KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2015

Keravan Opiston toimintakertomus 2015
PÄÄKIRJOITUS3
TOIMINTAVUOSI 2015

4

VUODEN ONNISTUJA

4

TOIMINTA TILASTOINA

4

TOTEUMA KURSSILAJEITTAIN 2015

4

KURSSILAISET JA TUNNIT 2008–2015

4

KIELET11
CARMELO CARNABUCCILLE KANSALAISOPISTOJEN LIITON ANSIOMERKKI

11

TAVOITTEENA KÄYTÄNNÖN KIELITAITO

12

TURKKIA, VERKKOKURSSEJA JA MATKAILULUENTOJA

12

OPINTOMATKA CHESTERIIN

12

TAIDEAINEET13

HENKILÖSTÖ5

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS KUVATAITEISSA

13

OPETUSTILAT5

KUVATAITEET13

LAADUN ARVIOINTI 

5

MUSIIKKI14

ASIAKKAAT TYYTYVÄISIÄ TARJONTAAN JA OPETTAJIIN

6

KELLARI-ORKESTERI14

TALOUS6

KIRJALLISUUS JA LAUSUNTA

TIEDOTUS6

KULTTUURIKLUBI14

KEHITTÄMISHANKKEET7

KÄDENTAIDOT15

LAATU, YHTEISÖLLISYYS JA VERKKOTAIDOT 2015–2016

7

TAONTAA, LETITYSTÄ JA KANSAINVÄLISTÄ KÄSITYÖTÄ

15

KERAVAN TAITEILIJAKOULUTUSHANKE

7

KÄSITYÖMATKA KYPROKSELLE

16

ONNELLINEN KERAVA -YHTEISÖLLISYYSHANKE

8

KUDONTA-ASEMA16

KULTTUURIT KOHTAAVAT 

8

TEACHING AND LEARNING FOR LIFE IN EUROPE (TELLE) 2015–2017

9

ACTIVE CITIZENS FOR STONGER EUROPE (ACSE) 2013–2015 

9

LUENNOT, KERAVA AKATEMIA, YHTEISKUNTA, KASVATUS

14

TANSSI JA LIIKUNTA

17

LIIKUNTA- JA TANSSIKURSSIEN SUOSIO SÄILYI

17

TANSSIKURSSEJA LAPSILLE JA AIKUISILLE

17

SIRKUSKOULU FANFAARI

17

JA HYVINVOINTI

10

TERVEYS- JA KUNTOLIIKUNTAA KAIKENKUNTOISILLE

18

LUENTOJA ERITYISHERKKYYDESTÄ VENÄJÄÄN

10

LIIKU JA HARRASTA -KATUTAPAHTUMA

18

KURSSEJA RAVITSEMUKSESTA TÄHTITIETEESEEN

10

KURSSEJA YHTEISTYÖNÄ

18

TILAUSKOULUTUKSET19
TIETOTEKNIIKKA11

2

PÄÄKIRJOITUS
ONNISTUMISEN VUOSI 2015

Vuotta 2015 voi Keravan Opistossa pitää monilla mittareilla varsin
onnistuneena.
Kurssien ja osallistujien määrät pysyivät korkeina. Osallistujamäärä on
kahdeksassa vuodessa yli kaksinkertaistunut. Vuonna 2015 osallistujia
eri kursseilla ja luennoilla oli yli 13 000. Tästä opiston tärkeimmän
sektorin eli vapaan sivistystyön osuus oli noin 12 600 osallistujaa.
Vuonna 2015 kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä 674 ja
opetustunteja 11 069. Opetustunteja toteutui 500 tuntia ja kursseja 55
enemmän kuin vuonna 2014.
Opiston toiminnan määrällisesti kohoava taso on jo usean vuoden ajan
toteutettu osapuilleen samalla nettobudjetilla, josta on siis laskettu
pois kurssimaksutulot. Tämä kertoo kansalaisopiston resurssien
tehokkaasta käytöstä.
Opiston opiskelijat, joita varten opisto itse asiassa on olemassa, ovat
myös antaneet varsin hyvät arviot Keravan Opiston toiminnasta.
Vuoden 2015 asiakastyytyväisyysmittauksessa opiston yleisarvio oli 4,1
asteikolla 1–5. Vaikka mikään osa-alue opiston palveluissa ei saanut
huonoja arvioita, opiston tarjonnan monipuolisuus ja opetuksen laatu
sijoittuivat parhaille pisteille.

Vuoden 2015 toiminnastaan opisto sai muutaman muun kaupungin
yksikön ohella Keravan kaupunginjohtajan myöntämän ”Vuoden 2015
Onnistuja” -tunnustuksen. Se annettiin paitsi vuoden 2015 tuloksista
myös vuosia kestäneestä kehitystyöstä ja nousujohteisuudesta.
Keravan Opisto osallistui vuoden aikana useisiin erilaisiin
kehittämishankkeisiin joko koti- tai ulkomaisella rahoituksella. Näistä
mittavimpana on syytä mainita EU-rahoitteinen Erasmus+- ohjelmaan
kuuluva Teaching and Learning for Life in Europe (Telle) -hanke, jota
opisto koordinoi. Opettajien ammattitaidon kehittämiseen tähtäävä
kaksivuotinen ja viiden maan aikuisoppilaitosten yhteishanke
käynnistettiin syyskuussa 2015. Keravan Opisto on ollut aktiivisesti
mukana myös Kasvatus- ja opetusviraston rahoitushakuun
perustuvassa Keravan Taiteilijakoulu -projektissa.
Tarjonnan monipuolisuus ja ajankohtaisuus sekä moniulotteinen ja
aktiivinen viestintä niin painetun kuin sähköisen median puolella ovat
olleet kulmakiviä osallistujien tavoittamisessa.
Kansalaisopisto tarjoaa lukuisia eri tilaisuuksia kehittää itseään,
harrastaa itseä kiinnostavia asioita ja ottaa selvää maailmanmenosta
eri kanteilta. Kansalaisopistot tukevat toiminnallaan ihmisten sisäistä
vakautta ja kehitystä yhä epävarmemmassa ja monimutkaistuvassa
yhteiskunnassa.
Professori Jyri Mannisen tuoreessa tutkimuksessa arvioitiin, mitä
kansalaisopisto rahaksi laskettuna ”tuottaa”. Kansainvälisessä
yhteistyössä kehitetyn tutkimusmenetelmän perusteella yhden
kansalaisopiston toimintaan sijoitetun euron yhteenlaskettu
tuotto yksilölle ja yhteiskunnalle olisi keskimäärin 3,4–5,6 euroa.
Näin arvioiden sivistys ja oppiminen olisivat jo hyviä sijoituksiakin
tuottamansa ilon ja uuden oppimisen ohella.
Pertti Rantanen
rehtori
Keravan Opisto
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TOIMINTAVUOSI 2015

TOIMINTA TILASTOINA
Toteuma kurssilajeittain 2015
Kurssilaji

Kurssit

Kurssilaiset

Tunnit

Normaali opiston kurssi

554

9743

9832

Yleisluennot

63

3033

272

Kudonta-asema

14

167

552

Henkilöstökoulutus

13

218

56

Projektirahoituksella toimivat

12

233

95

Myyntipalvelukurssi

10

54

162

Taiteen perusopetus

8

102

98

674

13550

11067

Yhteensä

VUODEN ONNISTUJA
Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen myönsi Keravan Opistolle
Vuoden onnistuja -palkinnon tiistaina 22. syyskuuta. Kunniakirjan
pokkasi palkitsemistilaisuudessa opiston rehtori Pertti Rantanen.
Keravan Opisto oli yksi kaupunginjohtajan palkitsemista tiimeistä, jotka
ovat onnistuneet työssään erityisen hyvin.
Kaupunginjohtaja perusteli opiston palkitsemista sillä, että opiston
osallistujamäärä on viimeisten seitsemän vuoden aikana yli
kaksinkertaistanut. Lyhytkurssien ja luentojen kehittäminen on
monipuolistanut opintotarjontaa ja kasvattanut osallistujamäärää.
Keravan Opisto sai kiitosta myös toimintansa monipuolisuudesta
ja näkyvyydestä. Opisto on erittäin hyvin esillä paikallismediassa ja
verkossa.

Vuoteen 2014 verrattuna opiston normaalien kurssien määrä kasvoi
10 %. Eniten kasvoi projektirahoituksella toteutettujen kurssien
määrä. Myös myyntipalvelukurssien sekä taiteen perusopetuksen
kurssien määrä lisääntyi.

Kurssilaiset ja tunnit 2008–2015
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

kurssilaiset

6056

6759

8212

8553

10026

12088

13750

13550

tunnit

9154

9407

9375

9777

10921

10924

10557

11069

kurssit

429

442

458

494

519

611

619

674

Kahdeksan viimeisen vuoden aikana kurssilaisten määrä on kasvanut
112 %, opetustuntien 21 % ja kurssien 57 %.

Opiston talous on hoidettu hyvin, ja toiminnan kasvu on pystytty
toteuttamaan ilman suuria kustannuksia. Keravan Opisto on kehittynyt
aikaansa seuraavaksi ja aina vain monipuolisemmaksi keskisuureksi
kansalaisopistoksi.
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OPETUSTILAT
Kursseja ja luentoja järjestettiin noin 30 eri toimipisteessä. Suurin
osa opiston kursseista järjestetään Keravan lukion ja aikuislukion
opetusluokka- ja liikuntatiloissa.
Sampolan palvelukeskuksen uusissa toimitiloissa toteutettiin
kursseja ja luentoja. Syksyllä Sampolaan saatiin iltavahtimestari, mikä
helpotti kurssien ja luentojen toteuttamista virka-ajan ulkopuolella.
Viikonloppukurssien vahtimestaritehtäviä hoitivat tehtäviin palkatut
opiskelijat. Tilojen av-valmiuksia pyrittiin parantamaan opetustoiminnan
tarpeiden ja vaatimusten mukaisiksi.

LAADUN ARVIOINTI
HENKILÖSTÖ
Vuonna 2015 opistossa työskenteli 8 henkilöä, joista 4 toimi
kokoaikaisesti ja 4 osa-aikaisesti opiston palkkalistoilla. Lisäksi
opistossa toimi noin 160 tuntiopettajaa, kouluttajaa ja luennoitsijaa.
Toimiston monipuolisissa hallinto-, talous ja asiakaspalvelutehtävissä
avusti kevätlukukaudella Keudan opiskelijaharjoittelija Chico Mavunda
sekä syyslukukaudella Toni Enlund.
Opiston viestintätehtävissä tuki vapaa-aikapalveluiden koordinoiman
Onnellinen Kerava -yhteisöllisyyshankkeen tehtäviin palkattu ma.
viestintäassistentti, FM Liina Pylvänäinen.

Opistossa toiminnan laatua arvioidaan kurssipalautteiden, vuosittaisen
asiakastyytyväisyyskyselyn sekä itsearvioinnin avulla.
Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin sähköpostitse 2151:lle
vuoden 2015 opiskelijalle, jotka ovat antaneet luvan tiedotteiden
lähettämiselle. Kyselyyn vastasi 501 opiskelijaa. Lisäksi netissä julkaistiin
avoin linkki, josta saatiin 42 vastausta. Voittajien kesken arvottiin kaksi
40 euron arvoista kurssilahjakorttia.
Opiston toiminta sai pääosin positiivista palautetta. Paperista opintoohjelmaa pidettiin hyvänä, nettisivuja selkeinä ja netti-ilmoittautumista
kätevänä. Tekstiviestitiedotusta kurssikertojen peruuntumisesta tai
paikan muutoksista kiiteltiin.
Sampolan yhteispalvelupisteessä kurssien maksamista ja muiden
asioiden hoitamista pidettiin helppoina ja palvelua hyvänä, vaikka
joskus on joutunut jonottamaankin.
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Asiakastyytyväisyyskysely sisälsi eri opiston toiminnan eri osa-alueita
asteikolla 1–5.
2014

2015

Yleisarvosana

4

4,1

Kurssitarjonta

3,9

4,1

Opetustilat

3,7

3,8

Kurssien hinta-laatusuhde

4

4,1

Asiakaspalvelu

3,9

4,1

Vastaajat ilmaisivat tyytyväisyytensä kädentaitojen kurssitarjontaan
ja erinomaiseen opetukseen. Kurssitoiveet sisälsivät muun muassa
askartelua ja ruokakursseja.
Liikuntakurssien laaja kirjo ja ammattitaitoiset opettajat saivat
tunnustusta. Liikuntakauteen toivottiin lisää pituutta sekä enemmän
esimerkiksi suosittuja pilateskursseja sekä viikonloppukursseja.

TALOUS

Arvosanojen lisäksi vastaajat kirjoittivat runsaasti eri ainealuiden
avoimia palautteita ja kurssitoiveita. Palautteet ovat tärkeä työväline
opetuksen kehittämisessä, ja opiskelijoiden toiveet huomioidaan
opiston resurssien mukaan kurssisuunnittelussa.

Vuonna 2015 opiston menot olivat 1 261 677 euroa. Opiston oman
toiminnan tuotot olivat 528 199 euroa.

ASIAKKAAT TYYTYVÄISIÄ TARJONTAAN JA
OPETTAJIIN

Vuoden 2015 kurssit, luennot ja tapahtumat julkaistiin joulukuussa 2014
ja elokuussa 2015 painetussa vapaa-aikapalveluiden kausiohjelmassa.
Opinto-ohjelma sisälsi opiston kurssien lisäksi Keravan kaupungin
liikuntapalveluiden kausiohjelman. Samojen kansien sisältä löytyi myös
muiden vapaa-aikapalveluiden sekä lukion ja aikuislukion tarjontaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä luentoja kiiteltiin monipuolisuudesta.
Maksuttomia luentoja arvostettiin samoin kuin yhdistysten kanssa
toteutettuja Kerava Akatemia -luentoja sekä hyvinvointiluentoja. Lisää
luentoja toivottiin muun muassa eri kulttuureista ja erityisherkkyydestä.
Tietotekniikkakurssit koettiin tarpeellisina ja opetus hyvänä.
Palautteissa toivottiin lisää päiväkursseja senioreille, valokuvien
käsittelyä sekä ohjelmointia.
Kielikurssien laaja valikoima ja laadukas opetus mainittiin moneen
kertaan. Kurssitarjottimelle toivottiin harvinaisten kielten kursseja sekä
matkailupainotteisia lyhytkursseja.

TIEDOTUS

Opiston toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti myös täsmämainoksin,
paikallislehdissä, opiston ja Keravan kaupungin nettisivuilla sekä
sosiaalisessa mediassa.
Opiston nettisivut uudistuivat ja nettiosoite vaihtui joulukuussa 2015.
Sivut siirtyivät kaupungin ylläpitämään Sharepoint-järjestelmään.
Nettisivujen teknisen uudistuksen toteutti Innofactor ja kustannuksista
vastasi Keravan kaupungin tietohallinto. Opiston uusi nettiosoite on
OPISTO.KERAVA.FI .

Opintomatkoja kiiteltiin, ja samalla toivottiin lisää myös hinnaltaan
huokeampia opinto- ja kulttuurimatkoja.
Taideaineista ruusuja saivat erityisesti kuvataide- ja lauluryhmät.
Kurssitoiveissa mainittiin esimerkiksi Action Painting -viikonloppukurssi
sekä sarjakuvapiirtäminen.
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KEHITTÄMISHANKKEET

KERAVAN TAITEILIJAKOULUTUSHANKE
Keravan Opisto osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaavaohjelman mukaiseen paikalliseen ONNI Keravan taiteilijakoulutus
‑hankkeeseen. Hankekoordinaattorina toimii Keravan Opiston
päätoiminen taideopettaja ja apulaisrehtori Teija Leppänen.

LAATU, YHTEISÖLLISYYS JA VERKKOTAIDOT
2015–2016
Opistolle myönnettiin Opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahaa
opiston laadun ja kurssitoiminnan kehittämiseen lukuvuodelle
2015–2016.
Syksyllä aloitettiin opiston toiminnan laadun arviointi ja kehittäminen
CAF-laadunarviointimenetelmällä. Syyskaudella toteutettiin uusia
työpajoja ja teemailtoja yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa eri
kohderyhmille.

Hankkeen tarjoamana täydennyskoulutusmuotona toteutettiin
opettaja-taideopettaja työparityöskentelyä, johon osallistui
kolme opiston taideopettajaa vuonna 2015, yhteensä
kolmen vuoden aikana kahdeksan opettajaa. Tästä hankkeen
innovatiivisesta toimintamuodosta tehtiin julkaisu, Onnistu ja
innostu – ONNI Keravan taiteilijakoulutus, opettaja-taideopettaja
työparityöskentely 2013, 2014 ja 2015.
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ONNELLINEN KERAVA -YHTEISÖLLISYYSHANKE

KULTTUURIT KOHTAAVAT

Opisto osallistui tammikuussa käynnistyneeseen kaupungin Onnellinen
Kerava -yhteisöllisyyshankkeeseen, jota koordinoi vapaa-aikapalvelut.
Maaliskuussa järjestettiin Tehdään yhdessä -tapahtumaviikko, jonka
aikana keravalaiset saivat käydä tutustumassa kaupungin ja paikallisten
yhdistysten toimintaan. Viikon aikana opiston eri ainealuiden kursseilla
kävi kymmeniä tutustujia. Opiston kanssa yhteistyössä toteutettiin
Onnellinen Kerava Cafe -yhdistystilaisuus toukokuussa.

Opisto oli mukana kaupungin vapaa-aikapalveluiden koordinoimassa
Kulttuurit kohtaavat -hankkeessa ja sitä toteuttavassa Tarakkaverkostossa. Hankkeessa Keravan kaupungin yksiköt ja muut toimijat
koordinoivat ja kehittävät monikulttuurista toimintaa Keravalla.

Marraskuussa julkaistu Maahanmuuttajan palveluopas toteutettiin
suurimmaksi osaksi Onnellinen Kerava -hankkeen tuella. Muiden
kaupungin palveluiden tapaan opisto esitellään oppaassa suomen
lisäksi englanniksi, venäjäksi, viroksi ja turkiksi.

Kevätkaudella toteutettiin Ensiapukurssi Monikulttuurisen
toimintakeskus Topaasin asiakkaille ja Kansainvälinen käsityökerho sekä
kansainvälisiä ruokakursseja. Toimintaansa jatkoivat naisten ja miesten
kansainväliset olohuoneet.
Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Suomi-Venäjä-seuran kanssa
kaksi suosittua Venäjä-iltaa. Tilaisuuksissa Suomi-Venäjä-seuran
kulttuurisihteeri Merja Jokela kertoi Venäjän tapakulttuurista ja
suurlähettiläs Heikki Talvitie nykytilanteesta.
Marraskuussa järjestettiin Keravan kotoutumisfoorumi, jossa
julkaistiin kaupungin uusi maahanmuuttajan palveluopas neljänä
eri kieliversiona. Kotoutumisfoorumissa maahanmuuttajataustaiset
keskustelupanelistit kertoivat ja vastasivat yleisön kysymyksiin heidän
kotoutumiskokemuksistaan.

Merja Jokela			Heikki Talvitie
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TEACHING AND LEARNING FOR LIFE IN EUROPE
(TELLE) 2015–2017

ACTIVE CITIZENS FOR STONGER EUROPE (ACSE)
2013–2015

Opistossa käynnistyi syyskuussa EU-rahoitteinen Erasmus+ -hanke,
jossa kehitetään vapaan sivistystyön opettajien kansainvälistymistä,
tietotekniikan taitoja sekä ammattillista osaamista. Hankerahoituksen
opistolle myönsi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus
CIMO.

Opisto toimi aktiivisesti keväällä päättyneessä Kansalaisten Eurooppa
-hankkeessa, jota koordinoi vapaa-aikapalvelut. EU-rahoitteisessa
ystävyyskuntien verkostoitumishankkeessa paikalliset ystävyyskuntien
toimijat toteuttivat temaattisia kansainvälisiä tapahtumia. Tavoitteena
oli edistää ystävyyskuntien verkostoitumista ja ruohonjuuritason
toimintaa.

Opiston koordinoiman hankkeen kumppanimaat ovat Islanti, Viro, Norja
ja Saksa. Hankkeen aikana jokainen aikuiskoulutusorganisaatio isännöi
kansainvälisen temaattisen täydennyskoulutustapahtuman. Lisäksi
toteutetaan kaksi opettajavierailua.
Hanketapahtumissa toteutettujen työpajojen kuvaukset ja kurssi-ideat
kootaan Telle-blogiin, joka sijaitsee osoitteessa
WWW.ETELLE2015.COM .

TELLE

Opisto järjesti hankkeen lopputapahtuman toukokuussa 2015
yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän
kanssa. Tapahtuma poiki kansainvälisen kierrätyskäsityöaiheisen
täydennyskoulutuskurssin, jonka veti taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aune Soppela opiston käsityötiloissa elokuussa.

Teaching and
Learning for Life
in Europe
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erityisherkkyyttä käsittelevät luennot. Syksyllä kiinnostivat jälleen
elämänhallinta, erityisherkkyys, Venäjä ja remontointi.
Yhteistyössä Liikuntapalvelun ja viestinnän sekä Kulttuurit kohtaavat
-hankkeen kanssa toteutettiin Avoimena maailmalle – uskalla rikkoa
rajasi -luento. Madventures-seikkailuohjelman tuottaja Riku Rantala
ja ohjaaja Tuomas Milonoff vetivät auditorion täyteen erityisesti
nuorempaa väkeä.
Kerava Akatemia -yhteisöfoorumin suosittuja tilaisuuksia olivat keväällä
Edward Munch – elämän tanssi -taideluento sekä Karvanopat ja
kaukametsä -luentosarja yhteistyössä Keravan museon kanssa. Syksyllä
kiinnosti erityisesti Lintuilta ja Sibeliuksen juhlavuoden luento.

LUENNOT, KERAVA AKATEMIA,
YHTEISKUNTA, KASVATUS
JA HYVINVOINTI

Syksyllä käynnistettiin Ikääntyvien yliopiston etäluentosarja, jossa
seurattiin reaaliaikaisesti ajankohtaisia asiantuntijaluentoja.

Mari Raatikainen, suunnittelija-koordinaattori
kurssit

tunnit

kurssilaiset

yhteensä

yhteensä

yhteensä

Luennot

50

147

2808

Historia, yhteiskunta ja talous

18

266

303

Psykologia ja kasvatus

27

296

298

Terveys ja hyvinvointi

28

246

421

Yhteensä

123

955

3830

Aine

Luentoja erityisherkkyydestä Venäjään
Keravan Opiston yleisöluentojen määrä kasvoi 25 prosenttia
edellisvuodesta. Keväällä 2015 toteutettiin 34 ja syksyllä 32 eri
aihealueen luentoa.

Kursseja ravitsemuksesta tähtitieteeseen
Opiston opetustuntikiintiön puitteissa järjestetään vaihtelevasti
avoimen yliopiston, historian, filosofian, talouden, psykologian,
viestinnän, kasvatuksen ja hyvinvoinnin lyhytkursseja.
Näissä aineissa kevään suosituimpia kursseja olivat jälleen
hyvinvoinnin, psykologian ja itsetuntemuksen lyhytkurssit. Kevätkauden
uutuuskursseihin lukeutui Tähtitaivaan peruskurssi, ja syksyllä
käynnistyi Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ravitsemustieteen
perusopinnot yhteistyössä Järvenpään Opiston kanssa.

Suosituimpia luentoja olivat edellisvuosien tapaan hyvinvoinnin,
psykologian ja itsetuntemuksen luennot. Kevätkauden suosituimmat
luennot olivat kakkostyypin diatebestä ja ruokavaliota sekä
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KIELET

TIETOTEKNIIKKA

Aune Soppela, taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aine
Tietotekniikka

kurssit

tunnit

kurssilaiset

22

216

248

Viime vuonna käynnistyivät eri käyttöjärjestelmiin perustuvien
tablettitietokoneen kurssit. Tietotekniikan kursseilla tutustuttiin
pilvipalveluihin sekä blogien ja kotisivujen tekoon.
Opisto tarjosi useita senioreille suunnattuja kursseja. Toteutimme
tietotekniikan perusteet Windows 7 ja 8 -kurssit sekä
kuvankäsittelykursseja.

Mari Heikkinen, kielten suunnittelijaopettaja
Aine

kurssit

tunnit

kurssilaiset

Kielet

108

2401

1544

Vuosi oli kielten saralla erittäin monipuolinen. Kielten oppituntien lisäksi
järjestettiin matkailuun liittyviä luentoja, opintomatka Englantiin sekä
juhlittiin 30 vuotta opistossa opettanutta tuntiopettajaa.

Carmelo Carnabuccille Kansalaisopistojen
liiton ansiomerkki
Vuoden aikana opistossa kieliä opetti 31 eri opettajaa, joista
yhdeksän oli äidinkielisiä. Heistä yhdelle, italialaissyntyiselle Carmelo
Carnabucille ojennettiin syyskuussa Kansalaisopistojen liiton
ansiomerkki. Carnabuci on ansiokkaasti opettanut italian kieltä Keravan
Opiston kursseilla jo 30 vuoden ajan. Carnabuci on pidetty opettaja,
jonka kursseille opiskelijat palaavat vuodesta toiseen.
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Tavoitteena käytännön kielitaito
Opisto tarjoaa laajan valikoiman eritasoisia kursseja useissa eri
kielissä. Vuoden 2015 aikana opetusta annettiin 14 eri kielessä.
Suosituimmuusjärjestyksessä kielet ovat englanti, espanja, italia, venäjä,
saksa, viro, ranska, japani, suomi toisena kielenä, ruotsi, korea, kreikka,
heprea ja turkki.
Kielikurssit ovat pääasiassa koko lukukauden kestäviä pitkiä kursseja,
joilla opiskellaan kieltä 2 opetustuntia viikossa. Venäjän aakkosista
järjestettiin myös lyhytkurssi.
Kieltenopetuksessa painotetaan kommunikatiivista lähestymistapaa,
jossa painotetaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä. Tavoitteena on,
että opiskelija oppii käyttämään kieltä tarvitsemassaan ympäristössä, oli
se sitten työssä tai vapaa-ajalla.
Useimmissa kielissä järjestettiin alkeiskurssi. Suosituimmassa kielessä
englannissa on opistossa tarjolla jopa useita keskustelupainotteisia
kursseja.

Turkkia, verkkokursseja ja matkailuluentoja
Uutena kielenä opiston valikoimaan tuli kovasti toivottu turkin
kieli. Nuorille suunnattu korean kielen kurssi sai jatkoa ja erittäin
innostuneen vastaanoton.

Kielten päiväopetusta lisättiin. Päivisin opiskeltiin englannin, venäjän ja
saksan lisäksi myös italiaa ja espanjaa.
Opistossa jatkuivat kuluneena vuonna myös verkkokurssit. Keväällä
opiskeltiin englantia verkon välityksellä Speak better English! -kurssilla.
Syksyllä opittiin verkossa espanjaa Aikamuotojen kertauskurssilla.
Jatkoa saivat myös suositut matkailuluennot. Maaliskuussa Maarit
Suonsivu johdatti kuulijat nojatuolimatkalle Roomaan ja syyskuussa
Markku Virtanen Turkkiin.

Opintomatka Chesteriin
Toukokuussa järjestettiin viikon mittainen opintomatka Chesteriin,
Englantiin. Matkalla oli mukana 17 innokasta opiskelijaa, jotka
opiskelivat viikon aikana 20 tuntia englantia kansainvälisissä ryhmissä
English-in-Chester -kielikoulussa. Opintomatkaan kuului myös retki
Walesiin. Matka oli antoisa niin aloitteleville kuin jo pidemmälle
ehtineille englannin opiskelijoille.
Kolme kieltenopettajaa oli mukana EU-rahoitteisen Telle-projektin
täydennyskoulutustapahtumassa Norjassa. Siellä tutustuttiin uusiin
innovatiivisiin opetusmetodeihin ja luotiin hyviä kansainvälisiä suhteita.
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TAIDEAINEET

Teija Leppänen, päätoiminen taideopettaja ja apulaisrehtori
Aine

Kuvataiteet

kurssit

opetustunnit

kurssilaiset

Musiikki

30

683

471

Kuvataiteet ja muotoilu

46

1064

525

Esittävä taide ja kirjallisuus

12

154

150

Yhteensä

88

1901

1146

Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteissa
Aikuisten taiteen perusopetus eteni opetussuunnitelman
mukaisesti. Syksyn Kuvalliset peruselementit ja kuvallinen ilmaisu
-opintokokonaisuus sai sisältörikkaan aloituksen ryhmän vieraillessa
ensimmäisellä kokoontumiskerralla Tahdon maalata -näyttelyssä
Galleria Allissa.
Aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijat hakivat ylimääräistä
harjoitusta ja kehittävät taitojaan Avoin Ateljee -kokoontumisissa.
Aikuisten taiteen perusopetukseen osallistuva ylimääräinen opiskelija
Mirja Jaamalahti suoritti opinnot päätökseen ensimmäisenä keväällä
2015 ja sai päättötodistuksensa. Hän piti päättötyönäyttelynsä Cafe
Introssa 5.–28.5.2015 Malja elämälle -teemalla.

Kuvataiteissa pitkäkestoiset maalauskurssit jatkoivat vakaata
suosiotaan. Mukana oli sekä vanhoja että uusia opiskelijoita. Erityisen
suosittuja olivat valokuvauksen kurssit.
Taideaineiden kevätnäyttely järjestettiin Keravan kirjaston
ikkunagalleriassa sekä taideseinällä ja vitriineissä 5.–28.5.2015. Esillä oli
maalausryhmien, posliinimaalauksen ja keramiikan opiskelijatöitä.
Taidenäyttelytila Visitossa Keravan terveyskeskuksessa järjestettiin
kolme taidenäyttelyä. Ulkoilmamaalaus-näyttely oli esillä 13.2.–
28.5.2015. Näyttely esitteli opiston maisemamaalauskursseilla
syntyneitä töitä useamman vuoden ajalta.
Taideaineiden kevätnäyttelyn Jatkoaika 2015 -näyttely toteutettiin
29.5.–24.9.2015. Akvarellimaalaus-näyttely 28.9.2015–28.1.2016 esitteli
akvarellimaalauskurssien opiskelijoiden töitä. Pääpaino oli uudemmissa
töissä. Näyttelyn kokosi taideaineiden vastuuopettaja.
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Musiikki

Kirjallisuus ja lausunta

Musiikkikurssit toteutuivat hyvin. Erityisen suosittuja olivat kaikki
yksinlaulu- ja ryhmälaulukurssit.

Puheilmaisu ja tekstin tulkinta -kurssilla
toteutettiin 20. huhtikuuta yleisölle avoin
”Kovalevy sirahtelee jo” -opetuskerta,
jossa ryhmäläiset esittivät kevään aikana
työstämiään tekstejä. Osa ryhmäläisistä
osallistui samalla esityksellä Janakkalaan
Ida Aalberg -lausuntakilpailuun 25.
huhtikuuta ja sai kilpailussa hopeaa.

Omalla äänellä -kurssilaiset kävivät pienryhmissä laulattamassa
vanhuksia keravalaisissa palvelutaloissa viikottain läpi koko vuoden.
Tämän lisäksi ryhmä kävi esittämässä kevään aikana harjoitellun
ohjelman Hopeahovissa ja Helmiinassa 18. huhtikuuta.
Kurssilaiset järjestivät keväällä 21. huhtikuuta Ystävän Illan Lapilan
kartanossa, jonne kutsuttiin yleisöön sukulaisia ja ystäviä. Syyskauden
päätteeksi koko ryhmä kävi esiintymässä ja laulattamassa Hopeahovin
asukkaita 28. marraskuuta.
Seniorikuoro Virkut esitti Kotimäen palvelukeskuksessa keväisiä lauluja
26. maaliskuuta, piti Kevätkonsertin Sompion koulululla 11. huhtikuuta,
esiintyi Hyvinvointikeskuksen Taidetapahtumassa 26. syyskuuta ja kävi
laulattamassa Kotimäen palvelukeskuksen asiakkaita 18. marraskuuta.
Kerava Singers -kuoro esiintyi Kerava Crazy Day -tapahtumassa
Anttilan talossa 28. helmikuuta, järjesti Flashmob-tapahtuman
Keravan Prismassa 20. maaliskuuta ja piti konsertin Keravan kirjaston
Satusiivessä esittäen Kaj Chydeniuksen lauluja 18. huhtkuuta. Kuoro
osallistui Kuorojen kierros -tapahtumaan Helsingissä laulamalla
suurkuorossa Senaatintorilla ja esiintymällä ravintoloissa Kappeli - ja
Piritta-ravintolassa 13. elokuuta. Kuoro piti Sibelius & Chydenius –
rakkautta ja politiikkaa -konsertin Sompion koululla 7. lokakuuta ja
Kanneltalolla 15. lokakuuta. ”Hiutaleet maahan leijailee” -joulukonsertti
järjestettiin Keravan kirjaston Pentinkulma-salissa 4. joulukuuta.

Kulttuuriklubi
Kulttuuriklubin lähialueen
kulttuurikohteiden retket toteutuivat.
Kevään retkiä olivat Suomen
kansallisoopperan Kullervo-esitys, Keravan
teatterin Harmaat pantterit – kapina
vanhainkodissa -esitys, Kansallisteatterin
Vanja-eno -näytelmä sekä Helsingin
kaupunginorkesterin konsertti
Musiikkitalossa.
Syksyllä olivat vuorossa Kansallisteatterin
Slava! Kunnia -näytelmä, Helsingin
Kaupunginteatterin Palvelijanäytelmä sekä Ikuinen
ystävyys, Olavi Virta
– Toivo Kärki
-juhlakonsertti
Savoy-teatterissa.

Kellari-orkesteri
Kellari-orkesteri esiintyi vuonna 2015:
• Kevättanssit ravintola Vanhassa Weijarissa 24. huhtikuuta
• Tanssit ravintola Vanhassa Weijarissa 4. lokakuuta
• Tanssit ravintola Vanhassa Weijarissa 15. marraskuuta
• Musiikki- ja yhteislauluilta Keravan kirjastossa 19. marraskuuta
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Opiston käsityötiloissa järjestettiin Koko perheen kierrätyspäivä
osana Keravan Kansalaisten Eurooppa -hankkeen lopputapahtumaa.
Tapahtumaan osallistuneet italialaiset innostuivat kierrätyskäsitöistä
niin, että elokuussa järjestettiin kansainvälinen täydennyskoulutuskurssi
tekstiilien kierrätyksestä. Kurssilla yhdeksän italialaista teki
kierrätyshuovasta koreja ja tossuja sekä lusikoista koruja. Kurssilaiset
myös virkkasivat klipsuista koruja sekä ompelivat vanhoista T-paidoista
pipoja.

KÄDENTAIDOT

Aune Soppela, taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aine
kädentaidot

kurssit

opetustunnit

kurssilaiset

122

2471

1712

kotitalous

27

172

403

yhteensä

149

2643

2115

Taontaa, letitystä ja kansainvälistä käsityötä
Keväällä toteutettiin ensimmäiset taontakurssit. Miehet pääsivät
kokeilemaan myös perhonsidontaa ja vapaharjoittelua.
Etäluentoina järjestetiin Helsingin työväenopiston ja
Tekstiilikulttuuriseuran luentosarja Uuden ajan käsityö.
Syksyn uutuuskursseilla opittiin tekemään himmeleitä sekä letittämään.
Uusina materiaaleina käytettiin islantilaista kalannahkaa, josta tehtiin
laukkuja. Tinalangasta valmistettiin näyttäviä rannekoruja.
Kotitalouskursseilla tutustuttiin eri kulttuurien ruokiin.
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Käsityömatka Kyprokselle

KUDONTA-ASEMA
Kristiina Elomaa-Kallas, kudonnanohjaaja

Idea Kyprokselle käsityömatkaan syntyi vuonna 2013. Aune Soppela
osallistui silloin Grundtvig-täydennyskoulutukseen Kyproksella ja näki
siellä mahdollisuuden opetella autenttisessa ympäristössä Lefkaran
kirjontaa.
Lefkaran kirjonta eli Lefkarito on kuuluisa kirjontatapa, jota
on myyty ympäri Eurooppaa ja joka on saatu myös maailman
kulttuuriperintölistalle. Kyproksella naiset kirjoivat liinoja,
vuodevaatteita, verhoja ja vastaavia, ja pääosin miehet kiersivät
myymässä niitä ympäri Eurooppaa.
Käsityömatka toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa Larnakassa.
Ensimmäisenä päivänä opimme kirjontaa nuorisokeskuksessa Lefkaran
kylässä. Opettajana oli paikallinen osaaja Rita Charamboulis.
Toisena päivänä jatkettiin ompelua hotellilla. Kaksi seuraavaa päivää
kiertelimme Kyproksen saarta ja tutustuimme historiaan, kulttuuriin,
luontoon ja käsityökohteisiin loistavan oppaan Helena Laineen
johdolla.

Toteutuneet opetustunnit

438

Kudontapäivät

676

Kudonta-aseman asiakaskäynnit

1258

Kudonnanohjaajan kotikäynnit

10

Kudottuja kankaita

1139 metriä

Kudonta-aseman asiakkaat ovat suunnitelleet itse omia mallejaan ja
kokeilleet rohkeasti uusia sidoksia ja uusia tapoja käyttää värejä.
Räsymatto on kestosuosikki, jonka asiakkaat saavat tehdä itse aivan
alusta alkaen. Tekstiilijätteen kierrätyskin toteutuu, kun käytetyt kuteet
ovat yleensä asiakkaan omista tekstiileistä leikkaamia.
Kudonta-asema osallistui opiston kädentaitotapahtumiin:
käsityökirpputoreille ja kevätnäyttelyyn. Myös kansainvälisessä Koko
perheen kierrätyspäivä –tapahtumassa toukokuussa oli mahdollista
osallistua kudonta-aseman työpajoihin.

Matkalla Pafokseen pysähdyimme Afroditen kivelle ja kiertelimme
ihailemassa upeita tuhansia vuosia vanhoja mosaiikkeja. Nicosiassa
kävimme käsityökeskuksissa ja Folk Art -museossa tutustuen
nimenomaan käsityöperinteeseen ja nykypäivään.
Kävimme pikaisesti myös Turkin puolella. Torstaiksi sattui
Kyproksen itsenäisyyspäivä, jota vietimme ommellen kirjontaa Rita
Charambouliksen ohjauksessa. Viimeisenä iltana nautittiin erinomaista
kyproslaista perinneruokaa Kleftikoa eli yön yli uunissa haudutettua
lammasta.
Suomeen palattuamme kokoonnuimme yhtenä sateisena lokakuun
iltana jatkamaan kirjontatöitämme ja kertaamaan ihanaa, lämmintä
yhdessä viettämäämme viikkoa.
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Aikuinen-lapsi ja aikuinen-vauva -kursseilla nautittiin tanssimisesta
yhdessä lapsen kanssa. Satubalettikurssit perheen pienimmille jatkoivat
jo vakiintuneella paikallaan. Opisto järjesti balettiryhmien ja lasten
tanssiryhmien yhteiset kevät- ja joulujuhlat.

Sirkuskoulu Fanfaari
Sirkuskoulu on tärkeä osa kaupungin ja opiston toimintaa. Sirkuskoulu
Fanfaarin ryhmät olivat suosittuja, ja valitettavasti paikkoja ei riittänyt
kaikille osallistujille. Pidempään sirkusta harrastaneita tuettiin
pidemmällä harjoitusvuorolla.

TANSSI JA LIIKUNTA
Sanna Laine, koulutussuunnittelija
Aine
Liikunta ja tanssi

kurssit

tunnit

kurssilaiset

161

2731

3692

Sirkuskoulun kevätjuhlat järjestettiin Koko perheen liikuntakeskus
Pompitissa. Kurssilaiset olivat valmistelleet näytöksiä, ja illan aikana
jokaisella oli myös mahdollisuus kokeilla erilaisia sirkuslajeja. Lisäksi
Fanfaari esiintyi Sirkusmarkkinoilla elokuussa.

Liikunta- ja tanssikurssien suosio säilyi
Keravan Opiston tanssi- ja liikuntatarjonta on monipuolistunut
usean vuoden ajan. Opetuskausi kestää pääsääntöisesti 13 viikkoa.
Opetustuntien kokonaismäärä on pysynyt samana, ja kurssien
suunnittelu vaatii tasapainoilua kauden pituuden ja järjestettävien
kurssien määrän suhteen.

Tanssikursseja lapsille ja aikuisille
Tanssikurssit kuuluvat suosituimpiin opiston kursseihin. Syksyn uusia
kursseja olivat salsa ja salsaton, jotka kummatkin olivat ääriään myöten
täynnä.
Paritanssit jaettiin kahdelle eri päivälle. Opiskelijat pystyivät
ilmoittautumaan kiinnostuksen mukaan paritanssi-, latinotanssitai vakiotanssikurssille. Kaikki kurssit olivat suosittuja ja pidettyjä.
Muita aikuisten tanssikursseja olivat aikuisten baletti, jazztanssi ja
afrikkalainen tanssi.
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Terveys- ja kuntoliikuntaa kaikenkuntoisille

Kursseja yhteistyönä

Jooga- ja pilateskurssien suosio pysyi entisellään. Moni opiskelija jäi
valitettavasti jälleen varasijalle. Kuntoliikunnan kursseilla tapahtui
opettajan vaihdoksia ja tunnit hieman muuttuivat, vaikka pääasiassa
kurssit pysyivätkin samoina.

Yhteistyö Keravan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa jatkui.
Yhteistyökursseja olivat Kuntonyrkkeily, Army, Step & Pump,
erilaiset pilateskurssit, RVP, Zumba Gold ® ja Zumba Gold ®
kevyemmin. Syksyllä 2015 uutena käytäntönä asiakas maksoi kurssin
kokonaisuudessaan opiston kautta.

Terveysliikunnassa kokeiltiin sunnuntaikursseja, jotka osoittautuivat
suosituiksi. Uutuutena järjestettiin Zumba Gold® kursseja, jotka olivat
suunnattuna ikäihmisille ja rauhallisempaa tahtia toivoville. Yksi uusista
kursseista oli myös miehille tarkoitettu sählykurssi.
Nuorille suunnattu K-pop tanssikurssi täyttyi nuorista. Kauden
päätteeksi ryhmä esiintyi kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä
joulukuussa.

Liiku ja harrasta -katutapahtuma
Opiston tuntiopettaja ja sirkuskoulujen opiskelija Susanna Väisänen
piti sirkusnäytöksen jokavuotisessa Liiku ja harrasta Keravalla
-katutapahtumassa elokuussa. Tilaisuudessa jaettiin syksyn 2015
opinto-ohjelmia, annettiin opintoneuvontaan ja vastaanotettiin
ilmoittautumisia kursseille.

Keravan Naisvoimistelijat on ollut Opiston yhteistyökumppani jo
useamman vuoden ajan. Yhteistyökursseja vuonna 2015 olivat
kuntopiiri, hikijumppa ja venyttely.
Kahvakuulakurssien yhteistyö jatkui Combat Club Sankukai ry:n kanssa.
Sunnuntaisin pidetyt kurssit ovat olleet todella suosittuja.
Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:n kanssa järjestettiin tanssillinen
jumppa syksyllä 2015.
Opiston opettajana pitkään toiminut Pirjo Leppänen siirtyi eläkkeelle
keväällä 2015. Leppäselle myönnettiin Kansalaisopistoliiton kultainen
ansiomerkki pitkäjänteisestä ja hyvin hoidetusta työstä opistolla.
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TILAUSKOULUTUKSET

Mia Talikka, erityisasiantuntija
Keravan Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille räätälöityjä
koulutuspalveluita. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen
tai yhteisön tarpeet huomioiden. Tilauskoulutuksissa 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 kaupungin työntekijöille.
Vuonna 2015 järjestettiin muun muassa ensiapukoulutuksia,
tietotekniikan kursseja, Julkiset hankinnat -koulutus sekä erilaisia talousja asiakaspalvelukoulutuksia.

Keravan Opisto
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA
puh. 09 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
opisto.kerava.fi
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Eniten opistosta tilattiin ensiapukoulutuksia.
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