali
17.15−18.30........840502...... Aikuisbaletti alkeet........................................... Viivi Virtanen...... 27.8.−3.12........80
18.35−19.50.......840504....... Aikuisbaletti jatko............................................. Viivi Virtanen...... 27.8.−3.12........80
PompIT
15.45−16.30......841520........ Sirkus alkeet 5−6 v. (Merileijonat) ..............Rae Reinvall...... 27.8.−3.12........66
16.30−17.15........841522........ Sirkus alkeet 7−12v. (Kirput) ........................Rae Reinvall...... 27.8.−3.12........66
Jatkuu seuraavalla sivulla.

82

Liikunta

Liikunta

83

17.15−18.10.........841524........ Sirkus jatko 6−8 v. (Marakatit) ....................Rae Reinvall...... 27.8.−3.12........ 78
18.20−19.15........841526........ Sirkus jatko 8−12 v. (Karhut) ........................Rae Reinvall...... 27.8.−3.12........ 78
19.15−20.30.......841528........ Sirkus jatko 9−15 v. (Sirkushevoset) ...........Rae Reinvall...... 27.8.−3.12......107
Sampolan palvelukeskus
16.45−18.15.......840738....... Yin-jooga

................................................. Jonna Huttunen...... 27.8.−3.12........95

Sompion koulu, juhlasali.
17.30−18.25.......840528....... Paritanssi alkeet..........................................Satu Pihlajaniemi...... 27.8.−3.12........70
18.30−19.25.......840530...... Paritanssi jatko........... Satu Pihlajaniemi ja Mika Seppänen...... 27.8.−3.12........90
19.30−20.25......840532....... Paritanssi edistyneet, vakiot (7x)
Satu Pihlajaniemi ja Mika Seppänen......27.8.−8.10........45
19.30−20.25......840534....... Paritanssi edistyneet, lattarit (7x)
...................................................................................... Satu Pihlajaniemi ja Mika Seppänen.....15.10.−3.12........45
Svenskbacka skola, liikuntasali
17.00−18.30.......840116........ Kahvakuula ja venyttely

......................... Joanna Ahonen...... 27.8.−3.12........90

Uimahalli, Hanna-Maria.
8.45−9.40...........840352L..... Woima................................Heidi Pakarinen ja Arja Vakkila...... 3.9.−10.12........30
13.00−13.55.......841306....... Parkinsson ryhmä.............................................Tanja Pirtamo...... 3.9.−10.12........20
Uimahalli, Joona
9.00−9.45...........840902L..... Asahi.................................................................Tanja Pirtamo...... 3.9.−10.12........30
10.00−10.55......840308L..... Kuntojumppa kevennetty.................................Tanja Pirtamo...... 3.9.−10.12........30
11.00−11.55........840922L..... Kehonhuolto ja venyttely........................... Margit Grönroos...... 3.9.−10.12........30
Uimahalli, monitoimiallas
11.30−12.00.......841320L...... Vesijumppa liikuntarajoitteisille.......................Tanja Pirtamo...... 3.9.−10.12........20
12.15−12.45........841190L....... Vesijumppa seniorit.................................... Margit Grönroos...... 3.9.−10.12........30
Uimahalli, Toivo + Olavi
7.30−8.25...........840100L...... Aamutreeni.........................Heidi Pakarinen ja Arja Vakkila...... 3.9.−10.12........30
8.45−9.40...........840354L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna...... 3.9.−10.12........30
9.45−10.40........840356L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna...... 3.9.−10.12........30
11.15−12.10.........840358L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna...... 3.9.−10.12........30
12.15−13.10.........840364L..... Woima kevennetty........................................... Pasi Sirolinna...... 3.9.−10.12........30

Lauantai
Kalevan koulu, liikuntasali
11.00−12.00.......840538...... Sambic®

€
.................................................Vaihtuva ohjaaja....... 4.9.−11.12........58

Sunnuntai
Jäähalli, kuntosali
€
15.00−15.55.......840114........ Kahvakuula ..............................................Miisa Pirkkanen....22.8.−28.11........60
16.00−16.55......840706....... Corejooga ...............................................Miisa Pirkkanen....22.8.−28.11........60
Sampolan palvelukeskus
16.30−17.25.......840912........ FasciaMethod®

.......................................... Nina Taponen....22.8.−28.11........58

Svenskbacka skola, liikuntasali
16.30−17.25.......840512........ Coolit tanssimoovit .........................................Petri Ekqvist....22.8.−28.11........58
17.30−18.25.......840928....... Syvävenyttely .................................................Petri Ekqvist....22.8.−28.11........58
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Keravan Opiston
lyhytkurssit

Katso
liikunnan
verkkokurssit
s. 26−27.

Kurssikuvaukset s. 86−91
Keinukallion portaat
€
18.00−19.15..........840186......Ulkoliikuntaa Keinukalliolla (ma)........................Tiina Järvelä............... 6.9.−27.9.......25
Keravanjoen koulu, höntsäsali
10.00−12.00........840514.......Flamencoa ja rytmiikkaa (la−su)..................Sari Pikkarainen................ 18.−19.9.......25
12.00−14.00.........840556.....Twerkshop (la)............................................ Minna Heiskanen........................2.10....... 12
11.00−14.00.........840508.....Burleski workshop (la−su)..........................Maarika Ingalsuo................9.−10.10.......32
11.30−13.30.........840522......Itämaisen tanssin viikonloppu (la−su)................ Leena Kallio...............27.−28.11.......25
Sompion koulun lähiympäristö
18.00−19.30 ........840110.......Juoksukoulu aloittelijoille (ke)........................Minna Ojajärvi............ 25.8.−15.9.......35
Sampolan palvelukeskus
10.00−12.00........840776......Pilates perusteet (la−su)............................. Linda Martikainen............... 28.−29.8.......24
12.30−14.30.........840778......Pilates ja vatsalihasten erkauma (la−su).. Linda Martikainen............... 28.−29.8.......24
10.00−13.00........840724......Joogaa miehille (la).......................................Mika Seppänen........................ 11.9....... 18
10.30−12.00........840708......Gravity Yoga (la−su).....................................Mika Seppänen......... 16.10.−20.11.......24
11.05−12.20.........840720......Joogaa eteerisin öljyin (la)..............................Sanna Höhnle..................... 30.10......... 8
10.00−11.00.........840726......Joogaa äideille ja vauvoille (la)......................Sanna Höhnle...... 30.10. ja 13.11....... 12
11.05−12.20.........840732......Terapeuttinen yin-jooga (la)............................Sanna Höhnle.......................13.11......... 8
10.00−11.15..........840134.......Kuntonyrkkeilyn alkeet (la−su).......................Minna Ojajärvi...............27.−28.11....... 15
11.30−13.15..........840904......Fasciahieronta ja venyttely (la−su)................Minna Ojajärvi...............27.−28.11....... 21
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Kurssikuvaukset
Kurssinumerot ja -paikat ks. liikuntakalenteri s. 80–85. Lisätietoa verkossa: opistopalvelut.fi/kerava

Aamujooga (ti)

Hyvän olon joogatunti, joka antaa päivääsi
virkistystä ja rentoutusta. Sisältää pehmeitä, kehoa
avaavia harjoituksia, sekä pitkäkestoisia yin-jooga
-venyttelyjä. Tunti antaa voimaa ja notkeutta,
rauhoittaa kehoa ja mieltä, tyynnyttää hermostoa
ja opettaa hyväksyvää läsnäolon taitoa.

Aamutreeni (pe)

Työikäisille ja hyväkuntoisille senioreille tarkoitettua
lihasvoiman kehittämistä ja ylläpitämistä tukevaa
voimaharjoittelua. Sisältää alkulämmittelyn,
lihaskuntoharjoittelun ja loppuvenyttelyn. Kauden
aikana tehdään sekä laiteharjoittelua että koko
tunnin jumppaa.

Afrotanssi (to)

Afrotanssi on iloinen ja tehokas liikuntamuoto, jossa
liikkeet voi tehdä oman kunnon mukaan. Tunti tekee
hyvää mm. niska-hartiaseudulle, luustolle ja lantiolle. Tanssitaan rennoissa vaatteissa ja paljain jaloin.

Aikuisbaletti (pe)

Alkeiskurssilla tutustutaan klassisen baletin asentoihin ja liikkeisiin, nautitaan tanssimisesta klassisen
musiikin tahtiin ja haastetaan tasapainoa ja koordinaatiokykyä. Jatkokurssilla opitaan uusia liikkeitä
ja tehdään haastavampia sarjoja. Salissa ei ole
balettitankoja.

Asahi (to, pe)

Suomalainen terveysliikuntamuoto. Asahissa
yhdistyvät itämaisen ja länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Asahi ennaltaehkäisee
selkä-hartiaseudun vaivoja, parantaa tasapainoa
ja vähentää stressiä. Rauhalliset ja helpot liikkeet
tehdään pystyasennossa.

Astangajooga (ma)

Fyysinen ja liikunnallinen joogamuoto. Alkeiskurssilla tehdään astangajoogan ensimmäistä asentosarjaa, auringontervehdyksiä ja liikesarjoja, sekä
harjoitellaan hengityksen ja liikkeen yhdistämistä.
Alkeisjatko -taso sopii astangajoogan perusteet
hallitsevalle.
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Avh (ti)

Liikuntaryhmä, jonka tavoitteena on ylläpitää/
parantaa liikunta- ja toimintakykyä auttaen jaksamaan arjen askareissa. Tunti sisältää vaihtelevan
alkulämmittelyn eri välineillä, kuntosaliharjoittelun ja venyttelyn. Sopii aivoverenkiertohäiriöstä
kuntoutujalle.

Burleskitanssi (ke)

Hauskaa ja naisellista tanssiliikuntaa, jota harrastetaan pilke silmäkulmassa. Tunnit sisältävät
alkulämmittelyn, tekniikkaharjoittelua ja liikkeiden
yhdistämistä sarjoiksi. Tunneilla ei riisuta vaatteita,
vaan korkeintaan leikitellään joillakin vaatekappaleilla (esim. hattu, hansikkaat tai puuhka).
Alaikäraja 18v.

Burleski workshop 9.−10.10.

Viikonlopun intensiivikurssilla harjoittelemme
rintaliivien, korsetin, sekä sukkien riisumista
burleskimaisen viekoittelevalla tavalla. Pukeudu
vartalonmyötäiseen treeniasuun, minkä päälle
puetaan riisuttavat vaatekappaleet. Halutessasi voit
ottaa mukaan myös tanssiin sopivat korkokengät.
Alaikäraja 18v.

Coolit tanssimoovit (ke, su)

Hauskaa ja mukaansatempaavaa tanssiliikuntaa. Tunnin ideana on ennen kaikkea tanssin ja
liikunnan ilo. Sivutuotteina kehittyvät liikkuvuus,
lihasvoima ja kestävyys. Näillä tunneilla arjen
huolet unohtuvat!

Corejooga (su)

Uusi! Corejooga yhdistää joogan ja
core-harjoittelun. Fyysisesti vaativa
tunti alkaa aurinkotervehdyksillä ja
jatkuu asanoilla (jooga-asennot) sekä erilaisilla
keskivartaloharjoitteilla, jotka haastavat kehoa ja
vaativat mieleltä keskittymistä. Sopii kohtalaisen
peruskunnon omaaville (Taso 2).

Fasciahieronta ja venyttely
27.−28.11.

Itämainen tanssi, alkeet (ke)

FasciaMethod® (ti, su)

Itämainen tanssi, alkeisjatko/
jatko (ke)

Kurssilla käsitellään faskiapallolla erilaisia lihastriggerpisteitä ja käytetään palloa apuna venyttelyssä
ja lihasrentoutuksessa. Päälle rennot, lämpimät
vaatteet ja mukaan jumppamatto. Käytettävissä ei
ole pukuhuone- tai suihkutiloja.
Suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä. Tunnilla yhdistyvät lihasten ja
sidekudosten liikkuvuusharjoittelu, toiminnallinen
täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla.

Flamencoa ja rytmiikkaa
18.−19.9.

Uusi! Tervetuloa tanssimaan flamencoa
ilman flamenco-kenkiä! Lauantaina tutustutaan flamencoon ja tehdään erilaisia koko kehon rytmiharjoituksia. Sunnuntaina harjoitellaan tekniikkaa ja
tehdään tanssittava kokonaisuus. Päälle joustavat
vaatteet, pitkähkö hame (väh. polveen asti) sekä
kovapohjaiset sisätossut.

Funktionaalinen treeni (ke)

Kurssilla kehitetään kokonaisvaltaisesti kehon voimaa, hallintaa, joustavuutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja kuntoa. Sisältää toiminnallisia, samanaikaisesti kehoa eri tavoin kehittäviä liikkeitä oman kehon
painoa hyödyntäen.

Gravity Yoga 16.10.−20.11.

Uusi! Syvävenyttelyharjoitus liikkuvuuden
lisäämiseen erityisesti takareisien, lantionseudun ja selän alueille. Sisältää rauhallisia
pitkäkestoisia venyttelyjä, jotka avaavat kehoa
ja purkavat stressiä. Monimuotototeutus: kurssin
alussa ja lopussa lähiopetuskerta 90 min ja neljänä
väliviikkona 15 min videolinkki ohjeineen.

Hathajooga (ma, ke, to)

Hathajooga on lempeä, kokonaisvaltainen harjoittelumuoto, joka edistää kehon ja mielen hyvinvointia ja terveyttä. Tunti sisältää yksinkertaisia, oman
kehon edellytysten mukaan tehtäviä liikeharjoituksia, hiljentymistä ja rentoutumista.

Kurssilla opetellaan itämaisen tanssin perusteet
rauhallisesti ja selkeästi. Itämainen tanssi on
naisellinen ja monipuolinen tanssilaji, johon kuuluu
ryhdikkyys, isot kaaret, sekä lantion ja rintakehän
aksentit. Tanssisarjoissa pääsee kokemaan liikkeen
lennokkuutta.

Itämaisen tanssin perustekniikkaa ja haastavampaa
materiaalia monipuolisesti eri tanssityylejä ja -välineitä esitellen. Sopii noin yhden lukukauden verran
itämaista tanssia harrastaneille.

Itämaisen tanssin viikonloppu
27.−28.11.

Aiheena on elämäniloinen pop-baladi, jonka
tiimoilta harjoitellaan itämaisen tanssin perusiskuja,
niksejä sekä naisellisen kaarevia liikkeitä. Tanssitaan poppisbiisien menevään tahtiin irrotellen ja
fiilistellen. Avoin taso.

Joogaa eteerisin öljyin
30.10.

Uusi! Kurssilla yhdistyvät eteeristen öljyjen
terapeuttiset vaikutukset ja joogan kokonaisvaltainen keho/mieli -kokemus. Sisältää voimauttavia ja
tasapainottavia sekä aineenvaihduntaa tehostavia
harjoituksia, jota tukevat eteeriset öljyt eri tuoksuin
ja vaikutustavoin. Mukaan mukavat vaatteet, joogamatto, viltti ja vesipullo.

Joogaa miehille 11.9.

Uusi! Kurssilla lähestytään joogaa useasta
näkökulmasta rennosti ja ennakkoluulottomasti. Päivän aikana opitaan 10 liikkeen aamusarja, tehdään erilaisia harjoitteita, opetellaan
liikkuvuuden lisäämisen periaatteita, sekä tehdään
meditaatio ja loppurentoutus. Mukaan alusta/
joogamatto, tyyny, viltti sekä eväät. Päälle kiristämättömät vaatteet.

Joogaa äideille ja vauvoille
30.10. ja 13.11.

Äidin ja vauvan (2−12 kk) yhteinen joogatunti,
joka auttaa äidin kehoa palautumaan raskauden,
synnytyksen ja äitiyden muutoksista ja rentouttaa
niin äitiä kuin vauvaakin. Kahden kerran kurssi tarjoaa aitoa läsnäoloa ja vahvistaa äidin ja vauvan
suhdetta toisiinsa. Mukaan oma joogamatto ja
vauvalle viltti/alusta.
Liikunta
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Juoksukoulu aloittelijoille (ke)

Opi juoksemaan lyhyitä matkoja tai osan kävelylenkeistä. Kurssilla keskitytään juoksutekniikkaan
ja kehonhallintaan, hyvää juoksuasentoa opetellen.
Sisältää juoksuharjoituksia, juoksulenkkejä ja
venyttelyjä, sekä yhden teoriatunnin (ma 30.8.),
jossa myös liikutaan. Kokoontuminen/harjoitukset
Sompion koululla ja sen lähimaastossa.

Kahvakuula (ti, ke, pe, su)

Kahvakuula on toiminnallinen ja monipuolinen väline. Sillä tehdään kokonaisvaltaisia ja tehokkaita
liikkeitä, jotka kehittävät mm. lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Seniorit -tunti (ti) on ulkoharjoittelu, kokoontuminen jäähallin juoksusuoralla.
Mukaan oma kuula/kuulat. Huom. Jäähallilla on
joitain kuulia saatavilla; seniorit -tunnilla ei tarvita
omaa kuulaa.

Kehonhuolto (ke, pe)

Tunnilla tehdään toiminnallisia, kehon liikeratoja
parantavia liikkeitä. Painopiste on asento- ja ryhtiharjoituksilla. Alkulämmittelyn jälkeen vahvistetaan
kehon asentoa ylläpitäviä lihasryhmiä ja parannetaan motoriikkaa, liikeratoja sekä liikelaajuutta.

Kehonhuolto ja fascia/venyttely
(ma, to, pe)

Tunti sisältää lihasten kevyttä lämmittelyä, tasapainoharjoittelua, keskivartalon vahvistamista, erilaisia
venyttelyjä ja välillä myös rentoutusta. Fascia-tunnilla tehdään lisäksi toiminnallista harjoittelua ja
fasciakäsittelyä palloilla.

Keravan kundit kondikseen (ti)

Tunneilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
liikuntalajeihin, jotka kehittävät hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskuntoa ja liikkuvuutta.
Välillä liikutaan myös ulkona. Sopii kaikille Keravan
kundeille!

Kiinteytysjumppa (ma)

Tunti koostuu helpoista askelista ja lihaskuntoliikkeistä. Tunnin alkuosa askelletaan tehokkaasti,
lihaskunto-osuudessa vahvistetaan koko kehoa ja
lopuksi venytellään. Tunti kehittää sekä aerobista
kuntoa että lihasvoimaa.

Kunto mix seniorit (ke)

Senioreille tarkoitettua lihasvoiman kehittämistä ja
ylläpitämistä tukevaa voimaharjoittelua. Sisältäen
reippaan alkulämmittelyn, voimaharjoittelun eri
välineillä/lattialla ja loppuvenyttelyn.

Kuntojumppa (ma–pe)

Kuntojumppatunti koostuu lämmittelystä, lihaskunto/tasapaino-osuudesta ja venyttelystä.

Kuntonyrkkeilyn alkeet
27.−28.11.

Viikonlopun kurssilla opit kuntonyrkkeilyn peruslyönnit ja väistöt, sekä lyöntien kautta rytmiikkaa.
Kuntonyrkkeily on hyvää liikettä niskahartiaseudulle. Mukaan oma jumppamatto. Käytettävissä ei ole
pukuhuone- tai suihkutiloja.

Kuntopiiri (ma)

Tunnin alussa lyhyt lämmittely, jonka jälkeen
kuntopiiriosuus, sisältäen lihaskunto- ja aerobisia
harjoitteita. Lopuksi venyttelyt. Sopii kohtalaisen
peruskunnon omaaville (Taso 2).

Kuntosali ABC (ti, ke)

Tällä neljän kerran kurssilla tutustutaan ohjatusti ja
turvallisesti kuntosaliharjoitteluun ja laitteisiin. Kurssi
antaa valmiudet omatoimiseen kuntosaliharjoitteluun. Huom! Tunti ei sisällä ohjattua alkulämmittelyä.

Kuntosali kevennetty +
sotaveteraanit (ma, ke)

Kevyttä kuntoliikuntaa, jossa alkulämmittely, laiteharjoittelu ja venyttelyt.

Kuntosali naiset ja/tai miehet
(ma, ti, ke, to)

Ohjattu ryhmä työikäisille. Sisältää 20 minuutin
alkulämmittelyn, lihaskuntotreenin välillä laitteita ja
välineitä käyttäen sekä loppuvenytykset.

Kuntotanssi (ti)

Hauskaa tanssiliikuntaa eri tanssityylien mukaan.
Helpot askelsarjat tehdään suoraan musiikkiin.

Kuntovesijumppa (ti, ke)

Tehokas monipuolinen vesitreeni. Tule ottamaan
hiki pintaan. Tästä ei puutu menoa eikä meininkiä.
Mukaan oma vesijuoksuvyö/kengät.
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Latinomix (to)

Tunnilla tutustutaan eri latinotansseihin lyhyiden
askelsarjojen muodossa. Yhdellä tunnilla tanssitaan
noin 2−3 eri lajia, mm. merengue, salsa, chacha ja
bachata. Opit useita eri latinotansseja hauskasti ja
helposti.

Lihaskuntotreeni (ti)

Tunnilla vahvistetaan kehoa painojen avulla
(pumppitangot), sekä oman kehon painoa käyttäen. Tunnin lopussa palauttavat venyttelyt. Tunnit
ovat erilaisia ja kehoa muokataan monipuolisesti.
Sopii kohtalaisen peruskunnon omaaville (Taso 2).

Paritanssi jatko / edistyneet (pe)

Jatkokurssi sopii vähintään vuoden tansseja harrastaneille; kurssilla opetellaan uusia kuvioita sekä
tanssilajien tekniikkaa. Edistyneiden kurssi sopii
muutamia vuosia tansseja harrastaneille; kurssilla
opetellaan tekniikkaa sekä pieniä koreografioita
melko nopeaan tahtiin. Jokaisesta osallistujasta
oma ilmoittautuminen ja kurssimaksu. Mukaan kengät, joista ei jää jälkiä lattiaan. Tunneilla on läsnä
kaksi opettajaa.

Parkinsson-ryhmä (pe)

Liikuntaneuvonta -ryhmä (ma, ti)
Ryhmään tullaan liikuntaneuvonnan kautta. Käynnistyy syksyn aikana.

Liikuntaryhmä, jonka tavoitteena on ylläpitää/parantaa liikunta- ja toimintakykyä auttaen näin jaksamaan arjen askareissa. Tunti sisältää vaihtelevan
alkulämmittelyn eri välineillä, kuntosaliharjoittelun
ja venyttelyn.

Luustojumppa (ke)

Pilates (ma−pe)

Kehittää kehon hallintaa, tasapainoa, lihasvoimaa
ja liikkumisvarmuutta. Luuston säännöllinen kuormittaminen liikunnan avulla on välttämätöntä luuston
vahvistamiseksi ja haurastumista ehkäisemään.
Sopii luustonsa kunnosta huolehtiville tai henkilöille,
joilla on todettu osteoporoosiriski tai joilla on jo
lievä osteoporoosi.

Minisirkus ks. Sirkuskurssit
Ms-ryhmä (ke)

Rauhallista tuolijumppaa kepeillä ja muilla välineillä, sekä kevennettyä harjoittelua kuntosalilaitteilla omaan tahtiin. Tunti sisältää alkulämmittelyn,
laiteharjoittelun ja loppuvenyttelyn. Tervetuloa yli
kuntarajojen!

Niska-selkäjumppa (ti)

Tunnilla keskitytään niska-hartiaseudun liikkuvuuden lisäämiseen, lihasten vahvistamiseen sekä
keskivartalon hallintaan. Välineinä jumppakepit
ja kuminauhat. Sopii kevyemmästä liikunnasta
pitäville. Mukaan käsi- tai rannepainot (1 kg) ja
jumppamatto.

Paritanssi alkeet (pe)

Kurssilla opetellaan rennosti mutta tehokkaasti
perustekniikkaa ja -kuvioita yleisimmistä vakio- ja
lattaritansseista oman parin kanssa. Jokaisesta
osallistujasta oma ilmoittautuminen ja kurssimaksu.
Mukaan tanssiin sopivat kengät, joista ei jää jälkiä
lattiaan.

Pilates on kehonhallintamenetelmä, jolla vahvistetaan keskivartalon syviä tukilihaksia, kehitetään
hengitystekniikkaa ja harjoitellaan ergonomista kehonkäyttöä. Menetelmä kehittää mm. kehonhallintaa, tasapainoa ja kehotietoisuutta. Toiminnallinen
ryhti ja selkärangan liikkuvuus paranevat.

Pilates perusteet 28.−29.8.

Tutustu pilatekseen! Pilates on kehonhallintamenetelmä, jolla vahvistetaan keskivartalon syviä
tukilihaksia, kehitetään hengitystekniikkaa ja harjoitellaan ergonomista kehonkäyttöä. Kurssilla tutustutaan rauhassa pilatesharjoituksiin, joita rytmittää
oma hengitys, oman kehon ja sen mahdollisuuksien
mukaan. Mukaan jumppamatto. Sopii sekä liikuntaa vähän harrastaneille että urheilijoille.

Pilates ja vatsalihasten erkauma
28.−29.8.

Kurssin teemoina ovat kehon painopisteen muutokset ja suorien vatsalihasten erkauma, sekä kehon
asennon hahmottaminen ja siihen tarvittavan tuen
aktivoiminen. Lisäksi havainnoidaan vatsa- ja
lantionpohjan lihasten yhteistoiminnan vaikutusta
erkauman kuntouttamiseen. Sopii sekä aloittelijoille
että pidempään pilatesta harrastaneille, joita mietityttää raskausajan ja/tai painon vaikutus kehon
liikeratoihin sekä tukeen. Mukaan jumppamatto.

Liikunta
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Rentoutusjooga (ti)

Tunnilla hiljennytään kehon äärelle ja tehdään
rauhallisia, venyttäviä, kehoa avaavia ja hoitavia
liikkeitä, sekä meditoidaan ja tehdään hengitysharjoituksia. Välineenä mm. fasciapallot sekä äänimalja, jonka sointi auttaa rentoutumaan. Mukaan
joogamatto ja viltti.

Restoratiivinen pilates (ke)

Uusi! Lempeä ja palauttava harjoitus,
jossa yhdistyvät rauhallinen hengitys
sekä kevyet harjoitteet. Restoratiivisuus tuo
pilatesharjoitteluun lisänä lihaskalvojen (fascia)
kanssa työskentelyn. Kurssilla asetutaan fascioita
aktivoiviin asentoihin, joissa viivytään kahdesta
minuutista ylöspäin. Mukaan jumppamatto sekä
kaksi huopaa/ pyyhettä.

Salsa alkeisjatko (to)

Salsa on vauhdikas, iloinen tanssi, joka kuubalaisperäisistä tansseista tunnetuin. Kurssilla opetellaan
rytmiä, vartalonkäyttöä, askelkuvioita, ja tehdään
koreografista sarjaa. Kurssin alussa kerrataan
salsan perusteet.

Sambic® (la)

Sambic® on vauhdikasta tanssiliikuntaa brasilialaisten rytmien tahdissa. Sambic pistää selän, hartiaseudun, rintarangan ja lantion liikkeelle! Tunnilla
on selkeät askelkuviot. Aikaisempaa kokemusta ei
tarvita.

Sirkuskurssit (to, pe)

Vauva-, taapero- ja minisirkus yhdessä
aikuisen kanssa (torstaisin): Tunneilla liikutaan, lorutellaan, tasapainoillaan ja harjoitellaan
pariakrobatiaa käyttäen värikkäitä liikuntavälineitä.
Päälle joustava vaatetus ja liukuestesukat. Hinta
sisältää aikuisen ja lapsen osallistumisen. Ilmoita
lapsi osallistujaksi ja itsesi maksajaksi.
Sirkusryhmät 5–15 v. (perjantaisin): Tunneilla tutustutaan sirkukseen liikunta- ja taidemuotona, kehitetään kehonhallintaa ja koordinaatiota,
sekä tehdään ilmaisu- ja esiintymisharjoituksia.
Harrastajalta vaaditaan kykyä ottaa vastaan
ohjeita ja motivaatiota käydä tunneilla. Tarkemmat
sisällöt ja ohjeistukset netin kurssikuvauksissa.
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Sisu (to)

Kuntosaliryhmä, jossa myös jumpataan paljon.
Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelun
sekä loppuvenyttelyn. Sopii mielenterveyskuntoutujille sekä toimintakyvyltään heikentyneille.

Syvävenyttely (su)

Tunnilla tehdään syviä ja pitkiä venytyksiä. Koko
keho käydään läpi päästä varpaisiin erilaisten
venytystekniikoiden avulla. Yksi venytys kestää noin
minuutin. Syvävenyttely lisää lihasten elastisuutta
ja notkeutta, sekä avaa, huoltaa ja vahvistaa koko
kehoa ja poistaa lihasjännityksiä.

Sähly naiset / miehet (ti)

Kurssilla tutustaan salibandyn erilaisiin harjoitteisiin
ja pelimuotoihin. Sisältää alkulämmittelyn, erilaisia
pelimuotoja sekä loppuverryttelyn. Harjoitteet sovelletaan kurssilaisten taitotason mukaan. Mukaan
sisäpelikengät, oma maila ja suojalasit.

Tehoseniorit (ti)

Tehokasta kuntojumppaa hyväkuntoisille senioreille,
sisältäen reippaan alkuverryttelyn, lihaskuntoharjoittelun välillä välineitä käyttäen ja loppuvenyttelyn.

Terapeuttinen yin-jooga
13.11.

Uusi! Terapeuttinen, mieltä rauhoittava
ja kehoa rentouttava joogaharjoitus, joka tarjoaa
mahdollisuuden pysähtyä tähän hetkeen. Sisältää
rauhallisia ja lempeitä venytyksiä, joiden apuna
käytetään pientä liikettä ja hengitystä, kehon
kireyksiä vapauttaen ja mieltä rauhoittaen. Mukaan
joogamatto, tyyny ja viltti.

Tuolijumppa liikuntarajoitteisille
(ma)

Taaperosirkus ks.
Sirkuskurssit (to)

Reipasta tuolijumppaa mukavan musiikin tahtiin.
Tunnilla käytetään erilaisia välineitä mm. keppejä,
käsipainoja ja palloja. Mukana myös laiteharjoittelua. Sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä ja
loppuvenyttelyn.

Tanssia & jumppaa (ti)

Twerkkaus ja reggaeton (ma)

Ulkoliikuntaa Keinukalliolla
ma (4x)

Keinukallion juoksuportailla erilaisia harjoitteita
juosten ja loikkien, sekä lihaskuntoharjoittelua. Sopii aktiiviliikkujille. Päälle säänmukaiset
liikuntavarusteet ja vesipullo. Käytettävissä ei ole
pukuhuonetiloja.

Vauvasirkus ks. Sirkuskurssit (to)
Vesijumppa liikuntarajoitteisille
(ma, pe)

Kevennettyä voimistelua veden vastusta hyväksi
käyttäen Sopii liikuntavammaisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille. Maanantain ryhmä reippaampi (syvä
vesi), perjantain ryhmä (matalampi vesi) tarkoitettu
myös apuvälineitä käyttäville (pyörätuoli, rollaattori, keppi). Mukaan oma vesijuoksuvyö/kengät.

Vesijumppa seniorit (ma−pe)

Reipasta vesijumppaa ikivihreitten/uusien sävelteen tahtiin. Kauden aikana käytämme monipuolisesti eri vesiliikuntavälineitä. Mukaan oma vesijuoksuvyö/kengät.

Kurssilla yhdistellään twerkkauksen ja reggaetonin
parhaita puolia. Twerkissä tehdään lantion liikkeitä
sekä seisten että lattiatasossa. Reggaetonissa
korostuvat lantion, rintakehän ja olkapäiden
liikuttaminen. Tunnilla tehdään koreografista sarjaa.
Mukaan polvisuojat.

Woima / Woima kevennetty
(ma–pe)

Uusi! Monipuolinen koko kehoa aktivoiva
ja kiinteyttävä lihaskuntotunti. Sisältää
helpon, sykettä nostavan alkulämmittelyn sekä
tehokkaat lihaskuntoliikkeet, joilla keskitytään
vahvistamaan keskivartalon lihasryhmiä. Lopuksi
palauttavat venyttelyt. Tunnilla liikutaan monipuolisen musiikin vauhdittamana.

Twerkshop 2.10.

Yin-jooga (ma, to, pe)

Teemamix (ti, to)

Työtoiminta (ke)

Tunnilla tanssitaan ja jumpataan Suomi-hittien ja
lattarirytmien tahtiin hymyillen ja hikoillen. Tunti
sisältää helppojen tanssiaskeleiden lisäksi oman
kehon painolla tehtäviä lihaskuntoharjoitteita.
Lopuksi venyttelyt.

Tehokeho (ti)

Kurssilla kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja, mm.
reisi-vatsa-pakarajumppaa, keppijumppaa, kehonhuoltoa ja keskivartalon vahvistamista. Teema vaihtuu noin kolmen viikon välein. Tunnit ovat helppoja
ja tehokkaita.

Opi twerkkaamaan ja päästä naiseutesi valloilleen! Twerk on provosoiva tanssityyli, jossa
erityisesti lantio, peppu ja reidet ovat pääosassa.
Kurssilla käydään läpi twerkkauksen tekniikkaa
ja luodaan hauskan viettelevä koreografia, johon
jokainen pääsee mukaan. Mukaan polvisuojat.

Senioreille tarkoitettua lihasvoiman kehittämistä ja
ylläpitämistä tukevaa voimaharjoittelua. Sisältää
ohjatun alkulämmittelyn, voimaharjoittelun laitteissa
ja loppuvenyttelyn.
Yin-jooga keskittyy lihasten sijaan sidekudosten
venyttämiseen ja vahvistamiseen, erityisesti lantion
alueen kireyden poistamiseen. Periaatteena on
harjoituksen tekeminen lihaksia rentouttaen, jolloin
vaikutus kohdistuu sidekudoksiin. Venytykset kestävät useita minuutteja.

Kaupungin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille
tarkoitettu ryhmä. Lihasvoiman kehittämistä ja ylläpitämistä tukevaa voimaharjoittelua. Sisältää
alkulämmittelyn, voimaharjoittelun
laitteissa ja loppuvenyttelyn.

Liikunta
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Yhteystiedot
Vapaa-ajan ja
hyvinvoinnin toimiala

Keravan Opisto
Kultasepänkatu 7, 1 krs., 04250 Kerava
p. 09 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
opisto.kerava.fi

Kirjastopalvelut
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Neuvonta 040 318 2580
Palvelukeskus 040 318 2157
kirjasto@kerava.fi
kerava.fi/kirjasto
kirkes.finna.fi

Kulttuuripalvelut
Paasikivenkatu 12, 2. krs, 04200 Kerava
p. 040 318 2002 | 040 318 2004
kulttuuri@kerava.fi
kerava.fi/kulttuuri

Liikuntapalvelu
Metsolantie 3, 04200 Kerava
p. 040 318 2331 | 040 318 2168
liikunta@kerava.fi
kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu

Museopalvelut
Kultasepänkatu 2, 04250 Kerava
p. 040 318 4300
sinkka@kerava.fi
sinkka.fi

Nuorisopalvelut
Kauppakaari 11, 04200 Kerava
p. 040 318 2176
nuoriso@kerava.fi
keravannuorisopalvelut.fi
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