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Vuosi 2020 painuu mieliimme poikkeusvuotena.
Vaikkei korona olisi koskettanut omaa lähipiiriä,
koko maailma puolustautui pandemiaa vastaan.
Kirjoitushetkellä tilanteemme on lohdullinen: Suomi
on Euroopan kärkimaita koronaviruksen hoidossa.
Kerava puolestaan kärkikuntia Uudenmaan
alueella.
Elämme uutta normaalia, ja olemme tottuneet uusiin
käytäntöihin. Silti toivomme, että ennen pitkää
saisimme tavata ihmisiä kuten ennenkin – istua
lähekkäin, jutella kasvokkain, kenties halata.
Harrastustoiminnan riskitekijöiden määrittäminen ei
ole ollut helppoa. Opetus- ja kulttuuriministeriökin
jätti tilaa kuntien omalle harkinnalle. Keravan
liikuntaryhmissä korona-aikaan varauduttiin hyvissä
ajoin: syksystä alkaen liikuntakurssien täyttöaste
on ollut 60%. Kuorolauluakin on harjoiteltu maskit
päässä.
Kulttuuritapahtumiin pandemia on iskenyt kenties
näkyvimmin. Suurtapahtumat ovat tauolla, ja
pienemmissä tilaisuuksissa paikkamäärä rajattu.

© Pekka Korvuo

Krikettiä
Keravalta
maailman
koteihin
Tuotanto on siirtynyt verkkoon, jossa on myös
maksullisia tilaisuuksia. Uskon, että tämä aikakausi
tulee nostamaan kulttuurin arvostusta.
Uusi normaali on yhä enemmän asioiden tekemistä,
oppimista ja kokemista digitaalisesti.
Olen kokenut monia digitaalisia elämyksiä, ellei
ihmeitä. Kriketti, joka on maailmanlaajuisesti
suosituimpia pallopelejä, lakkasi lähes kaikkialla
– paitsi Keravalla. Sadattuhannet ihmiset
seurasivat Suomen-sarjaa YouTuben välityksellä,
erityisesti Intiassa. Vetojakin lyötiin. Säveltäjä Eero
Hämeenniemi soitti upeita improvisaatiokonsertteja
Taide- ja museokeskus Sinkassa. Viimeistään
siinä kohtaa liikutuin, kun hän alkoi soittaa
häämusiikkiani.

Kirjasto ja
kulttuuri 8
Nuoriso 12
Opisto 16
Liikunta 76

Verkko tallettaa uskomattoman määrän löytöjä,
joilla on yhteys elettyyn – ja tulevaan.
Anu Laitila
Toimialajohtaja
Vapaa-aika ja hyvinvointi

Taitto: Mainostoimisto KMG Turku | Kannen kuva: iStock
Paino: Savion kirjapaino Oy | Painos: 24 000 kpl

Kuva: Pekka Elomaa

26.–31.12.
Välipäivien ilmaispäivät
Ilmainen sisäänpääsy näyttelyihin.

Musiikkia museossa
Su 27.12. klo 14 |
Su 3.1.2021 klo 14

Leena Niemiaho: Sävelkarttoja, Naisia,
naamioita ja villiä luontoa
Vapaa sisäänpääsy klo 11–17

Ilmaissunnuntait
Joka kuukauden
ensimmäinen
sunnuntai Sinkkaan
on ilmainen
sisäänpääsy!

Taide- ja
museokeskus
Sinkka
Kultasepänkatu 2, Kerava
040 318 4300 | sinkka@kerava.fi
www.sinkka.fi
Pääsymaksu: 8/5€ tai Museokortti, alle
18-vuotiaat ja työttömät maksutta. Joka kuukauden
ensimmäinen sunnuntai ilmaispäivä.
Avoinna: ti, to, pe 11–18 | ke 12–19 | la, su
11–17
Kesäajan avoinna 15.6.–15.8. ti–pe 11–18 |
la-su 11–17
Poikkeusaukioloajat: 6.12. suljettu, 23.–25.12.
suljettu, to 31.12. avoinna klo 11–16, 1.1.2021
suljettu, 11.–26.1. suljettu, to 1.4. avoinna klo
11–16, 2.4. suljettu, 12.4.–27.4. suljettu, 30.4.
avoinna klo 11–16, 1.5. suljettu, 13.5. avoinna
klo 11–16, 24.–27.6. suljettu
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Taide- ja museokeskus Sinkka

Huom. Ohjelma- ja aikataulumuutokset mahdollisia ja osallistujamääriä rajoitetaan tarvittaessa. Tarkista ajankohtaiset tiedot ja suositukset:
www.sinkka.fi / puh. 040 318 4300.
Sinkka somessa
TaideJaMuseokeskusSinkka
taidejamuseokeskus_sinkka
Taide- ja museokeskus Sinkassa toimii Keravan
museopalvelut. Sinkan vaihtuvissa näyttelyissä esitellään ajankohtaista taidetta, muotoilun historiaa
sekä keravalaista menneisyyttä.
Sinkan kahvio ja museokauppa palvelee näyttelyn
aukioloaikoina. Meiltä löytyy tuoreen kahvin ja
herkullisten leivonnaisten lisäksi yksilöllisiä tuotteita
itselle ja lahjaksi.

Vielä
ehtii!

Kerttu Horilan keramiikkaveistos
Salaisuus (2014, Turun museokeskus)
ja Jenni Hiltusen maalaus Monumental
Woman (2017). Kuva Pekka Elomaa.

Vielä ehtii!

Naisia, naamioita ja villiä
luontoa

Kerttu Horila feat. Samuli Heimonen,
Jenni Hiltunen, Eeva Peura, Elina
Ruohonen
–10.1.
Paljon ihastusta herättänyt Naisia, naamioita ja villiä luontoa -näyttely vie katsojan
teatteridiivojen, kissanaisten, susien ja
päälaelleen kääntyneiden satujen maailmaan. Koskettavista ja elävän oloisista
veistoksistaan tunnetun Kerttu Horilan lisäksi
mukana on neljä taidokasta nuoremman
polven maalaria.
Kerttu Horilan keramiikkaveistos Narttu, Emo ja Mirri (2019).
Kuva Jari Laine.

Kauppalanvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Hannes
Myöhänen (kesk. vas.) pelasi jalkapalloa Keravan Weikoissa,
1930-l. Kuva Keravan museopalvelut, Taide- ja museokeskus
Sinkan kokoelmat.

Kerava-kulman pienoisnäyttely

Muinainen Kerava ja sen
löytäjät
5.9.–

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 ihmisiä, joilla on ollut silmää
nähdä ja tallentaa ne.

Hannes Myöhäsen pihaltaan
Sompiosta löytämä kivikautinen taltta.

Taide- ja museokeskus Sinkka
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Kimmo Kaivanto, Mitalin molemmat puolet, 1973, öljy kankaalle,
Sara Hildénin säätiö / Sara Hildénin taidemuseo. Kuva Sara Hildénin
taidemuseo / Jussi Koivunen.

Laura Könönen,
Bite, 2019, dioriitti,
automaali.

Sininen planeetta 27.1.–11.4.

Kimmo Kaivanto | Lilli Haapala | Laura
Könönen | Antti Laitinen | Maija Närhinen |
Kim Somervuori
Sininen planeetta -näyttelyn keskiön muodostavat
Kimmo Kaivannon (1932–2012) teokset ja niiden
ekologiset äänenpainot. Kaivannon jo 1970-luvulla
esiin nostama huoli luonnon tilasta on yhä hyvin
ajankohtainen. Uhkakuvien lisäksi teoksista nousee
kuitenkin myös toivoa ja optimistinen usko luonnon
voimaan ja ihmisen kykyyn valita toisin.
Sininen on Kimmo Kaivannon teosten väri, puhutaan jopa ”Kaivannon sinisestä”. Näyttelyn teoksia
yhdistää sininen väri ja tunne, joka jatkuu tilasta
ja teoksesta toiseen. Kaivannon teosten lisäksi
mukana on installaatioita, videota, maalauksia
ja veistoksia suomalaisilta nykytaiteilijoilta, jotka
käsittelevät teoksissaan niin omaa aikaamme kuin
tulevaisuuden utopioita. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Kimmo Kaivanto säätiön kanssa.
Yleisöopastukset
Ke 3.3. | 7.4. klo 17.30
Ti 2.2. | 16.2. | 16.3. klo 11.30
Ke 10.2. klo 17.30 Kuraattorin kierros

23.–25.2. Talviloman
perhepäivät

ti & to klo 11–16, ke klo 12–16
Mukavaa museopuuhaa talvilomalaisille

21.3. klo 11–16 Sinkan
lastensunnuntai

Lapsille suunnattuja opastuksia ja perheiden yhteistä työpajapuuhastelua.
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Taide- ja museokeskus Sinkka

Taiteeni tarina

Teddy & The Tigers, Burn It Up, 1978.

Keravan kraffiti

7.–12.6. Nuoruuteni Kerava
-tapahtumaviikko

Taiteeni tarina -sarjassa näyttelyn taiteilijat kertovat
teoksistaan.
Ajankohtainen ohjelma, kts www.sinkka.fi

Nuoruus Keravalla

28.4.–29.8.

Nuoruus valtaa Sinkan! Keravan kraffiti -näyttely
tuo takaisin erityisesti 1970- ja -80-lukujen nuoruuden. Kerava on ollut nuorisokulttuurien koti ja kohtaamispaikka 1960-luvulta alkaen. Kaupungissa
syntyi jopa oma versio rock ’n’ roll -alakulttuurista,
kun ilmiö nimeltä Sherwood tarjosi paikallisille
nuorille yhteisen nimittäjän. Näyttely esittelee
Teddy & Tigersin ja rokkari-kulttuurin kulta-aikaa,
mutta kertoo myös miltä aika näytti niiden nuorten
silmin, jotka kuuntelivat punkia tai progea, tanssivat
diskoissa tai viettivät aikaansa urheilukentillä.
Esillä on esineitä, musiikkia, valokuvia, taidetta, videoita ja tarinoita. Kävijät voivat fiilistellä entisajan
nuoruutta ja siihen liittyviä mielikuvia sekä pohtia,
miltä aikakausi näyttää nykypäivän näkökulmasta,
salattuja, hävettyjä ja vaiettuja aiheita unohtamatta. Luvassa on myös tapahtumia ja oheisohjelmaa
kaikenikäisille.
Yleisöopastukset
Ke 26.5. | 9.6. |18.8. klo 17.30
Ti 11.5. | 22.6. | 3.8. klo 11.30
Ke 5.5. klo 17.30 Kuraattorin kierros
Heinäkuun varttiopastukset
To 8.7. ja 22.7. klo 12 & 14

Keravan keskustaan ja kävelykadulle sijoittuva
tapahtumaviikko tarjoaa tapahtumia ja toimintaa
nykyisille ja entisille nuorille. Viikko huipentuu Keravan
päivään 13.6., jolloin tarjolla on ylisukupolvista menoa
ja musiikkia.

Su 13.6. Keravan päivä
Ilmainen sisäänpääsy näyttelyyn.

Heinäkuun perhetiistait
6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. klo 11−16

Heikkilän
kotiseutumuseo
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.

Su 13.12. klo 10−15
Heikkilän joulupolku
Jouluinen omatoimipolku koko
perheelle.

Heikkilän kesä 2021

Heikkilän kotiseutumuseo on avoinna
2.6.−15.8. ke-su klo 11−16
Juhannusviikkolla 23.−27.6. suljettu.
Vapaa sisäänpääsy.

Su 13.6. Keravan päivän
ohjelmaa
Ajankohtainen ohjelma, kts.
www.sinkka.fi

Taide- ja museokeskus Sinkka
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Seppo Puttonen © Joonas Kuittinen

Hannu Taanila © Seppo Sarkkinen, Ylen kuvapalvelu

© Mitro Härkönen

Seppo Puttosen kirjailijaillat

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen kutsuu vieraikseen ajankohtaisia kirjailijoita. Tilaisuudet 14.1.,
18.2., 18.3., 15.4. ja 6.5. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma tarkentuu kevään aikana. Lisätietoa
kirjastosta ja osoitteessa kerava.fi/kirjasto.

4.3.2021
Petri Kumela ja
Vesa Vierikko:
Harmo ja minä

Kirjasto ja
kulttuuri

Katso lisää
sivulta 11

Aikuisten tapahtumat kevät 2021 järj. Keravan kirjasto

Huom! Osa tilaisuuksista on katsottavissa myös suorana lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
YouTube-kanavalta. Tallenteita voi katsoa YouTubesta myös jälkikäteen. Seuraa tapahtumatiedotustamme
osoitteessa kerava.fi/kirjasto.
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Kirjasto | Kulttuuri

Taanilan tunnit

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Yhteiskunnallisia vaikuttajia ja kirjailijoita toimittaja
Hannu Taanilan haastateltavana. Tilaisuudet
20.1., 25.2., 24.3., 21.4. ja 12.5. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma tarkentuu kevään aikana. Lisätietoa kirjastosta ja osoitteessa kerava.fi/kirjasto.

Ennakkotieto: Ilmastolukupiiri
Keravan kirjastossa
Valtakunnallinen Ilmastolukupiiri-kampanja haastaa suomalaiset lukemaan,
keskustelemaan ja kohtaamaan ilmastonmuutoksen. Kirjastoissa ja/tai verkossa
lukupiiriläiset voivat kohdata ja keskustella
ilmastonmuutoksesta ilmiönä, joka muuttaa
maailmaa. Ja ennen kaikkea: miten me sen
kanssa elämme?

Lukupiiri kokoontuu keväällä viisi kertaa
maanantaisin klo 17.30‒19.30:
18.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 17.5. Kirjat
valitaan pääsääntöisesti niin että niitä saa
lainaksi kirjastosta. Aineistona on sekä
tieto- että kaunokirjallisuutta.
Ilmastolukupiiri-kampanjan järjestävät
Helmet-kirjastot yhdessä Greenpeacen,
Lukukeskuksen, Marttaliiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin
kanssa. Keravan lukupiirin vetäjät tulevat
Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksestä.
Lisätietoja vuodenvaihteesta alkaen Keravan kirjastosta ja sivulta kerava.fi/kirjasto.

Kirjasto | Kulttuuri

9

Runo-Mikki

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
22.2. klo 18 | 26.4. klo 18
Tule esittämään omia tekstejäsi rennossa ympäristössä! Esiintymään pääsee ilman ennakkoilmoittautumista.

Kirjastokino

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Näytökset tiistaisin klo 18. Vapaa pääsy. Lisätietoa
kevään 2021 aikana kirjastosta ja osoitteessa
kerava.fi/kirjasto.

Toimintaa lapsille
ja nuorille

Tapahtumat kevät 2021

Satutunnit

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

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. 9.1. | 23.1. | 6.2. | 20.2. | 6.3. | 20.3. |
10.4. | 24.4.

19.1. The Miseducation of Cameron Post / Ohjaus
Desiree Akhavan. USA 2018. Kesto 1 h 28 min.
K12.
2.2. Parasite / Ohjaus Bong Joon-ho. Etelä-Korea
2019. Kesto 2 h 11 min. K16.
16.2. Catwalk: från Glada Hudik till New York
/ Ohjaus Johan Skog. Ruotsi 2020. Kesto 1 h 34
min. K7.
2.3. Emma / Ohjaus Autumn de Wilde. Iso-Britannia 2020. Kesto 2 h 5 min. S.
23.3. A Street Cat Named Bob / Ohjaus Roger
Spottiswoode. Iso-Britannia 2016. Kesto 99 min.
K12.
13.4. Prinsessa Kaguyan Taru / Ohjaus Isao Takahata. Japani 2013. Kesto 2 h 12 min. K7.
4.5. Once Upon a Time in Hollywood / Ohjaus
Quentin Tarantino. USA 2019. Kesto 2 h 35 min.
K16.
11.5. Wild Tales / Ohjaus Damián Szifrón. Argentiina / Espanja 2014. Kesto 2 h 2 min. K16.
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Muskari

Keravan kaupunginkirjasto, Satusiipi
Paasikivenkatu 12, Kerava
Muskarit tiistaisin 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. 19.1. | 16.2. | 16.3. | 13.4. | 18.5.

järj. Keravan kulttuuripalvelut

Lauantaikonsertit

Kimppa! 17.—27.2.

Lauantain klassiset aamusoitot

Petri Kumela ja Vesa Vierikko:
Harmo ja minä

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
Lauantaikonserttisarjassa esitellään musiikin
monimuotoisuutta eri musiikkityylien kautta. Vapaa
pääsy. Kevätkauden 2021 artistit ja konserttipäivät julkaistaan ennen kauden alkua osoitteessa
kerava.fi/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 mukaan oman jooga-/jumppamattonsa. Vapaa pääsy. Kevätkauden 2021 artistit
ja konserttipäivät julkaistaan ennen kauden alkua
osoitteessa kerava.fi/kulttuuri. Konserttisarjan
järjestävät yhteistyössä Cafe Barock ry. ja Keravan
kulttuuripalvelut.

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

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
4.3. 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

Dokumenttielokuvaesitys:
Luonnonlaki

Keravan kaupunginkirjasto,
Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, Kerava
12.1. klo 18
Elokuva on koskettava ja intiimi kuvaus
suomalaisen maatilaperheen vaikeasta
sukupolvenvaihdoksesta konkretisoituvan ilmastonmuutoksen Suomessa. Se
pureutuu koko yhteiskuntaa koskettaviin
maaseudun ongelmakohtiin yhden maanviljelijäperheen tarinan kautta. Ohjaajat
Mika Rantonen ja Verena Netzer. Suomi
2019. Kesto 1 h 10 min.

Kirjasto | Kulttuuri
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Jos et tiedä mistä aloittaa,
aloita Ohjaamosta!
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!

Nuorisopalvelut

Talvilomaviikko
22.–28.2.

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-

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

– Toimintaa, tekemistä ja tukea, arjessa ja vapaa-aikana.
Etsivä nuorisotyö
yhdistää ammattilaisia
nuorten tarpeiden
mukaan
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
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Nuorisopalvelut

heidän tarvitsemiensa palveluiden pariin.
Etsivä nuorisotyö on yksi erityisnuorisotyön
muoto ja sen toteuttaminen perustuu nuorisolakiin (1285/2016). Etsivä nuorisotyö on aina
maksutonta ja nuorelle täysin vapaaehtoista.
Etsivä nuorisotyö yhdistää erilaisia palveluita
tarjoavia viranomaistahoja ja muita yhteistyökumppaneita nuorten tarpeita täyttäväksi
verkostoksi auttaen nuoria saamaan niitä
palveluita, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsivät nuorisotyöntekijät:
Niko Isokoski p. 040 318 2853
Marjo Osipov p. 040 318 4073
etsivat@kerava.fi

Nuorisopalvelut
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Kohdennettu nuorisotyö
täydentää avointa
tilatoimintaa

Jalkautuva nuorisotyö
kohtaa nuoret heidän
omassa ympäristössään

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.

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

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.
Tunnelissa pelataan biljarditurnauksia, kokkaillaan,
katsotaan elokuvia ja vietetään aikaa ystävien
kanssa. Lisäksi järjestetään diskoja, hohtobileitä ja
erilaisia teemallisia tapahtumia sekä pajoja.
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 nuorisotyö Kerbiili kohtaa nuoria Päivölänlaakson-, Kalevan ja Killan kouluilla. Kerbiiliin voi
törmätä myös muualla, mm. erilaisten tapahtumien

14

Nuorisopalvelut

yhteydessä. Kaikesta toiminnasta vastaavat nuorisotyön ammattilaiset.
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.
Palveluimelle löydät linkillä: discord.gg/aaGAfCm
Sosiaalisessa mediassa löydät meidät:
keravannuorisopalvelut
Keravan Nuorisopalvelut
keravannuorisop

Lähetä meille
postia!
nuoriso@kerava.fi
etsivat@kerava.fi
ohjaamo@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

Talvilomaviikolla on
tarjolla monenlaista
tekemistä
Viikolla 8 (22.–28.2.2021), järjestetään talvista
toimintaa kuten lasten päiväleiri yhteistyössä ME
-talon kanssa, päiväretki Superparkiin sekä Assembly Winter retki.
Tarkemmin viikon ohjelmasta, retkistä ja muista
syysloman aktiviteeteista kerrotaan tammikuun
aikana koulujen- ja kaupungin ilmoitustauluilla
sekä nuorisopalveluiden nettisivulla ja somessa,
ja ilmoittautumiset retkille ja leirille avataan ma
15.1.2021 klo 12.00.

Nuorisopalvelut
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Ilmoittautuminen kursseille (Opisto ja Liikuntapalvelu)
alkaa 15.12.2020 klo 12.00

•
•
•
•
•

Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.
Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan kurssin.
Vahvistus ilmoittautumisesta 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.

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.

Verkossa
opistopalvelut.fi/kerava

2. Maksu laskulla tai Asiointipisteessä
Saat laskun kotiin kurssin alettua. Voit maksaa
kurssimaksun eräpäivään mennessä verkkopankissasi tai Sampolan Asiointipisteessä.
Asiointipiste
• Käteinen tai pankkikortti
• Liikunta-ja kulttuuriseteli
• Smartum-kortti (voi maksaa vain vuoden
2020 loppuun asti)
• SmartumPay
• TYKY-kuntoseteli
• Edenred Ticket Mind&Body® ja Ticket
Duo® -kortit
• Virikeseteli
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Ilmoittautuminen: Opisto & Liikunta

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.

Kurssit poikkeustilanteessa

Maksaminen ja maksutavat
1. Kurssin maksu ilmoittautumisen
yhteydessä
Voit maksaa kurssimaksusi heti ilmoittautumisen yhteydessä verkossa.Huom! maksu
veloitetaan heti
• Verkkopankki
• ePassi Sportti & Kulttuuri
• Smartum-saldo

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
•
•
•
•

Kevät 2021

Ilmoittautuminen

Alennukset

Kasvotusten
Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs.
15.12. klo 12–17.30,
muutoin normaalit aukioloajat.
Poikkeukset:
kerava.fi/palvelut/asiointipiste

Opisto ja Liikuntapalvelu toimivat poikkeustilanteessa viranomaisten ja Keravan kaupungin ohjeiden
mukaisesti. 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 keskeytyessä
jatkuvat etäopetuksena, ei ole mahdollista saada
hyvitystä.
Liikuntapalvelun toiminnasta poikkeustilanteen
tullen tiedotetaan erikseen sivuilla
kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu.

Ohjeita epidemian varalle
Puhelimella
p. 09 2949 2352
15.12. klo 12–17
muutoin normaalit aukioloajat.
Katso s. 21.

Opisto on varautunut epidemian jatkumiseen
pienentämällä kurssien ryhmäkokoja. Lisäksi huomiota kiinnitetään käsihygieniaan ja turvaväleihin.
Maskien käyttöä suositellaan vahvasti. Oireisena
tai sairaana kurssikokoontumiseen ei saa osallistua.
Riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita pyydetään tarkasti
harkitsemaan osallistumistaan epidemiavaaran
aikana. Tarkempia ohjeita sivuilla opisto.kerava.fi
ja kurssin aikana opettajalta.

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.
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 kurssimaksun ilmoittautumisen yhteydessä, ilmoita tilitietosi Opiston
toimistoon. Maksettu kurssimaksu palautetaan
täysimääräisenä.
• 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
15 €. 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. Tällöin palautamme kurssimaksun täysimääräisenä takaisin. 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 & Liikunta

17

18

Opetuspaikat: Opisto & Liikunta

Opetuspaikat: Opisto & Liikunta

19

Keravan Opisto

Opisto toimii myös poikkeusolosuhteissa
Keravan Opisto on sitoutumaton oppilaitos, joka
tukee kaupunkilaisten hyvinvointia tarjoamalla
tilaisuuksia monipuoliseen sivistykselliseen ja
harrastukselliseen kehittämiseen. Opisto kannustaa
aktiiviseen ajankäyttöön ja yhteisöllisyyden
kokemiseen.
Opistolla on merkittävä tehtävä omaehtoisen opiskelun ja harrastamisen keskuksena, ja tätä tehtävää
haluamme toteuttaa muuttuvissa olosuhteissa.
Kulunut vuosi on tuonut luottamusta siihen, että
Opisto toimii myös poikkeusolosuhteissa. Olemme
voineet toteuttaa kurssejamme sekä lähiopetuksena
että verkossa.
Kurssitarjontamme on näkyvissä osoitteessa
opistopalvelut.fi/kerava/. Epidemiatilanne vaikuttaa kurssien toteutumiseen. Kurssi saattaa alkaa
tai jatkua etäopetuksena. Tällöin on verkkosivuilla
kurssin kohdalla asiasta merkintä ”Lähiopetuksen
keskeytyessä kurssi toteutuu etäopetuksena.”
Lisäksi esitteessä etäopetusmahdollisuus on kerrottu
-ikonilla. Näiden kurssien kohdalla ei ole
mahdollisuutta hyvitykseen lähiopetuksen keskeytymisen vuoksi. Kurssin luonteen vuoksi on myös mah-

Ilmoittautuminen kursseille
Opiston ja Liikuntapalvelun kurssit
15.12.2020 klo 12.00 alkaen
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Asiointipiste,
Kultasepänkatu 7
Tarkemmat ilmoittautumis- ja
maksamisohjeet, alennukset ja
peruutusehdot s. 16–17.

20

Opisto

dollista, että etäopetusta ei voida järjestää, jolloin
kurssin ajankohtaan voi tulla muutoksia tai kurssi
joudutaan keskeyttämään. Pyydämme kaikkia
asiakkaitamme tutustumaan peruutusehtoihimme ja
informaatioon toiminnasta poikkeustilanteessa.
Epidemia-aikana turvallinen toiminta on a ja o. Kuten syksyllä, myös kevään kursseilla enimmäisosallistujamääriä on pienennetty käytettävissä olevat
tilat huomioiden. Käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä huolehditaan tarkasti. Lisäksi suosittelemme
vahvasti maskien käyttöä sekä yleisisissä tiloissa
että opetustiloissa. Tarkempia ohjeita kursseilla
toimimiseen löytyy Opiston www-sivuilta (opisto.
kerava.fi), jonne myös kirjaamme, mikäli kurssitoiminnan ohjeisiin tulee muutoksia. Paperisena
ohjeet on saatavissa Opiston toimistolta. Pidetään
yhdessä huolta turvallisuudestamme!
Hyvinvointia opiskelusta ja harrastamisesta meille
jokaiselle!
Anne Hosio-Paloposki
rehtori

Opiston yhteystiedot,
henkilöstö ja vastuualueet
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7 (1. krs), 04250 Kerava
p. 09 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
opisto.kerava.fi
Toimiston aukioloajat: ma-to klo 12−15 & pe 9−12
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi

Opintosihteeri
Miia Stellberg, merkonomi
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

Sisällys:
Opiston yhteystiedot,
henkilöstö ja vastuualueet....................................... 21
Opiskelusta ja Opistosta.........................................23
Keravan Opisto in brief...........................................23
Etäopetus..................................................................24
Kestävä elämä.........................................................32
Yhteiskunta, luonto, hyvinvointi ja tietotekniikka....36
Kielet.........................................................................44
Taide.........................................................................54
Kädentaidot..............................................................64

Taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aune Soppela, KtyO, KM
Taitoaineet: ompelu, lankatyöt,
erikoistekniikat, puu- ja metallityöt,
kotitalous
040 318 2850
Kielten suunnittelijaopettaja vs.
Maarit Pönkänen, 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 somessa
keravan.opisto

Opisto
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Opiskelusta
ja Opistosta

Keravan Opisto
in brief

Kevätlukukausi: Opiston ja liikuntapalvelun
kurssit alkavat viikoilla 2–3.
Opetusta ei ole viikolla 8 (22.–28.2.) eikä pääsiäisenä (2.–5.4.) ja vappuna (30.4.–1.5.).

Kerava Adult Education Center offers highquality
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 spring semester 2021:
15th December 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 15 € 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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Etäopetus

Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

Verkkokurssit ja verkkoluennot
Etäopetus on verkon välityksellä reaaliaikaisesti tai
eriaikaisesti järjestettyä opetusta.
Etäopiskelija tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on selain ja nettiyhteys. Tarjolla on
keväällä monia verkkokursseja ja verkkoluentoja
eri aiheista.
Etäopiskelu vaatii osallistujalta oma-aloitteisuutta
ja hyvää ajanhallintaa. Opettaja lähettää lisätietoa
sähköpostitse ja tekstiviestitse ennen verkkokurssin
alkamista.
Jos et ole aiemmin opiskellut verkossa, niin voit
tulla maksuttomalle Tutustu etäopiskeluun -kurssille
kyselemään ja oppimaan lisää etäopiskelusta.

Etäopetuksen muistilista:
• Etsi itsellesi rauhallinen paikka.
• Jos käytät ensimmäistä kertaa uutta
verkko-oppimisalustaa, kirjaudu
sisään ajoissa.
• Muista myös virtajohto, kuulokkeet ja
muistiinpanovälineet
• Sulje ylimääräiset ohjelmat.
Tämä -ikoni kurssikuvauksen lopussa
tarkoittaa, että lähiopetuksen keskeytyessä
kurssi toteutuu etäopetuksena.
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240003 Tutustu etäopiskeluun
(3t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
to 17–19.15 | 21.1.
KM, viestintäkouluttaja
Leena Hannele Huovinen, 0 €
Tule tutustumaan Opiston syksyn etäopiskelukursseihin ja opettelemaan alkeita miten tehdä etäopiskelusta mukavaa. Käymme läpi aluksi kevään
etäopetuksen kurssitarjontaa, jonka jälkeen keskustelemme päätelaitteiden käytöstä ja vaatimuksista
sekä käymme läpi etäopiskelun käytäntöjä eli miten
saat opiskelustasi helppoa ja mukavaa. Lopuksi
tutustumme muutamiin verkko-oppimisympäristöihin
(Teams & Peda.net).

Sisällys:
Luonto.......................................................................24
Yhteiskunta................................................................25
Hyvinvointi................................................................25
Liikunta......................................................................26
Viestintä....................................................................27
Tietotekniikka............................................................27
Kielet.........................................................................28
Musiikki.....................................................................29
Kädentaidot..............................................................30
Verkkoluennot..........................................................30

Luonto

Yhteiskunta

125701 Mehiläishoitoverkkokurssi (21+6t)

130053 Kokemusasiantuntija-verkkokurssi

ke 18–19.15 |10.3.–8.5.
mehiläishoitaja Outi Koskinen, 74 €
Uusi! Tämä verkkokurssi antaa perustietoa
mehiläishoidosta, hunajan tuotannosta
ja tuotteista. Mehiläishoitoa käsitellään
luonnonmukaisuuden näkökulmasta huomioimalla niin ihmiset kuin myös mehiläiset.
Verkkokurssi koostuu viikoittain (keskiviikko
klo 18–19.15) yhteisesti verkossa pidettävistä luento- ja kyselytuokioista, omaan
aikaan katsottavista luentotallenteista sekä
kotitehtävistä. Kaikista ryhmäkokoontumisista jaetaan osallistujalle myös tallenne.
Kurssi yhteistyössä Jalotus ry:n kanssa.

ti 17–19 | 19.1.–25.5.
Maaret Kokkonen, 110 €
Uusi! Tämä verkkopohjainen kokemusasiantuntijakoulutus antaa valmiudet toimia kokemusasiantuntijana sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa,
kehittämisessä, arvioinnissa ja toteuttamisessa
sekä ammattilaisten työparina. Verkko-kokoontumiset Teamsissä tapahtuvat joka toinen viikko
alkaen 19.1. klo 17–19. Verkkotapaamisten lisäksi
saat painetun työkirjan sekä itsenäisiä tehtäviä
väliviikoille. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen,
jossa mikrofoni ja nettiyhteys sekä kuulokkeet.
Mukaan otetaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Huom. Ilmoittautuminen alkaa poikkeuksellisesti
20.11. klo 12.00.

130107 Digitaalinen
sukututkimus -verkkokurssi
(8x2t)

pe 18–19.30 |15.1.–12.3.
Kari-Matti Piilahti, 48 €
Uusi! Kurssilla perehdytään sukututkimuksen tekoon
käyttämällä verkossa olevia digitaalisia aineistoja
ja erityisesti evankelis-luterilaisen seurakuntien
kirkonkirjoja. Kurssin kuuluu opettajan laatima oheisaineisto (n. 50 sivua). Verkko-oppimisympäristönä
toimii Teams.

130041 Matikka on
mukavaa -verkkokurssi
(6x2t)

ti 18–19.30 | 2.3.–6.4.
Kirsi Makkonen, 30 €
Uusi! Verkkokurssilla kerrataan arjessa tarvittavaa
matematiikan osaamista esim. allekkainlaskut,
prosenttilaskut, pinta-alat. Siis kaikkea, jota voit
tarvita esim. remontoidessa, kaupassa tai ruokaa
laittaessa. Kurssi etenee perusteista eteenpäin
osallistujien toiveiden mukaan. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.
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Hyvinvointi

Liikunta

140059 Puhu kehollesi
-verkkokurssi (7x2t)

840183 Niska-selkä
-verkkokurssi (5x1t)

840919 Kehonhuollon
verkkokurssi A (6x1,22t)

ke 19–19.45 | 13.1.–10.2.
ohjaaja Sanna Höhnle, 18 €
Uusi! Niskan ja selän alueen, sekä keskivartalon
tukilihasten vahvistamiseen keskittyvä kehon ja
mielen kurssi. Sisältää myös selkärangan liikkuvuutta lisääviä liikkeitä, sekä niska-selkä -alueen
rentouttamista. Tarvitset oman jumppamaton ja
joustavat vaatteet. Tunnit toteutetaan videotallenne
-välitteisenä. Sähköpostiin lähetetään viikoittain
linkki videotallenteeseen. Opettaja on tavoitettavissa kysymyksiä varten kurssin aikana.

ma 17.30–18.25 | 18.1.–1.3.
ohjaaja Sanna Erdogan, 28 €
Uusi! Kurssilla tehdään kehoa avaavia dynaamisia
liikkeitä ja pidempikestoisia venytyksiä, sekä käydään koko keho huoltaen läpi. Tuntien painopistealueet vaihtelevat. Tarvitset oman jumppamaton ja
joustavat vaatteet. Tunnit toteutetaan live-lähetyksenä. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

840719 Joogaa kotona
-verkkokurssi A (5x2t)

Viestintä

la 10–11.30 | 16.1.–6.3.
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.

140053 Mindfulness-verkkokurssi
(4x2t)
ma 17.30–19 | 8.–29.3.
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 tehdään mindfulness-harjoituksia verkon välityksellä sekä opitaan
mindfulnessin keskeisiä periaatteita. Kurssilla käytämme välineinä mm. kirjoittamista, meditaatiota
ja helppoja kehollisia rentoutusharjoituksia. Varaa
itsellesi kurssin ajaksi rauhallinen tila, joogamatto ja
muistiinpanovälineet. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Zoom.

ke 10–11.30 | 20.1.–17.2.
joogaohjaaja Jonna Huttunen, 38 €
Uusi! Hyvän olon yin & yang- joogatunti, josta saat
päivääsi virkistystä ja rentoutusta. Tunnin alussa
tehdään helppoja flowjooga-harjoituksia, jonka
jälkeen rentoudutaan pitkäkestoisten yinjooga-venyttelyjen avulla. Tunti antaa voimaa ja notkeutta,
sekä rauhoittaa kehoa ja mieltä. Tarvitset oman
joogamaton ja joustavat vaatteet. Tunnit toteutetaan live-lähetyksenä. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Zoom.

840721 Joogaa kotona
-verkkokurssi B (5x2t)

130045 Viestinnän
perusteita järjestöille
-verkkokurssi (2t)

ma 18–19.30 | 18.1.
toiminnanjohtaja Saana Sandholm,
järjestöassistentti Tanja Tuomi, 0 €
Uusi! Tule mukaan järjestöille suunnattuun viestintäkoulutukseen verkossa. Aiheena viestinnän
perusteita, oman kärkiviestin pohdintaa ja yhdistysviestinnän kohderyhmien selvittämistä. Kouluttajat
Yhdistysverkosto ry:stä. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Zoom.

840921 Kehonhuollon
verkkokurssi B (6x1,22t)

ma 17.30–18.25 | 8.3.–19.4.
ohjaaja Sanna Erdogan, 28 €
Uusi! Kurssilla tehdään kehoa avaavia dynaamisia
liikkeitä ja pidempikestoisia venytyksiä, sekä käydään koko keho huoltaen läpi. Tuntien painopistealueet vaihtelevat. Tarvitset oman jumppamaton ja
joustavat vaatteet. Tunnit toteutetaan live-lähetyksenä. Verkko-oppimisympäristönä toimii Teams.

130049 Järjestöjen
visuaalinen viestintä
-verkkokurssi (2t)

ma 18–19.30 | 25.1.
toiminnanjohtaja Saana Sandholm,
järjestöassistentti Tanja Tuomi, 0 €
Uusi! Tule mukaan järjestöille suunnattuun viestintäkoulutukseen verkossa. Aiheena visuaalisuus
viestinnässä: Millaisia viestejä voit välittää kuvilla
ja väreillä? Mikä tukee juuri sinun yhdistyksesi
viestintää. Kouluttajat Yhdistysverkosto ry:stä. Verkko-oppimisympäristönä toimii Zoom.

to 17–18.30 | 4.3.–8.4.
joogaohjaaja Jonna Huttunen, 38 €
Uusi! Hyvän olon yin & yang- joogatunti, josta saat
päivääsi virkistystä ja rentoutusta. Tunnin alussa
tehdään helppoja flowjooga-harjoituksia, jonka
jälkeen rentoudutaan pitkäkestoisten yinjooga-venyttelyjen avulla. Tunti antaa voimaa ja notkeutta,
sekä rauhoittaa kehoa ja mieltä. Tarvitset oman
joogamaton ja joustavat vaatteet. Tunnit toteutetaan live-lähetyksenä. Verkko-oppimisympäristönä
toimii Zoom.
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Tietotekniikka

Kielet

340167 Android perusteet
-verkkokurssi (4x3t)

120363 Englannin kieliopin
hienosäätöä ja kuuntelua
-verkkokurssi (23t)

ti 18–20.15 | 26.1.–16.2.
TM Taila Granlund, 15 €
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.

340169 Android jatko
-verkkokurssi (3x3t)

ti 18–20.15 | 2.–16.3.
TM Taila Granlund, 12 €
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.

13.1.–17.2.
MA Maarit Pönkänen, 65 €
Kurssilla syvennetään kielioppirakenteita ja kehitetään kuuntelutaitoa keskitasolla. Opettajalle palautetaan viikoittain omia lauseita sisältävä kirjallinen
harjoitustehtävä, josta saa palautteen. Kurssilla ei
ole verkkotapaamisia. Sopii abeille kertaukseen tai
jatkoksi syksyn peruskielioppikurssille. Verkkomateriaali. Taitotaso B1-B2.

120365 Työelämän kirjallista
sähköpostiviestintää englanniksi
-verkkokurssi (11x2t)

19.1.–6.4.
MA Maarit Pönkänen, 65 €
Kurssilla kirjoitat englanninkielisiä sähköpostiviestejä, perehdyt sähköpostiviestien rakenteeseen,
tuttavallisiin ja virallisiin ilmaisuihin sekä kertaat kielioppirakenteita. Opettajalle palautetaan viikoittain
omia lauseita sisältävä kirjallinen harjoitustehtävä,
josta saa palautteen. Kurssilla ei ole verkkotapaamisia. Verkkomateriaali. Taitotaso B1.

120367 Englannin suullisen
kielitaidon harjoittelua
työelämän tilanteissa
-verkkokurssi (6x3t)

3.3.–7.4.
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.
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120131 Lukupiiri suomen
oppijoille -verkkokurssi
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.51 &
verkossa
ke 18–19.30 | 20.1.–14.4.
FM Katja Asikainen, 45 €
Uusi! Kurssilla luetaan yhdessä kaunokirjallisia
tekstejä ja keskustellaan niistä. Mahdollisuus harjoitella tarinan tai runon kirjoittamista. 20.1. ja 14.4.
lähiopetusta, muut tapaamiset Teamsin välityksellä.
Kurssilla käytetään Peda.net -oppimisympäristöä.
Oppikirjana Samat nimet ja muita tarinoita, Mediapinta Oy. Kirja on mahdollista lainata tai lunastaa
suoraan opettajalta ensimmäisellä tapaamisella tai
ostaa kirjakaupasta. Taitotaso A2.

120151 Suomen kieliopin
intensiivinen tehokertaus
-verkkokurssi (12x2t)

ti & to 18–19.30 | 4.5.–10.6.
FM Katja Asikainen, 45 €
Uusi! Kertaamme tehokkaasti tärkeimmät kielioppiasiat ja harjoittelemme niiden muodostamista ja
käyttöä. Tiistaisin tavataan Teamsissä ja käydään
läpi kielioppia. Torstaisin harjoitellaan itsenäisesti
Peda.net-ympäristössä. Opettajalle palautetaan
tehtävä seuraavaan opetuskertaan mennessä.
Opettajan materiaali. 13.5. harjoituspäivä on
perjantaina 14.5. Taitotaso A2.

120791 Espanjan intensiivinen
alkeiskurssi- verkkokurssi (5x2t)

1.–29.3.
FM Hanna Puhakka, 25 €
Kurssilla opiskellaan tiiviissä tahdissa espanjan
perusteita ja opetellaan kertomaan itsestä sekä
ravintolassa ja kahvilassa asiointia. Suullista kielitaitoa harjoitellaan Teamsin välityksellä. Ajankohta
sovitaan opettajan kanssa. Materiaalina e-Opin
sähköinen espanjan oppikirja ¿Hablas español? 1
ja opettajan materiaali.

120793 Espanjan intensiivinen
jatkokurssi kevät -verkkokurssi
(10x2t)

18.1.–29.3.
FM Hanna Puhakka, 42 €
Harjoittelemme luetunymmärtämistä, kuullun
ymmärtämistä ja jatkamme subjunktiivin opiskelua
sekä kertaamme muita aikamuotoja. Saat viikoittain
uuden aiheen ohjeineen ja harjoituksineen. Kurssin
verkko-oppimisympäristönä toimii Peda.net. Suullista kielitaitoa harjoitellaan Teamsin välityksellä.
Ajankohta sovitaan opettajan kanssa. Oppikirjana
e-Opin Hablas español? 6. Taitotaso B1-B2.

120801 Italian alkeet
-verkkokurssi (12x2t)

ma 17.45–19.15 | 18.1.–19.4.
YTM Antti Tapaninaho, 45 €
Uusi! Harjoittelemme italian perusrakenteita ja
arkitilanteita. Lisäksi kurssilla jaetaan kokemuksia
Italiasta ja siellä matkustamisesta. Aiheina itsensä
esittely, erilaiset asiointitilanteet, italialainen ruoka
ja omasta päivästä kertominen. Kurssin jälkeen
opiskelija pystyy kertomaan itsestään ja esittämään
hyödyllisiä kysymyksiä italiaksi. Oppikirjana Si
parte 1, kappaleet 1-5. Kurssi toteutetaan verkko-opintoina ja verkko-oppimisympäristönä toimii
Peda.net.
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Musiikki

Kädentaidot

Verkkoluennot

110153 Kanteleen soiton
ryhmätunti -verkkokurssi
(11x60min)

220249 Katoavat
tilkkublokit -verkkokurssi
(10+5t)

Nämä maksuttomat verkkoluennot lähetetään suorana lähetyksenä Jyväskylän
yliopistolta. Tarvitset kotona päätelaitteen
(tietokone/ tabletti/ älypuhelin) ja internetyhteyden. Saat luentopäivänä tekstiviestin
ja sähköpostin, jossa osallistumislinkki
YouTubeen.

ma 12–13 | 18.1.–12.4.
MuT Sirkka Kosonen, 54 €
Uusi! Kurssilla opetellaan 5-kielisen kanteleen
perussoittotekniikat ja tutustutaan ikiaikaisiin
sävelmiin. Kurssin antia on myös ilo improvisoimalla
luoda omaa musiikkia. Opetus tapahtuu etänä
Teams-sovelluksen kautta. Opettaja luo kurssilaisista Whatsapp-ryhmän, johon opettaja tekee
soittovideon kustakin opeteltavasta asiasta. Näiden
videoiden avulla opiskelija voi opetella omaan
tahtiin soittamista.

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

ti 17–19 | 19.1.–13.4.
Sirkka Kosonen, 150 €
Uusi! Voit valita seuraavista instrumenteista oman
yksityistuntiaikasi: laulu, äänenkäyttö, 5-kielinen
kantele, 11-kielinen kantele, 2-rivinen haitari ja
5-rivinen haitari. Ensimmäinen etätapaaminen
19.1. klo 17–18 on kaikkien kurssilaisten kesken
Teams-sovelluksen kautta. Tällöin on opettajan ja
kurssin esittelyä sekä kevään suunnittelua jokaisen
opiskelijan kanssa aikatauluineen.

ti 17.30–19 | 2.–30.3.
käsityöläinen Hannele Kinnunen, 35 €
Uusi! Kurssilla tutustutaan tilkkutyötekniikkaan, jossa
alku lähtökohta on aina sama. Värien ja erilaisten
leikkausten ja uudelleen ompelun jälkeen, saadaan
aikaan uusia väripintoja. Kurssi on suunniteltu siten,
että pystyt toteuttamaan työt itsenäisesti ohjeitten
avulla kotona. Rohkeasti kokeilemaan tilkkutyötä
verkossa. Yhteydenpito Teamsillä.

220319 Lapin lapaset ja
sukat -verkkokurssi (16+4t)

ke 17–19 | 3.–31.3.
Eila Kaunisvaara, 35 €
Uusi! Neulotaan yhdessä Lapin lapaset ja sukat
perinteisillä ohjeilla. Käydään samalla läpi
muutamia muunnoksia molemmista. Tapaamme
virtuaalisesti Teamsin kautta kurssin aluksi kerran
viikossa. Tämän lisäksi ohjeita sanoin, kuvin ja
videoin yhteisessä Facebook-ryhmässä, jossa saat
myös yhteisön tuen neulomiseen.

220483 Kirjansidontaa
kotona -verkkokurssi
(10+5t)

ke 17–18.30 | 3.–31.3.
ohjaaja Seppo Seppälä, 30 €
Uusi! Haluaisitko tehdä itsellesi tai lahjaksi persoonallisen muistikirjan, johon voisi koota tietoja,
reseptejä, runoja tai mitä tahansa. Tule oppiman
perinteistä kädentaitoa kotona, yksin, mutta
yhdessä. Tervetuloa kirjansidonnan verkkokurssille.
Tämän kurssin jälkeen osaat tehdä näyttävän, kauniin ja kestävän muistikirjan useilla eri menetelmillä
kotona saatavista materiaaleista yksinkertaisilla
välineillä ja menetelmillä. Oppimisalustana Teams
ja Peda.net.

111701 Presidentti
J.K. Paasikiven
150-vuotisjuhlavuoden
luento (2t)
ke 14–16 | 13.1.
Professori Martti Häikiö
0€

111703 Ajankohtaista
Euroopasta (2t)
ke 14–16 | 27.1.
Henna Virkkunen, Euroopan
parlamentin jäsen
0€

111705 Puutarhanhoito ja
elämänilon salaisuus (2t)
ke 14–16 | 3.3.
Puutarhatieteen dosentti, MMT
Erja Rappe, Helsingin yliopisto ja
Ikäinstituutti
0€

Näitä taideluentoja voit seurata Teamsin välityksellä. Tarvitset kotona päätelaitteen (tietokone/
tabletti/ älypuhelin) ja internetyhteyden. Saat
luentopäivänä tekstiviestin ja sähköpostin, jossa
osallistumislinkki luentoon.

111125 Tanskan kultakauden
taiteilijat -verkkoluento (2t)

to 18–19.30 | 28.1.
FM Eija Olsson, 8 €
Tanskan kultakauden taitelijoita Eckerbergista
Hammershöi´hin.

111127 Vilho Lampi - Limingan
keisari! -verkkoluento (2t)

to 18–19.30 | 18.2.
FM Eija Olsson, 8 €
Tutustutaan Vilhon Lammen lyhyeen ja intensiiviiseen taitelijauraan ja -elämään.

111129 Santeri Salokivi aurinkolaulajan taide ja elämä
-verkkoluento (2t)

to 18–19.30 | 4.3.
FM Eija Olsson, 8 €
Tutustutaan kuvataiteilija Santeri Salokiven mielenkiintoiseen taiteeseen ja elämään.

111707 Mitä lapsi tarvitsee
hyvään kasvuun? (2t)
ke 14–16 | 10.3.
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen
0€

111709 Millainen on hyvä
ihminen? (2t)
ke 14–16 | 5.5.
Piispa Eero Huovinen
0€
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125701 Mehiläishoitoverkkokurssi (21+6t)

ke 18–19.15 |10.3.–8.5.
mehiläishoitaja Outi Koskinen, 74 €
Uusi! Tämä teoriapohjainen verkkokurssi antaa perustietoa mehiläishoidosta,
hunajan tuotannosta ja tuotteista. Verkkokurssi koostuu viikoittain (ke klo 18–19.15)
yhteisesti verkossa pidettävistä luento- ja
kyselytuokioista, omaan aikaan katsottavista luentotallenteista sekä kotitehtävistä.
Kaikista ryhmäkokoontumisista jaetaan
osallistujalle myös tallenne.

125017 Tutustu biohiileen
(6t)

Keravan kartano, piha-alue
la 10–15.15 | 15.5.
biohiiliaktivisti Pekka Koivukunnas, 18 €
Uusi! Tule tutustumaan Keravan kartanolle biohiilen käyttöön, hyötyihin 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.

Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

Kestävä elämä
Kestävällä elämäntavalla tarkoitetaan elämää,
jossa emme kuluta luonnonvaroja enemmän kuin
niitä uusiutuu. Kertakäyttö, pikamuoti, tarvikkeiden
ja energian ylikulutus sekä päästöinsentiiviset
liikkumistavat eivät kuulu kestävään elämäntapaan.
Sen sijaan esimerkiksi omavaraisuusasteen nosto,
luonnonmukaisten materiaalien käyttö, vähäpäästöiset liikkumistavat, korjaaminen ja kierrättäminen
kuuluvat. Monet kestävän elämän taidoista ovat
meille tuttuja, vanhoja tapoja, joihin nykypäivänä
yhdistyvät aikamme keksinnöt ja tavat.
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Keravan kartanon ympäristöön rakennetaan
uusi asuinalue, jonka keskus kartanon miljöö ja
Keravanjoen laakso ovat. Uuden asunalueen
rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa alueelle
rakentuu asuntomessut vuonna 2024. Asuinalueen
suunnittelun kärkenä ovat kiertotalous ja kestävä
asuminen.

125033 Yrttimatka (4t)

Keravan kartano, päärakennus
la 11–14.15 | 29.5.
luomupuutarhuri Kaisa Viitamäki, 14 €
Yrttimatkan aikana vahvistat luontosuhdettasi, tutustut villin luonnon & puutarhan yrttien lumoavaan
maailmaan sekä opit käyttämään yrttejä hyvinvointisi tukena. Kurssilla valmistat sesongin mukaisen,
hellivän yrttituotteen, jonka saat viedä kotiisi.
Tarvitset mukaan eväät ja ulkovaatteet.

125703 Hoida
pörriäisiä - hanki
hunajaa (3x10t)

Keravan kartano, päärakennus
la 11–13.45 | 10.4.–22.8.
joka toinen viikko
mehiläishoitaja Teemu Ojanne, 74 €
Uusi! Kurssilla opit mehiläistenhoitoa käytännössä vaikka et hankkisi niitä itsellesi.
Voit tulla mukaan yhteisöön ja pelastaa
näin omilla pienillä teoilla pörriäisiä. Kurssi
kokoontuu joka toinen viikko lauantaisin
(poikkeus17.4) Keravan kartanolla ja
opimme koko mehiläisvuoden työt
käytännössä. Huhtikuussa rakennamme
pesiä, toukokuussa hankimme mehiläisiä,
kesäkuussa keskitymme parveilun estoon
ja tilan lisäykseen, heinäkuussa aloitamme
sadonkorjuun ja linkouksen ja lopuksi
elokuussa valmistamme pesät talveutukseen. Jos haluat, voit kurssin jälkeen jatkaa
mehiläistenhoitoa vapaaehtoisena tutussa
ympäristössä.

Keravan kartanolla toimii kestävän elämän yhteisö
Jalotus ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
kestävän ja yhteisöllisen elämäntavan toteutumista
sekä kulttuuriperinnön vaalimista.
Olemme koonneet tähän
Keravan kartanon alueella
pidettävät kestävää elämäntapaa tukevat kurssit.
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220552 Innostu
savirakentamisesta
(2t)

220509 Pienkoneiden
huolto ja kunnostus (4+7t)

220507 Pyöränhuoltokurssi
(3+6t)

220551 Vanhan ikkunan
kunnostus (6x4t)

Keravan kartano, puutyösali
ti 18–20.30, su 10–15 |13.–18.4.
polkupyörämekaanikko Jukka Falck, 25 €
Tällä kurssilla opetetaan perustarkistus-, huolto- ja
korjaustoimenpiteet sekä puhdistus-, voitelu- ja säätötoimet. Korjaukset sisältävät jarrujen, ohjauksen
ja vaihteiden toiminnan. Keskiviikkoiltana teoriaa
ja pyörien tarkistus varaosien hankkimista varten.
Sunnuntaina tehdään omaan pyörään huolto.

Keravan kartano, päärakennus
su 13–14.30 | 23.5.
Johanna Rautkoski, 10 €
Uusi! Yleiskatsaus savirakentamisen
alkeisiin. Opi ymmärtämään saven ominaisuuksia rakennusmateriaalina ja tutustu
sen hyötyihin historiasta ja nykypäivään.
Käydään läpi erilaisia rakennustapoja sekä
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Millaisiin
rakenteisiin voit hyödyntää savilaasteja kotona ja puutarhassa, entä mihin savi taipuu
isommassa mittakaavassa?

Keravan kartano, puutyösali
ma 18–20.30, su 10–15 | 17.–23.5.
polkupyörämekaanikko Jukka Falck, 25 €
Tällä kurssilla opetetaan perustarkistus-, huolto- ja
korjaustoimenpiteet sekä puhdistus-, voitelu- ja säätötoimet. Korjaukset sisältävät jarrujen, ohjauksen
ja vaihteiden toiminnan. Keskiviikkoiltana teoriaa
ja pyörien tarkistus varaosien hankkimista varten.
Sunnuntaina tehdään omaan pyörään huolto.

220554 Savipizzauunin rakentaminen (2t)

Keravan kartano,
päärakennus
la 13–15.15 | 5.6.
Johanna Rautkoski, 10 €
Uusi! Opi kuinka rakennetaan pihaan
tai mökille savipizzauuni luonnonmukaisilla materiaaleilla savilaasteja ja kuitua
hyödyntäen. Pihauunissa aidolla tulella
paistuu pizzan lisäksi myös rapeat leivät ja
hautuu maukkaat padat. Luennon ohessa
tutustumme myös esimerkkiuuniin kartanon
pihalla.

220505 Pyöränhuoltokurssi
(3+6t)

Keravan kartano, puutyösali
ti 17.30–20.30, la 10–15.30 |18.–29.5.
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.

Keravan kartano, piha-alue
ke 17.30–20.30 | 14.4.–19.5.
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.

220323 Kintaita
kinnasneulalla (5x4t)

Keravan kartano, päärakennus
ke 17.30–20.30 | 27.1.–3.3.
TaM Petra Martinez, 35 €
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.

220325 Omat
kirjolapaset (5x4t)

Keravan kartano, päärakennus
to 17.30–20.30 | 28.1.–4.3.
TaM Petra Martinez, 35 €
Uusi! Suunnitellaan ja neulotaan omat
kirjolapaset. Tutkitaan vanhoja perinteisiä
kirjoneulekuvioita ja piirretään kirjokaavio
oman suunnitelman mukaan. Neulotaan
lapaset kahta väriä käyttäen. Kurssi soveltuu
jo aiemmin neuloneille.
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Yhteiskunta
Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

130017 Kansainvälinen miesten
olohuone (6x2t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
to 17.30–19 | 28.1.–22.4. | joka toinen viikko
ohjaaja Jyrki Brandt, 0 €
International men’s living room. Vapaamuotoista,
pääosin suomenkielistä keskustelua erilaisista kulttuureista ja ajankohtaisista asioista. Osallistuminen
on maksutonta. Kokoontumispäivät: 28.1., 11.2.,
11.3., 25.3., 8.4. ja 22.4. Yhteistyössä Setlementti
Louhela ry:n kanssa.

130037 Miesten kantapöytä
(12x2t)

130043 Näkökulmia
nykypäivään ja tulevaisuuteen
(4x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
ti 18–19.30 | 2.–23.3.
FT, KM Anne Hosio-Paloposki, 18 €
Keskustelupiirissä tarkastelemme sivistystä ja
tulevaisuuden haasteita hyödyntämällä selvityksiä
megatrendeistä (Sitran megatrendit 2020) ja
ekososiaalisesta sivistyksestä. Kurssi rakentuu
yhteiselle keskustelulle ja ajatusten jakamiselle
leppoisassa hengessä.

Sampolan palvelukeskus, Aurinkomäki
ma 13–14.30 | 25.1.–29.4.
VTM Markku Tahvanainen, 48 €
Ajankohtaisten ja ajattomienkin asioiden keskusteluryhmä miehille kahvikupin ääressä. Ohjelmassa
myös kiinnostavia vierailijoita ja vierailukohteita.

Yhteiskunta,
luonto,
hyvinvointi ja
tietotekniikka
Sisällys:
Yhteiskunta................................................................37
Luonto.......................................................................39
Hyvinvointi................................................................ 41
Tietotekniikka............................................................43
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Katso myös
verkkokurssit sivuilta
25–27.

Luonto
125031 Geokätköilyn alkeet
(3+3t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
ti & ke 17.30–19.45 | 4.–5.5.
Olli Ruuskanen, 16 €
Geokätköily on seikkailullinen ja liikunnallinen harrastus kaiken ikäisille. Voit harrastaa sitä kaupungeissa, metsissä ja vesistöissä ympäri maailmaa.
Tarvitset varusteiksi älypuhelimen, datayhteyden
ja uteliaan mielen. Ensimmäisellä kerralla opettelemme teoriaa luokassa ja teemme asennukset,
toisella lähdemme Keravalle geokätköily-kierrokselle. Varaudu n. 5–10 km kävelylenkkiin. Mukaan
normaalit liikuntavarusteet.

130053 Kokemusasiantuntija-verkkokurssi
ti 17–19 | 19.1.–25.5.
Maaret Kokkonen, 110 €

130107 Digitaalinen sukututkimus
-verkkokurssi
(8x2t)

125041 Pihasuunnitelmista
totta (4x4t)

pe 18–19.30 |15.1.–12.3.
Kari-Matti Piilahti, 48 €

130601 Lasten
taikurikurssi (5+5t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
la & su 10–14 |13.–14.2.
taikuri Jari Reponen, 38 €
Uusi! Tällä alakoululaisille suunnatulla (7–12 v.)
hauskalla alkeiskurssilla taikuri-Jari opettaa näppäriä taikatemppuja ja perehdyttää taikurin rooliin.
Kurssilla ollaan ilman vanhempia, mutta kurssin
päätteeksi lapset esiintyvät vanhemmille. Ota
mukaan eväät. Kurssimaksuun sisältyy taikuritarvikkeita.

220213 Kotiseutukävelyt
(12x3t)

pe 12–14.15 | 15.1.–16.4.
KM, KtaO Aune Soppela, 25 €
Uusi! Tule mukaan kävelyille, joilla tutustumme
esittelyin ja opastuksin eri kohteisiin mm. museoihin,
kartanoihin, teolliseen historiaan, muistomerkkeihin
pääosin Keravalla ja vähän ympäristökunnissakin.
Kävelylenkin pituus noin 3–5 km/kerta ja tahti
rauhallinen. Sisältää kuudella kerralla opastuksen,
muina kertoina kävellään eri kaupunginosissa ja
ulkoilureiteillä.
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130041 Matikka
on mukavaa
-verkkokurssi
(6x2t)

ti 18–19.30 | 2.3.–6.4.
Kirsi Makkonen, 30 €

130045 Viestinnän
perusteita järjestöille -verkkokurssi
(2t)

ma 18–19.30 | 18.1.
toiminnanjohtaja Saana
Sandholm, järjestöassistentti Tanja
Tuomi, 0 €

130049 Järjestöjen
visuaalinen viestintä -verkkokurssi
(2t)

ma 18–19.30 | 25.1.
toiminnanjohtaja Saana
Sandholm, järjestöassistentti Tanja
Tuomi, 0 €

Opisto | Yhteiskunta, luonto, hyvinvointi ja tietotekniikka

125007 Patikointiretki
Sipoonkorpeen (8t)

la 9–15 | 24.4.
Olli Ruuskanen, 20 €
Uusi! 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.

125009 Patikointiretki
Torronsuo/Liesjärvi (12t)

la 9–18 | 8.5.
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.

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
to 17–20.15 | 4.–25.3.
pihasuunnittelija Helena Tikkanen, 38 €
Uusi! Kurssilla saat tietoa ja ideoita toimivan,
helppohoitoisen uuden tai vanhan pihan suunnitteluun. Perehdytään mm. erilaisiin pihatyyleihin,
väriteemoihin, sekä kasvialueiden ja kulkuväylien
sijoitteluun. Ota mukaan asemapiirros/oma piirros
pihasta, valokuvia pihasta & talosta sekä viivoitin ja
muistiinpanovälineet.

125043 Kutsuva
kesäkeidas (2x4t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
to 17–20.15 | 8.–15.4.
pihasuunnittelija Helena Tikkanen, 20 €
Uusi! Tee terassista tai parvekkeesta viihtyisä kesähuone. Saat ideoita ja ohjeita ruukku-, kasvi- ja
värivalintoihin sekä kasvien sommitteluun, istuttamiseen ja hoitamiseen. Perehdytään myös terassin
ja parvekkeen mittasuhteisiin, kalustamiseen ja somisteisiin. Ota mukaan mitat/kuva suunniteltavasta
alueesta sekä muistiinpanovälineet.
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Hyvinvointi
Katso myös kestävän
elämän kurssit
sivulta 33:

140033 Intuition monet kasvot
(8t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
la 10–16.15 | 17.4.
henkinen valmentaja Tanja Takala, 24 €
Päivän aikana saat kokemuksia intuitiosi tavoista
viestittää juuri sinulle. Vahvistut itsesi kuuntelemisessa ja sisäiseen ohjaukseesi luottamisessa.
Käytämme erilaisia menetelmiä, yksilö, pari- ja
ryhmäharjoituksia. Tulethan avoimin mielin, sillä
juuri siellä piilee avain intuitioon. Ota mukaan
makuualusta, huopa, mukavat vaatteet & eväät.
Kurssia ei voida toteuttaa etäopetuksena.

125701
Mehiläishoitoverkkokurssi
(21+6t)

ke 18–19.15 |10.3.–8.5.
mehiläishoitaja Outi Koskinen,
74 €

125703 Hoida
pörriäisiä - hanki
hunajaa (3x10t)

125601 Saaristomerenkulku (34t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
la & su 10–15 | 30.1.–7.3.
VTM Jouko Nieminen, 60 €
Uusi! Kurssi toteutetaan Suomen Navigaatioliiton
asettamin tavoittein. Sisältönä on saaristonavigoinnin teoriaa, merikarttaan tutustumista ja sen käyttöä, reittisuunnittelua sekä merenkulun määritelmiä
ja vesiliikenteen säädöksiä. Kurssi antaa veneilijän
tarvitsemat veneilysäädösten ja navigointitaitojen
perusvalmiudet. Kokoontumiset 30.-31.1. & 20.2.
& 6.-7.3. Kurssihinnan lisäksi on tenttimaksu (n.
35 €) navigaatiokokeesta, joka pidetään 16.4.
klo 18–22. Kurssilla käytettävien oppivälineiden
yhteishinta on n. 100 €.

Keravan kartano, päärakennus
la 11–13.45 | 10.4.–22.8.
mehiläishoitaja Teemu Ojanne,
74 €

125017 Tutustu
biohiileen (6t)

Keravan kartano,
piha-alue
la 10–15.15 | 15.5.
biohiiliaktivisti Pekka
Koivukunnas, 18 €

125033 Yrttimatka (4t)

Keravan kartano, päärakennus
la 11–14.15 | 29.5.
luomupuutarhuri Kaisa Viitamäki,
14 €

125603 Valtakunnallinen
navigaatiokoe

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
pe 18–22 | 16.4.
Uusi! Tenttimaksu n. 35 €/koe maksetaan käteisellä paikan päällä ennen kokeen alkua Tikkurilan
Navigaatioseuralle, joka valvoo koetta. Ota
mukaan kurssilla sovitut välineet.
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140047 Aivot, muisti ja
oppiminen (5x3t)

140025 Hiljaisuuden
retriitti-ilta (5t)

Lapilan kartano
ti 17–21 | 2.2.
ohjaaja Mari Vainio, 24 €
Uusi! 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.

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
to 17.30–19.45 | 21.1.–18.2.
FM oppimisasiantuntija Jukka-Pekka Anttinen,
40 €
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.

140027 Hiljaisuuden
arkiretriittipäivä (7t)

140049 Eteeriset öljyt ja
hyvinvointi (3t)

Lapilan kartano
ke 10–15.45 | 3.3.
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,
läsnäoloharjoituksista, meditaatioista, kevyestä
joogasta. Mukaan omat eväät ja päälle rennot
lämpimät vaatteet.

140029 Hiljaisuuden
retriittisunnuntai (7t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
to 17.30–19.45 | 22.4.
ohjaa Sanna Höhnle, 12 €
Uusi! Eteerisissä öljyissä on tiivistettynä kasvien
elinvoima, ne monella tavalla tukevat terveyttäsi
ja vaikuttavat kehon ja mielen hyvinvointiin. Perehdymme eteeristen öljyjen maailmaan, öljyjen
valmistukseen ja laatukriteereihin. Saat perustiedot
eteeristen öljyjen käytöstä ja terapeuttisista vaikutuksista. Teemme myös erilaisia mielen ja kehon
harjoitteita nauttien öljyjen terapeuttisesta vaikutuksesta eri käyttötavoin. Mukaan mukavat vaatteet,
jumppamatto ja viltti.

Lapilan kartano
su 10–15.45 | 16.5.
ohjaaja Mari Vainio, 30 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 140027.
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140051 Tutustu shiatsuun ja
akupainantaan (7t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
la 10–15.45 | 6.3.
shiatsuterapeutti Jonna Huttunen, 26 €
Shiatsu on japanilainen hoitomuoto, jonka pohjana
toimii kiinalainen lääketiede. Tällä kurssilla opit ymmärtämään terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti. Tutustumme shiatsun
filosofiaan sekä opettelemme pareittain 30 min.
selän ja jalkojen hoidon. Ota mukaan pehmeä
alusta, viltti, tyyny ja muistiinpanovälineet.

140057 Ayurvedan perusteet
(3x3t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
to 17.30–19.45| 4.2.–4.3. | joka toinen viikko
joogaohjaaja Sanna Höhnle, 24 €
Ayurveda on Intiasta peräisin oleva kokonaisvaltainen hoitomuoto ja elämäntapa, jonka tarkoitus
on terveyden ylläpitäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen. Kehotyypin (dosha) mukainen,
sopiva ruokavalio, liikunta, vuorokausirutiinit ja
vuodenaikojen huomioiminen muodostavat terveyden perustan. Kurssilla saat perustietoa ja tutustut
omaan kehotyyppiisi. Kokoontumiset 4.2., 18.2. ja
4.3.

190055 Luonnonmukaiset voiteet
(4t)
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–21 | 10.2.
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. Opettaja kerää
materiaalimaksun 15 €/hlö käteisenä tai kortilla.
Ilmoita allergiat (esim. kookos, pähkinä, manteli,
mehiläisvaha) ennakkoon.

190057 Luonnonmukaista
kosmetiikkaa (4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–21 | 3.3.
Anne-Mari Hagman, 20 €
Kurssilla valmistamme luonnonkosmetiikkaa luonnon omista antimista: savinaamio, 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.

140071 Dynaamiset meditaatiot
(2x7t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
la & su 10–15.45 |10.–11.4.
meditaatio-ohjaaja Ilona Arosalo-Järvinen,
38 €
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 sekä voimakkaita sisäisiä mielikuvamatkoja. Ota mukaan joogamatto, eväät ja rennot
vaatteet.

Tietotekniikka
Kaikista tietotekniikkakursseista on vähennetty
opintosetelialennus. Näihin kursseihin ei saa muita
alennuksia.

340163 Android perusteet (4x3t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
ti 14–16.30 | 26.1.–16.2.
TM Taila Granlund, 15 €
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.

340165 Android jatko (3x3t)

Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
ti 14–16.30 | 2.–16.3.
TM Taila Granlund, 12 €
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.

340167 Android perusteet
-verkkokurssi (4x3t)

Katso myös
verkkokurssit
sivuilta 26:
140059 Puhu kehollesi
-verkkokurssi (7x2t)

la 10–11.30 | 16.1.–6.3.
meditaatio-ohjaaja Ilona ArosaloJärvinen, 38 €

ti 18–20.15 | 26.1.–16.2.
TM Taila Granlund, 15 €
Katso sivu 28.

340169 Android jatko
-verkkokurssi (3x3t)
ti 18–20.15 | 2.–16.3.
TM Taila Granlund, 12 €
Katso sivu 28.

340173 Opi digisanastoa
keskustellen (2x3t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
ke 18–20.30 | 3.–10.3.
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.

340175 Digijäämistö tutuksi
(2x3t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
ke 18–20.30 | 17.–24.3.
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.

340181 Digiopintopiiri (4x3t)

Sampolan palvelukeskus, Ilmarinen
to 17–19.30 | 4.–25.3.
KTM Ritva Lairala, 15 €
Opintopiirissä pohditaan digituutorin johdolla
jokaisella kerralla erilaisia digitaalisuuteen liittyviä
teemoja. Teemoja lähestytään yhdessä kokemuksia
vaihtaen, toisilta oppien ja käytännön harjoituksin.
Kurssin avulla pääset alkuun ja lisäät mielenkiintoasi digiasioita kohtaan. Pohjatietovaatimuksia ei ole.
Ota mukaan oma älypuhelin, tabletti tai kannettava
tietokone. Teemoina mm. tietokoneen hallinta,
palvelut & asiointi verkossa sekä tietoturva.

140053 Mindfulnessverkkokurssi (4x2t)

ma 17.30–19 | 8.–29.3.
joogaohjaaja Jonna Huttunen,
26 €
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Kielten tapahtumat
129801 Kielikahvila - Language Café

Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

Me-talo, Keravan kirjasto, 2. krs
pe 17.30–19.30 | 22.1., 19.2., 26.3., 24.4., 21.5.
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.
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.

Kielet
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.

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.

Kielten taitotasot A1-C
Perustaso
A1 Alkeistaso – Kielen perusteiden hallinta
A2 Selviytyjän taso – Sosiaalinen kanssakäyminen

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

Ylin taso
C Taitajan taso – Monipuolinen kielellinen ilmaisu
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Englanti
120301 Englannin alkeisjatko
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
ti 17–18.30 | 19.1.–13.4.
kouluttaja Janne Heikkinen, 45 €
Tervetuloa opiskelemaan englannin alkeita
leppoisaan tahtiin. Kurssilla opimme kertomaan
perheestä, harrastuksista ja arkielämästä.
Monipuolisia harjoituksia. Oppikirjana Destinations
1 kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Espanja
120361 Englannin keskustelu
senioreille (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
ma 12.45–14.15 | 18.1.–19.4.
fil.yo. Lucas Esteban Lasikari, 45 €
Kurssi sopii opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta jotka
kaipaavat varmuutta ja rohkeutta puhumiseen. Oppikirjana Catching Up kappaleesta 18. Taitotaso
B1-B2.

120321 Englanti 2 aamupäivä
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
ma 10–11.30 | 18.1.–19.4.
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.

120323 Englanti 2 (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
ke 17–18.30 | 20.1.–14.4.
kouluttaja Janne Heikkinen, 45 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 120321.
Taitotaso A1-A2.

120341 Englanti 3 päivä (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
ma 14.30–16 | 18.1.–19.4.
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.
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Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
ti 17–18.30 | 19.1.–13.4.
MSc Giovanni Ciet, 45 €
Jatkamme alkeiden opiskelua. Opimme ajanilmaisuja, kahvilassa tai ravintolassa tilaamista ja tien
kysymistä. Käytämme kurssilla videomateriaalia,
pelejä, musiikkia ja muuta opettajan materiaalia.
Oppikirjana Ventana 1 kappaleesta 4. Taitotaso
A1.

120703 Espanjan alkeisjatko B
(12x2t)

Katso myös
verkkokurssit
sivulta 28.
120363 Englannin
kieliopin hienosäätöä ja
kuuntelua -verkkokurssi
(23t)
13.1.–17.2.
MA Maarit Pönkänen, 65 €

120365 Työelämän
kirjallista
sähköpostiviestintää
englanniksi
-verkkokurssi (11x2t)
19.1.–6.4.
MA Maarit Pönkänen, 65 €

120367 Englannin
suullisen kielitaidon
harjoittelua työelämän
tilanteissa -verkkokurssi
(6x3t)
3.3.–7.4.
MA Maarit Pönkänen, 55 €
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120701 Espanjan alkeisjatko A
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
ti 18.40–20.10 | 19.1.–13.4.
MSc Giovanni Ciet, 45 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 120701.

120711 Espanjan päiväalkeiden
jatko (12x2t)

Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
ke 14.30–16 | 20.1.–14.4.
FM Raquel Domenech Martínez, 45 €
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Keskitymme käytännönläheisiin
arjen tilanteisiin: vaateostoksilla, tien kysyminen,
sairastumisesta kertominen ja aamutoimista puhuminen. Runsaasti suullisia tehtäviä. Oppikirjana
Buenas Migas 1 kappaleesta 9. Taitotaso A1.

120731 Espanja 2 (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
ke 19–20.30 | 20.1.–14.4.
FM Raquel Domenech Martínez, 45 €
Jatkamme espanjan opiskelua. Aiheina ulkonäön
kuvailu, työelämästä ja elämänvaiheista puhuminen sekä menneistä tapahtumista kertominen.
Pääpaino on preteritin aikamuodon omaksumisessa. Runsaasti suullisia tehtäviä. Oppikirjana Buenas
Migas 2 kappaleesta 5. Taitotaso A2.

120733 Espanja 2 päivä (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
to 14–15.30 | 21.1.–22.4.
FM Raquel Domenech Martínez, 45 €
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Aiheina menneisyyden kuvaileminen, asioiden vertailu, mielipiteen ilmaiseminen

ja Suomen kesään liittyvä sanasto. Pääpaino on
imperfektin aikamuodon omaksumisessa. Runsaasti
suullisia tehtäviä. Oppikirjana Buenas Migas 2
kappaleesta 9. Ei opetusta 1.4. Taitotaso A2.

120735 Espanjan kieliopin
kertauskurssi (6x2t), Uusi!

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
to 18–19.30 | 4.3.–15.4.
HuK Päivi Suovuo, 30 €
Uusi! Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia.
Aihekokonaisuuksina: ser - estar, aikamuodot: mm.
preteritin ja imperfektin käyttö, akkusatiivi- ja datiivipronominit sekä muuta pronomineista ja refleksiiviverbit. Muita aiheita opiskelijoiden toivomusten
mukaan. Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

120741 Espanja 3 (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.44
ti 18.30–20 | 19.1.–13.4.
HuK Päivi Suovuo, 45 €
Espanjan opiskelua leppoisaan tahtiin. Harjoittelemme puheen tuottamista, keskustelutilanteita ja
kertaamme. Luemme myös lehtitekstejä. Aiheina
kielikurssit, Sevillan nähtävyydet ja IT. Sopii kaksi
- kolme vuotta opiskelleille. Oppikirjana Buenas
Migas 3 kappaleesta 4. Taitotaso B1.

Katso myös
verkkokurssit
sivulta 29.
120791 Espanjan
intensiivinen alkeiskurssi
-verkkokurssi (5x2t)
1.–29.3.
FM Hanna Puhakka, 25 €

120793 Espanjan intensiivinen jatkokurssi kevät
-verkkokurssi (10x2t)
18.1.–29.3.
FM Hanna Puhakka, 42 €
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Italia
120803 Italian alkeisjatko (12x2t)
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.41
ke 18.40–20.10 | 20.1.–14.4.
B.A. Emanuela Ronchini, 45 €
Jatkamme italian alkeita. Opimme asioimaan
kaupassa ja apteekissa sekä kysymään tietä kaupungissa. Harjoittelemme ääntämistä, opettelemme
sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Oppikirjana Bella
vista 1 kappaleesta 3. Taitotaso A1.

120805 Italia 2 (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
to 18.30–20 | 21.1.–22.4.
LLM Enrico Di Nardo, 45 €
Tervetuloa jatkamaan italiaa! Kurssin aiheina
ovat erilaiset viestintätilanteet kuten hotellissa ja
ruokakaupassa asioiminen sekä suunnitelmista ja
perheestä kertominen. Sopii noin 2 vuotta opiskelleille. Oppikirjana Bella Vista 1 kappaleesta 9. Ei
opetusta 1.4. Taitotaso A1.

120807 Italia 2 päivällä (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
pe 15–16.30 | 15.1.–16.4.
LM Simone Spaccatrosi, 45 €
Tervetuloa jatkamaan opintoja italialaisen opettajan kanssa! Teemme paljon helppoja puhe- ja kuullun ymmärtämisharjoituksia. Pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tutustumme myös Italian kulttuuriin musiikin
ja videoiden avulla. Kertaamme ensin Bella Vista 1
kpl 7-8. Oppikirjana Bella vista 1 kappaleesta 9.
Taitotaso A1.

ja perinteistä sekä kuvailemaan ympäristön tilaa.
Sopii italiaa useamman vuoden opiskelleille. Saat
varmuutta ja rohkeutta puhumiseen. Oppikirjana
Espresso 3 kappaleesta 6. Taitotaso B1.

120873 Loma Roomassa:
Castelli Romani (2x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
pe 17–18.30 | 7.–14.5.
LM Simone Spaccatrosi, 15 €
Uusi! Oletko käynyt Roomassa ja haluaisit tutustua
sen lähiympäristöihin? Tutustumme paikallisen
oppaan johdolla Castelli Romanin alueen eri kaupunkeihin. Saat vinkkejä siitä, mitä siellä voi tehdä
ja nähdä, tietoa tyypillisistä ruokalajeista ja missä
niitä voi syödä sekä mistä saa parhaat valokuvat.
Katsomme kuvia ja videoita sekä kuuntelemme
lauluja. Opettajan materiaali. Opetuskieli italia ja
apukielenä suomi. Taitotaso B1-B2.

120881 Conversazione Italiana
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
pe 17–18.30 | 15.1.–16.4.
LM Simone Spaccatrosi, 49 €
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.

Japani

Kreikka

129821 Japanin alkeisjatko
(12x2t)

129851 Kreikan alkeiden ja
kulttuurin jatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
ti 19–20.30 | 19.1.–13.4.
FM Takae Takanen, 45 €
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 kappaleesta 4. Taitotaso A1.

129823 Japanin alkeiskurssin
jatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
ti 17.30–19 | 19.1.–13.4.
FM Takae Takanen, 45 €
Kurssilla opimme adjektiivien erilaisia taivutuksia
ja harjoittelemme mieltymyksistä kertomista. Vahvistetaan kana-merkkien hallintaa erilaisin luku- ja
kirjoitustehtävin. Tutustumme myös japanilaiseen
tapakulttuuriin. Oppikirjana Michi - Tie japanin
kieleen kappaleesta 10. Taitotaso A1.

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.41
to 18–19.30 | 21.1.–22.4.
KM Katerina Tsalidi, 45 €
Jatkamme kreikan alkeita ja opiskelemme kielioppia, sanastoa ja kulttuuria. Opetuskielenä pääosin
englanti ja suomi tarvittaessa. Oppikirjana Oriste!
Nykykreikan alkeiskurssi kappaleesta 3 ja lisänä
opettajan materiaali. Ei opetusta 1.4. Taitotaso A1.

129853 Kreikkaa edistyneille
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
pe 17–18.30 | 15.1.–16.4.
HuK Antero Hyvönen, 50 €
Laajennamme sanavarastoa ja vahvistamme jo
hankittua kielitaitoa. Jatkamme syksyllä aloitettua
aihepiiriä ”Ihmisen anatomia, terveys ja sairaus”.
Sopii vähintään 4 vuotta nykykreikkaa opiskelleille.
Oppikirjana I glossa pu milame stin Ellada (Kieli
jota puhumme Kreikassa). Virkistämme ensin kielitaitoamme ja jatkamme sen jälkeen kappaleesta 6.
Taitotaso B1.

120831 Italia 3 (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
to 16.45–18.15 | 21.1.–22.4.
LLM Enrico Di Nardo, 45 €
Teemme puheharjoituksia ja harjoittelemme ääntämistä sekä keskeisiä rakenteita. Kurssin aihepiireinä
ovat ruoanlaitto ja reseptit, matkailu ja nähtävyydet, elämäntavat sekä ruokatottumukset. Sopii noin
kaksi vuotta opiskelleille. Oppikirjana Bella vista 2
alusta. Ei opetusta 1.4. Taitotaso A2.

120871 Italia 5 (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
ti 17.15–18.45 | 19.1.–13.4.
FM Janne Löppönen, 48 €
Syvennämme opittua ja opiskelemme uutta sanastoa. Opimme kertomaan italiaksi tunteista, juhlista
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Katso myös
verkkokurssi
sivulta 29.
120801 Italian
alkeet -verkkokurssi (12x2t)

ma 17.45–19.15, 18.1.–19.4.
YTM Antti Tapaninaho, 45 €

Kiina
129831 Kiinan alkeisjatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
ke 18.30–20 | 20.1.–14.4.
kouluttaja Janne Heikkinen, 45 €
Tervetuloa opiskelemaan maailman puhutuinta kieltä! Jatkamme perusasioiden opettelua kuten arkista
small talkia sekä päivämäärien ja kellonaikojen
muodostamista. Tutustumme samalla myös kiehtoviin kirjoitusmerkkeihin. Oppikirjana Chi le ma?
kappaleesta 4, Finn Lectura. Taitotaso A1.
Opisto | Kielet
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Ruotsi

Saksa

Suomi

120211 Ruotsin alkeiskurssin
jatko (12x2t)

120421 Saksan alkeet (12x2t),
Uusi!

120109 Suomen alkeet (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53
to 17.30–19 | 21.1.–22.4.
FM Tuula Voutilainen, 45 €
Jatkamme arkipäivän puhetilanteiden harjoittelua
ja opimme kesälomasanastoa, lippujen ostamista
sekä yleistä juhlasanastoa. Kurssi sopii hyvin ruotsin
kielitaidon aktivointiin. Oppikirjana Häng med 1
kappaleesta 8. Ei opetusta 1.4. Taitotaso A1-A2.

120221 Diskussion på svenska
(12x2t)

Ranska
120511 A bientôt - ranskan
alkeiskurssi (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.44
to 17.30–19 | 21.1.–22.4.
FM Leena Kivinen, 45 €
Tutustumme ranskalaiseen kulttuuriin ja jatkamme
ääntämisen harjoittelua. Opimme kertomaan
harrastuksista, varaamaan hotellihuoneen ja
tutustumme matkailuun Ranskassa. Harjoittelemme
kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista kielioppia
unohtamatta. Oppikirjana Chez Olivier 1 kappaleesta 5. Ei opetusta 1.4. Taitotaso A1.

120521 En avant - ranskan
alkeisjatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.44
ke 19–20.30 | 20.1.–14.4.
FM Leena Kivinen, 45 €
Jatkamme ranskan perustaitoja rennossa ilmapiirissä. Puhumme kesäloman vietosta, kodin askareista
ja tutustumme Ranskan festivaaleihin. Oppikirjana
Chez Olivier 2 kappaleesta 4. Taitotaso A1-A2.
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Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53
to 19–20.30 | 21.1.–22.4.
FM Tuula Voutilainen, 48 €
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. Ei opetusta 1.4. Taitotaso B1B2.

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
ke 17–18.30 | 20.1.–14.4.
HuK Tuija Schmid, 45 €
Uusi! Aloitamme tervehdyksistä ja esittelytilanteista
sekä opimme tilaamaan kahvilassa. Tutustumme
kulttuuriin ja tapoihin. Kurssilta saat rohkeutta puhumiseen. Oppikirjana Hallo! 1 alusta.

120431 Rammstein-saksan jatko
(4x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.57
ti & to 18–19.30 | 1.–10.6.
HuK Milla Löfman, 25 €
Jatkoa aiemmille Rammstein-saksaa -kursseille.
Jatkamme saksan opiskelua saksalaisten bändien,
kuten Rammstein ja Eisbrecher, musiikin ja kappaleiden sanojen avulla. Sopii saksaa hieman
osaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

120433 Hallo! 2 Saksan
alkeiskurssin jatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
ke 18.45–20.15 | 20.1.–14.4.
HuK Tuija Schmid, 45 €
Jatkamme rentoa saksan opiskelua tavoitteina käytännön kielitaito ja uskallus puhua. Harjoittelemme
tapaamisen sopimista puhelimessa, jutustelua
juhlassa ja tutustumme kulttuuriin kaupunkilomalla.
Oppikirjana Hallo! 2 kappaleesta 4. Taitotaso A2.

120451 Hallo! 3 Saksan jatko
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
ma 18.30–20 | 18.1.–19.4.
FM Edeltraud Berger-Thorström, 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.

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
ti 17–18.30 | 19.1.–13.4.
FM Pia Silvennoinen, 30 €
Finnish for foreigners, beginners level. Kurssilla
opimme tervehtimään sekä kertomaan itsestä ja
perheestä. Opiskelutahti on rauhallinen ja ilmapiiri
kannustava! Oppikirjana No niin! 1 alusta. Hinnasta vähennetty opintosetelialennus. Kurssimaksuun ei
saa muita alennuksia. Taitotaso A1.

120111 Suomen alkeisjatko
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
ti 18.40–20.10 | 19.1.–13.4.
FM Pia Silvennoinen, 30 €
Finnish for beginners continuing from the autumn
semester. Jatkamme alkeiden opiskelua ja opimme
kertomaan sairauksista, ostamaan lippuja ja ilmaisemaan mielipiteitä. Opiskelutahti on rauhallinen
ja ilmapiiri kannustava! Oppikirjana No niin! 1
kappaleesta 5. Hinnasta vähennetty opintosetelialennus. Kurssimaksuun ei saa muita alennuksia.
Taitotaso A1.

120123 Suomi 2 (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
ke 19–20.30 | 20.1.–14.4.
FT Marjut Alho, 30 €
Jatkamme suomen opintoja ja etenemme rauhallisesti. Opimme kertomaan juhlista ja tavoista, koulutuksesta ja työstä sekä ostoksilla käynnistä. Oppikirjana Suomen mestari 2 kappaleesta 6. Hinnasta
vähennetty opintosetelialennus. Kurssimaksuun ei
saa muita alennuksia. Taitotaso A2.

120125 Suomi 3 kevätjatko
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
ke & to 19–20.30 | 5.5.–16.6.
FT Marjut Alho, 30 €
Kertaamme alkuun tehokkaasti imperfektin ja
perfektin sekä perussanastoa. Tämän jälkeen opettelemme keskustelemaan ympäristöstä, kulttuurista
ja historiasta. Kurssi sopii vähintään kaksi vuotta
suomea opiskelleille. Oppikirjana Suomen mestari
3 alusta. Ei opetusta 13.5. Hinnasta vähennetty
opintosetelialennus. Kurssimaksuun ei saa muita
alennuksia. Taitotaso A2.
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120133 Luetaan ja keskustellaan
suomeksi (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
to 17.30–19 | 21.1.–22.4.
FM Annamaija Leinonen, 30 €
Luemme tekstejä ja keskustelemme niiden pohjalta
sekä harjoittelemme mielipiteen kertomista ja
laajennamme sanavarastoa. Aiheina ajankohtaiset
ryhmää kiinnostavat aiheet ja kuluttaja-asiat,
mainonta, terveys ja kulttuuri. Oppikirjana Samalla
kartalla 2 ja lehtiartikkelit. Ei opetusta 1.4. Hinnasta
vähennetty opintosetelialennus. Kurssimaksuun ei
saa muita alennuksia. Taitotaso B1.

120161 Kielenhuoltokurssi,
suomi (5x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
to 17–18.30 | 8.4.–6.5.
FM Satu-Maria Honka, 30 €
Uusi! Kurssilla käsitellään suomen kielen kielenhuoltoon liittyviä aiheita käytännönläheisellä
tasolla sekä kerrataan unohtuneita oikeinkirjoitussääntöjä, kuten pilkun paikkaa lauseiden välillä,
isoja alkukirjaimia, lyhenteitä sekä vieraskielisten
sanojen sijataivutusta. Opettajan materiaali.

Turkki

Venäjä

129861 Turkin alkeisjatko (12x2t)

120615 Venäjän kielioppia
(2x120min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
to 17–18.30 | 21.1.–22.4.
FM Dide Ciyiltepe, 45 €
Merhaba! Opimme kieliopin alkeita ja perussanastoa sekä tutustumme turkkilaiseen kulttuuriin.
Harjoittelemme lauseiden perusrakenteita arkisissa
tilanteissa. Pääpaino on suullisessa harjoittelussa.
Sopii myös alkajille. Opettajan materiaali. Ei opetusta 1.4. Taitotaso A1.

129863 Turkin jatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
to 18.45–20.15 | 21.1.–22.4.
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 vuotta opiskelleille. Opettajan materiaali. Ei opetusta 1.4. Taitotaso A2-B1.

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
ma & ke 17–19 | 3.–5.5.
B.A. Natalia Härmä, 16 €
Venäjän kielioppi kahtena päivänä. Harjoittelemme säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivutusta, sekä muutamia sijamuotoja. Jos olet opiskellut
venäjän kieltä lukuvuoden aikana, tämä kurssi sopii
kieliopin yhteenvedoksi ennen kesälomaa. Soveltuu
venäjää 2-4 vuotta opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A1-A2.

120621 Venäjän alkeisjatko
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
ke 18.30–20 | 20.1.–14.4.
B.A. Natalia Härmä, 45 €
Jatkamme venäjän alkeita ja opimme perussanastoa, kielioppia ja ääntämistä. Harjoittelemme
kahvilassa, ostoksilla asiointia ja työpaikasta
kertomista. Kurssi sopii vasta-alkajille. Oppikirjana
Pora! 1 kappaleesta 4. Taitotaso A1.

120631 Venäjä 3 (12x2t)

Katso myös
verkkokurssit
sivulta 29.
120131 Lukupiiri
suomen oppijoille
-verkkokurssi
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk.
2.51 & verkossa
ke 18–19.30 | 20.1.–14.4.
FM Katja Asikainen, 45 €

120151 Suomen
kieliopin intensiivinen tehokertaus
-verkkokurssi (12x2t)
ti & to 18–19.30 | 4.5.–10.6.
FM Katja Asikainen, 45 €
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Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
ke 17–18.30 | 20.1.–14.4.
B.A. Natalia Härmä, 45 €
Jatkamme venäjän perusteita. Harjoittelemme selviytymään arkielämän tilanteissa. Aiheina opiskelu,
tapaamisesta sopiminen ja harrastuksista kertominen. Sopii 2-3 vuotta opiskelleille. Oppikirjana
Pora! 2 kappaleesta 2. Taitotaso A2.

120641 Venäjän ääntämiskurssi
(2x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
ti & ke 17.30–19 | 27.–28.4.
B.A. Natalia Härmä, 13 €
Harjoittelemme venäjän ääntämisen perusteita
ja perehdymme sanapainoihin sekä vokaalien
muutoksiin. Kurssi sopii vuoden tai kaksi venäjää
opiskelleille. Keskeisiä aiheita: sanapainon
vaikutus, и-й-ы, ässät, soinnilliset ja soinnittomat
konsonanttiparit, intonaatio. Opettajan materiaali.
Taitotaso A1-A2.

120681 РАЗГОВОРНЫЙ КУРС
РУССКОГО ЯЗЫКА (12x2t)

Sampolan palvelukeskus, Louhi
ke 10–11.30 | 20.1.–14.4.
B.A. Natalia Härmä, 48 €
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 B2-C1.

Viro
120971 Viron alkeisjatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
ti 17–18.30 | 19.1.–13.4.
KM Suivi Karus, 45 €
Jatkamme alkeiden opiskelua. Opimme kertomaan
perheestä ja kodista, harrastuksista ja ammateista.
Oppikirjana Mall Pesti, Helve Ahi “E nagu Eesti.
Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1” kappaleesta 7. Taitotaso A1.

120973 Viron alkeiskurssin jatko
(12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
ti 18.30–20 | 19.1.–13.4.
KM Suivi Karus, 45 €
Sopii myös viron alkeet aikaisemmin opiskelleille.
Opimme selviytymään arkielämän tilanteissa kuten
kampaamossa, kaupoissa ja tutustumme Viron
kulttuuriin. Oppikirjana Mall Pesti, Helve Ahi “E
nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1”
kappaleesta 16. Taitotaso A1-A2.
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Minna Hopia

Taideluennot
Näitä taideluentoja voit seurata Teamsin välityksellä. Tarvitset kotona päätelaitteen (tietokone/ tabletti/ älypuhelin) ja internetyhteyden. Saat luentopäivänä tekstiviestin ja sähköpostin, jossa osallistumislinkki luentoon.

111125 Tanskan kultakauden
taiteilijat -verkkoluento (2t)

to 18–19.30 | 28.1.
FM Eija Olsson, 8 €
Tanskan kultakauden taitelijoita Eckerbergista
Hammershöi´hin.

111127 Vilho Lampi - Limingan
keisari! -verkkoluento (2t)

111129 Santeri Salokivi aurinkolaulajan taide ja elämä
-verkkoluento (2t)

to 18–19.30 | 4.3.
FM Eija Olsson, 8 €
Tutustutaan kuvataiteilija Santeri Salokiven mielenkiintoiseen taiteeseen ja elämään.

Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

Taide
Taiteen alueella on rohkeasti tartuttu nykyhetken
haasteeseen ja tarjotaan kursseja myös etätoteutuksena. Kuvataiteissa kaikki kevään taidehistorian
luennot on viety verkon välityksellä tavoitettaviksi.
Musiikin alueelta löytyvät kanteleen soiton ryhmätunti ja musiikin yksityisopetus. Uutuuksina tarjotaan
valokuvauksen erikoiskursseja lyhytkursseina
sisältöinä henkilökuvaus miljöössä, juhlien kuvaus
sekä maisema- ja katukuvaus. Toivottu uusinta muutaman vuoden takaa on Stand up -kurssi!

Lotta Eriksson

to 18–19.30 | 18.2.
FM Eija Olsson, 8 €
Tutustutaan Vilhon Lammen lyhyeen ja intensiiviseen
taitelijauraan ja -elämään.

Sisällys:
Taideluennot.............................................................55
Musiikki.....................................................................56
Esittävä taide ja kirjallisuus.....................................59
Kuvataiteet................................................................60
Muu taide.................................................................63
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Musiikki

110121 Yksinlaulu B (11x30min)

Sompion koulu lk. C140
ke 16–20 | 20.1.–7.4.
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. Opiskelijaksi kevään kurssille
ovat etusijalla syksyn opiskelijat. Voit tiedustella
opiston toimistosta mahdollisia peruutuspaikkoja.

110105 Virvatulet
(12x60min+60min)

Killan koulu, musiikkiluokka
ke 16.30–18.30 | 20.1.–14.4.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 64 €
Kypsään ikään ehtineiden naisten kuoro, johon ei
ole laulukoetta. Laulamme ikivihreitä lauluja eri
vuosikymmeniltä kaksiäänisesti. Harjoituksiin kuuluu
venyttely ja äänenavaus. Tärkeintä on laulamisesta
nauttiminen. Hintaan sisältyy materiaalimaksu 5 €.

110107 Kerava Singers
(12x60+60min)

Killan koulu, musiikkiluokka
ke 18.30–20.30 | 20.1.–14.4.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 69 €
Kerava Singers on kantaaottava sekakuoro. Tänä
lukuvuonna teemana ovat Euroviisut. Ei laulukoetta,
mutta aiempi kuorolaulukokemus on toivottavaa.
Hintaan sisältyy materiaalimaksu 5 €.

110109 Naiskuoro Aiolis (12x3t)

Kurkelan koulu, lasisali
ma 18–20.15 | 18.1.–19.4.
kuoronjohtaja Riikka Heinzmann, 72 €
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.

110111 Hytkyt-kansanlaulukuoro
(12x60+60min)
Killan koulu, musiikkiluokka
ma 18.30–20.30 | 18.1.–12.4.
MuT Sirkka Kosonen, 64 €
Kuorossa lauletaan kansanlauluja perinteitä kunnioittaen uusin maustein! Omaa instrumenttiamme
käytämme iloisesti ja rohkeasti yhteisen soinnin
löytämiseen. Kuoroon on laulukoe.
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110113 Pop/Rock-laulun
äänenkäyttö (12x75min)

Keravan lukio ja aikuislukio kirjasto 1.75
ke 17–18.15 | 20.1.–21.4.
musiikkipedagogi (AMK) Liisa Anastasiadis,
41 €
Tavoitteena on tutustua pop/rock-laulun tyylilajeihin ja äänenkäyttöön. 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. Huom.! Ei
kokoontumista 3.3.

110115 Omalla äänellä
lauluryhmä (12x2t+15min)

Keravan lukio ja aikuislukio kirjasto 1.75
ke 18.15–20 | 20.1.–14.4.
musiikkipedagogi (AMK) Liisa Anastasiadis,
61 €
Harjoitellaan uusia lauluja ja keskitytään kuorotaitojen kehittämiseen leppoisassa ilmapiirissä, ilman
suorituspaineita. Tehdään ääniharjoituksia, harjoitellaan sekä yksiäänistä että helppoa kaksiäänistä
kuoro-ohjelmistoa. Huom.! Ei kokoontumista 3.3.

110119 Yksinlaulu A (11x30min)

Sompion koulu lk. C144
to 16.30–20.30 | 21.1.–22.4.
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.
Opiskelijaksi kevään kurssille ovat etusijalla syksyn
opiskelijat. Voit tiedustella opiston toimistosta mahdollisia peruutuspaikkoja.

110127 Bändisoitto 55+ alkeet
(12x2t)

Killan koulu, musiikkiluokka
ti 17–18.30 | 19.1.–13.4.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 96 €
Kurssilla tutustutaan bändisoittimiin ja soitetaan
rennosti iskelmiä ja rock-musiikkia. Aiempaa musiikillista osaamista ei tarvita. Kurssi on suunnattu noin
55 ikävuodesta ylöspäin, yläikärajaa ei ole.

110129 Bändisoitto 55+ jatko
(12x2t)

Killan koulu, musiikkiluokka
ti 18.30–20 | 19.1.–13.4.
MuM Lotta Pettinen-Diaby, 96 €
Bändisoiton jatkokurssi, joka sopii bändisoittoa jonkin verran harrastaneille. Kurssi on suunnattu noin
55 ikävuodesta ylöspäin, yläikärajaa ei ole.

110137 Kellariorkesteri
(10x60+60min)

Killan koulu, musiikkiluokka
to 18.30–20.20 | 21.1.–8.4.
muusikko Timo Jauhiainen, 60 €
Tavoite on vanhan tanssimusiikin eri tyylilajien
hallinta omalla instrumentilla. Soitetaan sovitettua
materiaalia ja otetaan vastuuta omalle instrumentille sovittamisesta omien taitojen mukaisesti.
Lukukauden aikana olevat esiintymiset ovat osa
kurssin sisältöä. Sopii nuotinlukutaitoisille, oman
instrumentin hallitseville soittajille. Aikaisemmasta
poiketen kurssi on tarkoitettu ainoastaan soittajille
kevätkaudella!

110139 Kitaransoitto alkeet
(11x60min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
ke 17–18 | 20.1.–7.4.
muusikko Onni Lonka, 34 €
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.

110141 Kitaransoitto alkeisjatko
(11x60min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
ke 18–19 | 20.1.–7.4.
muusikko Onni Lonka, 34 €
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.

110143 Ukulelensoitto alkeet
(11x60min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
ke 19–20 | 20.1.–7.4.
muusikko Onni Lonka, 34 €
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.

110145 Ukulele päiväkurssi
(12x60min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ke 13.05–14.05 | 20.1.–14.4.
Jaakko Järvinen, 34 €
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!
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110147 Ukulele
päiväkurssi jatko
(12x60min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ke 12–13 | 20.1.–14.4.
Jaakko Järvinen, 34 €
Uusi! Ukulelen jatkokurssi. Kurssi on tarkoitettu ukulelen alkeet jo osaaville. Kurssilla soitetaan useamman soinnun kappaleita erilaisilla säestyskuvioilla,
sekä melodioita tuttuihin kappaleisiin.

110151 5- ja 10-kielisen kanteleen
jatko (12x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ti 10–11.30 | 19.1.–13.4.
MuT Sirkka Kosonen, 54 €
Harjoitellaan vähäkielisten kanteleitten ohjelmistoa
sekä improvisointia. Sopii jo aikaisemmin kannelta
soittaneille.

Katso myös
verkkokurssit
sivulta 30.
110153 Kanteleen
soiton ryhmätunti
-verkkokurssi
(11x60min)

ma 12–13 | 18.1.–12.4.
MuT Sirkka Kosonen, 54 €

110155 Musiikin
yksityisopetus
-verkkokurssi
(11x20min+60min)
ti 17–19 | 19.1.–13.4.
Sirkka Kosonen, 150 €

Esittävä taide ja kirjallisuus
130201 Stand up (2x6,5t)

Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
la & su 10–15.30 | 20.–21.3.
Stand up -koomikko Ida Grönlund, 35 €
Uusi! Kiinnostaako stand up? Tämä kurssi on
sinulle, joka haluat kokeilla uutta tai haluat eväitä
rennompaan ja hauskempaan esiintymiseen. Et
tarvitse mitään aiempaa kokemusta stand upista.

130203 Runon matkassa (9x3t)

Sompion koulu lk. C140
to 18–20.15 | 21.1.–25.3.
FT Ritva Takkinen, 59 €
Pidätkö runoista? Haluaisitko esittää niitä, mutta
et tiedä, miten ne saisi eläväksi? Tule mukaan
kokeilemaan, millaista on työskennellä runon
kanssa analyysistä esittämiseen. Tavoite on
saada tuntumaa ja rohkeutta tekstin esittämiseen
sekä kehittää omaa äänenkäyttöä ja ilmaisua.
Kurssilla pohditaan ja kokeillaan keinoja, miten
tekstin saa kiinnostavaksi ja eläväksi kuulijoille,
tehdään ääni- ja improvisaatioharjoituksia ja
valmistetaan pienimuotoinen runoesitys. Kurssi on
tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet runoista
sekä äänen, ilmaisun ja esiintymisrohkeuden
kehittämisestä.

130207 Aikuisten
omaelämäkerrallinen
kirjoittaminen (11x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53
ke 18–19.30 | 20.1.–7.4.
sanataideohjaaja Anne Tarsalainen, 44 €
Tavoitteena on aikuisiän merkittävimpien
käännekohtien tallentaminen kirjalliseen muotoon.
Aikuisille suunnattu kurssi ei vaadi erityisiä
kirjoittamisen taitoja, vaan ennen kaikkea
intoa ja rohkeutta muistella mennyttä. Mukaan
suurikokoinen vihko ja kynä.
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130209 Aikuisten novellipaja
(3x3t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53
ke 18–20.15 | 14.–28.4.
sanataideohjaaja Anne Tarsalainen, 20 €
Kurssilla kirjoitamme pienoisnovelleja, joihin
osallistujat saavat innoitusta myös musiikista ja
kuvataiteesta. Novellipajaan kokoonnumme kolmena perättäisenä keskiviikkona. Mukaan voit ottaa
joko läppärin tai perinteiset kirjoitusvälineet (kynä
ja vihko).

130213 Terapeuttinen
kirjoittaminen (7x3t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
to 17.30–20 | 21.1.–11.3.
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.

130215 Keravan Opiston
lukupiiri A (4x2t)

Keravan kirjasto, Kerava-parvi
ke 15–16.30 | 20.1.–14.4.
Tuula Rautio FM, 19 €
Lukupiiri kokoontuu neljänä keskiviikkona Keravan
kirjastossa klo 15-16.30. Kirjat saat kirjastosta.
20.1. Canth, Minna: Ihmisen kuvia, 17.2. James,
P. D.: Kuolema joulupäivänä, 17.3. Strømme, Lisa:
Mansikkatyttö, 14.4. Goldberg, Leonard: Sherlock
Holmesin tytär.

130217 Keravan Opiston
lukupiiri B (4x2t)

Paasikivenkatu 12, Kerava
to 16.30–18 | 21.1.–15.4.
Tuula Rautio FM, 19 €
Lukupiiri kokoontuu neljänä torstaina Keravan kirjastossa klo 16.30-18. Kirjat saat kirjastosta. 21.1.
James, P. D.: Kuolema joulupäivänä, 18.2. Canth,
Minna: Ihmisen kuvia, 18.3. Goldberg, Leonard:
Sherlock Holmesin tytär, 15.4. Strømme, Lisa:
Mansikkatyttö.
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Kuvataiteet
10305 Aikuisten taiteen
perusopetuksen opiskelijaksi
valintaan ilmoittautuminen

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
1.1.–30.6.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 0 €
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.
Keväällä viimeinen ilmoittautumispäivä 30.6. Voit
ilmoittautua valintaan vielä syksyllä 22.8. mennessä. Haastattelut pidetään vk 35. Henkilökohtainen
haastatteluaikasi ilmoitetaan vk 34. Lukukauden
hinta on 100 euroa.

110307 Aikuisten taiteen
perusopetus - Grafiikka (11x4t)

Taidetila, Santaniitynkatu 1
ti 17.30–20.45 | 12.1.–30.3.
TaM, taidegraafikko Hanna Holma, 140 €
Opintojen tavoitteena on tutustua grafiikan eri
menetelmiin ja työtapoihin ja saada omakohtainen
kokemus yleisimmistä taidegrafiikan tekniikoista. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy suunnittelemaan
ja toteuttamaan omia teoksiaan ja löytää ilmaisutapansa taidegrafiikan menetelmillä. Hintaan sisältyy
materiaalimaksu 40 €.

110309 Aikuisten taiteen
perusopetus - Arviointi (2x4t)

110313 Elävän mallin piirustus
(4x4t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
to 17.15–20.15 | 18.3.–15.4.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 35 €
Piirretään elävää mallia hiilellä. Harjoitetaan havaintokykyä, piirustustaitoa ja kolmiulotteista ilmaisua. Myös croquis-piirustusta. Sopii aloittelijoille ja
aikaisemmin kuvataiteita harrastaneille.

110315 Valokuvia
akvarellipaperille (2x6t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la & su 10–15 | 15.–16.5.
sisustusalan artesaani Joanna Kopra, 32 €
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. Sopii niin vasta-alkajalle kuin
aikaisemmin harrastaneellekin.

110317 Akvarellimaalaus (12x3t)
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ma 15–17.15 | 18.1.–19.4.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 72 €
Kurssin tavoite on oman persoonallisen kuvailmaisun tukeminen ja kehittäminen. Maalataan
akvarelleja sekä annetuista että omista aiheista.
Harjoituksia syvennetään sekatekniikoilla. Kurssi
sopii maalausta aikaisemmin harrastaneille.

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ti 17.30–20.45 | 13.–20.4.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 0 €
Aikuisten taiteen perusopetuksen 2. vuoden opiskelijoille.
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110335 Avoin Ateljee (5t)

110323 Maalaus B (12x3t)

110337 Avoin Ateljee (5t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ke 15–17.15 | 20.1.–14.4.
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.
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ke 17.30–19.45 | 20.1.–15.4.
kuvataiteilija Tiina Kolehmainen, 72 €
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 110321.

110325 Veistos paperista (3x5t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
la & su 10–14 | 6.–13.3.
kuvataiteilija, taideopettaja Tiina
Kolehmainen, 30 €
Minkälaisia veistoksia on tehty antiikin ajoista
lähtien, mistä materiaalista ja miksi? Tutkimme
nykyveistäjien teoksia ja veistoksia, joiden pohjalta
teemme oman paperiveistoksen. Kurssi sopii kaikille
kolmiulotteisesta hahmottamisesta kiinnostuneille.

110331 Maisemamaalaus
Halosenniemessä (4x4t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ma, ti, ke & to 17–20 | 17.–20.5.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 35 €
Maiseman kohtaamista piirtäen ja maalaten.
Työskennellään ulkona Halosenniemessä. Mukaan
omat, helposti mukana kuljetettavat välineet ja
materiaalit sekä eväät. Liikkuminen kohteeseen
tapahtuu omalla kulkuneuvolla.

110333 Avoin Ateljee (5t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
to 13–17 | 11.2.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 10 €
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 ja aikuislukio lk. 3.06
to 13–17 | 11.3.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 10 €
Tutustutaan Tyko Sallisen taiteeseen. Saatujen
vaikutteiden pohjalta toteutetaan oma maalaus akryyliväreillä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet
kuuluvat kurssin hintaan.
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
to 13–17 | 8.4.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 10 €
Tutustutaan Rafael Wardin taiteeseen. Saatujen
vaikutteiden pohjalta toteutetaan oma maalaus akryyliväreillä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet
kuuluvat kurssin hintaan.

110341 Perinteinen kiinalainen
maalaustaide ja kalligrafia
(12x3t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ti 18–20.15 | 19.1.–13.4.
taiteilija Liuhuo Wang, 65 €
Kurssilla tutustutaan kiinalaiseen taidehistoriaan ja
kuvan tekemiseen liittyvään filosofiaan sekä maalauksen ja kalligrafian erilaisiin tekniikkoihin. Sopii
sekä aloittelijoille että jatkajille.

110351 Värigrafiikkaa:
Akvarellimonotypia,
japanilainen marmorointi ja
kollaasi (4x4t)

Taidetila, Santaniitynkatu 1
ke 17.15–20.30 | 20.1.–10.2.
TaM, taidegraafikko Hanna Holma, 64 €
Kepeää, vesiliukoista ja myrkytöntä värigrafiikkaa
ja kollaasia! Kuultavia pintoja, herkullisia struktuureja, kokeilun ja tekemisen iloa! Monipuolisia
mahdollisuuksia, kuvan tekemisen ja värienkäytön
iloa, hienoja moniulotteisia pintoja. Ei tarvitse osata
mitään etukäteen, eikä tarvitse osata piirtää tai
maalata! Kurssihintaan sisältyy materiaalimaksu
20 €, johon sisältyy laattamateriaali, pohjuste ja
marmorointivärit.

Pirjo Hildén

110311 Piirustus (7x4t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ma 17.30–20.30 | 18.1.–8.3.
TaM, taideop. Teija Leppänen-Happo, 56 €
Tavoitteena piirustustaidon ja kuvailmaisun vahvistaminen erilaisilla piirustusharjoituksilla. Tutustutaan
hiileen ja erilaisiin väriliituihin piirustusvälineinä.
Hintaan sisältyy materiaalimaksu 5 €.

110321 Maalaus A (12x3t)
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Petri Heinonen

110361 Valokuvauksen perusteet
(8x2t)

110353 Värigrafiikkaa:
Maalauksellista grafiikkaa ja
kollaasia (4x4t)

Taidetila, Santaniitynkatu 1
ke 17.15–20.30 | 3.–24.3.
TaM, taidegraafikko Hanna Holma, 64 €
Tekemisen ja värien iloa! Opitaan kaksi kiinnostavaa, maalauksellista ja värikästä tapaa tehdä
kuvia: carborundum ja collagrafia. Lisätekniikkana
chine collé -kollaasi! Ei tarvitse osata mitään etukäteen, eikä tarvitse osata piirtää tai maalata! Kurssin
hintaan sisältyy materiaalimaksu 20 €.

110355 Värigrafiikan kesäleiri
(3x4t)

Taidetila, Santaniitynkatu 1
ma, ti & ke 17–20.15 | 7.–9.6.
TaM, taidegraafikko Hanna Holma, 53 €
Vapaat kesävedostajat! Saadaan neuvontaa sekä
uusia vinkkejä ja ideoita vedosten tekemiseen.
Aiemmin harrastaneille mahdollisuus vedostaa
lisää! Sopii sekä aloittelijoille että aikaisemmin harrastaneille. Hintaan sisältyy materiaalimaksu 20 €.

110359 Keravan
mangapiirtäjät (10x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.51
to 18–19.30 | 21.1.–25.3.
FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen, 30 €
Uusi! Kurssilla harjoitellaan mangapiirtämisen perustaitoja: anatomiaa, perspektiiviä ja kuvakerrontaa sekä tutustutaan mangan kautta japanilaiseen
kulttuuriin. Kurssi sopii vasta-alkajille sekä mangan
piirtämistä jo itsenäisesti harrastaneille!
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Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
ma 18–19.30 | 18.1.–15.3.
valokuvaaja Amanda Lehtola, 35 €
Kurssilla käydään läpi kameran asetuksia ja kuvaustapoja erilaisissa kuvaustilanteissa. Kurssi sisältää käytännön harjoituksia sisällä ja ulkona. Opiskelijat saavat kurssilla henkilökohtaista palautetta
ja neuvontaa, ja pääsevät perehtymään kameran
manuaaliasetuksiin. Soveltuu vasta-alkajille sekä jo
jonkin verran kuvanneille, jotka haluavat oppia tai
kehittää kuvaamisen perustaitoja.

110363 Vinkkejä juhlien
kuvaamiseen (12t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
ti 18–19.30 | 2.–16.3.
valokuvaaja Amanda Lehtola, 26 €
Uusi! Kurssilla perehdytään erilaisten juhlien kuvaamiseen. Saadaan vinkkejä kuvausvälineistöön,
kameran asetuksiin sekä ihmisten ohjaamiseen.
Käydään läpi ryhmäkuvien ottamista sekä juhlatunnelmien taltiointia.

110365 Maisema- ja
katukuvaus (12t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
pe 17.30–19.45, la 10–14, su 10–13.15 |
26.–28.3.
valokuvaaja Amanda Lehtola, 26 €
Uusi! Perehdytään maisema- ja katukuvaamiseen
sekä niihin elementteihin, joista hyvä kuva muodostuu. Kurssilla tutustutaan omaan kuvausvälineistöön,
kameran asetuksiin sekä analysoidaan valokuvia.
Teemme lauantaina kuvausretken ja lopuksi puramme retken kuva-antia.

110367 Henkilökuvaus
miljöössä (4x2t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
to 18–19.30 | 25.3.–15.4.
valokuvaaja Amanda Lehtola, 18 €
Uusi! Kurssilla pureudutaan henkilökuvauksen
mielenkiintoiseen maailmaan valon, sommittelun ja
mallinohjauksen kautta. Opettelemme kuvaamaan
puhuttelevia henkilökuvia sekä sisällä että ulkona
erilaisissa valo-olosuhteissa. Käymme läpi myös
henkilökuvauksen teoriaa ja analysoimme kuvia.

110369 Luova valokuvaus jatko
(7x3t+6t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
to 18–20.15, su 9–14 | 28.1.–6.5.
luontovalokuvaaja Jorma Peiponen, 49 €
Kurssi on suunnattu pitkään valokuvausta harrastaneille valokuvauksen harrastajille. Sisältö koostuu
teoriasta, keskustelusta ja kuvaustehtävistä. Tavoite
on henkilökohtaisen valokuvaustyylin kehittäminen.
Kokoontumispäivät ovat 28.1., 11.2., 4.3., 18.3.,
8.4., 22.4. ja 6.5. Kuvausretki 21.3. klo 9–14.

Muu taide
110807 Keramiikka A
(12x3t15min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 0.50
ti 18–20.30 | 19.1.–13.4.
keraamikko Marja Myllymäki, 110 €
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
25 €.

110809 Keramiikka B
(12x3t15min)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 0.50
to 18–20.30 | 21.1.–15.4.
keraamikko Marja Myllymäki, 110 €
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
25 €.

110811 Keramiikka /
Svenskbacka skolan (10x4t)

Svenskbacka skola, teknisen työn lk.
ke 17.30–20.45 | 20.1.–31.3.
TaT, keraamikko Helena Leppänen, 110 €
Muotoillaan matalanpolton savista persoonallisia käyttöesineitä ja pienoisveistoksia. Pintojen
käsittelyssä käytetään engobe- ja patinointimenetelmiä ja niitä tukevia lasituksia. Sopii aloittelijoille
ja keramiikkaa aikaisemmin harrastaneille. Hintaan
sisältyy materiaalimaksu 25 €.

110815 Koruja ja koristeita
egyptinsavesta (8t+2t+2t)

Svenskbacka skola, teknisen työn lk.
la 10–16.45, pe 18–19.30 | 6.–26.3.
TaT, keraamikko Helena Leppänen, 35 €
Itselasittuvasta savesta muovaillaan käsin,
kaulimalla ja apumuoteilla koruja ja erilaisia
koriste-esineitä. Ei edellytä aikaisempaa kokemusta
savitöistä. Hintaan sisältyy materiaalimaksu 6 €.
Kokoontumispäivät 6.3., 19.3. ja 26.3.

110821 Posliinimaalaus (10x4t)

Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
ma 9.30–12.45 | 18.1.–29.3.
posliinimaalari Marjo Peltokoski, 80 €
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 töitään.
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Opiston kudonta-asema
Kauppakaari 11
ohjaaja paikalla 11.1.–31.5. (talvilomalla
22.–28.2. 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
Kurssimaksu erillislaskutuksena toteutuneiden
kurssipäivien ja käytettyjen materiaalien
mukaan. Kudonta-aseman päivämaksu on
5€ /päivä. Kuhunkin työhön voit varata ajan
ohjaajalta puh. 040 3184418.
Onko mielessäsi juuri omanlaisesi matto,
kaipaako keittiö uusia sisutustekstiilejä tai
tahtoisitko kutoa oman vaatetuskankaan?
Kudonnan kursseilla opit kankaankudonnan
perustaitoja ja voit syventää oppimaasi
kokeilemalla uusia tekniikoita ja materiaaleja.
Ne on tarkoitettu niin harrastusta aloittaville

Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

Kädentaidot
Kädentaitojen kursseja on tarjolla erimittaisina
iltaisin, viikonloppuisin ja päivisin aina kesäkuulle
saakka. Kevään tarjonnassa on paljon uutuuksia,
mutta myös vanhoja tuttuja kursseja pääosin
lähiopetuksena ja muutama myös verkkokurssina.
Useimmista kursseista on netissä lisätietoa mm.
materiaaleista ja mukaan otettavista tarvikkeista.
Kotitalouden luokkaopetusta ei järjestetä keväällä.
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kuin kudontaa jo osaaville. Kurssilla on
kangaspuut kudontavalmiina. Opetusta
annetaan mallien suunnitteluun ja kudontatekniikkaan, halutessasi voit myös opetella
loimen rakentamisen työvaiheita.
Kudonta-asemalla löytyy monipuolisesti
loimia kudontavalmiina erilaisiin töihin ja
uusia loimia rakennetaan toiveiden mukaan.
Nopeimmat työt valmistuvat yhdessä illassa,
vaihtoehtoja löytyy helpoista haastaviin.
Kudonta-asemalla voit kokeilla kutomista
myös kaksoisloimitukkikangaspuilla, pirtakangaspuilla tai kudontakehyksillä sekä
valmistaa tuftausryijyjä. Kudonta-asemalla
voi työskennellä myös ohjausajan ulkopuolella sopimuksen mukaan. Myytävänä on
myös monia erilaisia kudonnassa tarvittavia
materiaaleja.
Tervetuloa, monenlaiset uudet loimet ovat
valmiina odottaen kutojia!

220621 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi - tammikuu

220627 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi - huhtikuu

220623 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi - helmikuu

220629 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi - toukokuu

220625 Kankaankudonnan
perus- ja jatkokurssi - maaliskuu
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Kudonnan teemailtoihin on vapaa pääsy,
mutta niihin on ilmoittauduttava ennakkoon.
Voit tulla paikalle oman aikataulun mukaan
klo 15–19 välillä. Samalla kertaa voit tutustua
kudonta-aseman muuhun toimintaan ja näet
millaisia loimia on kudottavissa. Ohjaajana
artesaani Hanna-Kaisa Varpio-Tikka.

Tapahtumat ja
luennot

Ompelu

220116 Kädentaitojen
kevätnäyttely (8+8+8+4t)

220631 Kudonnan teemailta:
oma matto

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
la & su 10–16, ma 13–19, ti 12–16 | 24.–27.4.
KM, KtyO Aune Soppela, 0 €
Tervetuloa katsomaan oppilaiden talven aikana
tekemiä käsitöitä. Näyttelyssä esillä mm. tilkkutyöt,
nypläystyöt, ompelu- ja kierrätyskäsitöitä.

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ma 13–16 | 11.1.–29.3.
erikoisneuvoja Marjo Vainio, 65 €
Kurssilla voit valmistaa kansallispuvun, uudistaa
tai täydentää vanhaa, siihen osia, päähineen tai
päällysvaatteen. Myös feresin tai siihen kuuluvan
päällysvaatteen, suhain. Kokoontumiset 11.1., 18.1.,
25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3.,
29.3.

to 15–19 | 21.1.
Vinkkejä ja ideoita maton suunnitteluun,
materiaaleihin ja kudontaan. Matonkuteiden
leikkuuopetusta.

220633 Kudonnan teemailta:
ystävälle nauha

to 15–19 | 11.2.
Tule kutomaan tai solmimaan ystävännauhoja
kudonta-aseman teemailtaan.

220635 Kudonnan teemailta:
keväisiä kaitaliinoja
to 15–19 | 11.3
Teemaillassa keväisiä kaitaliinoja ja
kattaustekstiilejä eri materiaaleilla ja
tekniikoilla, kokeile mm. raidekaiteella
kutomista tai saoritekniikkaa.

220637 Kudonnan teemailta:
Saunatekstiilejä
to 15–19 | 29.4.
Teemaillassa ideoita sauna- ja
kylpytekstiileihin.

220611 Kudontakurssi
koululaisille (3x6t)

ma, ti & ke 11–16 | 7.–9.6.
tekstiilialan artesaani Hanna-Kaisa
Varpio-Tikka, 30 €
Kurssilla suunnitellaan ja kudotaan oman
mieltymysten mukaan mattoa, kaitaliinaa tai seinätekstiiliä. Materiaalimaksu
10–50 € laskutetaan jälkikäteen. Tiedustelut
p. 040 318 4418.

220552 Innostu
savirakentamisesta (2t)

Keravan kartano, päärakennus
su 13–14.30 | 23.5.
Johanna Rautkoski, 10 €
Uusi! Yleiskatsaus savirakentamisen alkeisiin. Opi
ymmärtämään saven ominaisuuksia rakennusmateriaalina ja tutustu sen hyötyihin historiasta ja
nykypäivään. Käydään läpi erilaisia rakennustapoja sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Millaisiin
rakenteisiin voit hyödyntää savilaasteja kotona
ja puutarhassa, entä mihin savi taipuu isommassa
mittakaavassa?

220554 Savipizzauunin
rakentaminen (2t)

Keravan kartano, päärakennus
la 13–15.15 | 5.6.
Johanna Rautkoski, 10 €
Uusi! Opi kuinka rakennetaan pihaan tai mökille
savipizzauuni luonnonmukaisilla materiaaleilla
savilaasteja ja kuitua hyödyntäen. Pihauunissa
aidolla tulella paistuu pizzan lisäksi myös rapeat
leivät ja hautuu maukkaat padat. Luennon ohessa
tutustumme myös esimerkkiuuniin kartanon pihalla.

220211 Kansallispukuja ja
feresejä (11x4t)

220217 Sujuvasti saumurilla
(6+3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
la 10–15, ke 18–20.30 | 16.–20.1.
KtyO, KM, pukuompelija Elisa Pitkänen, 22 €
Harjoitellaan saumurin monipuolista käyttöä kuten
langoitus, tikkityypit, säädöt, differentiaalisyöttö,
oma huolto jne. tehden harjoitustöitä. Ota mukaan
oma saumuri + langat, myös opiston saumurit käytettävissä. Kokoontumiset la 16.1. ja ke 20.1.

220219 Ompelupäivä
helmikuussa (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 14–20 | 5.2.
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.

220221 Ompelupäivä
maaliskuussa (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 14–20 | 19.3.
KtyO, KM, pukuompelija Elisa Pitkänen, 18 €
Ompelupäivään voit tulla korjaamaan vaatteita,
ompelemaan verhot tai jatkamaan kesken jääneitä ompelutöitäsi. Käytössäsi luokan koneet ja
saumurit. Ilmoittautuminen etukäteen varmistaa
mahtumisen ryhmään.

220223 Ompelupäivä
huhtikuussa (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 14–20 | 9.4.
KM, KtyO Kirsi Kostamo, 18 €
Ompelupäivään voit tulla korjaamaan vaatteita,
ompelemaan verhot tai jatkamaan kesken jääneitä ompelutöitäsi. Käytössäsi luokan koneet ja
saumurit. Ilmoittautuminen etukäteen varmistaa
mahtumisen ryhmään.

220225 Ompelupäivä
toukokuussa (8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 14–20 | 20.5.
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.

220227 Vaatteita koko perheelle
(12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ma 18–20.30 | 11.1.–12.4.
KtyO, KM, pukuompelija Elisa Pitkänen, 62 €
Kurssilla voit ommella vaatteita itselle tai muille. Voit
saada omien mittojen mukaiset kaavat. Sopii aloitteleville tai jo pidempään ompelua harrastaneille.
Käytössäsi on kaavapaperit, saumurilangat ja
mallilehtiä. Ota mukaan omat ompelutarvikkeet.

220231 Ompelua tiistaipäivisin
(12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 10–12.30 |12.1.–13.4.
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.

220613 Kudontakurssi
koululaisille (3x6t)

ma, ti & ke 11–16 | 21.–23.6.
sisältö sama kuin kurssilla 220611
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220233 Ompelu-, nahka- ja
turkistöitä (12x3t)

220243 Farkuista vaikka
mitä (4+7+7 t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ke 10–12.15 | 13.1.–14.4.
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.

220235 Ompelu-, nahka- ja
turkistöitä (12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 14–16.30 | 14.1.–15.4.
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.

220237 Korjaa komerosta
käyttöön (12x3t)

220239 Make Bra
-rintaliivit (4+4+8+8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 18–21, la & su 10–16.30 | 29.1.–21.2.
käsityönopettaja Riitta Larne, 45 €
Uusi! Ommellaan kaarituelliset ja vuoritetut rintaliivit omien mittojen mukaan. Ensimmäisellä kerralla
29.1. otetaan mitat ja valitaan sopiva malli Make
Bra -kaavoista. Jokainen tilaa omat kaavansa
(kaavat alkaen 12 € ja materiaalit alkaen 27 €).
Ota mukaan muistiinpanovälineet, mukavat vaatteet mittojen ottamista varten. Työskentelyviikonlopun aikana valmistetaan liivit 19.–21.2.

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 18–20.15 | 14.1.–15.4.
KM, KtyO Kirsi Kostamo, 62 €
Kaiva kaapeistasi sopimattomat vaatteet ja sisustustekstiilit, unohtuneet kangas- ja lankahankinnat ja
tule ideoimaan. Korjataan, kunnostetaan, kirjotaan
tai keksitään kokonaan uusi käyttötapa ja tehdään
kesken jääneet käsityöt valmiiksi.

220241 Tilkkutyöt päiväkurssi
(12x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ke 13.30–16 | 13.1.–7.4.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 62 €
Tutustutaan tilkkutöiden perustekniikkoihin,
työvälineisiin ja materiaaleihin. Valmistetaan
kodintekstiilejä joko helpolla ja nopealla tekniikalla
tai kokeilemalla jotain haastavampaa työtapaa.
Ota mukaan omat työ- ja ompeluvälineet sekä
puuvillakankaita.
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Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 18–21, la & su 10–15, 12.2.–28.3.
KM, KtyO Kirsi Kostamo, 35 €
Uusi! Käytetyille farkuille löytyy käyttöä vielä uudessa tehtävässä. Niistä voi valmistaa esimerkiksi
kasseja, pusseja ja erilaisia säilyttimiä, hameita,
mattoja tai vaikka pannunalusia. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 12.2. ideoidaan ja suunnitellaan
tuotteita mukana tuomistasi farkuista. Opistolta
löytyy lisää farkkuja ja erilaisia lisämateriaaleja.
27.-28.3. ommellaan suunnitelmien mukaiset tuotteet. Ota mukaan omat työ- ja ompeluvälineet sekä
puuvillakankaita.

220245 Kultakauden
mestarit tilkkujen keinoin
(4+8+8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 17.30–20.30, la & su 10–16.30 | 21.–23.5.
käsityöläinen Hannele Kinnunen, 51 €
Uusi! Värileikkiä tilkkuilun keinoin. Ammennetaan
alkuinnostus tutustumalla kultakauden taiteilijoiden
töihin, joista valitaan teos, joka puhuttelee tai miellyttää. Käytetään töissä fiber art-tilkkutekniikkaa,
johon voi yhdistää myös muita tekniikoita riippuen
työn käyttötarkoituksesta. Värit ja muodot löydetään taideteoksista. Ota mukaan yhteensointuvia
yksivärisiä tai kuviollisia kankaita.

220247 Kaarevia muotoja
tilkuista (4+8+8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 17.30–20.30, la & su 10–16.30 | 5.–7.3.
käsityöläinen Hannele Kinnunen, 51 €
Uusi! Kaarevat saumat näyttävät usein tosi hankalilta valmistaa. Kurssilla tutustutaan erilaisiin kaareviin
blokeihin. Vaikealta näyttävät mallit avautuvat pikku niksejä käyttäen. Vanhat tutut mallit päivitetään
ja opetellaan joukko uusia.

220251 Laukkuja ja
pussukoita (4+8+8t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
pe 17.30–20.30, la & su 10–16.30 | 12.–14.3.
käsityöläinen Hannele Kinnunen, 51 €
Uusi! Kesää kohti uudessa laukussa ja siihen
sopivassa pussukassa. 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.

Katso myös
verkkokurssi
sivulta 30.
220249 Katoavat
tilkkublokit
-verkkokurssi
(10+5t)

ti 17.30–19 | 2.–30.3.
käsityöläinen Hannele Kinnunen,
35 €
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Lankatyöt

Erikoistekniikat

220313 Nypläys- ja
käpypitsikurssi (12x3t)

220413 Aurinkovärjäys
(3+5+3+1t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
to 11–13.30 | 14.1.–15.4.
ohjaaja Pirkko Särkimäki, 62 €
Kurssilla opiskellaan sekä nypläys- että käpypitsitekniikoita. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että
aiemmin opiskelleille. Perusasioiden lisäksi opit
erilaisia jatkuvalankaisia- ja palapitsitekniikoita,
syventävässä opetuksessa kolmiulotteisia muotoja
ja kansallispukujen pitsejä. Harjoitellaan myös
helminypläystä ja trendipitsitekniikoita. Käpypitsissä
opiskellaan kävyn, neulan ja koukun avulla tehtävää frivoliteetä.

220321 Puikkopiiri (6x4t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 13–16 | 12.1.–9.3.
erikoisneuvoja Marjo Vainio, 48 €
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. Kokoontumisajat 12.1., 26.1., 2.2., 16.2., 2.3.,
9.3.

220323 Kintaita
kinnasneulalla (5x4t)

Keravan kartano, päärakennus
ke 17.30–20.30 | 27.1.–3.3.
Petra Martinez, 35 €
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.

220325 Omat kirjolapaset
(5x4t)

Keravan kartano, päärakennus
to 17.30–20.30 | 28.1.–4.3.
Petra Martinez, 35 €
Uusi! Suunnitellaan ja neulotaan omat kirjolapaset.
Tutkitaan vanhoja perinteisiä kirjoneulekuvioita ja
piirretään kirjokaavio oman suunnitelman mukaan.
Neulotaan lapaset kahta väriä käyttäen. Kurssi
soveltuu jo aiemmin neuloneille.

220351 Kuvasta kirjontatyöksi
(4x3t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 18–20.15 | 2.–30.3.
käsityöohjaaja Vilma Virtanen, 28 €
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 2.3., 9.3., 16.3.
ja 30.3.

Katso myös
verkkokurssi
sivulta 30.
220319 Lapin
lapaset ja sukat
-verkkokurssi
(16+4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
pe 18–20.30, la 10–14, su 11–13.30 |
22.–24.1.
askarruttaja Marja-Liisa Neuvonen, 30 €
Tekniikalla voit värjätä kankaita tilkkutöihin sekä
vaatetukseen, uudistaa vanhoja vaatteita, pöytäliinoja tms. Voit teettää niistä laminoituja tarjottimia,
leikkuulautoja ja pannunalusia. Ota mukaan
luonnon lehtiä tai kuviosabluunoita. Materiaalista
10 € opettajalle.

220415 Kuvia kankaalle eri
väreissä (2x6t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la & su 10–15 | 10.–11.4.
sisustusalan artesaani Joanna Kopra, 49 €
Siirretään kuvia kankaalle syanotypia-tekniikkaan
perustuvilla kankaankuviointiväreillä. Käytössä
useita värejä, joita voi myös sekoittaa keskenään.
Kuvia saat aikaan mm. kalvolle tulostetulla negatiivilla ja esineillä, kuten esim. kasvien lehdillä,
linnunsulilla ja pitsiliinoilla. Kemikaalit sisältyvät
materiaalimaksuun. Infokirje ennen kurssin alkua.

220417 Värikästä värjäystä
langoille (2x6t)

220419 Ekoprint uudella tavalla
(4+4+7+7t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
to & pe 18–21, la & su 10–16 | 27.5.–6.6.
Salla Hänninen, 49 €
Ekoprint on kontaktivärjäystekniikka, jolla siirretään
kasvien värejä ja muotoja kankaalle. Tällä kurssilla
opit ekoprinttaamista tekstiilitaiteilija Irit Dulmanin
kehittämän menetelmän avulla ja printtaat uniikkeja
kankaita itse keräämilläsi kasveilla. Tämä on
Suomessa vielä uutta ja vähän tunnettua! Infoilta
27.5. ja värjäysviikonloppu 4.–6.6. Kankaiden käsittelyyn tarvittavat puretus- ja apuaineet sisältyvät
kurssin hintaan.

220423 Kierrätysmosaiikkia
(3+7+4+4+4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ti 18–20.15, su 10–16, ma 18–21, ti 18–21 |
20.4.–10.5.
artenomi AMK Aini Julkunen, 49 €
Opit mosaiikkityöskentelyn perusteet suunnittelusta
toteutukseen. Hyödynnetään posliiniastioita ja
niiden paloja, kaakeleita, kiviä, simpukoita, pieniä
metalliesineitä ym., joista voit tehdä ruukun, peilinkehyksen, taulun tai aurinkosiepparin puutarhaan.
Kokoontumiset ti 20.4., ti 4.5., su 2.5., ma 3.5. ja
ma 10.5.

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la & su 10–15 | 27.–28.2.
kuvataiteilija AMK Sini Riesen, 30 €
Tule värjäämään villa- ja villasekoitelankoja heikkohappoväreillä! Kirkkaiden, kestävien ja helppojen värien lukemattomat eri mahdollisuudet vievät
mennessään: yksiväristä, raidallista, kuviollista,
liukuvärjättyä. Sinä päätät! Myös vanhojen lankojen uusiokäyttö tai tylsien, vääränväristen lankojen
”tuunaus” samaan projektiin sopiviksi onnistuu. Ota
mukaan kumihanskat ja -essu sekä vyyhdinpuu,
jos sinulla on. Väreistä maksetaan
opettajalle 10 €, jolla saat
värjättyä noin 300-400 g
lankaa. Langoiksi soveltuvat tavalliset sekoitelangat
esim. 7 Veljestä yms.

ke 17–19 | 3.–31.3.
Eila Kaunisvaara, 35 €
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220427 Nahkapaperilaukkuja
(2+7+7t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–19.30, la 10–16, su 10–16 | 7.–18.4.
Tuija Vänttinen-Putto, 34 €
Ekologinen nahkapaperi eli vegaaninahka korvaa
eläinperäistä nahkaa. Kestävänä ja pestävänä
soveltuu hyvin laukkuihin ja säilyttimiin. Infoillassa
7.4. on hyvä olla läsnä, koska siinä ohjeistetaan
materiaalin hankinta. Työskentely 17.-18.4.

220429 Lusikasta koruksi
(2+7+7t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–19.30, la & su 10–16 | 3.–14.2.
hopeaseppä Tuula Ruuttunen, 40 €
Valmistetaan hopea- ja alpakkalusikoista riipuksia,
korva- ja rannekoruja sekä sormuksia viilaamalla,
sahaamalla ja pakottamalla. Infoilta 3.2., työskentelyviikonloppu 13.-14.2. Työvälineet saat kurssin
ajaksi Opistolta, myös lusikoita voit ostaa.

220431 Hopeaketjut (2x8t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
su 10–16.30, la 10–16.30 | 31.1.–6.2.
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.

220443 Kalannahan
rasvaparkitus ja tuotteistaminen
(8+5+5+4+4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
su 10–15, ti 18–21, ke 18–21 | 21.3.–14.4.
perinnenahkuri Anne Jouhtinen, 48 €
Kurssin aikana opitaan valmistamaan kalannahkaa
ekologisin perinnemenetelmin sekä värjäystä erilaisin tekniikoin. Osallistujat oppivat valmistamaan
nahoistaan monenlaista käyttöön tai koristeeksi.
Nahat, väri- ja parkitusaineet kuuluvat kurssihintaan, opettajalta ostettavissa tuotteistamiseen
lisämateriaaleja. Kokoontumiset su 21.3., ti 23.3., ti
6.4., ti 13.4. ja ke 14.4.
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220453 Koruja
kalannikamista ja
suomuista (4x4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ti 17.30–20.30, ke 17.30–20.30 | 2.–17.2.
perinnenahkuri Anne Jouhtinen, 34 €
Uusi! Kurssilla opitaan käsittelemään eri kalalajien
perkeistä suomut/nikamat sekä värjäämään niitä
eri tekniikoin korumateriaaleiksi. Osallistujat saavat
ohjauksen erilaisten korva-/kaula- ja rannekorujen
valmistukseen. Korumateriaaleja ostettavissa opettajalta, perkeet kuuluvat kurssihintaan. Kokoontumiset ti 2.2., ti 9.2., ti 16.2. ja ke 17.2.

220469 Veistoksia risuista (4+4t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–21, ti 18–21 | 23.–24.2.
perinnenahkuri Anne Jouhtinen, 18 €
Osallistujat oppivat valmistamaan puiden keväisistä 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.

220497 Huonekalujen verhoilu
(4+4x8t)

Verhoomo, Santaniitynkatu 1
ke 18–21, la & su 10–16.30 | 17.2.–21.3.
verhoilija Aila Törmälä, 65 €
Kurssilla voit verhoilla vanhan huonekalun aloittaen
pienistä töistä tai tehdä valmiiksi jo aloittamasi.
Ensimmäiselle kerralle työ mukaan! Materiaalit
yhteishankintana. Ensimmäinen kokoontuminen ke
17.2. klo 18–21 ja työskentely kahtena viikonloppuna la–su 6.–7.3 ja 20.21.3.

220501 Huonekalujen verhoilu
(4x8t)

Katso myös
verkkokurssi
sivulta 30.
220483 Kirjansidontaa
kotona -verkkokurssi
(10+5t)
ke 17–18.30 | 3.–31.3.
ohjaaja Seppo Seppälä, 30 €

Verhoomo, Santaniitynkatu 1
la 10–16.30 | 1.–22.5.
verhoilija Aila Törmälä, 64 €
Kurssilla voit verhoilla vanhan huonekalun aloittaen
pienistä töistä tai tehdä valmiiksi jo aloittamasi. Ota
yhteyttä ajoissa ennen kurssin alkua opettajaan
Aila Törmälään 040 3182508 sopiaksesi etukäteen
hankittavista materiaaleista. Työskentely lauantaisin
1.5.–22.5. klo 10–16.30.

220495 Maalaa ja uudista
kalkkimaaleilla (2+4+4+4t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ti 17.30–19, ti & ke 17.30–20.30 | 11.–25.5.
artenomi, vaatesuunnittelija 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. Kokoontumiset ti 11.5., ti 18.5.,
ke 19.5. ja ti 25.5.
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Puu- ja metallityöt

Kotitalous

220511 Puutyöt iltapäivällä (42t)

190053 Ekologiset siivousaineet
(4t)

Kurkelan koulu, puutyöluokka
ti 16–19 | 12.1.–13.4.
KM, teknisentyönopettaja Samu Koski, 65 €
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
puuesineiden valmistaminen. Työkalujen ja
koneiden käytön oppiminen.

220515 Puutyöt A (42t)

Kurkelan koulu, puutyöluokka
ma 17.30–20.30 | 11.1.–12.4.
verhoilija/puuseppä Anne-Maj Forsman, 65 €
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
puuesineiden valmistaminen. Työkalujen ja
koneiden käytön oppiminen.

220517 Puutyöt B (42t)

Kurkelan koulu, puutyöluokka
ke 17.30–20.30 | 13.1.–7.4.
verhoilija/puuseppä Anne-Maj Forsman, 65 €
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
puuesineiden valmistaminen. Työkalujen ja
koneiden käytön oppiminen.

220547 Taontakurssi (2+6+6t)

Ompeluluokka, Kauppakaari 11
ke 18–19, la & su 10–15 | 17.3.–11.4.
seppämestari Ahto Penne, 62 €
Kurssilla opimme taonnan perustaitoja
sepän pajassa. Infoilta ke 17.3. klo 18.
Opiston käsityötiloissa, Kauppakaari 11.
Työskentelyviikonloppu la-su 10.–11.4. klo 10–15.
Kurssilla työskennellään ulkona Ahtonpajassa,
Tuomikatu 11. Tarvikkeet maksetaan opettajalle. Lue
lisää: www.ahtonpaja.com

220549 Puukkokurssi (1+5x6t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–19, la & su 10–15 | 17.3.–8.5.
seppämestari Ahto Penne, 74 €
Taonnan jatkokurssi, jolla valmistetaan puukko
teräntakomisesta alkaen aina tupen ompeluun.
Infoilta 17.3. klo 18–19 Kauppakaari 11.
Taontaviikonloppu 17.–18.4. Ahton pajalla,
Tuomikatu 11 ja lestan- ja tupenvalmistaminen
Keravan kartanolla puutyösalissa 24.–25.4. sekä
8.5.
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Katso myös kurssit
Keravan kartanolla
sivulta 35.
220505
Pyöränhuoltokurssi
(3+6t)

Keravan kartano, puutyösali
ti 18–20.30, su 10–15 |13.–18.4.
polkupyörämekaanikko
Jukka Falck, 25 €

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
ke 18–20.30 | 27.1.
Anne-Mari Hagman, 20 €
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.

190059 Itse tehden
saippuaa (8t)

Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
la 10–16.30 | 30.1.
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.

220507
Pyöränhuoltokurssi
(3+6t)

Keravan kartano, puutyösali
ma 18–20.30, su 10–15 |
17.–23.5.
polkupyörämekaanikko
Jukka Falck, 25 €

220509
Pienkoneiden
huolto ja
kunnostus (4+7t)

Keravan kartano, puutyösali
ti 17.30–20.30, la 10–15.30 |
18.–29.5.
Juha Vaaksio, 25 €

220551 Vanhan ikkunan
kunnostus (6x4t)
Keravan kartano, piha-alue
ke 17.30–20.30 | 14.4.–19.5.
Anneli Kääparin, 55 €
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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

Ilmoittautuminen kursseille alkaa
ti 15.12. 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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Juuso Nevalainen, uimaopetus, uinninvalvonta,
liikunnanohjaus, laiteopastus
p. 040 318 4842
Risto Jokinen, uimaopetus, uinninvalvonta
p. 040 318 4842
Liikuntapaikkojen hoitajat:

Henkilökunta:

Kari Ahola, Jari Flyktman, Joni Hiltunen, Kai Liljalahti, Eino Riihinen, Cristian Sirola, Kai-Erik Sund

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

Jäähallien, maauimalan ja uimahallin hoito,
p. 040 318 2706 (jäähalli), 040 318 2569/
040 318 2842 (uimahalli)

Jaakko Haapala, liikuntapaikkapäällikkö,
liikuntaolosuhteet
p. 040 318 2446

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. 83−89.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kerava.fi

Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

Jarkko Vilhunen, liikuntasihteeri, tapahtumat,
liikuntaryhmät, projektit
p. 040 318 2840
Katri Keminen, hallinnolliset asiat, laskutus,
asiakaspalvelu
p. 040 318 2331
Paula Juhanantti, toimistotyöntekijä, asiakaspalvelu,
p. 040 318 2168
Liikunnanohjaustoiminta, uinninvalvonta,
uimaopetus

Sisällys:
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Liikuntapaikat...........................................................78
Seniorien lähiliikuntaa.............................................80
Liikuntavaunut........................................................... 81
Ohjattu liikunta.........................................................82
Ohjatun liikunnan viikkokalenteri...........................83
Keravan Opiston lyhytkurssit...................................89
Kurssikuvaukset........................................................90

Liikunta somessa
keravan.liikuntapalvelu
keravan.opisto

Arja Vakkila, liikuntaesimies, ohjattu
liikuntatoiminta, uinninvalvonta
p. 040 318 4443
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,
pe 9−12
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
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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 tai
p. 040 318 2168
Ulkoliikuntapaikkojen (Keinukallio, Kalevan
urheilupuisto, luistinradat) kunnossapidon
tiedustelut: Kaupunkiympäristö p. 040 318 2085
tai 040 318 2270.

Ahjon koulun tekonurmi
Uimahalli

Tuusulantie 45, 04200 Kerava
Kahvio ja lipunmyynti, p. 040 318 2081
Valvomo, p. 040 318 4842
Arja Vakkila, liikuntaesimies
p. 040 318 4443
Jarkko Vilhunen, liikuntasihteeri
p. 040 318 2840
Liikuntapaikkojen hoitajat
p. 040 318 2569 / 040 318 2842

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

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).

Yleisurheilukenttä

Maauimala

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
Tekonurmen ja yleisurheilukentän
pukuhuonevaraukset otteluihin jäähallin
valvomosta p. 040 318 2706

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

Ketjutie 2, 04220 Kerava
Vuorot kouluaikojen ulkopuolella kesäkaudella
p. 040 318 2168

Päivölänlaakson koulun
hiekkatekonurmi
Hakkuutie 7, 04220 Kerava
Vuorot kouluaikojen ulkopuolella kesäkaudella
p. 040 318 2168

Savion koulun tekonurmi
Juurakkokatu 33, 04260 Kerava
Vuorot kouluaikojen ulkopuolella kesäkaudella
p. 040 318 2168

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

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

Budosali
Eerontie 1, 04200 Kerava

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.
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Pallokentät ja lähiliikuntapaikat
Keravalla on 12 lähiliikuntapaikkaa ja 16 pallokenttää, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
Lähiliikuntapaikoissa on hiekka-, tekonurmi- tai
asfalttipintainen pelikenttä, joka on kooltaan
noin 12 m 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
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
Liikunta
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Seniorien
lähiliikuntaa
Toimintaan osallistuminen on maksutonta
eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.
Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat.
Tervetuloa mukaan iloiseen ja rentoon
menoon! Tiedustelut Arja Vakkila
p. 040 318 4443.

Seniorit
liikkeelle!

Kevätkausi alkaa 11.1.2020
Jaakkola Ali-Keravan koulu
Jokelantie 6
• tuolijumppaa maanantaisin klo 14.15
Kalevan koulu
Kalevankatu 66
tuolijumppa keskiviikkoisin klo 14.15
• sauvakävely torstaisin klo 12
Keskusta
(lähtö Onnellisen Kanan edestä)
sauvakävelyä tiistaisin klo 10 ja lauantaisin klo 11
Lapila, Kotimäen palvelutalo
Porvoonkatu 10−12
• tuolijumppa torstaisin klo 10
Savion Elzu
Juurakkokatu 58
• tuolijumppaa keskiviikkoisin klo 13.30
Sompion Hyvinvointikeskus
Aleksis Kiven tie 19
• tuolijumppa perjantaisin klo 12.30

Senioripuistot
Kalevan senioripuisto
Sijaitsee Keravan jäähallin ja uimahallin välissä.
Savion senioripuisto
Sijaitsee Savion Salavapuiston välittömässä läheisyydessä.

Liikuntavaunut
Liikuntavaunuja voi vuokrata ympäri vuoden
erilaisiin yritystapahtumiin sekä yhdistys- ja talkootilauksiin sovittua korvausta vastaan.
Tilaukset ja tiedustelut:
jarkko.vilhunen@kerava.fi tai
p. 040 318 2840

Liikkari-vaunu

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

Seniorivaunu

Sisältää monia erilaisia pelejä ja pelivälineitä ja on
suunnattu senioreille.

Tilaa
liikuntavaunu
tapahtumaasi!

Voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin korvausta vastaan
joko ohjaushenkilöllä tai ilman.

Tapulipuiston ulkoliikuntapaikka
Tapulikatu 3, 04200 Kerava
Street workout -laitteita, ikäihmisille
suunnattu telineistö.
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Ohjattu liikunta
• Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 15.12. klo 12,
ilmoittautumisohjeet s. 16–17.
• Ohjatun liikunnan kursseja järjestävät Keravan
liikuntapalvelu ja Keravan Opisto.
• Liikunnan kurssit alkavat viikoilla 2−3, ks.
liikuntakalenteri s. 83−89 ja kurssikuvaukset
s. 90–96.
• Talvilomaviikolla (22.–28.2.) ei ole ohjatun
liikunnan tunteja.
• Uimahallin tiloissa pidettävillä kursseilla peritään kurssimaksun lisäksi uimahallimaksu.
• Kaikissa opetustiloissa ei ole pukeutumis- ja/
tai peseytymistiloja.

Ohjatun liikunnan viikkokalenteri
Liikunnan tasot

Kurssikuvaukset s. 90–96 ja kurssipaikkojen osoitteet s. 18–19.
Keravan Opiston kurssit.
Liikuntapalvelun kurssit.

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.

Maanantai

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.

• Ota mukaan oma jumppamatto (paitsi uimahallilla, jonne mukaan jumppamaton suojaksi
pyyhe)

Hjumppa-sali, Keuda-talo
18.00–18.55......840561....... Twerkkaus ja reggaeton alkeet................Minna Heiskanen........ 18.1.–3.5........60
19.00–19.55......840563...... Twerkkaus ja reggaeton jatko..................Minna Heiskanen........ 18.1.–3.5........60
Lukio, liikuntasali (yo-kirjoitustauko/ei tunteja 15.–29.3.)
17.00–17.55.......840137........ Kuntopiiri........................................................ Pirkko Taskinen......18.1.–10.5........50
18.00–18.55......840125........ Kiinteytysjumppa........................................... Pirkko Taskinen......18.1.–10.5........50
Sampolan palvelukeskus
16.55–18.25......840703....... Astangajooga alkeisjatko................................... Ulla Åström........ 18.1.–3.5........95
18.30–19.25......840701....... Astangajooga alkeet.......................................... Ulla Åström........ 18.1.–3.5........58
19.30–21.00.......840753....... Yin-jooga............................................................. Ulla Åström........ 18.1.–3.5........95
Uimahalli, Hanna-Maria.
10.15–11.00........841311L........ Tuolijumppa liikuntarajoitteisille......................Tanja Pirtamo...... 11.1.–26.4........20
13.30–14.25......841309L...... Luustojumppa...................................................Tanja Pirtamo...... 11.1.–26.4........20

• Välineiden käytöstä ohjeistetaan erikseen.
• Ryhmien osallistujamääriä voidaan rajoittaa
tilanteen/tarpeen mukaan.
• Epidemiatilanteen vuoksi Keravan Opiston
kurssi saattaa alkaa tai jatkua etäopetuksena.
Tällöin on verkkosivuilla kurssin kuvauksessa
merkintä ”Lähiopetuksen keskeytyessä kurssi
toteutuu etäopetuksena.” Näiden kurssien
kohdalla ei ole mahdollisuutta hyvitykseen
lähiopetuksen keskeytymisen vuoksi.

Budosali
€
10.15–11.30........840709....... Hathajooga.........................................................Eija Laitinen........ 18.1.–3.5........70
11.45–13.00.......840711........ Hathajooga.........................................................Eija Laitinen........ 18.1.–3.5........70

Ilmoittautuminen
alkaa 15.12.
klo 12.00

Uimahalli, Joona
13.00–13.55......840309L..... Kuntojumppa seniorit...................................Heidi Pakarinen...... 11.1.–26.4........30
18.00–18.55......840127L...... Kiinteytysjumppa naiset...............................Heidi Pakarinen...... 11.1.–26.4........40
19.05–20.00......840919L...... Kehonhuolto ja fascia..................................Heidi Pakarinen...... 11.1.–26.4........40
Uimahalli, monitoimiallas
7.00−7.30...........841150L....... Vesijumppa Hydrohex........................................ Ei ohjaajaa ..... 11.1.–26.4.......... 0
10.00–10.30......841173L....... Vesijumppa seniorit....................................Katariina Kuismin...... 11.1.–26.4........30
10.45–11.15........841175L....... Vesijumppa seniorit....................................Katariina Kuismin...... 11.1.–26.4........30
11.30–12.00.......841321L....... Vesijumppa liikuntarajoitteisille reipas............Tanja Pirtamo...... 11.1.–26.4........20
Uimahalli, Olavi
15.00–15.55......840757L...... Pilates alkeisjatko............................................... Arja Vakkila...... 11.1.–26.4........40
19.00–19.55......840769L..... Pilates jatko......................................................... Arja Vakkila...... 11.1.–26.4........50
Uimahalli, Toivo + Olavi
8.45–9.40..........840341L...... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna...... 11.1.–26.4........30
10.00–10.55......840323L..... Kuntosali kevennetty + sotaveter..................... Pasi Sirolinna...... 11.1.–26.4........30
11.00–11.55.......840343L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna...... 11.1.–26.4........30
12.00–12.55......840345L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna...... 11.1.–26.4........30
13.00–13.55......840321L...... Kuntosali startti, aloittelijalle
Katariina Kuismin ja Juuso Nevalainen....................................... 11.1.–26.4........30
16.45–17.40......840149L...... Kuntosali naiset ja miehet.................................. Arja Vakkila...... 11.1.–26.4........40
17.45–18.40.......840141L...... Kuntosali miehet................................................. Arja Vakkila...... 11.1.–26.4........40
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Tiistai
Jäähalli, kuntosali
€
17.30–18.25.......840121........ Keravan kundit kondikseen A..............................Katja Holm...... 19.1.–27.4........58
18.30–19.25......840123........ Keravan kundit kondikseen B..............................Katja Holm...... 19.1.–27.4........58
19.35–20.50......840747....... Vinyasa jooga......................................................Katja Holm...... 19.1.–27.4........80

Ulkona
8.45–9.30..........840301L..... Kahvakuula seniorit.................................... Margit Grönroos......12.1.–20.4........30
9.45–10.40........840303L..... Kahvakuula seniorit.................................... Margit Grönroos......12.1.–20.4........30

Keskiviikko

Kurkelan koulu, tanssisali
19.00–19.55......840179........ Niska-selkäjumppa naiset.................Tarja Schneider-Lehto...... 19.1.–27.4........58
20.00–20.55.....840181........ Niska-selkäjumppa naiset ja miehet .Tarja Schneider-Lehto...... 19.1.–27.4........58

Budosali
€
7.00–7.55...........840105....... Funktionaalinen aamutreeni.......................... Sanna Höhnle..... 20.1.–28.4........58
11.15–12.30........840713........ Hathajooga.........................................................Eija Laitinen..... 20.1.–28.4........70

Lukio, liikuntasali (16.–30.3. Killan koulun liikuntasalissa)
16.00–16.55......840129........ Kuntojumppa..................................................... Tiina Järvelä...... 19.1.–27.4........58

Jäähalli, kuntosali
9.30–10.25........840111......... Kahvakuula...................................................Miisa Pirkkanen..... 20.1.–28.4........58
10.30–11.25.......840931....... Kehonhuolto ja venyttely ............................Miisa Pirkkanen..... 20.1.–28.4........58
18.05–19.00......840113........ Kahvakuula................................................... Sanna Erdogan..... 20.1.–28.4........58
19.10–20.40.......840517........ Itämainen tanssi, alkeisjatko/jatko...................Leena Kallio..... 20.1.–28.4........95

Sampolan palvelukeskus
9.00–9.55..........840925....... Kehon aamuherättely................................... Jonna Huttunen...... 19.1.–27.4........58
10.00–11.30.......840741........ Päiväjooga................................................... Jonna Huttunen...... 19.1.–27.4........84
17.30–18.25.......840765....... Pilates alkeisjatko........................................... Nina Taponen...... 19.1.–27.4........65
18.30–19.25......840771....... Pilates jatko..................................................... Nina Taponen...... 19.1.–27.4........65
19.30–20.25......840743....... Rentoutusjooga............................................... Nina Taponen...... 19.1.–27.4........58
Sompion koulu, juhlasali.
16.00–16.55......840551....... Tanssia & Jumppaa....................................... Pirkko Taskinen...... 19.1.–27.4........58
17.00–17.55.......840523....... Kuntotanssi.................................................... Minna Ojajärvi...... 19.1.–27.4........58
18.00–18.55......840189........ Teemamix...................................................... Minna Ojajärvi...... 19.1.–27.4........58
19.00–19.55......840907....... FasciaMethod® A.........................................Reija Karvonen...... 19.1.–27.4........58
20.00–20.55.....840909...... FasciaMethod® B.........................................Reija Karvonen...... 19.1.–27.4........58
Sompion koulu, palloiluhalli
19.00–19.55......840185........ Sähly naiset............................................................Juha Pitkä...... 19.1.–27.4........58
20.00–20.55.....840187........ Sähly miehet...........................................................Juha Pitkä...... 19.1.–27.4........58
Uimahalli, Hanna-Maria
11.30–12.25.......841301L...... AVH...................................................................Tanja Pirtamo......12.1.–20.4........20
12.30–13.25.......841307L...... Sisu....................................................................Tanja Pirtamo......12.1.–20.4........20
17.30–18.25.......841901L...... Liikuntaneuvonta -ryhmä.................................Tanja Pirtamo......12.1.–20.4........30
Uimahalli, Joona
13.15–14.10........840311L...... Kuntojumppa seniorit.................................Katariina Kuismin......12.1.–20.4........30
18.00–18.55......840177....... Lihaskuntotreeni............................................Miisa Pirkkanen...... 19.1.–27.4........50
19.00–19.55......840761....... Pilates alkeet/alkeisjatko....................Tiina-Kaisa Isolammi...... 19.1.–27.4........50
Uimahalli, monitoimiallas
15.15–15.45.......841179L....... Vesijumppa seniorit.................................... Margit Grönroos......12.1.–20.4........30
18.00–18.45......841153L....... Kuntovesijumppa........................................Katariina Kuismin......12.1.–20.4........40
19.00–19.45......841155L....... Kuntovesijumppa........................................Katariina Kuismin......12.1.–20.4........40
Uimahalli, Toivo + Olavi
11.15–12.10.........840347L..... Woima........................................................ Margit Grönroos......12.1.–20.4........30
12.15–13.10........840333L..... Tehoseniorit......................................................... Arja Vakkila......12.1.–20.4........30
15.15–16.10........840147L...... Kuntosali naiset................................................. Pasi Sirolinna......12.1.–20.4........30
17.00–17.55.......840151L...... Kuntosali naiset ja miehet................................ Pasi Sirolinna......12.1.–20.4........40
18.00–18.55......840153L...... Kuntosali naiset ja miehet................................ Pasi Sirolinna......12.1.–20.4........40
19.00–19.55......840143L...... Kuntosali miehet............................................... Pasi Sirolinna......12.1.–20.4........40

Killan koulu, peilisali
19.45–21.00.......840509...... Burleskitanssi............................................. Maarika Ingalsuo..... 20.1.–28.4........80
Sampolan palvelukeskus
17.05–18.20.......840775....... Pilates ja erkauma....................................Linda Martikainen..... 20.1.–28.4........88
18.25–19.40......840773....... Pilates jatko...............................................Linda Martikainen..... 20.1.–28.4........88
19.45–21.00.......840767....... Pilates alkeisjatko.....................................Linda Martikainen..... 20.1.–28.4........88
Svenskbacka skola, liikuntasali
18.45–19.40......840513........ Coolit tanssimuuvit..............................................Petri Ekqvist..... 20.1.–28.4........58
19.45–20.40......840927....... Kehonhuolto........................................................Petri Ekqvist..... 20.1.–28.4........58
Uimahalli, Hanna-Maria
10.15–11.10........840327L..... Kuntosali seniorit................................................. Maija Hotti...... 13.1.–21.4........30
12.00–12.55......841303L...... MS-ryhmä.........................................................Tanja Pirtamo...... 13.1.–21.4........20
13.00–13.55......841903L...... Liikuntaneuvonta -ryhmä.................................Tanja Pirtamo...... 13.1.–21.4........30
14.15–15.10........841317L....... Työtoiminta........................................................Tanja Pirtamo...... 13.1.–21.4.......... 0
Uimahalli, Joona
14.30–15.25......840763L..... Pilates alkeisjatko............................................... Arja Vakkila...... 13.1.–21.4........40
Uimahalli, monitoimiallas
10.30–11.00.......841181L....... Vesijumppa seniorit... Katariina Kuismin ja Heidi Pakarinen...... 13.1.–21.4........30
11.15–11.45.........841183L....... Vesijumppa seniorit... Katariina Kuismin ja Heidi Pakarinen...... 13.1.–21.4........30
19.30–20.15.......841157L....... Kuntovesijumppa........................................ Margit Grönroos...... 13.1.–21.4........40
Uimahalli, Toivo + Olavi
8.45−9.40...........840761L...... Pilates alkeisjatko (Huom! Olavi-sali)............... Arja Vakkila...... 13.1.–21.4........40
10.00−10.55......840325L..... Kuntosali kevennetty + sotaveter....................... Arja Vakkila...... 13.1.–21.4........30
12.00−12.55.......840305L..... Kunto mix seniorit....................................... Margit Grönroos...... 13.1.–21.4........30
13.00−13.55.......840313L...... Kuntojumppa seniorit......................................... Arja Vakkila...... 13.1.–21.4........30
14.00−14.55......841905L...... Liikuntaneuvonta -ryhmä.............................Heidi Pakarinen...... 13.1.–21.4........30
18:00–18:55......840155L...... Kuntosali naiset ja miehet.......................... Margit Grönroos....... 13.1.–21.4.......40
Ulkona
13.30–14.25......840349L..... Kahvakuula seniorit.................................... Margit Grönroos...... 13.1.–21.4........30
17.00–17.55.......840171........ Kuntotreeni ulkona....................................... Sanna Erdogan..... 20.1.–28.4........58

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Torstai

Perjantai

Budosali
€
8.45–10.15.........840715........ Lempeä hathajooga................................... Nina Vuorenpää..... 14.1.–22.4........84
10.20–11.15........840901....... Asahi........................................................... Nina Vuorenpää......14.1.–29.4........58
14.20–15.05......841511......... Vauvasirkus 4–12 kk....................Taija Kummelus-Eskelinen......14.1.–29.4........66
15.10–15.55.......841513......... Taaperosirkus 1–2 v....................Taija Kummelus-Eskelinen......14.1.–29.4........66
16.00–16.45......841515......... Minisirkus 3–6 v...........................Taija Kummelus-Eskelinen......14.1.–29.4........66

Budosali
€
10.00–10.55......840133........ Kuntojumppa................................................Miisa Pirkkanen........ 15.1.–7.5........58
11.00–11.55.......840929....... Kehonhuolto.................................................Miisa Pirkkanen........ 15.1.–7.5........58
13.00–13.55......840521....... Kuntolattarit....................................................Reija Karvonen........ 15.1.–7.5........58

Killan koulu, peilisali
18.30–19.45......840505...... Aikuisbaletti alkeisjatko................................... Viivi Virtanen........ 21.1.–6.5........80
19.50–21.05.......840507....... Aikuisbaletti jatko............................................. Viivi Virtanen........ 21.1.–6.5........80
Lukio, liikuntasali (16.–30.3. Killan koulun liikuntasalissa)
16.00–16.55......840131........ Kuntojumppa..................................................... Tiina Järvelä......14.1.–29.4........58
Sompion koulu, juhlasali.
17.00–17.55.......840501....... Afrotanssi alkeet................................................... Taija Kuula........ 21.1.–6.5........58
18.00–18.55......840191........ Teemamix........................................................... Tiina Järvelä......14.1.–29.4........58
19.00–19.55......840541....... Salsa alkeisjatko............................................Yosuel Elejarde........ 21.1.–6.5........58
20.00–20.55.....840521....... Latinomix........................................................Yosuel Elejarde........ 21.1.–6.5........58
Uimahalli, Joona
13.00–13.55......840315L...... Kuntojumppa seniorit...................................Heidi Pakarinen......14.1.–29.4........30
17.00–17.55.......840763....... Pilates alkeet...............................................Salla Akomehule......14.1.–29.4........50
18.00–18.55......840769....... Pilates alkeisjatko.......................................Salla Akomehule......14.1.–29.4........50
19.05–20.00......840725....... Joogapilates...............................................Salla Akomehule......14.1.–29.4........50
Uimahalli, monitoimiallas
10.30–11.00.......841185L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen......14.1.–29.4........30
11.15–11.45.........841187L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen......14.1.–29.4........30
18.00–18.45......841159L....... Kuntovesijumppa........................................Katariina Kuismin......14.1.–29.4........40
19.00–19.45......841161L....... Kuntovesijumppa........................................Katariina Kuismin......14.1.–29.4........40
Uimahalli, Toivo + Olavi
9.00−9.55...........840359L..... Woima kevennetty.......................................Heidi Pakarinen......14.1.–29.4........30
11.00−11.55........840365L..... Woima miehet.................................................... Arja Vakkila......14.1.–29.4........30
13.00−13.55.......840361L..... Woima kevennetty........................................... Pasi Sirolinna......14.1.–29.4........30
18.00−18.55......840157L...... Kuntosali naiset ja miehet................................ Pasi Sirolinna......14.1.–29.4........40
19.00−19.55.......840145L...... Kuntosali miehet vaativa.................................. Pasi Sirolinna......14.1.–29.4........40
Ulkona (kokoontuminen: jäähallin juoksusuora)
14.45–15.40......840367L..... Ulkojumppa seniorit.....................................Heidi Pakarinen......14.1.–29.4........30

Keravan kirjasto, 2. krs (Tanssiopisto)
17.00–17.45.......841503....... Lastentanssi 4-5 v................................................Elma Kontio........ 15.1.–7.5........70
17.45–18.30.......841505....... Lastentanssi 5-6 v................................................Elma Kontio........ 15.1.–7.5........70
Kurkelan koulu, tanssisali
17.15–18.30........840529....... Nykytanssi alkeet........................................... Pauliina Diallo........ 15.1.–7.5........80
18.35–20.05......840707....... Flowjooga....................................................... Pauliina Diallo........ 15.1.–7.5........95
PompIT
15.45–16.30......841521........ Sirkus alkeisryhmä Merileijonat 5–6 v..... Ramona Reinvall........ 15.1.–7.5........70
16.30–17.15.......841523........ Sirkus alkeisryhmä Kirput 7–12v.............. Ramona Reinvall........ 15.1.–7.5........70
17.15–18.10........841525........ Sirkus jatkoryhmä Marakatit 6–8 v.......... Ramona Reinvall........ 15.1.–7.5........ 78
18.20–19.15.......841527........ Sirkus jatkoryhmä Karhut 8–12 v.............. Ramona Reinvall........ 15.1.–7.5........ 78
19.15–20.30.......841529........ Sirkus jatkoryhmä Sirkushevoset 9–15 v..Ramona Reinvall........ 15.1.–7.5......107
Sampolan palvelukeskus
17.00–18.30.......840745....... Shindo ja yin-jooga..................................... Jonna Huttunen........ 15.1.–7.5........95
Sompion koulu, juhlasali.
16.30–17.25.......840913........ FasciaMethod® C (12x)............................... Sanna Erdogan........22.1.–7.5........50
17.30–18.25.......840531....... Paritanssi alkeet
Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi............................................ 15.1.–7.5........80
18.30–19.25......840533....... Paritanssi jatko, vakiot (7x)
Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi............................................ 15.1.–5.3........40
18.30–19.25......840535....... Paritanssi jatko, lattarit (7x)
Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi............................................12.3.–7.5........40
19.30–20.25......840537....... Paritanssi edistyneet, lattarit (7x)
Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi............................................ 15.1.–5.3........40
19.30–20.25......840539....... Paritanssi edistyneet, vakiot (7x)
Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi............................................12.3.–7.5........40
Svenskbacka skola, liikuntasali
16.30–17.45......840115........ Kahvakuula................................................... Joanna Ahonen........ 15.1.–7.5........ 78
Uimahalli, Hanna-Maria
8.45–9.40..........840351L...... Woima................................Arja Vakkila ja Heidi Pakarinen........ 15.1.–7.5........30
13.00–13.55......841305L...... Parkinsson ryhmä.............................................Tanja Pirtamo........ 15.1.–7.5........20
Uimahalli, Joona
9.00–9.45..........840903L..... Asahi.................................................................Tanja Pirtamo........ 15.1.–7.5........30
10.00–10.55......840307L..... Kuntojumppa kevennetty.................................Tanja Pirtamo........ 15.1.–7.5........30
11.00–11.55.......840929L..... Kehonhuolto ja venyttely........................... Margit Grönroos........ 15.1.–7.5........30
Uimahalli, monitoimiallas
11.30–12.00.......841319L....... Vesijumppa liikuntarajoitteisille.......................Tanja Pirtamo........ 15.1.–7.5........20
12.30–13.00......841189L....... Vesijumppa seniorit.................................... Margit Grönroos........ 15.1.–7.5........30
13.15–13.45.......841171L....... Vesijumppa kevennetty seniorit................. Margit Grönroos........ 15.1.–7.5........30
Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Uimahalli, Toivo+Olavi
7.30–8.25...........840101L...... Aamutreeni.........................Arja Vakkila ja Heidi Pakarinen........ 15.1.–7.5........30
8.45–9.40..........840353L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna........ 15.1.–7.5........30
9.45–10.40........840355L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna........ 15.1.–7.5........30
11.15–12.10.........840357L..... Woima.............................................................. Pasi Sirolinna........ 15.1.–7.5........30
12.15–13.10........840363L..... Woima kevennetty........................................... Pasi Sirolinna........ 15.1.–7.5........30

Lauantai
Kalevan koulu, liikuntasali
€
11.00–12.00.......840545....... Sambic® (13x)............................................... Taina Kanerva..... 16.1.–24.4........54

Sunnuntai
Jäähalli, kuntosali
€
15.00–15.55......840117........ Kahvakuula................................................... Sanna Erdogan........ 17.1.–2.5........58
16.00–16.55......840119........ Kahvakuula................................................... Sanna Erdogan........ 17.1.–2.5........58
Sampolan palvelukeskus
16.30–17.25.......840915....... FasciaMethod® D.......................................... Nina Taponen........ 17.1.–2.5........58
Svenskbacka skola, liikuntasali
16.30–17.25.......840515........ Coolit tanssimuuvit..............................................Petri Ekqvist........ 17.1.–2.5........58
17.30–18.25.......840933....... Syvävenyttely......................................................Petri Ekqvist........ 17.1.–2.5........58

Keravan Opiston
lyhytkurssit

Katso
liikunnan
verkkokurssit
s. 26–27.

Kurssikuvaukset s. 90–96
Keinukallion portaat
€
18.45–20.00........840193.......Ulkoliikuntaa Keinukalliolla (4x)...................Sanna Erdogan..................6.–27.4.......25
Killan koulu, peilisali
11.00–14.00.........840511.......Burleski workshop (la-su)...........................Maarika Ingalsuo....................6.–7.2.......34
12.00–14.00........840565.....Twerkshop (la)............................................ Minna Heiskanen.......................20.2....... 12
11.30–13.30.........840519.......Itämaisen tanssin viikonloppu (la-su)................. Leena Kallio............... 27.–28.3.......25
Kurkelan koulu, tanssisali
11.00–12.30.........840527......Nia - liikkumisen iloa (la, 3 krt.)..................Hanna Uusiprosi............ 13.3.–27.3.......27
11.00–13.15..........840503.....Afrotanssin tiiviskurssi (la).................................Pauliina Diallo........................13.2....... 15
Sampolan palvelukeskus
9.30–11.45...........840779......Restoratiivinen pilates (la-su).................... Linda Martikainen................ 16.–17.1.......28
12.30–14.30........840777......Pilates perusteet (la-su)............................. Linda Martikainen................ 16.–17.1.......25
9.30–12.30..........840731.......Joogaviikonloppu aloittelijoille (la-su)......... Minna Loponen................23.–24.1.......35
13.15–16.00.........840751.......Yinjooga -tutustumiskurssi (la-su).............. Linda Martikainen................23.–24.1.......30
10.00–11.15..........840135.......Kuntonyrkkeilyn alkeet (la-su)........................Minna Ojajärvi....................6.–7.2....... 12
11.30–13.15..........840917......Fasciahieronta ja venyttely (la-su).................Minna Ojajärvi....................6.–7.2.......20
10.00–16.00........840727......Joogapäivä naisille (su)....................................... Mari Vainio....................... 14.3.......30
10.00–15.00........840729......Joogapäivä miehille (la)...............................Mika Seppänen........................27.3.......25
10.00–13.45........840939......Qigong ja kiinalaiset terveysharjoitteet (su).Jonna Huttunen....................... 28.3.......20
10.00–11.00.........840723......Joogaa eteerisin öljyin (la)..............................Sanna Höhnle....................... 24.4.......10
11.05–12.35.........840749......Terapeuttinen yin jooga (la).............................Sanna Höhnle....................... 24.4.......10
9.00–16.00..........840733......Joogaretriitti (su)............................................ Minna Loponen....................... 25.4.......35
Ulkona (paikka ilm. myöh)
18.00–19.00........840109......Hölkkäkoulu (ma, 4x).........................................Tiina Järvelä.............. 12.4.–3.5....... 18
18.00–19.30........840737......Metsäjooga A (ti)................................................. Eija Laitinen....................... 18.5.......10
18.00–19.30........840739......Metsäjooga B (ti).................................................. Eija Laitinen....................... 25.5.......10
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Kurssikuvaukset
Kurssinumerot ja -paikat ks. liikuntakalenteri s. 83–89. Lisätietoa: opistopalvelut.fi/kerava

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.

Afrotanssin tiiviskurssi
13.2.

Uusi! Lauantain tiiviskurssilla laitetaan
hartiat, rintakehä, lantio ja koko keho liikkeelle. Lopuksi venytellään. Tanssitaan rennoissa vaatteissa
ja paljain jaloin. Mukaan oma jumppamatto. Et
tarvitse aiempaa kokemusta, tanssin iloon pääsee
mukaan helposti!

Aikuisbaletti (to)

Kurssilla tutustutaan klassisen baletin asentoihin ja
liikkeisiin. Tärkeintä on nauttia tanssimisesta klassisen musiikin tahtiin. Tunneilla pääset haastamaan
tasapainosi ja koordinaatiokykysi. Alkeisjatkokurssilla kerrataan opittuja perusliikkeitä ja lisätään
uusia haasteita. Jatkokurssi sopii kaikille, joille baletin perusliikkeet ovat jo tuttuja.

Asahi (to, pe)

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 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 6.–7.2.

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!

Fasciahieronta ja venyttely
6.–7.2.

Kurssilla käsitellään faskiapallolla erilaisia lihastriggerpisteitä ja käytetään palloa apuna venyttelyssä
ja lihasrentoutuksessa. Päälle rennot, lämpimät
vaatteet ja mukaan oma jumppamatto. Käytettävissä ei ole pukuhuone- tai suihkutiloja.

FasciaMethod® (ti, pe, su)

Suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä. Tunnilla yhdistyvät lihasten ja
sidekudosten liikkuvuusharjoittelu, toiminnallinen
täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla.

Flowjooga (pe)

Joogapäivä miehille 27.3.

Funktionaalinen aamutreeni (to)

Joogapäivä naisille 14.3.

Flowjooga vahvistaa ja virkistää kehoa, lisää
liikkuvuutta ja tasapainoa, sekä rauhoittaa mieltä.
Sisältää alkuhiljentymisen ja lämmittelyliikkeet, sekä
perusasanoiden ja kehon linjausten harjoittelun
hengityksen tahtiin. Lopuksi rentouttavat, pitkät venyttelyt. Mukaan joogamatto ja viltti, sekä joogatiili
jos sellaisen omistat.
Kurssilla kehitetään kokonaisvaltaisesti kehon
voimaa, hallintaa, joustavuutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja kuntoa. Tunnilla tehdään toiminnallisia,
samanaikaisesti kehoa eri tavoin kehittäviä liikkeitä
oman kehon painoa hyödyntäen.

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.

Hölkkäkoulu
12.4.–3.5. (4x)

Uusi! Tule ja ihastu hölkkään. Kurssi
sisältää sekä kävelyä että hölkkäämistä. Liikkeelle
lähdetään rauhallisesti ja maltilla. Sopii kaikille,
jotka ovat haaveilleet hölkkäävänsä vielä joskus 5
km. Kurssi toteutetaan Keinukallion urheilupuiston
ympäristössä.

Itämainen tanssi (ke)

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

Itämaisen tanssin viikonloppu
27.–28.3.

Viikonloppukurssilla keskitytään itämaisen tanssin
mehevään keskivartalotekniikkaan iloisesti irrotellen
ja fiilistellen. Koko vartalo kukoistaa ja avautuu
kohti kevättä. Avoin taso, sopii kaikille.

Uusi! Kurssilla lähestytään joogaa useasta näkökulmasta. Päivän aikana opitaan
10 liikkeen aamusarja, tehdään kehoa voimistavia
harjoitteita, opetellaan liikkuvuuden lisäämisen
periaatteita, sekä tehdään meditaatio ja loppurentoutus. Päälle joustavat vaatteet ja mukaan
joogamatto, tyyny, viltti, sekä hyvät eväät.
Päivä koostuu lempeästä kundaliinijoogasta, meditaatiosta, sekä sanan ja kuvan liikkeestä. Päivän
aikana on mahdollisuus tutustua kundaliinijoogasta kertovaan kirjallisuuteen. Kundaliinijooga on
tietoisuuden joogaa ja sopii kaikille, jotka haluavat
oppia rauhoittumaan arjen keskellä. Päälle joustavat vaatteet ja mukaan joogamatto, viltti, tyyny,
villasukat ja eväät yhteistä lounastaukoa varten.

Joogapilates

Tunnilla yhdistyvät flowjoogan asanat ja klassisen
pilateksen liikkeet sekä hengitys. Liikkeet tehdään
rauhalliseen tahtiin ja tunnin lopussa on rentoutusharjoitus. Tunti parantaa kehontuntemusta ja
syvien tukilihasten voimaa. Saat virkistyneen mutta
levollisen olon.

Joogaretriitti 24.4.

Yhden päivän retriittiin sisältyy kehoa avaava ja
virtaavaa joogaa aamupäivällä, sekä lempeää ja
palauttavaa joogaa iltapäivällä. Päivään sisältyy
myös meditaatiota ja rentoutusta. Päälle joustavat
vaatteet ja mukaan joogamatto, muistiinpanovälineet, villasukat, peitto sekä eväät.

Joogaviikonloppu aloittelijoille
23.–24.1.

Lauantaina keskitytään hengitykseen ja mielen rauhoittamiseen joogan avulla. Aurinkotervehdykseen
tutustutaan soveltuvin osin. Sunnuntaina kerrataan
edellisen päivän asentoja ja tehdään rauhallinen
joogaharjoitus. Ohjelmassa myös hengitysharjoituksia ja meditaatiota. Päälle joustava vaatetus ja
mukaan joogamatto, villasukat ja peitto.

Joogaa eteerisin öljyin
24.4.

Uusi! Kurssilla yhdistyvät eteeristen
öljyjen terapeuttiset vaikutukset ja joogan kokonaisvaltainen keho-mieli -kokemus. Päivän aikana
tehdään eteeristen öljyjen tuoksujen tukemana joogaharjoituksia, jotka tehostavat aineenvaihduntaa
ja vahvistavat energiaa. Mukaan mukavat vaatteet,
joogamatto, viltti ja vesipullo. Sopii kaikille.
Liikunta
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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.

Kehon aamuherättely (ti)

Tunti koostuu helposti omaksuttavista rauhallisista
liikkeistä sekä itsehoitomenetelmistä, joiden avulla
haetaan hengityksen ja mielen tasapainoa. Harjoituksissa on vaikutteita itämaisista lajeista kuten
asahi, qigong, jooga, ja taiji. Mukaan joogamatto.

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 venyttely/fascia
(ma, ke, 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.
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Kuntojumppa (ma–pe)

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

Kuntolattarit (pe)

Tunneilla lämmitellään, käydään läpi lattaritanssien
perusaskeleita, tehdään helppoja tanssisarjoja ja
tehdään lyhyet loppuvenyttelyt. Tanssitaan yksin.

Kuntonyrkkeilyn alkeet 6.–7.2.

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 (ma, ti, ke, to)/
Kuntosali seniorit (ke)

Ohjattuja kuntosaliryhmiä miehille, naisille ja
senioreille. Sisältävät 20 min alkulämmittelyn,
lihaskuntotreenin laitteita ja välineitä käyttäen, sekä
loppuvenytykset. Senioreiden ryhmässä ei ohjattua
jumppaa; koko tunti harjoitellaan salilaitteilla.

Kuntosali kevennetty +
sotaveteraanit (ma, ke)

Kevyttä kuntoliikuntaa, jossa alkulämmittely, laiteharjoittelu ja venyttelyt.

Kuntosali startti, aloittelijalle
(ma)

Tunnilla tutustutaan ohjatusti ja turvallisesti kuntosaliharjoitteluun. Tunti sisältää kevyen alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelun ja venyttelyt. Tule ja
aloita uusi harrastus.

Kuntotanssi (ti)

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

Kuntotreeni ulkona (ke)

Kurssilla liikutaan jäähallin ulkoiluympäristössä.
Tunnilla yhdistellään juoksu- loikka- ja lihaskuntoharjoitteita, sekä kohotetaan sykettä. Harjoituksissa
käytetään oman kehon painoa ja mahdollisuuksien
mukaan ulkovälineitä. Päälle säänmukaiset liikuntavarusteet. Kokoontuminen jäähallin pääovella.

Kuntovesijumppa (ma-to)

Metsäjooga 18.5. ja 25.5.

Joogahetki Keravan lähiympäristössä. Aloitamme
läsnäoloharjoituksella ja kävelymeditaatiolla.
Teemme rauhallisia ja yksinkertaisia, pääosin seisten tehtäviä joogaliikkeitä, joissa käytämme apuna
maaston muotoja sekä puita. Tarkempi kurssipaikka
ilmoitetaan myöhemmin. Mukaan istuinalusta ja
sään mukaiset varusteet. Säävaraus.

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

Minisirkus

Lastentanssi 4–5v ja 5–6v (pe)

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

Lastentanssi on luovaa liikettä, iloisia loruja ja
reippaita rytmejä. Monipuoliset tanssiharjoitukset
kehittävät lasten perusliikuntataitoja ja tutustuttavat
heidät tanssitekniikan alkeisiin. Yhteistyössä Keravan Tanssiopiston kanssa.

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.

Lempeä hathajooga (to)
kurssikuvaus ks. Hathajooga

Lihaskuntotreeni (ti)

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

Liikuntaneuvonta -ryhmät (ti, ke)

Ryhmiin tullaan liikuntaneuvonnan kautta. Käynnistyvät kevään aikana.

Luustojumppa (ma)

Uusi! 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.

kurssikuvaus ks. Sirkuskurssit

MS-ryhmä (ke)

Nia – liikkumisen iloa
13.–27.3. (3x)

Uusi! Somaattinen liikuntalaji, jossa
yhdistyy voima, leikkisyys ja mielenrauha. Tunnilla
tehdään yksinkertainen koreografia, jonka kanssa
vuorottelee vapaa liike. Tunti sisältää monipuolista,
rentoa ja koko kehoa vahvistavaa liikettä. Sopii
kaikille.

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.

Nykytanssi alkeet (pe)

Monipuolinen tanssitunti, jossa yhdistyvät erilaiset
tyylit ja -tekniikat. Tutustumme myös jazztanssiin.
Tunti sisältää keskilattiaharjoitteita, liikkuvan osuuden ja koreografisia sarjoja. Harjoittelemme mm.
kehon monipuolista käyttöä ja koordinaatiota. Tule
kokemaan tanssin iloa!
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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. Tunneilla on kaksi opettajaa.

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
kaksi opettajaa.

Parkinsson-ryhmä (pe)

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

Pilates (ma, ti, ke, to)

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 ja vatsalihasten erkauma
(ke)

Restoratiivinen pilates
16.–17.1.

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

Päiväjooga (ti)

Päiväjooga lisää kehon liikkuvuutta ja poistaa
jännitystiloja. Tunnilla tehdään helppoja flowjooga-harjoituksia ja rentoudutaan pitkäkestoisten
venyttelyjen avulla. Sopii erityisesti alaselkävaivoista ja niska-hartiaseudun jäykkyydestä kärsiville.

Qigong ja kiinalaiset
tervesyharjoitteet 28.3.

Lyhyt opastus kiinalaisen lääketieteen ja qigongin
maailmaan. Kurssilla tehdään harjoituksia, joissa
edistetään kokonaisvaltaista hyvinvointia mielen,
hengityksen ja asennon avulla, sekä tarkastellaan
kiinalaisen terveysliikunnan perustana olevia
käsitteitä ja teoriaa. Mukaan jumppamatto ja
muistiinpanovälineet.

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.

Rauhallinen tunti, jossa keskitytään kehon pystyasennon hahmottamiseen sekä siihen tarvittavan
tuen aktivoimiseen. Huomio on tukilihaksissa ja
suorien vatsalihasten erkauman kuntoutuksessa,
erityisesti lantionpohjan sekä syvien ja vinojen vatsalihasten voimistamisessa. Mukaan oma matto.

Salsa alkeisjatko (to)

Pilates perusteet 16.–17.1.

Sambic® (la)

Tutustu pilateksen perusteisiin! Pilates on kehonhallintamenetelmä, jolla vahvistetaan keskivartalon
syviä tukilihaksia, kehitetään hengitystekniikkaa ja
harjoitellaan ergonomista kehonkäyttöä. Mukaan
oma matto. Sopii kaikille.
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Salsa on vauhdikas, iloinen tanssi, joka kuubalaisperäisistä tansseista tunnetuin. Kurssilla opetellaan
rytmiä, vartalonkäyttöä, askelkuvioita, ja tehdään
koreografista sarjaa. Kurssin alussa kerrataan
salsan perusteet.
Sambic® on vauhdikasta tanssiliikuntaa brasilialaisten rytmien tahdissa. Sambic pistää selän, hartiaseudun, rintaragan ja lantion liikkeelle! Tunnilla
on selkeät askelkuviot. Aikaisempaa kokemusta ei
tarvita.

Shindo ja yin -jooga (pe)

Shindo ja yin-jooga pohjautuvat itämaiseen
meridiaanioppiin ja joogaan. Liikkeet vaikuttavat
selkään, lantion seutuun, käsiin ja jalkoihin. Harjoittelu vähentää mm. stressiä ja unettomuutta, sekä
parantaa mielen ja kehon tasapainoa. Mukaan
joogamatto ja viltti, sekä joogablokki jos sellaisen
omistat.

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.

Sisu (ti)

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.

Taaperosirkus

kurssikuvaus ks. Sirkuskurssit

Tanssia & jumppaa (ti)

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

Teemamix (ti, to)

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

Tehoseniorit (ti)

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

Terapeuttinen yin jooga
24.4.

Uusi! luustoKurssilla yhdistyvät rentouttavat yinjooga-asanat ja ohjaajan lempeä kosketus.
Hyvän olon viimeistelee tunnin lopuksi tehtävä
Jooga Nidra -syvärentoutusmeditaatio. Mukaan
rennot vaatteet, joogamatto ja viltti.

Tuolijumppa liikuntarajoitteisille
(ma)

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

Twerkkaus ja reggaeton (ma)

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.

Liikunta
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Twerkshop 20.2.

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.

Työtoiminta (ke)

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.

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

Vesijumppa seniorit (ma−pe)

Ulkojumppa seniorit (to)

Vinyasa jooga (ti)

Ulkoharjoittelu, joka sisältää alkulämmittelyn,
lihaskuntoharjoittelun ja loppuvenyttelyn. Kokoontuminen jäähallin juoksusuoralla. Huonolla säällä
harjoitellaan jäähallin juoksusuoralla, muutoin aina
ulkona.

Ulkoliikuntaa Keinukalliolla (4x)

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

Vauvasirkus

kurssikuvaus ks. Sirkuskurssit

Reipasta vesijumppaa ikivihreitten/uusien
sävelteen tahtiin. Kauden aikana käytämme monipuolisesti eri vesiliikuntavälineitä. Mukaan oma
vesijuoksuvyö/kengät.
Dynaamista ja vapaasti virtaavaa joogaa, joka
pitää sisällään vaikutteita joogan eri tyylisuunnista.
Jooga-asennot (asanat) yhdistetään hengityksen
tahdissa virtaavaksi kokonaisuudeksi. Tunti sisältää
alkukeskittymisen ja -lämmittelyn, aurinkotervehdyssarjat, seisoma- ja lattia-asanat sekä loppurentoutuksen.

Woima / Woima kevennetty
(ma–pe)

Senioreille tarkoitettua lihasvoiman kehittämistä ja
ylläpitämistä tukevaa voimaharjoittelua. Sisältää
ohjatun alkulämmittelyn, voimaharjoittelun laitteissa
ja loppuvenyttelyn.

Vesijumppa hydrohex (ma)

Yin-jooga (ma)

Vesijumppa kevennetty seniorit
(pe)

Yin-jooga -tutustumiskurssi
23.–24.1.

Kertamaksullista vesijumppaa ilman ohjaajaa. Saat
jumppaohjeet Hydrohex-näytöltä ja uinninvalvoja
laittaa musiikin päälle. Jumppaamaan mahtuu
ensimmäiset 20 paikallaolijaa. Mukaan oma vesijuoksuvyö/kengät.

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

Muistiinpanoja

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.

Yinjooga on hidasta ja kehomieltä rauhoittavaa, jossa lihasten sijaan keskitytään hoitamaan
lihaskalvoja. Yin-jooga -harjoituksilla tuetaan energiakanavien eli meridiaanien hyvinvointia, sekä
haetaan tilaa lantion ja selän alueille. Mukaan
oma matto sekä kaksi huopaa ja/tai pyyhettä.
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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
kerava.verkkokirjasto.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

