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PÄÄKIRJOITUS
Keravan Opisto sivistyskunnan sydämeksi
Keravan Opiston 69. toimintavuosi on ollut hyvin tapahtumarikas vuosi. Opisto on tarjonnut laajan kattauksen eri aihepiiriin liittyen. Asiakkailta olemme saaneet kokonaisuudesta
palautetta keskiarvolla 4.2 asteikolla 0-5. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat olleet opettajien ammattitaitoon. Toimintavuoden aikana Suomi täytti 100 vuotta, joten sen kunniaksi
oli tarjolla useita Suomi 100 luentoja ja tapahtumia. Järjestimme syksyllä yhdessä Keravan
Seurakunnan kanssa ”Lutherin syytä-kaikki! –luentosarjan reformaatiosta.
Opistolla on jo aiemmin toteutettu useita kansainvälisiä hankkeita, joiden koordinaattorina Keravan Opisto on toiminut. Kuluvana vuona saimme päätökseen Telle –Teaching and
Learning for Life in Europe 2015 – 2017 (Erasmus +). Aitojen opettajavaihtojen ja ammattiosaamisen jakaminen tuotti erinomaisen mahdollisuuden kokeilla ja opetella uutta. Näin
syntyi uusia kurssi-ideoi ta, joita toteutettiin käytännössä jo kuluneen vuoden aikana.
Päättyneen hankkeen toteutus on ollut edistyksellistä koko Suomeakin ajatellen kansalaisopistojen keskuudessa.
Suomalaiset kunnat ovat muutosten edessä. Kansalaisopiston rooli tulevaisuuden sivistyskunnassa on tärkeä. Professori Mannisen (2015) esitutkimuksen mukaan valtaosa
kansalaisopisto-opiskelijoista kertoo olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja kiinnittävänsä
enemmän huomiota terveyteensä kansalaisopisto-opiskelun myötä. Vaikutukset ulottuvat
myös työhön ja perhe-elämään. Kansalaisopistossa opiskelevat kokevat jaksavansa työssään
paremmin ja tukevansa lastensa opiskelua
aiempaa enemmän.
Keravan Opisto täyttää ensi vuonna 70 vuotta.
Haluamme palvella asiakkaitamme jatkossakin
vireänä ja helposti saavutettavana toimijana
Keravalla. Lämmin kiitos asiantuntevalle henkilöstölle ja erityisesti te asiakkaat tervetuloa jatkossakin kanssamme saamaan uusia oivalluksia
ja oppia Keravan Opistossa!
Mia Talikka
vs. rehtori
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Kurssilaiset ja toiminta 2008-2017

TOIMINTAVUOSI 2017

2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kurssilaiset 6056 6759 8212 8553 10026 12088 13750 13550 13452 13179

Toiminta tilastoina
Tunnit

9154 9407 9375 9777 10921 10924 10557 11069 10994 11335

Kurssit

429

Toteuma kurssilajeittain 2017
Kurssilaji

Kurssit

Kurssilaiset

Tunnit

Opiston kurssi

577

9494

10138

Yleisluennot

66

2128

238

Kudonta-asema

11

187

411

Henkilöstökoulutus

45

837

167

Projektirahoituksella
toimivat

15

321

192

Myyntipalvelukurssi

9

73

49

Taiteen perusopetus

8

139

140

731

13179

11335

Yhteensä

442

458

494

519

611

619

674

696

731

Kymmenen viimeisen vuoden aikana kurssilaisten määrä on yli kaksinkertaistunut,
tuntien määrä on kasvanut 23% ja kurssien määrän kasvu on ollut 70%.

Henkilöstö
Vuonna 2017 Keravan Opistossa työskenteli 9 henkilöä, joista 5 toimi kokoaikaisesti ja
4 osa-aikaisesti opiston palkkalistoilla. Lisäksi opistossa toimi noin 200 tuntiopettajaa,
kouluttajaa ja luennoitsijaa. Toimiston monipuolisissa hallinto-, talous- ja asiakaspalvelutehtävissä avustivat vuoden aikana 5 Keudan opiskelijaa.

Opetustilat
Vuoteen 2016 verrattuna sekä kurssien että kurssituntien määrä kasvoi. Kurssien
määrä kasvoi 5 % ja pidettyjen tuntimäärien kasvu oli 3%. Kurssilajeista yleisluentojen määrä kasvoi 25% ja henkilöstökoulutusten määrä kaksinkertaistui verrattuna
edelliseen vuoteen.

Kursseja ja luentoja järjestettiin noin 25 eri toimipisteessä eri puolilla Keravaa. Suurin
osa opiston kursseista järjestetään Keravan lukion ja aikuislukion luokka- ja liikuntatiloissa. Myös Sampolan palvelukeskuksen monitoimitiloissa toteutettiin runsaasti
kursseja ja luentoja. Opisto on investointirahalla kalustanut uutta puutyöluokkaa
Kurkelan kouluun.
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Laadun arviointi
Opiston toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti monin eri keinoin; vuosittainen
asiakastyytyväisyyskysely, kuukausittaiset erilliset kurssipalautteet ja päivittäinen
itsearviointi.
Vuoden 2017 toiminnasta lähetettiin asiakastyytyväisyyskysely noin 4300:lle asiakkaalle sähköpostitse. Vastaajien määrä oli 751. Osallistujien kesken arvottiin tulevan
70-vuotislukukauden kunniaksi 70 euron suuruinen lahjakortti.

Määrällisen palautteen lisäksi Opisto sai palautetta liittyen opiston yleisiin hallintoasioihin: ilmoittautuminen, asiakaspalvelu ja viestintä. Suurin osa palautteesta
oli positiivista mutta kehitysehdotuksia oli esimerkiksi liittyen kurssien maksuihin,
kurssi-ilmoittautumisiin ja opinto-ohjelman luettavuuteen.
Jokainen ainealue sai myös runsaasti palautetta omasta toiminnastaan avoimien
vastauksien muodossa. Palaute oli positiivista ja mukaan mahtui paljon uusia kehitysehdotuksia. Nämä palautteet on käyty läpi vastuuopettajien taholla ja tehty suunnitelma niiden parantamiseksi.

Asiakastyytyväisyyskysely koostui sekä laadullisesta että määrällisestä datasta. Yleisarvosana oli viimevuotiseen tapaan 4,2. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat opettajien
ammattitaitoon, kurssien laatuun ja kurssitarjonnan monipuolisuuteen.

Talous
Vuonna 2017 opiston toimintakulut olivat 1 262 371 euroa. Opiston toiminta tuotot
olivat 597 415 euroa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn yleiskysymysten tulokset vuosilta 2014-2017
Asteikko 1-5 (1=välttävä, 2= kohtalainen, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä)

2014

2015

2016

2017

4

4,1

4,2

4,2

Kurssitarjonnan monipuolisuus

3,9

4,1

4,2

4,2

Opetustilat

3,7

3,8

3,8

3,8

4

4,1

4,1

4,1

3,9

4,1

4,1

4,2

Opettajien ammattitaito

4,3

4,3

Kurssien laatu

4,1

4,2

Tiedotus

3,9

4,0

Yhteispalvelupisteessä
ilmoittautuminen ja maksaminen

3,7

4,1

Yleisarvosana

Kurssien hinta-laatusuhde
Asiakaspalvelu

”ERINOMAISIA OPETTAJIA JA TODELLA
KIVAA TOIMINTAA. KIITOS INNOSTAVALLE
JA INNOSTUNEELLE OPISTOLLE. OLEN
TOSI YLPEÄ JA ILOINEN TÄSTÄ
MAHDOLLISUUDESTA.”
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Tiedotus
Vuoden 2017 kurssit, luennot ja
tapahtumat julkaistiin joulukuussa
2016 ja elokuussa 2017 painetussa vapaa-aikapalveluiden kausiohjelmassa.
Opinto-ohjelma sisälsi opiston kurssien lisäksi Keravan kaupungin liikuntapalveluiden kausiohjelman. Samojen
kansien sisältä löytyivät myös muiden
vapaa-aikapalveluiden sekä lukion ja
aikuislukion tarjontaa.
Opiston toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti myös paikallislehdissä, Opiston
ja Keravan kaupungin nettisivuilla,
infotelevisioissa ja ilmoitustauluilla.
Sosiaalisessa mediassa Opisto toimi
aktiivisesti Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Facebookissa ylitettiin 1000 sivutykkääjän raja. Vuoden
2017 aikana perustettiin Opistolle
myös oma YouTube-kanava.
Uutena markkinointimenetelmänä
aloitettiin Mailchimp-kuukausikirjeen
sähköpostilähetys noin 4300:lle opiston asiakkaalle. Kuukausikirjeitä lähetettiin vuoden aikana 10 kappaletta.
Sen lisäksi otettiin käyttöön viimeisten
kurssipaikkojen myyntiin uusi prosessi
nimeltä äkkilähtö. Viimeiset kurssipaikat myydään äkkilähtö-periaatteella
Keravan kaupungin henkilökunnalle
ja tuntiopettajille puoleen hintaan.
Äkkilähtösähköposteja lähettiin kohderyhmille kaksi kertaa kuukaudessa
opetuskuukausien aikana.
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KEHITTÄMISHANKKEET

Telle- Teaching and Learning for Life in Europe 2015-2017
Viimeisenä hankevuonna Telle- hankkeessa oli vielä opettajavaihtoviikko ja kaksi
kansainvälistä tapahtumaa. Helmikuussa kädentaitojen opettajat Aune Soppela ja
Marjo Vainio opettivat Saksassa viikon kierrätyskäsitöitä Volkhochschule Kreisissa
Oscherslebenissä. Toukokuussa Islannin isännöimä tapahtuma fokusoi lähinnä taiteeseen. Suomen kesäkuun loppuseminaari keskittyi monipuolisuuteen aikuisopistojen
tarjonnassa. Vieraat osallistuivat mm. kirkkovenesoutuun, kielikahviloihin, kudontaan, aurinkovärjäykseen ja sepänpajassa takomiseen. Hanke päättyi elokuussa 2017
hyvin tuloksin.

Kerava kodiksi 2017
Kerava Kodiksi -hankkeessa maahanmuuttajanaisia kotoutetaan liikunnan avulla.
Vuonna 2016 menestyksekkäästi aloitettu hanke jatkui myös vuonna 2017. Toimintaan osallistui maahanmuuttajanaisia eri kulttuureista vuoden aikana yli 20. Säännöllinen toiminta muodostui kevään ja syksyn aikana järjestetyistä viikottaisista kokoontumisista ohjaajan johdolla. Ryhmässä liikuttiin ”matalan kynnyksen periaatteella”.
Kauden aikana käytiin lisäksi luistelemassa, uimassa ja liikkumassa ulkona.
Jokaviikkoisille kokoontumiskerroille oli järjestetty lastenhoito. Lastenhoito oli ohjattua, toiminnallista yhdessä tekemistä eri kulttuurien kesken. Suurin osa naisista
ei olisi päässyt mukaan liikkumaan, ellei lapsia olisi voinut ottaa mukaan. Hankkeen
avulla on onnistuttu luomaan maahanmuuttajanaisten keskuuteen sosiaalista verkostoa myös lasten toiminnan kautta. Ohjatussa toiminnassa oli mukana keskimäärin 15
lasta.

Nuorten Opisto 2017
Vuonna 2016 keväällä käynnistetyn Kursseja nuorilta nuorille -hankkeen kautta syntynyt Nuorten Opisto jatkoi aktiivista toimintaansa. Syksyllä 2017 Nuorten Opistolla
oli omat sivut Keravan Opiston opinto-ohjelmassa ja nuorten kurssit tulivat pysyväksi osaksi Opiston toimintaa.
Keväällä 2017 järjestettiin iso Long Board -tapahtuma, mikä keräsi Paasikiven aukiolle illan aikana lähes 50 innokasta lautailijaa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä East Coast Rollersien kanssa. Keravan tanssiopiston kanssa tarjottiin yhteistyössä
tanssikursseja ja Hiihtokoulu Talman kanssa suunniteltiin lumilautakurssia.
Syksyllä 2017 kurssitarjonnassa painottui graffitikurssit, joissa oli yhteensä 18
osallistujaa. Kahdessa graffiti pop-up pajassa kävi yhteensä 50 kokeilijaa. Waacking
-tanssissa kävi säännöllisesti kolme nuorta ja keilailuun osallistui viisi. Nuorten
Opiston Hip Hop -kurssi sulautui muuhun Opiston toimintaan.

Nuoret opistotoimintaa rakentamassa -hanke
Nuoret opistotoimintaa rakentamassa -hanke on Lake 17-hanke (Opetushallituksen
vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset). Yhteistyökumppaneita ovat
Keravan nuorisopalvelut, Keravan sosiaalipalvelut, Keravan kasvatus- ja opetustoimi,
Taidemuseo Sinkka ja Keuda.
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Hankkeen taustalla on kaupungin strateginen tavoite nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja opiston kehittämisohjelman mukainen tavoite tavoittaa nuoret opiston yhtenä kohderyhmänä. Tavoitteena on saada nuoret itse suunnittelemaan opistotoimintaa ja ottaa nuorten ideat käyttöön toiminnan sisältöjen suunnittelussa sekä tuottaa
osallisuuden, onnistumisen ja taiteen tekemisen kokemuksia syrjäytymisvaarassa
oleville nuorille (Graffitiakatemia ja Taidetehdas).

Muut yhteistyökumppanit ovat Vanajaveden opisto ja Salon kansalaisopisto.
Hankeen tavoitteet ovat kehittää ja lanseerata yhteistä OpistoAkatemia -nimeä kantava yhteistyömalli hankkeessa mukana olevien kansalaisopistojen verkko-opetukseen
- mukaan lukien verkkotoiminta, uusien verkkokurssien tuottaminen ja olemassa
olevien opetuskokonaisuuksien verkkopohjainen yhteiskäyttöön jakaminen ja opetushenkilöstön parantunut verkkopedagoginen osaaminen.

Graffiti- ja kaupunkikulttuuria tehtiin tunnetuksi Jouni Väänäsen Purkurakennukset
taiteen ja kulttuurin pelikenttänä -luennolla 13.9. Sinkassa ja osallistumalla graffitityöpajoin Duuni ja kipinä -messuille 5.9. Keravan lukio ja aikuislukiolla ja Kaikkien
Kerava -tapahtumaan 28.10. Kurkelan koululla. Viestinnässä käytettiin uusia sosiaalisen median sovelluksia ja Nupi-hahmoa. Hanketoimintaa integroitiin osaksi Nuorten
Opiston toimintaa.

Verkoston yhteistyönä toteutettiin Tarmo Toikkasen Tekijänoikeudet kansalaisopiston opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa -verkkokoulutus sekä Jouko Jokisen
Pedanet-webinaari ja -lähikoulutukset Auranlaakson kansalaisopistossa ja Keravan
Opistossa.

Monikulttuurisuus, yhteisöllisyys ja verkkotaidot
Osana Lake 16 hanketta järjestettiin useita eri koulutuksia ja tapahtumia. Syksyn
2017 kielikahvila keräsi maahanmuuttajia ja kantasuomalaisia yhteensä noin 150.
Kättentaitojen osalta Sopimuskodilla Aini Julkunen teetätti Suomi 100 hengessä yhteisöllisen seinävaatteen, johon osallistuivat sekä asiakkaat että henkilökunta omalla
panoksellaan. Tekijöitä oli yhteensä yli 40 ja taideteos sijoitettiin Sopimuskodin
ruokalan seinälle kaikkien ihailtavaksi. Maahanmuuttajataustaisille naisille järjestettiin myös jouluinen käsityöpaja. Tuntiopettajat saivat mahdollisuuden myös oppia
muutamia uusia viestinnällisiä taitoja Leena Helmisen vetämässä Canva-työpajassa ja
Instagram-koulutuksessa.

Onnellinen Kerava 2015-2017
Onnellinen Kerava-hanke loppui vuonna 2017. Isona konkreettisena tuloksena
rakennettiin uusi www-sivusto nimeltä Yhteisönetti ( http://yhteisonetti.kuuma.fi/) .
Yhteisönetin kautta pääsee tutustumaan Keravan ja lähialueen yhteisöjen toimintaan
sekä mainostamaan oman yhteisön olemassaoloa.

Kohti kansalaisopistojen yhteistä OpistoAkatemiaa -hanke
Kohti kansalaisopistojen yhteistä OpistoAkatemiaa -hanke on Lake 17 -hanke (Opetushallituksen vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset). Hankkeen hakija ja
vastuullinen toimija on Loimaan työväenopisto (Loimaan kaupunki). Hankeverkoston
muodostavat Loimaan työväenopisto, Keravan Opisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.
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LUENNOT, KERAVAN AKATEMIA,
YHTEISKUNTA JA HYVINVOINTI

2017 olivat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kurssit. Uutuuskursseina tarjottiin
muun muassa maksuton mielenterveyden ensiapu –kurssi sekä lasten tiedekerho.
Avoimen yliopiston psykologian perusopinnot käynnistyivät onnistuneesti syksyllä
2017 Järvenpään opiston kanssa yhteistyönä. Opinnot jatkuvat kevääseen 2018 asti.

Leena Helminen, suunnittelija-koordinaattori (1.10.-31.12)
Sanna Iranta, suunnittelija-koordinaattori (30.9 asti)
Mari Raatikainen, opintovapaalla
Aine

kurssit

tunnit

kurssilaiset

Luennot

48

124

1937

Historia, yhteiskunta ja talous

12

221

217

Psykologia ja kasvatus

29

257

370

Terveys ja hyvinvointi

30

284

501

Yhteensä

119

886

3025

Suosituimpia olivat luennot reformaatiosta
Vuonna 2017 järjestettiin ennätysmäärä luentoja. Luentojen aiheet olivat ajankohtaisia ja monipuolisia esim. Terveys, kasvatus, harrastukset ja kulttuuri. Niitä pidettiin
monissa eri paikoissa. Suosituimpia kävijämääriltään olivat Keravan seurakunnan
kanssa yhteistyössä järjestetty 4 luennon sarja reformaation 500-vuotiskauden kunniaksi. Suosiota sai myös Suomi 100 aiheiset luennot.

Hyvinvointikurssit kiinnostivat eniten
Opiston opetuskiintiön puitteissa järjestetään vaihtelevasti yhteiskunnan, historian,
filosofian, viestinnän, kasvatuksen ja hyvinvoinnin kursseja. Suosituimpia kursseja
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KIELET
Mari Heikkinen, kielten suunnittelijaopettaja
Aine
Kielet

Kurssit

Tunnit

Kurssilaiset

114

2457

1648

Suomi100 Kielikahvilat
Syyslukukaudella järjestettiin viiden Kielikahvilan sarja, joissa kävi joka kerta noin
30 innokasta kielten puhujaa. Mukana oli sekä äidinkielisiä että kielten oppijoita.
Kielikahviloissa juteltiin eri kielten pöydissä vapaamuotoisesti kahvikupin äärellä.
Kielikahviloihin löysivät tiensä opiston opiskelijoiden lisäksi monet muut innokkaat
kielten harrastajat. Jokaisessa kahvilassa oli mukana myös opiston kieltenopettajia.
Kielikahvilat toteutettiin osana opiston laatu- ja kehittämishanketta sekä Keravan
Suomi 100-hanketta. Myös Erasmus+ Telle-projektin puitteissa järjestettiin Kielikahvila kesäkuussa. Kaikille avoimeen kielikahvilaan osallistui kansainvälisten vieraiden
lisäksi noin 30 kuntalaista.

Pitkien kurssien suosio jatkui
Opiston kurssitarjonnassa pitkien koko lukukauden kestävien kielikurssien suosio pysyi vakaana. Kestosuosikkeina jatkoivat englanti, espanja ja italia, mutta innostuneita
opiskelijoita oli paljon myös venäjän, saksan, suomen, ranskan, viron, ruotsin, korean,
heprean, kreikan ja turkin kursseilla. Eniten opiskelijoita vetävät kielten alkeiskurssit,
mutta myös monet keskustelukurssit olivat suosittuja.
Päiväopetuksen tarpeisiin valmistui lukion 3. kerrokseen luokka, johon pääsivät siirtymään aiemmin lukion kellarikerroksessa järjestetyt kurssit. Lapsille oli saksan kerho
ja nuorille korean kursseja. Suomi100-teemalla järjestettiin myös Saksaa kääntämällä

-kurssi, jolla käytettiin perinteistä kielenoppimismetodia kääntämistä. Maahanmuuttajille järjestettiin suomi toisena kielenä kursseja, mutta heitä osallistui myös monille
muille opiston kielikursseille.

Tanssien espanjaa ja rivitanssia englanniksi
Kielten oppimista ja tanssia yhdistettiin Tanssien espanjaa ja Rivitanssia englanniksi
-kursseilla. Näillä suosituilla eri ainealueita yhdistävillä kursseilla kielenoppiminen ja
tanssi nivoutuivat luovalla tavalla yhteen. Verkkokursseilla pääsi opiskelemaan espanjaa ja englantia sekä lyhytkurssilla matkailuitaliaa. Sopimuskodissa jatkui suosittu
englannin keskustelukurssi. Vuoden aikana järjestettiin myös kielten opiskeluun ja
matkailuun liittyviä luentoja.

Opintomatkat Torquayhin ja Madridiin
Toukokuussa toteutui kaksi viikon mittaista opintomatkaa. Englannin opiskelijat suuntasivat Agatha Christien kotikaupunkiin Torquayhin ja espanjan opiskelijat Madridiin.
Molemmilla matkoilla opiskeltiin paikallisessa kielikoulussa kansainvälisissä ryhmissä.
Matkoihin kuului kielen opiskelun lisäksi kulttuuriin ja nähtävyyksiin tutustumista.
Torquayssa kierrettiin Agatha Christien elämään liittyvillä paikoilla ja käytiin Eden
Projectissa Cornwallissa. Madridissa keskityttiin museoihin ja kaupunkielämän
tarkkailuun. Matkoilla mukana olleet saivat uutta rohkeutta puhua vierasta kieltä ja
isäntäperheissä majoittuneet pääsivät myös näkemään aitoa paikallista arkielämää.
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TIETOTEKNIIKKA

Aine

Kurssit

Tunnit

Kurssilaiset

Tietoteknikka

15

86

203

Tietotekniikka
Tietotekniikassa lähestyttiin tietotekniikkaa käytännönläheisesti ja aloitettiin älypuhelinten koulutus sekä Android että iPhone käyttöjärjestelmille. Opetettiin myös sosiaalisen median käyttöä työnhaun apuna sekä Linkedin sovelluksen käyttöä työnhaussa.
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Kuvataiteet

TAIDEAINEET
Teija Leppänen, päätoiminen taideopettaja ja apulaisrehtori
Aine

Kurssit

Tunnit

Kurssilaiset

Musiikki

33

877

520

Kuvataiteet ja muotoilu

47

1133

646

Esittävä taide ja kirjallisuus

9

116

104

Yhteensä

89

2126

1270

Taiteen perusopetus

Aikuisten taiteen perusopetus

Suomi 100 vuotta -juhlavuosi näkyi taitealueen opetuksessa. Kuvataidealueen tuntisuunnitelmiin sisällytettiin Suomen taiteen historiaan ja taiteilijoihin liittyviä aiheita. Osassa kursseja opiskelijat käyttivät vanhoja taideteollisuuden malleja töissään.
Syksyllä FM Eija Olsson luennoi kahtena iltana aiheesta De drogo till Paris – He lähtivät
Pariisiin ja Suomalaisia naistaiteilijoita itsenäisyyden alkuvuosikymmenellä.
Syyskuun alussa toteutettiin Taidevaellus Rantatiellä -yhteisötaidetapahtuma. Ohjaajia
olivat sanataideohjaaja Anne Tarsalainen ja päätoiminen taideopettaja Teija Leppänen.
Vaellusretkellä tutustuttiin kirjallisuuden ja kuvataiteen merkkihenkilöihin, maalattiin sekä kirjoitettiin ja lausuttiin runoja. Kansainvälisen Telle-hankkeen taidetyöpajat
Islannissa ja Suomessa toimivat innoittajina yhteisötaidetapahtuman suunnittelussa ja
järjestelyssä.
Sampolan palvelukeskuksessa oli kaksi kuvataidenäyttelyä. Kevään Taidemyynti- ja oppilastöiden näyttely pidettiin 22.-23. huhtikuuta ja Sampolan taidemyyntinäyttely 2.-3.
joulukuuta. Teoksiaan oli myymässä 36 taiteen tekijää. Näyttelyihin tutustui yhteensä
lähes 350 kävijää. Esillä olevista myyntiartikkeleista myytiin keskimäärin 30 %:a.
Taidenäyttely Visitossa terveyskeskuksessa oli kaksi uutta näyttelyä. Siveltimenvetoja-näyttely 7.4.-28.9.2017 esitteli opiston akvarellimaalausryhmien opiskelijoiden
töitä ja Muotokuva-näyttely 2.10.2017-15.3.2018 esitteli opiston maalauksen päivä- ja
iltaryhmän opiskelijoiden maalaamia muotokuvia.

Aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijat toteuttivat Paljastuksia-performanssin
Keravan päivänä 18.6. osana kolmannen vuoden Tila, ympäristö ja performanssi
-opintokokonaisuutta. Opettajana ja ohjaajana toimi esitystaiteilija Juha Valkeapää.

Taidetehdas-hanke
Opisto sai Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetuksen saatavuuden
parantamiseen tarkoitetun valtion erityisavustuksen syksylle 2016 ja vuodelle 2017.
Keravan Opiston Taidetehdas oli osa Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen
Keravan taidetivoli -hanketta.
Valtionavustuksen turvin toteutettiin taidetehdastoimintaa mediakasvatuksen, sanataiteen ja kierrätyskädentaitojen keinoin Sompion koululla keväällä ja nuorisotyöpaja
Jengan tiloissa syksyllä.
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Kirjallisuus

Alkuvuodesta järjestettiin kaikille keravalaisille avoin Suomi 100 vuotta -kirjoituskilpailu, jonka aiheena oli Maa, jossa elän. Kirjoitus saattoi olla pieni tarina tai runo.
Kirjoituskilpailuun osallistui 19 kirjoittajaa. Esiraati valitsi viisi parasta tekstiä, joista
kirjailija Tiina Raevaara valitsi voittajan sekä 2. ja 3. sijalle tulevat. Palkitut olivat voittaja Anne Aho Maa, jossa elän-tekstillään, toiseksi tullut Jaana Mäkelä runollaan ja
kolmanneksi tullut Pirja Peltomäki Pummi ja Pegasos -novellillaan. Voittajatekstit ovat
luettavissa opiston kotisivujen blogissa.

Musiikki

Musiikin alueen merkkitapahtuma oli Viikkoa vaille 100 vuotta -musiikki-ilta, joka
järjestettiin 29.11. Keravan lukion ruokalassa. Tapahtuma kokosi opiston kuorot ja
soitonopetuksen ryhmät opettajineen yhteiseen konserttiin esiintymään ja tanssittamaan yleisöä. Mukana olivat Naiskuoro Aiolis, Virvatulet, Kerava Singers, Lapilan
linnut -mieslauluryhmä, huuliharppuorkesteri ja Kellariorkesteri. Muusikko Lotta
Pettinen koordinoi musiikillisen sisällön yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Tilaisuudessa Lotta Pettinen kantaesitti säveltämänsä ja sovittamansa kappaleen Jaana
Mäkelän runoon, jolla tämä osallistui opiston kirjoituskilpailuun. Illan juonsi MuM
Sirkka Kosonen.
Muita ryhmien esiintymiä olivat mm. huuliharppuorkesterin esiintyminen Kaustisten
kansanmusiikkijuhlilla 12.-14.7. ja Kellariorkesterin esiintyminen 5.12. Sopuskassa
Saviolla. Yksinlaulukurssi A:n opiskelijat esiintyivät opettajansa johdolla 23.4. ja
10.12. Lottamuseolla Tuusulassa. Kerava Singers järjesti 26.4. musikaalikonsertin
Kulje valoon Sompion koululla yhdessä soitinyhtye Intuitrion kanssa. Suomalaisuuden
päivänä 12.5. Kerava Singers esiintyi Keravan Karjala-kuoron ja The Larks -kvartetin
kanssa Talkoorenkaan Sinisessä salissa. Toukokuun 26.-28. päivinä Kerava Singers teki
esiintymismatkan Viron Keilaan. Joulukuun 16. päivänä Kerava Singers lauloi joululauluja kaupungin järjestämässä Talven taikamaa -tapahtumassa. Naiskuoro Aiolis
esiintyi 23.4. Kamun Kapakassa Keravalla, oli mukana 12.-14.5. Sulasolin Laulu- ja
soittojuhlissa ja piti syykonsertin 28.10. Kivipuiston palvelutalossa Järvenpäässä.
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tutustuimme tehden kolttasaamelaisten käsitöihin Matleena Fofonoffin opastuksella.
Norjan puolella pyörähdimme Pykeijan kautta Varanginvuonolle, jossa vierailimme kalotin alueen saamelaisten yhteisillä käsityömarkkinoilla Vuonnamarkanatilla. Perinteisen kulttuurin rinnalla kokeilimme tulomatkalla yöpymistä trendikkäissä lasi-igluissa,
jossa vielä satuimme näkemäänkin revontulet. Matkakertomukset ja linkit edellisiin
matkakertomuksiin ovat nähtävillä blogissa opiston sivuilla.

KÄDENTAIDOT
Aune Soppela, taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aine

Kurssit

Tunnit

Kurssilaiset

Kädentaidot

117

1985

1604

Kotitalous

27

229

387

Yhteensä

144

2214

1991

Kädentaitojen kansainvälistä, kansallista ja paikallista
koulutusta

Veimme opistostamme kierrätysaiheisen käsityönäyttelyn islantilaiseen ystävyyskaupunkimme Reykjanaesbaeriin. Tekstiilitaiteilija Kaija Huhtisen näyttely ’Kunniaksi
Suomen – Honor Finland’ oli näytteillä ystävyysopistomme Miðstöð símenntunar á
Suðurnesjum tiloissa elo-syyskuussa kuukauden ajan. Näyttelyn vientimatkallamme
pidimme myös ystävyyskuntamme käsityönopettajille (12 hlöä) kierrätysaiheisen kurssin nimeltä Pikkulaukkuja vanhoista farkuista.
Keväällä keräsimme käsityötiloihin ja vitriineihin näyttelyn Vanhoista käsitöistä Oli
mielenkiintoista nähdä niin koulukäsitöitä kuin rintamalla tehtyjä sota-ajan puhdetöitäkin vuosikymmenten varrelta.
Osallistuimme myös runsaslukuisesti Helsingin työväenopiston haasteeseen Käsityön
Kaleidoskooppi, johon jokainen halukas sai tehdä jollakin käsityötekniikalla kolmion.
Niistä muodostui yhdessä Keravan kaleidoskooppi. Naapuriopistojen kanssa kierrätettiin nämä kaleidoskoopit toistemme opistossa ja tallennettiin myös haastajan sivuille.

Telle-hankkeen ansiosta saimme kurssiohjelmaamme uusia ideoita ja kursseja toteutettuna suomalaisin opettajin. Opistossamme olivat uutuutena luu- ja sarvityökurssi,
sanomalehtipunontaa ja Muhun tossujen tekemistä alkuperäisin opein.
Suomen juhlavuosi näkyi myös perinteisten ja harvinaisten käsityökurssien ottamisessa ohjelmistoon: makramee-, kehruu- ja kalannahanparkituskurssit ovat elävää
perinnettä nykyäänkin. Kierrätysteemaa on myös aina ohjelmistossa eli kahvipussiaskartelu, muovikassien ja karkkipapereiden hyödyntäminen, paperiaskartelua sekä
sanomalehtipunonta saivat myös väen liikkeelle.

Suomi 100 teemalla käsityöalueelta
Suomen juhlavuonna halusimme korostaa ainutlaatuista saamelaista kulttuuria Suomessa järjestämällä käsityömatkan tällä kertaa Lappiin. Rovaniemi oli matkan alku ja
päätepiste, josta lähdimme kuudeksi päiväksi bussilla Inarin kautta Sevettijärvelle, jossa
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Kotitalous
Miesten ruokakurssien suosio jatkui ja hioi kurssien yhteishenget
niin hyväksi, että opettaja vei heidät syyspuolella Sisilian matkalle.
Kalankäsittelykurssit täyttyivät
myös, samoin terveellisen syömisen kurssit. Syksyllä ajankohtaiset sieniretket vetivät porukkaa
poimimaan hyviä sienisaaliita ja
kuuntelemaan sieniluentoja.

KUDONTA-ASEMA
Kristiina Elomaa-Kallas, kudonnanohjaaja
Kurssit

11

Kurssilaiset

187

Opetustunteja

411

Kudontapäivät

855

Kudottuja kankaita metreissä

981

Kudonta-aseman kudontapäivien määrä kasvoi noin 3%. Asemalla kudottiin eri laatuisia kankaita 14 kpl eri leveyksin. Kudonta-asemalla oli harrastajakutojan Marja-Liisa
Jukaraisen 25-vuotisnäyttely, johon osallistui 120 näyttelyvierasta. Tämän lisäksi kansainvälisen Telle loppuseminaarin yhteydessä toimi kudontatyöpajoja, jolloin kudottiin laukkukankaita. Kudonta-asema osallistui myös Opiston kädentaitotapahtumiin:
käsityökirpputoreille ja kevätnäyttelyyn.
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kurssien suosio pysyi entisellään. Varsinkin päivällä järjestyt joogakurssit täyttyivät
nopeasti jonoksi asti. Opiston asiakaskunta koostuu laajasti eri-ikäisistä ihmisistä.
Nuorille oli tarjonnassa Hip hop -tanssia.

TANSSI JA LIIKUNTA

Syksyllä 2017 Opisto sai kaksi uutta miesten ryhmää, kun kaksi vuotta hankkeena
toteutettu Keravan kundit kondikseen muuttui vakituiseksi toiminnaksi. Kummatkin
ryhmät täyttyivät nopeasti ja mukaan saatiin myös uusia Keravan kundeja. Muita
miesten kursseja olivat Äijäjooga, joogaa miehille sekä miesten sähly.

Sanna Laine, koulutussuunnittelija
Aine

Kurssit

Tunnit

Kurssilaiset

191

2941

4025

Liikunta ja tanssi

Opisto oli mukana toukokuussa järjestetyillä Energiafestareilla Keinukalliossa.
Koulutussuunnittelija Sanna Laine piti tapahtumassa lyhyitä jumppatuokioita sekä
vastasi kysymyksiin opiston toiminnasta. Lisäksi opisto oli mukana syksyllä Liiku- ja
harrasta -tapahtumassa. Itämaisen tanssin esiintymisryhmä esiintyi katulavalla
tuntiopettaja Leena Kallion johdolla. Tilaisuudessa jaettiin syksyn 2017 opinto-ohjelmia, annettiin opintoneuvontaa ja vastaanotettiin ilmoittautumisia kursseille.

Tanssi- ja liikuntatarjonta

Sirkuskoulu Fanfaari

Keravan Opisto tanssi- ja liikuntatarjonnassa jatkettiin tasapainoilua edellisinä
vuosina kurssiesitteessä olleiden suosittujen kurssien sekä uusien kurssien kesken.
Uusien kurssien järjestämisessä otettiin huomioon asiakaspalautteiden kautta
tulleita toiveita. Opetuskausi kesti pääsääntöisesti keväällä 13 viikkoa. Syksyllä kauden pituus pidennettiin 14 viikkoon. Tavoitteena on jatkossa pitää 14 viikon kausi
kummallakin lukukaudella.

Sirkuskoulu on tärkeä osa kaupungin ja opiston toimintaa. Sirkuskoulu Fanfaarin ryhmät
olivat suosittuja ja syksyllä 2017 saatiin
vihdoin yksi harjoitusryhmä lisää. Ryhmän
lisääminen lyhensi huomattavasti asiakasjonoja ryhmiin. Syksyllä juhlittiin Sirkusmarkkinoiden 40 –vuotista taivalta. Fanfaarin
Sirkushevoset –ryhmä valmisti koko perheen
sirkusseikkailu Matka Maailman Ympäri, jonka ensi-ilta oli lauantaina 9.9.2017 Keravan
teatteritalossa. Otteita esityksestä esitettiin
myös sosiaalisena sirkuksena Keravan vanhainkodeissa sekä Sirkusmarkkinoilla. Esitys
toteutettiin yhteistyössä Sirkusmarkkinoiden
ja Keravan Urheilijoiden kanssa. Ohjauksesta
vastasi Janni Johansson.

Uutena toimintamuotona järjestettiin kesällä ohjaustoimintaa. Budosalilla pidettiin kesäjumppa, mihin ilmoittauduttiin etukäteen. Siihen sai myös mennä kesken
kauden mukaan kertamaksulla. Maauimalassa järjestettiin torstaisin syvän veden
jumppa, mihin sai osallistua maauimalan sisäänpääsymaksulla. Kurssi järjestettiin
yhteistyössä Liikuntapalvelun kanssa. Vaihtelevista sääolosuhteista huolimatta
vesijumpassa kävi kivasti asiakkaita. Elokuu osoittautui suosituimmaksi kuukaudeksi
vesijumpassa. Kumpikin kesän kursseista onnistui hyvin ja jopa yli odotusten.
Edellisten vuosien tapaan uusia kursseja kokeiltiin tiiviskurssien muodossa. Vuoden
aikana järjestettiin raskausajan jooga, juoksukoulu, itämainen tanssi, afrikkalainen
tanssi ja tanssien espanjaa. Jälkimmäinen kurssi muuttui pitkäksi kurssiksi syksyllä
2017. Itämainen ja afrikkalainen tanssi jatkuivat lyhytkursseina myös syksyllä 2017.
Syksyllä 2017 toteutettu melontakurssi yllätti positiivisesti suosiollaan ja kurssille
järjestettiin rinnakkaiskurssi perään.
Tanssikurssit jatkoivat suosituimpina opiston kursseina. Perinteiset yksin tanssittavat latino-tanssikurssit houkuttelevat vuodesta toiseen asiakkaita. Jooga- ja pilates-

Sirkuskoulujen kevät - ja joulujuhlat järjestettiin Koko perheen liikuntakeskus PomPitissa.
Kurssilaiset olivat valmistelleet näytöksiä ja
illan aikana jokaisella oli myös mahdollisuus
kokeilla erilaisia sirkuslajeja.
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Yhteistyötahot
Syksyllä 2017 aloitettiin yhteistyö lastentanssikurssien järjestämiseksi Keravan Tanssiopiston kanssa. Yhteistyö sujui hyvin. Yhteistyö Keravan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa jatkui pilateskurssien kanssa keväällä 2017. Keravan Naisvoimistelijat
ovat olleet Opiston yhteistyökumppani jo useamman vuoden ajan. Yhteistyökursseja
vuonna 2017 olivat RVP ja Sambic. Kahvakuulakurssien yhteistyö jatkui Combat Club
Sankukai ry:n kanssa. Sunnuntaisin pidetyt kurssit ovat olleet todella suosittuja.
Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:n kanssa järjestettiin liikuntakurssit kumpanakin
lukukautena opiston laatu- ja kehittämismäärärahan tuella.

TILAUSKOULUTUKSET
Mia Talikka, vs. rehtori

Keravan Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille räätälöityjä koulutuspalveluita. Koulutukset suunitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden.
Tilauskolutuksissa opisto käyttää kouluttajina omia tuntiopettajiaan ja muita eri alojen
asiantuntijoita. Koulutukset järjestetään joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa
tai muussa sopivassa paikassa.
Opisto järjestää Keravan kaupungin henkilöstöpalveluiden kanssa yhteistyössä henkilöstökoulutuksia koko kaupungin työntekijöille. Eniten opistosta tilattiin vuonna 2017
ensiapukouluksia.
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