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Pertti Rantanen
rehtori

Huomionarvioista on,
että eniten on kasvanut
osallistujien määrä.
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Opistolla onnistunut toimintavuosi 2013
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K

ansalaisopistojen toiminnan suuri suosio on jo pitkään ollut kestoilmiö Suomessa. Noin
180 kansalaisopiston kurssit tavoittavat vuosittain 600 000 eri asioiden harrastajaa ja
opiskelijaa. Suosiota selittävät opiskelun omaehtoisuus ja vapaus, tarjonnan monipuolisuus
sekä matala osallistumisen kynnys.
Keravan Opiston osalta vuosi 2013 kertoo samasta ilmiöstä paikallisesti, keravalaisesta näkökulmasta. Opiston toiminta ja opiskelijamäärä kasvoivat jälleen. Vuonna 2013 osallistujia oli
12088, opetustunteja 10924 ja kursseja 611.

Kurssilaisten määrä on lisääntynyt nopeasti
Opiston toiminta on kasvanut joka vuosi viimeisten vuosien ajan. Esimerkiksi vuonna 2008 kurssilaisia oli 6052, opetustunteja 9154 ja kursseja 429. Kuudessa vuodessa kurssilaisten määrä on
kasvanut 100 %, opetustuntien 19 % ja kurssien 42 %. Huomionarvioista on, että eniten on kasvanut osallistujien määrä.
Lukumäärät eivät ole itsetarkoitus. Ne kertovat kuitenkin työstä, jota kansalaisopiston toiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi tehdään. Ne kuvaavat myös sitä, että opisto on pystynyt
vastaamaan kysyntään niissä aihepiireissä ja asioissa, jotka ihmisiä kiinnostavat ja
keskusteluttavat.
Keravan Opiston osallistujamäärän kasvua selittää myös ajankohtaisen luentotoiminnan
lisääntyminen. Osallistujamäärät ovat kehittyneet suotuisasti myös kaikkien eri ainealueiden
pidemmillä kursseilla. Vuonna 2013 erityisen kysyttyjä olivat hyvinvointi- ja terveysaiheiset kurssit sekä luennot.

Keravan Opiston kehityksestä kiitos kuuluu hyville tuntiopettajille, päätoimiselle opetus- ja
suunnitteluhenkilökunnalle sekä osaavalle asiakaspalveluhenkilöstölle. Näiden yhteispelistä on
kiinni se, että syntyy kantavia kurssi-ideoita, jotka jalostuvat Keravan ja lähikuntien asukkaita
kiinnostavaksi opintotarjonnaksi.
Myös eri tavoin saadut osallistujien palautteet ovat olleet erittäin tärkeitä työvälineitä toiminnan suunnittelussa.

Ilmoittautuminen ja tiedotus netissä kasvavat
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Kurssi-ilmoittautumiset ovat siirtyneet viimeisimpien vuosien aikana yhä vahvemmin nettiin.
Vuonna 2010 kursseille ilmoittautui netin kautta 70 % osallistujista. Syksyllä 2013 netin kautta
ilmoittautujia oli jo yli 85 %.
Perinteisemmät ilmoittautumistavat eli puhelimitse ja toimistossa ilmoittautuminen ovat kuitenkin säilytetty edelleen vaihtoehtoina internetin rinnalla. Niilläkin on oma paikkansa etenkin
silloin, kun ilmoittautumiseen liittyy jotakin kysyttävää kursseista.
Vuoden 2013 aikana opisto pyrki tiedottamaan toiminnastaan mahdollisimman kattavasti ja
monipuolisesti. Omien esitteiden ja nettisivujen lisäksi opisto näkyi hyvin myös paikallisissa lehdissä. Opiston esitteitä jaettiin myös erilaisissa kaupungin tapahtumissa.
Keravan Opisto voi olla tyytyväinen vuoteen 2013. Toki kehittämistarpeitakin löytyy. Kansalaisopisto ei voi pysähtyä paikalleen, koska ympäröivä maailmakaan ei näin tee. Näin ollen Keravan Opistokin jatkaa asiakaslähtöistä kehittymistä - kansalaisopiston ja vapaan sivistystyön perustehtävää sekä arvoja kunnioittaen.
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TOIMINTAVUOSI 2013
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TOIMINTA TILASTOINA
TOTEUMA KURSSILAJEITTAIN 2013
Kurssilaji

Kurssit Kurssilaiset

Normaali opiston kurssi

Tunnit

514

8915

9980

Yleisluennot

47

1800

131

Kudonta-aseman tunnit

16

115

511

Henkilöstökoulutus

16

980

78

Projektirahoituksella toimivat

8

196

85

Myyntipalvelukurssi

9

74

135

Taiteen perusopetus
yht.

1

7

4

611

12087

10924

Edellisvuoteen verrattuna opiston normaalien kurssien määrä kasvoi 18 %.
Kurssilaisia oli 12 % enemmän kuin vuosi sitten.

Opistossa toiminnan laatua arvioidaan kurssipalautteiden, vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn sekä itsearvioinnin avulla.
Vuonna 2013 useimmista kursseista ja luennoista
pyydettiin palautteet sähköisesti kurssi- ja taloushallintaohjelma Hellewin kautta.
Vuoden 2013 asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin
joulukuussa kaikille vuonna 2013 opistossa opiskelleille, joiden sähköpostiosoitteet löytyivät Hellewistä. Kysely lähetettiin 4191:lle opiskelijalle ja vastauksia saatiin
848. Vastausprosentti oli 20.
Kyselyssä arviointiin asteikolla 1-5 opiston toimintaa yleisesti, opetuksen laatua sekä ilmoittautumiskäytäntöä. Lisäksi palautelomakkeessa oli avoimet tekstikentät eri ainealueiden palautteille ja kurssitoiveille.
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OSALLISTUJAT JA TUNNIT 2008–2013

Yleisarvosana

4

Kurssitarjonta

3,9

Opetuksen laatu

4,1
3,7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

osallistujat

6056

6759

8212

8553

10026

12088

Opetustilat

tunnit

9154

9407

9375

9777

10921

10924

Kurssien hinta-laatusuhde

kurssit

429

442

458

494

519

611

Kuudessa vuodessa kurssilaisten määrä on kasvanut 100 %, opetustuntien 19 % ja kurssien 42 %.

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2013 opistossa työskenteli 8 henkilöä, joista 5 toimi kokoaikaisesti ja 5 osa-aikaisesti opiston palkkalistoilla. Lisäksi opistossa toimi noin 160 tuntiopettajaa, kouluttajaa ja luennoitsijaa.
Määräaikaisen suunnittelijan FM Tuomo Tenhusen pesti päättyi heinäkuussa 2013. Toukokuussa työhön palasi hoitovapaalta suunnittelija KM Hanna Lahnalampi, joka vastaa liikunta- ja
tanssikursseista, ostopalvelukoulutuksista ja kaupungin henkilöstökoulutuksista opiston puolelta
sekä on mukana hanketoiminnassa.

TILAT
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LAADUN ARVIOINTI

Kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä noin 30 eri toimipisteessä. Suurin osa opiston kursseista
järjestetään Keravan lukion ja aikuislukion luokka- ja liikuntatiloissa.
Päiväkurssien kysynnän yhä kasvaessa päiväopetustilojen tarve vastaavasti kasvaa. Vuoden
2014 lopussa valmistuvat Sampolan palvelukeskuksen tilat tuovat osittaista parannusta tilanteeseen. Myös muita tilaratkaisuja selvitetään nimenomaan päiväopetuksen tarpeisiin.

Toimiston palvelut

4
3,9

Vastaajat kirjoittivat ahkerasti palautteitaan lomakkeen avoimeen tekstikenttään. Opisto sai
runsaasti kiitosta, kurssitoiveita sekä kehittämisehdotuksia, joita hyödynnetään resurssien
mukaan toiminnan kehittämisessä.
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TALOUS JA TIEDOTUS

Opiston menot olivat 1 222 268 euroa. Opiston oman toiminnan tuotot olivat 498 075 euroa.
Opiston kurssit, luennot ja tapahtumat julkaistaan kaksi kertaa vuodessa painetussa opintooppaassa, joka jaetaan keravalaisiin kotitalouksiin. Opiston toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti
myös paikallislehdissä opiston ja Keravan kaupungin nettisivuilla sekä facebook-sivulla.

www.facebook.com/keravan.opisto
4
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PALKITTU
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Kansalaisopistojen liitto
myönsi kunniamerkin
opettaja Leila Koivistolle

K

ansalaisopistojen liitto KOL on myöntänyt Keravan Opiston harmonikansoiton opettajalle
Leila Koivistolle kunniamerkin pitkästä ja ansiokkaasta urasta kansalaisopiston
tuntiopettajana. Koivisto on opettanut 33 vuotta kansalaisopistoissa.
Kunniamerkin Koivistolle luovutti Keravan Opiston rehtori Pertti Rantanen tiistaina 17.
joulukuuta 2013. Opistolla juotiin kakkukahvit kunniamerkin lisäksi Koiviston
syntymäpäivän kunniaksi. Koivisto täytti joulupäivänä 80 vuotta.
Koivisto teki päätyönsä konttoristina. Päivätyönsä ohessa Koivisto kasvatti viisi lasta sekä toimi kuoronjohtajana ja harmonikansoiton opettajana muun muassa
Opisto on
Keravan Opistossa, Keravan musiikkikoulussa, Jokelan kansalaisopistossa sekä
tänä päivänä
Järvenpään Setlementti Louhelassa. Koivisto opiskeli harmonikansoittoa sekä opetusoppia arvostettujen opettajien johdolla.
yhä tärkeä.
Lisäksi Koivisto esiintyi parhaimmillaan 43 kertaa vuodessa kotimaassa sekä
muutamia kertoja ulkomailla. 1970-luvulla Koivisto oli mukana perustamassa
kansanmusiikin uranuurtajana toiminutta Keravan laulupelimannit -orkesteria.
– Aloitin Keravan Opistossa opiskelijana vuonna 1964. Kävin lastenvaatekurssilla, jota opetti Aila Viitaila. Olen opiskellut opistossa myös englantia. Harmonikansoittoa opiskelin Gunnar Sihvolan kursseilla, Koivisto muistelee.

Koivisto pitää arvossa saamaansa kunniamerkkiä
ja kansalaisopistotoimintaa

»4
»5
»6

»7
»8
»9

» 10
» 11

» 12
» 13
» 14

– Kansalaisopisto on tarjonnut minulle mahdollisuuden harrastaa ja opiskella ilman tutkintoja.
Viime vuosisadan alussa kansalaisopisto oli oikeastaan ainoa paikka, jossa tavallinen ihminen
pystyi opiskelemaan. Opisto on tänä päivänä yhä tärkeä. Opistossa voi kehittää itseään edullisesti
niin paljon kuin haluaa, Koivisto vakuuttaa.
Koivisto aikoo jatkaa opiskelua Keravan Opistossa ja toivoo lisää erityisesti päiväsaikaan
pidettäviä kursseja.
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TUNNELMIA KEILASTA
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
LIME -oppimiskumppanuus 2011–2013

Opiston koordinoima kaksivuotinen kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke
Learning Town – Learning on Immigrant and Multicultural Education (LIME) päättyi kesäkuussa 2013.
Hankkeessa oli mukana kahdeksan maan aikuiskoulutusorganisaatiota tai kansalaisjärjestöä.
Hankkeessa jaettiin tietoa ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien opetuksesta sekä muusta monikulttuurisesta toiminnasta hankemaissa ja -organisaatioissa.
LIME-oppimiskumppanuuden loppuseminaari pidettiin Keravalla kesäkuussa 2013. Opisto
järjesti seminaarin yhteistyössä Laurean Ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoiden
kanssa.

Active Citizens for Stonger Europe -hanke 2013–2015

Opisto on mukana kesällä 2013 käynnistyneessä EU-hankkeessa, jota koordinoi Keravan vapaaaikavirasto. Keravan Kansalaisten Eurooppa -hanke on nimeltään Active Citizens for Stronger
Europe (ACSE) eli vapaasti käännettynä ”aktiivisina kansalaisina kohti vahvempaa Eurooppaa”.
Acse-hankkeeseen osallistuu Keravan lisäksi neljä eurooppalaista kuntaa, joista kaksi ovat Keravan ystävyyskuntia: Tallinnan länsipuolella sijaitsevan Keilan kunta Virossa ja Ascherslebenin
kaupunki Keski-Saksassa. Muita projektikumppaneita ovat Keilan ystävyyskunta Sigulda Latviassa sekä Bormion kunta Pohjois-Italiassa.
Acse-hankkeessa kumppanikunnat haluavat aktivoida kuntalaisia kehittämään kuntiensa
vapaa-ajan palveluita. Hankkeen avulla kunnat pyrkivät myös lisäämään vuoropuhelua asukkaiden sekä ja päätöksentekijöiden välillä omassa kunnassa sekä kansainvälisesti EU-tasolla.
Hankkeen aikana toteutetaan viisi kansainvälistä tapahtumaa. Hankkeen päätöstapahtuma
järjestetään toukokuussa 2015 Keravalla. Tapahtuman teemana ovat kestävä kehitys ja kierrätys,
ja sen toteuttaa Keravan Opisto yhteistyössä kumppanikuntien opistojen ja kädentaitojen harrastajien kanssa. Opisto osallistuu myös hankkeen paikallisen toiminnan järjestämiseen.

PAIKALLISET KEHITTÄMISHANKKEET
Keravan taiteilijakoulutushanke

Keravan Opisto on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaisessa Keravan taiteilijakoulutus -hankkeessa. Hanke alkoi vuonna 2012.
Hankkeen verkoston muodostavat Keravan kaupungin kasvatus- ja opetusvirasto, joka vastaa
hankkeen hallinnosta. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Keravan Opiston, Keravan musiikki-

opiston, Keravan kuvataidekoulun ja Keravan tanssiopiston edustajat. Hankeen koordinaattorina
ja ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Teija Leppänen Keravan Opistosta.
Verkostossa mukana olevien oppilaitosten opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta. Koulutuksen avulla kehitetään malleja yhteistyön vahvistamiseksi yli oppilaitosrajojen, vahvistetaan
Keravan peruskoulujen ja lukion opetuksen taideorientaatiota, laajennetaan opettajien taiteidenvälistä osaamista ja luovuutta sekä tuetaan opettajien työhyvinvointia.
Vuonna 2013 koulutuksia tarjottiin 43, joista 28 toteutui. Koulutuksiin osallistui yhteensä
268 opettajaa. Kouluttajina toimivat verkoston ja verkoston yhteistyökumppaniorganisaatioiden
taideopettajat. Koulutuksien luennoijat edustivat eri alojen merkittävää tietämystä ja osaamista.
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Koulutukset kattoivat eri taiteen aloja monipuolisesti.
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Osa koulutuksista tähtäsi opettajien ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja osa suunnattiin
oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Tarjolla oli muun muassa improvisaatiota ja draamaa, varjoteatteria, tanssivideotyöpajaa, kehon- ja äänenhuoltoa, intialaista tanssia, kuvataiteita,
vapaata säestystä ja bändin ohjaamista.
Verkoston opettajien yhteistyötä ja vertaisoppimista rakennettiin ja vahvistettiin kahdenkeskisellä opettaja-taideopettaja -työparityöskentelyn avulla. Työparityöskentely toteutettiin muutaman kuukauden aikana syys-marraskuussa. Työparityöskentelyyn osallistui 38 opettajaa, joista
perusopetuksen ja lukion ja aikuislukion opettajia oli 24 ja taideopettajia 14. Työpariprojekteja
on ollut yhteensä 24.
Hankkeen koulutukset ja koulutuksista saadut palautteet on nähtävissä hankkeen verkkosivuilla osoitteessa
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http://osaava-kerava.purot.net.
Keravan harrastepolku -hanke

Keravan Opisto osallistui aktiivisesti syksyllä 2012 alkaneeseen harrastepolkuhankkeeseen, jota
koordinoi Keravan kaupungin Vapaa-aikavirasto yhteistyössä Kasvatus- ja opetusviraston sekä
paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa.
Keravan Harrastepolku-hankkeessa Keravan kaupunki sekä paikalliset järjestöt ja seurat järjestävät toiminnallisia oppitunteja keravalaisille peruskoululaisille. Hankkeen ideana on tutustuttaa ja aktivoida keravalaisia lapsia ja nuoria liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.
Vuonna 2013 opisto järjesti Liikuntakeskus Pompitin tiloissa tanssipolun, johon osallistui
331 koululaista sekä keilaussession 11 oppilaan ryhmälle Keravan keilahallissa. Syksyllä käynnistyi lasten käsityöpolku, joka jatkuu keväällä 2014.

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta www.lifeinkerava.fi.
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OPINTO- JA KULTTUURIMATKAT
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Espanjan opintomatka Madridiin 19.–26.5.

Matkalle lähti 13 osallistujaa, ja matkanjohtajana toimi opiston espanjan opettaja Lidia
Keisalo.
Matkaan kuului 20 tuntia opiskelua kielikoulussa. Lisäksi järjestettiin retki Toledoon, del
Prado -museoon ja Suomen kulttuuri-instituuttiin.
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Joulumarkkinamatka Berliiniin 5.–7.12.

Matkalle lähdettiin 20 osallistujan voimin. Matkanjohtajina toimivat saksan opettaja Susanne
Gerstler ja kielten suunnittelijaopettaja Mari Heikkinen.
Hyvin onnistuneen ja tunnelmallinen joulumarkkinamatkan käyntikohteita olivat Gendarmenmarktin, Rotes Rathausin ja Potsdamer Platzin joulumarkkinat. Lisäksi vierailtiin Berliner
Fernsehturm - tv-tornissa ja DDR-museossa. Nähtiin myös Checkpoint Charlie ja East Side Gallery eli vielä jäljellä oleva pätkä Berliinin muuria.
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Käsityömatka Krakovassa 18.–23.8.

Keravan Opiston käsityömatka suuntautui tällä kertaa Puolaan, jossa elokuussa järjestetään vuosittain Cepelia -käsityömessut. Ennen matkaa kuunneltiin puolan kielen opettajan Emil Antonin
Puola Pähkinänkuoressa -luennon, johon tuli muitakin Puolasta kiinnostuneita.
Matkalle lähdettiin 40 hengen ryhmänä. Maanantaina tutustuttiin Varsovaan ja vierailtiin
Zalipien koristeellisessa pikkukylässä.
Tiistaina oli opastettu kävelykierros Krakovan vanhan kaupungin alueella sekä nähtiin käsityömessujen tarjontaa. Iltapäivällä halukkaat kävivät Euroopan vanhimmassa etnografisessa
museossa.
Keskiviikkona järjestettin yhteinen retki Cudawianki-käsityötehtaaseen sekä Furdyna-tehtaaseen, jossa valmistetaan lyijylasitöitä. Iltapäivällä tutustuttiin Wieliczkan suolakaivokseen.
Torstaina kukin sai tutustua oman mielenkiinnon mukaan haluamiinsa kohteisiin. Osa palasi aiempiin käyntikohteisiin, kierteli käsityömarkkinoilla ja shoppaili. Muutama tutustui seudun
kuuluisimpaan vierailukohteeseen Auswitziin, joka kertoo historian surullisista tapahtumista
Krakovan seudulla.
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TUNNELMIA KRAKOVAN MATKASTA
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Maija-Liisa Karppinen
aloitti opiskelun
opistossa yli
50 vuotta sitten

M

aija-Liisa Karppinen on syntyperäinen keravalainen ja eläköitynyt
englannin ja ruotsin kielen opettaja. Karppinen kävi koulunsa
Saviolla sekä Keravan yhteiskoulussa, jossa hän myös työskenteli yli

Opisto tarjoaa
jokaiselle
jotakin .

30 vuotta.
– Olen tehnyt aina iltatyötä, joten olen voinut osallistua vain opiston päiväkursseille. Keravan lukion ja aikuislukion yläkerrassa oli opiston käsityöluokka sekä yleisluokka, jossa opiskeltiin päivisin ainakin saksaa, ranskaa, espanjaa
ja venäjää, Karppinen kertoo.
Karppinen aloitti opiston opiskelun konekirjoituskurssilla Keskuskoululla 16-vuotiaana.
Hän on käynyt opiston vaateompelun ja kankaanpainannan kursseilla, steiner-nukkekurssilla
ja korukursseilla sekä liikuntakursseilla.
– Olen käynyt vuosikausia Pirjo Leppäsen liikuntaryhmissä. Opiskelin 1990-luvulla espanjaa, saksaa ja venäjää. Nyt käyn taas venäjän kielen kurssilla, neulakinnaskurssilla, pukuompelukurssilla sekä nypläyskurssilla, Karppinen kertoo.
Karppisen mielestä kansalaisopiston merkitys keravalaisten elämässä on kasvanut.
– Kurssit ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Opisto tarjoaa jokaiselle jotakin, Karppinen
uskoo.
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KERAVA AKATEMIA JA YLEISLUENNOT
Luennot
Tunnit
Osallistujat

37
112
1314
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Vuonna 2013 toteutettiin useita Kerava Akatemia -luentoja sekä luentosarjoja yhteistyössä paikallisten yhdistysten, museon ja kirjaston kanssa.
Yhteistyössä Keravan kirjaston kanssa jatkuivat suositut Taanilan tunnit. Keväällä järjestettiin Taidemuseokeskus Sinkan kanssa Valo - valaistus - ihminen -luentosarja.
Setlementti Louhela ry:n ja Keravan ev.lut. seurakunnan kanssa toteutettiin Monikulttuurinen vapaaehtoistyön koulutusilta. Hyvä yhdistyskokous -luento järjestettiin Keski-Uudenmaan
yhdistysverkon kanssa.
Verenpaine hallintaan -luento keravalaisille tarjottiin yhteistyössä Keravan Sydänyhdistys
ry:n kanssa. Seniorienergiaa saatiin Proud age - harmaa vallankumous -luennolta sekä Ikääntyvien palvelut Keravalla -illasta.
Terveys- ja hyvinvointiaiheiset luennot olivat erityisen suosittuja samoin kuin opiston Häntä
heilumaan! -luennot

AVOIN YLIOPISTO

Keväällä toteutettiin Helsingin avoin yliopiston tähtitieteen tutustumiskurssi Maailmankaikkeus nyt.
Syksyllä käynnistettiin Ikäihmisten yliopisto eli ikis. Ikäihmisten
yliopisto on avoimen yliopiston erityismuoto sekä tieteellisen tiedon
ja elämänkokemuksen kohtaamispaikka. Ikäihmisten yliopistossa voi
opiskella kuka tahansa ikäihminen riippumatta pohjakoulutuksesta,
ammattitaustasta tai aikaisemmasta opiskeluharrastuksesta.
Opintopiireissä opiskellaan seuraamalla äänitettyjä asiantuntijaluentoja tai YLE:n tuottamaa tv-oppimateriaalia niistä yhdessä keskustellen. Opintopiireissä myös vierailee luennoitsijoita.

Keravan
Opiston
ikis käynnistyi
teemalla
ikä ja terveys.

YHTEISKUNTA, KASVATUS, TERVEYS JA TIETOTEKNIIKKA
Aine

Kurssit
yhteensä

Tunnit
yhteensä

Kurssilaiset
yhteensä

historia, yhteiskunta ja talous

20

241

1079

psykologia ja kasvatus

26

291

347

terveys ja hyvinvointi

14

142

221

tietotekniikka

22

240

225

yht.

82

914

1872
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Suosittuja kursseja olivat terveys- ja hyvinvointikurssit kuten Aikuisten unikoulu sekä rentoutumisen ja itsehoidon lyhytkurssit. Suosittuja olivat jälleen myös koirien arkitottelevaisuuskurssit sekä uusi Rally toko -kurssi.
Tietotekniikan päiväkurssien kysyntä kasvoi jälleen. Päiväkurssien tarjontaa rajoittaa yhä
sopivien opetustilojen puuta. Omalla kannettavan koneen omaaville suunnattuja kursseja pystyttiin järjestämään päiväsaikaan tavallisessa opetustilassa.
Keravan lukion ja aikuislukion tietokoneluokissa opiskeltiin myös kuvankäsittelyyn, sosiaalisen median käyttöä sekä kotisivujen tekoa.

»7
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KIELET
Tunnit
Kurssit
Kurssilaiset

» 10

2551
114
1653
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» 12

Tehtävä ja tavoitteet

Opiston kielikurssien tavoitteena on tarjota aikuisoppijoille mahdollisuus omaehtoiseen kielten
opiskeluun sekä edistää vieraiden kulttuurien ymmärtämistä.
Opiskelija tutustuu uusiin kieliin ja kulttuureihin. Opiskelija pääsee etenemään kieliopinnoissaan alkeista aina edistyneelle tasolle saakka. Opiskelija saa onnistumisen kokemuksia edistymisestään kielenopiskelussa.
Syksyllä 2013 kielikursseihin lisättiin merkintä kielikurssin taitotasosta Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon mukaisesti (A1-C2). Opinto-ohjelmaan lisättiin myös kuvaus jokaisesta taitotasosta. Näin opiskelijan on helpompi löytää itselleen omaa tasoaan vastaava kurssi.
Kielten opiskelu on pitkäjänteistä ja vaatii useiden vuosien työn. Opisto tarjoaa useissa kielissä kursseja kaikilla taitotasoilla. Tämä mahdollistaa etenemisen kielen alkeista matkailun ja
työelämän vaatimaan kielitaitoon ja aina lähelle äidinkielisen kielitaidon tasoa.
Yhteistyökumppaneita olivat oppikirjojen kustantajat (Finn Lectura, Otava, Tammi ja SanomaPro), Promentor, Keski-Uudenmaan kansalaisopistot sekä Suomen kieltenopettajien liitto
(SUKOL).

» 13
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Kieltä ja kulttuuria monipuolisesti

Vuonna 2013 Opiston kielikurssien tarjonta oli jälleen monipuolista. Opistossa toteutettiin
alkeiskursseja, keskitason kursseja, keskustelukursseja ja verkkokursseja. Useissa kielissä edistyneitä kursseja vetivät äidinkieliset opettajat.

»»
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Päiväkursseja järjestettiin englannin, venäjän, saksan, espanjan kielissä. Syksyllä ja keväällä
toteutettiin Speak Better English -verkkokurssit.
Lapsille ja aikuisille yhteiset kielikurssit olivat aamupäivällä toteutetut Adult-Child Sing and
Play -kurssit.
Suosituimmat kielet olivat englanti ja espanja. Alkeiskursseja tarjottiin lähes kaikista kielistä:
englanti, espanja, italia, venäjä, saksa, suomi, viro, japani, ranska, ruotsi, arabia ja heprea. Suositut alkeiskurssit olivat espanja, venäjä, italia, ranska, saksa, viro ja japani.
Uusi kieli oli nykyheprea. Erikoisuuksia olivat japanin ja kiinan merkkikurssit keväällä, Englantia sopimuskodissa -tilauskurssi sekä arabian puhekielen kurssi.
Kielten opetukseen liittyy olennaisena osana myös kulttuurin tuntemus. Kevätkaudella järjestettiin viikon kielimatka Madridiin ja joulukuussa kolmen päivän joulumarkkinamatka
Berliiniin.
Opistossa toteutettiin järjestettiin ranskan, englannin, saksan ja italian kieleen ja kulttuuriin
liittyvät luennot.
Kielten tuntiopettajille järjestettiin elokuussa kosketusnäyttötaulun peruskoulutus. Joulukuussa pidettiin toinen tapaaminen, jossa oli mahdollisuus tutustua muihin opiston kielten tuntiopettajiin. Muutama tuntiopettaja osallistui myös SUKOLin vuotuiseen valtakunnalliseen
Vapaan sivistystyön koulutuspäivään.

käsittelevinä lyhytkursseina. Keramiikan opetus palasi syksyllä tarjontaan. Kevään perinteinen
Maisemamaalauskurssi toteutettiin ensimmäistä kertaa inspiroivassa Halosenniemessä Tuusulajärven rannalla.
Taideaineiden Kevätnäyttely pidettiin kirjaston Pentikulma-salissa. Näyttelyssä vieraili huhtikuisena viikonloppuna yhteensä reilut 400 kävijää. Esillä oli eri maalaus- ja piirustusryhmien,
grafiikan, posliini- ja ikonimaalauksen opiskelijatöitä. Viikonlopun aikana opintosalin tapahtumatilassa esiintyivät Kellari-orkesteri, Omalla äänellä -lauluryhmä sekä yksinlauluoppilaat.
Opiston kuvataidekurssilaisten töitä esittelevät näyttelyt jatkuivat Taidenäyttelytila Visitossa.
Vuonna 2012 Keravan terveyskeskukseen avatussa näyttelytilassa pidettiin vuoden aikana kolme
näyttelyä. Värin voimaa -näyttely aloitti kevään 1.2.–30.4.2013. Näyttelyyn oli koottu kuuden
pitempään maalausta harrastaneen opiskelijan värikkäitä öljyväritöitä.
Kesän näyttelynä nähtiin Kahdeksan kuvaajaa - kuusi näkemystä -valokuvanäyttely 8.5.–
6.9.2013. Näyttely esitteli Luovan valokuvauksen kurssilaisten valokuvia. Loppuvuoden näyttelyssä 1.10.2013–10.1.2014 oli esillä Kiinalaista perinteistä maalaustaidetta -kurssin
opiskelijatöitä.
Värin voimaa -näyttelyn kuratoi opiston taidealueen vastuuopettaja. Kaksi muuta näyttelyä
kuratoivat kunkin kurssin tuntiopettaja ja opiskelijat yhdessä.
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TAIDEAINEET
Aine

Kurssit

Opetus-tunnit

Kurssilaiset

musiikki

31

1010

459

kuvataiteet

36

975

433

esittävä taide
ja kirjallisuus

19

328

290
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Vuonna 2013 taideaineiden suosio pysyi vakaana. Kurssit täyttyivät ja toteutuivat hyvin. Kurssitoiminnan ohessa opettajat ja opiskelijat ideoivat ja toteuttivat kasvavassa määrin erilaisia näyttelyitä, tilaisuuksia ja esiintymisiä.

» 12

Aikuisten taiteen perusopetus

» 13

Merkittävä askel Keravan Opiston kuvataideopetuksesta otettiin, kun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta myönsi kokouksessa 13.6.2013 opistolle luvan järjestää aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteissa. Opetus perustuu 27.5.2013 päivättyyn opetussuunnitelmaan 1.8.2013 alkaen.
Opisto haluaa vastata aikuisten taiteen perusopetuksen kysyntään kuvataiteissa Keravalla.
Opiston tavoitteena on tarjota Keravan ja lähikuntien asukkaille laadukasta ja pitkäjänteistä
kuvataideopetusta sekä elinikäisen oppimisen väylän.
Aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoihin otettiin syksyllä ylimääräisiksi opiskelijoiksi Keravan kuvataidekoulussa opintonsa aloittaneita ja osaksi opintonsa suorittaneita henkilöitä. Heidän tavoitteenaan on saattaa opinnot päätökseen Keravan Opistossa. Uusien
opiskelijoiden ryhmä aloittaa opinnot syksyllä 2014.

» 14

KUVATAITEET

Kuvataiteissa pitkäkestoiset maalaus-, piirustus- ja grafiikankurssit tavoittivat hyvin vanhaa ja uutta asiakaskuntaa. Syksyllä grafiikan opetusta tarjottiin aikaisemmasta poiketen eri tekniikoita
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Kulttuuriklubin toiminta tavoitti runsaasti keravalaisia Suomalaisen musiikin perinnepäivä
-tapahtumassa kirjastossa.
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KÄDEN TAIDOT
Aine

Kurssit

Opetus-tunnit

Kurssilaiset

käden taidot

101

2189

1278

kotitalous

25

227

402
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Uudet tilat hioutuivat käyttöön

MUSIIKKI

Musiikissa tarjontaa suunnattiin ryhmäopetukseen. Kuoro- ja ryhmälaulua saattoi harrastaa viidessä eri ryhmässä. Näitä olivat Naiskuoro Aiolis, Ikäihmisten sekakuoro Virkut, Opiston sekakuoro, Vapauta lauluäänesi ja Omalla äänellä -lauluryhmät.
Yhteinen musisointi ja soiton oppiminen houkutteli ihmisiä osallistumaan Kellariorkesterin
sekä harmonikan-, kitaran- ja huuliharpunsoiton opetukseen. Yksinlaulun opetusta vähennettiin
ja pianonsoiton opetus jätettiin kokonaan pois syksyn ohjelmatarjonnassa.
Opiston ryhmien musiikkiesiintymisiä oli runsaasti. Kellariorkesteri viihdytti tanssivaa yleisöä esiintymisellään Weijaritansseissa huhtikuussa ja Pikkujoulutansseissa joulukuussa ravintola
Wanha Weijarissa.
Ikäihmisten sekakuoro Virkut esiintyi kevät- ja syyskaudella. Virkkujen marraskuun konsertti
toteutettiin yhdessä suomalais-afrikkalaisen Jelefoli-yhtyeen kanssa Rakkautta ja rytmiikkaa
-teemalla.
Omalla äänellä -lauluryhmä piti syyskauden lopuksi Ystävän illan, jossa se esitti ohjelmistoaan
ja johti yhteislaulua. Naiskuoro Aiolis vietti 15-vuotisjuhlavuottaan, joka huipentui Keravan kirkossa pidettyyn juhlakonserttiin joulukuussa.

»6

Kaupungintalon alakertaan syksyllä 2012 avatut uudet tilat hioutuivat käyttöönsä kevään 2013
kuluessa. Kädentaitojen kurssit siirtyivät kokonaisuudessaan uusiin tiloihin, mikä nosti asiakastyytyväisyysastetta huomattavasti.
Uudessa tilassa pidetyt perinteiset pitkät ompelu-, nahka- turkis- ja tilkkukurssit houkuttelivat uusia osallistujia. Nämä tilat ja opetukseen hankitut välineet mahdollistivat uudenlaisten
kurssien pitämisen. Esimerkiksi pitkään poissa olleet värjäyskurssit onnistuivat loistavasti uusissa
tiloissa. Syyslukukaudella tiloissa kuunneltiin ja katsottiin Helsingin työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseuran etäluentoja värjäyksestä.
Tilkkutyöryhmän talkoohenkiset osallistujat jatkoivat tilan somistamista. He ompelivat käytävätilan 40 vuotta vanhoihin retrosohviin upeat tilkkupäälliset, jotka nuorisopaja Jenga laittoi
paikoilleen. Näin käsityötilan 37 tilkkutöillä verhoiltua pikkutuolia sekä sovituskulman tilkkuverhot saivat jatkoa samanhenkisestä sisustamisesta, joka on toteutettu talkoilla ja lisäksi
kierrätysmateriaaleista.
Ompeluluokan suuruus mahdollistaa myös isompien opetusryhmien tai luentojen pitämisen
tilassa. Opisto järjestää käsityötiloissa Keravan harrastepolku -hankkeeseen kuuluvia käsityötunteja koululaisille. Neljäsluokkalaiset tulevat ompelemaan käsityötiloihin luokittain, jolloin tilassa
voi työskennellä jopa 25 lasta yhtä aikaa. Uusien tilojen myötä pystyttiin tarjoamaan myös koululaisten oma käsityökurssi nyt ensimmäistä kertaa.
Käsityön ja -taidon viikkoa juhlistettiin ensimmäistä kertaa opistossa viikolla 15. Tällöin vietettiin Kukkaviikkoa, jolloin käsityön ystävät tekivät kukkatyöpajoissa neljänä iltana erilaisia kukkia asusteiksi tai somisteiksi. Vilkkain kukkailta veti 22 osallistujaa.
Keravan Talven taikamaa -joulumarkkinoiden aikana pidettiin aikuisille ja lapsille joulupajat,
joissa kävi kahden päivän aikana yli 50 osallistujaa. Toimintamuotona työpajat ovat tulleet jäädäkseen kädentaitojen harrastusmuodoksi.
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Kulttuuriklubi

Keravan Opiston Kulttuuriklubi tarjosi monipuolista toimintaan kulttuurista kiinnostuneille.
Kulttuuriklubin tarjoamia matkoja ja esityksiä taustoitettiin luennoilla. Matkat suuntautuivat
kahdesti Suomen Kansallisoopperaan, jossa katsottiin Figaron häät -ooppera sekä Lumikuningatar-baletti. Lisäksi vierailtiin Musiikkitalossa Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa sekä
Tampereen teatterin Les Miserables -esityksessä.
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Näyttelyitä kaupungintalon alakerrassa

Uudet tilat mahdollistavat myös vierailevien näyttelyiden järjestämisen keskellä kaupunkia.
Kevään käsityökirpputorin jälkeen Huhtisen farkkujen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä esittelevä
näyttelyä sai ihailla käsityötilojen aulassa. Näyttelystä tehtiin Ifolor -kuvakirja, ja näyttely oli
esillä myös opiston kansainvälisessä kierrätysworkshopissa.
Syyslukukaudella vierailevana näyttelynä oli Kaija Huhtisen Vanhat ja vanuneet, joka esitteli huopuneiden neuleiden ja villakankaiden uusiokäyttöä. Joulun alla saimme myös vierailevan
tilkkutyönäyttelyn, josta lainattiin osia myös joulumyymälään joulumarkkinoiden aikaan.
Kädentaitojen kevätnäyttely 2013 pidettiin avoinna pidempään, minkä tilat mahdollistivat
ensimmäistä kertaa. Kevätnäyttelyyn tutustui kaikkiaan noin 650 kävijää. Näyttelyviikonlopun
vetonauloina olivat työnäytökset hopeatöistä, nypläyksestä, neulonnasta, tuftauksesta sekä kirjansidonnasta. Näyttelyssä kävijät saivat tuomansa LP-levyn takaisin muotoiltuna ’aaltomaljakoksi’’ tai halutessaan muotoilivat sen itse. Näyttelystä valmistettiin ansiokas kuvakirja, jolla
on helppo kertoa erikielisellekin opiston kädentaitojen opinnoista.
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Työhyvinvointia käsityötiloissa
TEEMANA KIERRÄTYS

Opiston kädentaidon kursseilla painotetaan yhä enemmän materiaalien kierrätystä ja jätemateriaalien hyötykäyttöä erillisillä kierrätyskursseilla sekä intergroituna muihin kursseihin. Keväällä
kierrätettiin edelleen kahvipusseja ja juomatölkkien klipsejä. Vanhoja Keravan lukion ja aikuislukion ruokalan tarjottimia tuunattiin uuteen kuosiin sekä valmistettiin ekokortteja kierrätysmateriaaleista. Pehmoeläimiä valmistettiin vanhoista sukista ja hanskoista. Vanhojen baskereiden
elämää jatkettiin neulahuovuttamalla niihin väri-iloittelua.
Mosaiikkikurssilla pilkottiin vanhoja lautasia ja laattoja puutarharuukkujen ja pöytien päällysteiksi. Värjäyskursseilla jatkettiin monen materiaalin elämänkaarta uusitussa muodossa. Huonekalujen pintakäsittely- ja verhoilukurssit täyttyivät entiseen malliin, mikä kertoo huonekalujen
kierrätyksen suosion jatkumisesta. Tekstiilijätteestä tehty kierrätyshuopa löysi uusia muotoja tilkku- ja ompelukurssilaisten sekä kansainvälisen työpajan (workshopin) käsityömateriaalina.
Syyslukukaudella oli ensimmäinen Lusikasta koruksi -kurssi, jolla tehtiin vanhoista hopea- ja
alpakkalusikoista näyttäviä riipuksia, korva- ja rannekoruja sekä sormuksia.

Käsityökirpputori kaksi kertaa vuodessa

Käsityökirpputori on Keravan suurin kierrätystapahtuma keväisin ja syksyisin. Käsityökirpputorilla tavalliset harrastajat voivat myydä kaappiensa kätköistä käsitöihin liittyviä materiaaleja, välineitä, kirjoja, lehtiä sekä vanhoja, uusia, keskeneräisiä tai valmiita käsitöitä.
Käsityökirpputori järjestettiin perinteisesti maalis- ja lokakuussa. Tapahtuman suosio on jo
vakiintunut viidessä vuodessa opiston yleisörikkaimmiksi tapahtumaksi, jossa käy noin 700 kävijää lukukausittain.
Lokakuun kirpputorilla oli ennätykselliset 61 myyjää, joista osa pääsi myymään yläkertaan.
Vierailevina tuunaajina oli molemmilla kerroilla Savosta RaJuPuSu opiston eläkkeellä oleva tekstiiliopettaja Kaija Huhtinen. Keväällä Huhtinen työpareineen toi kirpputorille Farkku-näyttelyn
ja syksyllä Vanhat, Vanuneet -näyttelyn. Farkkunäyttelyn yhteydessä Huhtinen piti keravalaisille
farkkukierrätyskurssin.
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Uudet tilat ja välineet mahdollistavat myös kädentaitojen työhyvinvointi- ja virkistyspäivien tarjoamisen yrityksille, yhdistyksille ja työyksiköille.
Kädentaitojen ensimmäinen maksupalvelukurssi oli Keravan Käsitaitajat ry:lle järjestetty
virkistyspäivä, jolloin opeteltiin videonauhavirkkausta sekä kennopaperin ja kierrätyshuovan
innovatiivista käyttöä. Samalla paikkakunnalla toimivan käsityöyhdistyksen jäsenet tutustuivat
toisiinsa sekä opiston toimintaan. Tyhy-päivänä suunniteltiin myös tulevia yhteisprojekteja.

»9

» 10

KOTITALOUS
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Kotitalouskursseilla valmistettiin kansainvälisiä sekä perinteisiä suomalaisia herkkuja.
Vietnamilaisia tuulahduksia toi Loan Tri Tranin sushi- ja sushikakkukurssi. Italialaisia joulu- ja kevätruokia teetti italianopettaja Carmelo Carnabucci. Carnabuccin vetämä Suomimies
kokkaa -kurssin suosio jatkui.
Syksyllä järjestettiin sieniretki ja sieninäyttely. Kursseilla leivottiin perinteisiä karjalanpiirakoita, tehtiin hapanleipää ja valmistettiin perinteisiä makkaroita. Erikoisuutena toteutettiin
Marskin illallinen -kurssi aiheesta kirjan tehneen opettajan johdolla.
Lokakuun testissä hygieniapassin suoritti ennätysmäärä opiskelijoita, jotia oli yli 60. Tulijoita riitti myös testiä edeltävään koulutukseen, jonka Keravan Opisto tarjosi ainoana opistona
Keski-Uudellamaalla.
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Hyyppärän kudonta-asema

Kankaankudonnassa perus- ja jatko-opetustunteja toteutettiin 524. Kudontapäiviä oli 608 ja
kudonnanohjaajan kotikäyntejä 25 tuntia. Kudonta-asemalla kävi 946 asiakasta. Kankaita
kudottiin yhteensä 1161 metriä.
Kudonta-aseman toimintaa esiteltiin keväällä Keravan päivänä ja syksyllä Avoimet ovet
-tapahtumassa Hyyppärässä. Lisäksi kudonta-aseman töitä esiteltiin opiston kädentaitojen kevätnäyttelyssä ja käsityökirpputorilla.
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TANSSI JA LIIKUNTA
kurssit
tunnit
kurssilaiset

158
2479
3666

Vuonna 2013 liikunnan ja tanssin opetustuntien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna. Kurssien määrän kasvu on näkynyt monipuolisena toimitilojen käyttönä. Haasteeksi muodostui kuitenkin se, ettei liikuntatiloja ollut tarpeeksi.

Tanssikurssit

Tanssikursseja tarjottiin kaikille ikäryhmille vauvasta vaariin. Vauva-vanhempi - tanssikurssit olivat vuonna 2013 suosittuja. Kursseilla tärkeässä osassa olivat vuorovaikutus oman vauvan kanssa
sekä kosketus ja kommunikointi liikkeen kautta. Vauva-vanhempi tanssi on saanut vaikutteita
muun muassa lastentanssista, vauvamuskarista, liikeimprovisaatiosta ja yhteisöllisistä
kansantansseista.
Capoeiran lasten kurssi jatkoi suosiotaan. Capoeira on iloinen sekoitus tanssia, taistelua,
akrobatiaa ja musiikkia.
Lavatanssikurssit vetivät tanssijoita. Kursseilla opeteltiin tavallisimmat tanssilajit kuten valssi,
foxi, humppa ja fusku. Soolalattarikurssi oli niin suosittu, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet
mukaan. Tunnilla tanssittiin sambaa, cha chata, rumbaa, salsaa, merenqueta ja jivea.

Liikuntakurssit

Opiston liikunnan kurssien tavoitteena on opettaa eri liikuntajeja, vahvistaa keravalaisten hyvinvointia, kohottaa kuntoa, rentoutua ja nauttia liikunnasta. Opisto pyrkii tarjoamaan monipuolisia lähiliikunnan kursseja, kannustaa ylläpitämään fyysistä aktiivisuutta sekä välittää ihmisille liikunnan tuomaa iloa.
Opetustarjonnassa on otettu huomioon kaikenikäiset liikkujat.
Suosituimpia
Innostamme itsensä haastamiseen ja elämänmittaiseen liikunnan
kursseja olivat
harrastamiseen.
vesijumpat, pilates,
Pääasiassa liikunnan kursseja järjestetään lukukauden mittaisijooga, kahvakuulana. Mukaan mahtuu myös lyhyitä päivän tai viikonlopun mittaisia
kursseja. Tuntiopettajina toimivat oman alansa ammattilaiset.
kurssit ja
kuntoboxing.

YHTEISTYÖ

Vuonna 2013 jatkettiin yhteistyötä Keravan Naisvoimistelijoiden kanssa. Yhteistyökursseja olivat Ballet & Body, Hikijumppa, Kuntopiiri, Nuorten Showtanssi, Latinomix, Reggaeton, Tehokiinteytys ja Venyttely. Yhteistyön kautta pystyimme tarjoamaan keravalaisille liikunnan harrastajille entistä monipuolisempia liikuntakursseja.
Opisto ja Keravan kaupungin Liikuntapalvelu toteuttivat yhteistyössä seuraavat kurssit:
Aamutreeni, naisille ja miehille yhteinen Na-mi -kurssi sekä Naisten kuntosalikurssi.
Suosituimmaksi yhteistyökurssiksi nousi Naisten kuntosalikurssi, joka oli suunnattu työikäisille naisille. Kurssi sisälsi 20 minuutin alkulämmittelyn, lihaskuntotreenin välineitä ja laitteita käyttäen sekä ohjatun loppuvenyttelyn.
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Keravan Opisto
Vanha kaupungintalo,
3. krs
Aleksis Kiven tie 4
04200 KERAVA
puh. (09) 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
www.keravanopisto.fi

keravalla
LUE MEISTÄ LISÄÄ
WWW.KERAVANOPISTO.FI
TAI NAPPAA
NETTIOSOITE TÄSTÄ
PUHELIMEESI
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