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Pertti Rantanen
rehtori

Opisto kehittyi
ja kasvoi myös
vuonna 2014.
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Opistolla onnistunut toimintavuosi 2014

K

eravalla on ollut kansalaisopistotoimintaa vuodesta 1948 lähtien eli pian jo liki 70
vuotta. Keravan Opisto on osa noin 180 kansalaisopistonopiston verkkoa, jonka
toiminta ulottuu liki jokaiseen maamme kuntaan. Kaikilla opistoilla pääosa toiminnasta
on vapaata sivistystyötä, jonka puitteissa tarjotaan erilaisia kursseja ja luentoja eri asioista
kiinnostuneille ihmisille. Sen ohessa harjoitetaan jonkin verran maksupalvelukoulutusta ja
projektirahoitteista kurssitoimintaa.
Vapaan sivistystyön ytimessä on osallistumisen vapaus ja matala kynnys tulla mukaan. Toisaalta vapaus ulottuu myös opiston oikeuteen määritellä toiminnan sisällöt. Tämä mahdollistaa
sen, että kansalaisopistot voivat elää ajassa sekä muokata toimintaansa kysynnän vaihteluiden
ja kulloinkin esiin nousevien tärkeiden teemojen mukaisesti.
Viime vuodet Keravan Opistossa ovat olleet vahvan kehityksen aikaa. Opisto kehittyi ja
kasvoi myös vuonna 2014.
Vuodesta 2008 lähtien osallistujamäärät ovat yli kaksinkertaistuneet. Kurssien lukumäärät
ovat myös lisääntyneet. Vuonna 2008 toteutettin 429 kurssia, ja vuonna 2014 niitä oli 619. Tällä
aikavälillä kurssien opetustuntien määrät ovat osaltaan kasvaneet mutta selvästi vähemmän
kuin osallistujamäärät ja kurssien lukumäärä. Vuonna 2008 toteutui 9154 tuntia, mistä on päästy 10 557 opetustunnin tasolle.
Kehitystä on tapahtunut ennen kaikkea lyhytkurssien ja luentotilaisuuksien määrissä. Myös
kurssien ja luentojen täyttöasteet ovat nousseet eli kurssit ja luennot toteutuvat entistä
täydempinä.

Opiston asiakastyytyväisyyskyselyssä 2014 opisto sai yleisarvosasanan 4. Kyselyssä käytetään
5-portaisella asteikkoa. Tulos on varsin hyvä. Kyselyn eri osa-alueista opetuksen laatu sekä kurssien hinta-laatusuhde saivat parhaat arviot. Joidenkin opetustilojen puutteet näkyvät taas hieman heikompina arvioina.
Opiston toimintavuosi onnistui hyvin myös taloudellisesti. Liki samalla taloudellisella
panostuksella kuin ennenkin opisto on onnistunut tavoittamaan huomattavasti suuremman
joukon osallistujia kuin edellisenä vuonna.
Opiston kurssitoimintaan sisältyy näyttelyitä, tapahtumia, sisällöllisiä kehityshankkeita
sekä opinto- ja kulttuurimatkoja eri kohteisiin Suomessa ja ulkomailla. Ne toivat väriä, näkyvyyttä ja monmuotoisuutta myös vuoden 2014 opistotyöhön.
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Kiitos vuoden hyvistä tuloksista kuuluu
opiston opiskelijoille, henkilökunnalle,
tuntiopettajille, luennoitsijoille ja
laajalle yhteistyökumppanien verkostolle.
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TOIMINTAVUOSI 2014

LAADUN ARVIOINTI

TOIMINTA TILASTOINA
TOTEUMA KURSSILAJEITTAIN 2014
Kurssilaji

Opistossa toiminnan laatua arvioidaan kurssipalautteiden, vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn sekä itsearvioinnin avulla.
Vuonna 2014 useimmista kursseista ja luennoista pyydettiin palautteet sähköisesti kurssi- ja
taloushallintaohjelma Hellewin kurssiarviointipalvelun kautta.
Vuoden 2014 asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin joulukuussa 2128:lle opiskelijalle. Vastauksia saatiin 461, ja vastausprosentti oli 22.
Kyselyssä arviointiin asteikolla 1-5 opiston toimintaa yleisesti, opetuksen laatua sekä ilmoittautumiskäytäntöä. Lisäksi palautelomakkeessa oli avoimet tekstikentät eri ainealueiden palautteille ja kurssitoiveille.
Yleisarvosana ja muut arvosanat pysyivät samana kuin vuosi sitten. Opisto sai runsaasti kiitosta, kurssitoiveita sekä kehittämisehdotuksia, joita hyödynnetään resurssien mukaan toiminnan
kehittämisessä.

Kurssit

Kurssilaiset

Tunnit

505

8694

9394

Yleisluennot

63

3073

219

Kudonta-aseman tunnit

13

180

509

Henkilöstökoulutus

18

418

85

Projektirahoituksella toimivat

8

78

182

Yleisarvosana

4

Myyntipalvelukurssi

7

83

118

Kurssitarjonta

3,9

Taiteen perusopetus

5

103

51

Opetuksen laatu

4,1

619

13750

10557

Opetustilat

3,7

Normaali opiston kurssi

yht.

Edellisvuoteen verrattuna opiston normaalien kurssien määrä kasvoi 1,3 % ja kurssilaisten
7 % viime vuoteen verrattunan.

OSALLISTUJAT JA TUNNIT 2008-2014

2014

Kurssien hinta-laatusuhde
Toimiston palvelut

4
3,9

TALOUS
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

osallistujat

6056

6759

8212

8553

10026

12088

13750

Vuonna 2014 opiston menot olivat 1 179 668 euroa. Opiston oman toiminnan tuotot olivat
466 809 euroa.
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tunnit

9154

9407

9375

9777

10921

10924

10557

kurssit

429

442

458

494

519

611

619

TIEDOTUS
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Seitsemän kuluneen vuoden aikana kurssilaisten määrä on kasvanut 127 %, opetustuntien
15 % ja kurssien 44 %.

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2014 opistossa työskenteli 8 henkilöä, joista 4 toimi kokoaikaisesti ja 4 osa-aikaisesti opiston palkkalistoilla. Lisäksi opistossa toimi noin 160 tuntiopettajaa, kouluttajaa ja luennoitsijaa.

OPETUSTILAT

Kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä noin 30 eri toimipisteessä. Suurin osa opiston kursseista
järjestetään Keravan lukion ja aikuislukion opetusluokka- ja liikuntatiloissa.
Opisto muutti lokakuun alussa Sampolan palvelukeskukseen, Kultasepänkatu 7. Toimistotilojen lisäksi opisto sai kaksi opetustilaa, Louhi ja Joukahainen. Opiston kursseja ja luentoja järjestetään myös Sampolan monitoimitilan kahdessa muussa tilassa, Väinämöisessä ja Ilmarisessa.
Sampolan palvelukeskuksessa aloitti toimintansa yhteispalvelupiste, johon siirtyivät opiston
kassapalvelut. Opiston kurssimaksut sekä liikunta- ja kulttuurisetelit hoidetaan vain yhteispalvelupisteessä. Opiston toimistossa hoidetaan ilmoittautumiset ja opintoneuvonta.

Opiston kurssit, luennot ja tapahtumat julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä
opinto-oppaassa.
Elokuun alussa kotitalouksiin jaettiin ensimmäistä kertaa Keravan kaupungin vapaa-aikapalveluiden yhteinen opinto-ohjelma. Opinto-ohjelma jaettiin tähän asti laajimmalla jakelulla,
jossa mukana oli alueita Korson ja Tuusulan puolelta.
Vapaa-aikapalveluiden opinto-ohjelma sisälsi opiston kurssien lisäksi Keravan kaupungin
liikuntapalveluiden syksyn ohjelman. Toimintaansa esittelivät sivun tai parin verran myös
muut vapaa-aikapalvelut: Keravan kirjasto ja kulttuuri, nuoriso sekä museo.
Opiston toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti paikallislehdissä, opiston ja Keravan kaupungin nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
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www.facebook.com/keravan.opisto
4

»1
»2

| Kehittämishankkeet

»3

»4

KERAVAN TAITEILIJAKOULUTUSHANKE

K

»5

eravan Opisto osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava ohjelman mukaiseen
paikalliseen ONNI Keravan taiteilijakoulutus -hankkeeseen.
Hanke on saanut valtionavustusta vuosille 2014-2015 ja jatkaa vuosina 2012-2013
toteutettua Keravan taiteilijakoulutushanketta. Hanketta hallinnoi on Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi.
Hankeverkostoon kuuluvat kasvatus- ja opetustoimen esi- ja perusopetusta antavat yksiköt
ja lukio, Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiikkiopisto, Keravan tanssiopisto ja Keravan
Opisto.
Hankekoordinaattorina toimii Keravan Opiston päätoiminen taideopettaja, apulaisrehtori
Teija Leppänen.
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KERAVAN HARRASTEPOLKU -HANKE

KULTTUURIT KOHTAAVAT -MONIKULTTUURISUUSHANKE

V

uonna 2014 Keravan Opisto oli aktiivisesti mukana kaupungin vapaa-aikapalveluiden
koordinoimassa Kulttuurit kohtaavat -hankkeessa. Hankkeessa Keravan kaupungin
yksiköt ja muut toimijat koordinoivat ja kehittävät monikulttuurista toimintaa
Keravalla.
Kulttuurit kohtaavat -hankkeessa järjestettiin vuoden aikana neljä kanta- ja uuskeravalaisille tarkoitettua yhteisöiltaa, joissa keskusteltiin ajankohtaisista teemoista. Lisäksi toteutettiin
kansainvälisiä kursseja kuten naisten ja miesten olohuoneet sekä käsityö- ja ruokakursseja.
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ACTIVE CITIZENS FOR STONGER EUROPE -HANKE 2013-2015

Europe for Citizen
Programme

ACTIVITIES

eravan Opisto osallistui Keravan harrastepolku -hankkeeseen. Vuonna 2014 lasten
käsityöpolku toteutettiin opiston käsityötiloissa keväällä ja syksyllä. Hankkeen
nettisivut löytyvät osoitteesta www.lifeinkerava.fi.

pisto osallistuu vuonna 2013 käynnistyneessä EU-hankkeeseen, jota koordinoi
Keravan vapaa-aikapalvelut. Keravan Kansalaisten Eurooppa -hanke on
nimeltään Active Citizens for Stronger Europe (ACSE) eli vapaasti käännettynä
”aktiivisina kansalaisina kohti vahvempaa Eurooppaa”. Hankkeessa kehitetään
ystävyyskuntien verkostoitumista ja toimintaa ruohonjuuritasolla.
Vuonna 2014 opisto osallistui hankkeen kansainväliseen sekä paikalliseen toimintaan. Hankkeen paikalliseen toimintaan sisältyi Helsingin yliopiston avoimen
yliopiston Studia Generalia -luentosarja keväällä ja syksyllä. ACSE-hankkeen nettisivut sijaitsevat osoitteessa http://acseproject.com.
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KERAVA AKATEMIA, LUENNOT, YHTEISKUNTA,
KASVATUS SEKÄ TERVEYS JA HVYINVOINTI
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Mari Raatikainen, suunnittelija-koordinaattori
Aine
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Kurssit
yhteensä

Tunnit
yhteensä

Kurssilaiset
yhteensä

Luennot

48

170

3639

Historia, yhteiskunta ja talous

10

152

234

Psykologia ja kasvatus

16

172

194

Terveys ja hyvinvointi

17

229

244

yht.

91

723

4311

K

eravan Opisto tarjosi keväällä 16 ja syksyllä 24 yleisöluentoa. Lisäksi opisto toteutti
Keravan museon kanssa Kerava 90 -juhlavuoden luentosarjan.
Kerava Akatemia -yhteisöfoorumin puitteissa järjestettiin yhdistysiltoja sekä auditorion täyteen vetänyt vaatturi, toimittaja, tuottaja ja juontaja Arman Alizadin luento. Keväällä
toteutettiin Ikäihmisten yliopisto teemalla Hyvää elämää etsimässä.
Opiston kevätkauden suosituimpia yleisöluentoja olivat lastenpsykiatri Jari Sinkkosen Lapsen ja nuoren hyvän itsetunnon kehittyminen, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen Ruokavalion merkitys vatsa- ja suolisto-oireissa sekä kouluttaja ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaaran
Liian kiltit aikuiset. Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja Anne-Mari Jääskisen luento tunnelukoista veti myös salin täyteen kuulijoita.
Syksyn luennoista eniten kiinnosti lääkäri Tiina Keldriman Kilpirauhasen toiminta ja ruokavaliot -luento. Muita suosittuja luentoja olivat lastenpsykiatri ja kirjailija Raisa Cacciatoren
Mieletön fiilis! sekä terapeutti ja kirjailija Tommy Hellstenin luento kiireen taltuttamisesta.
Häntä heilumaan! -eläinluennot ja -kurssit saivat liikkeelle lukuisia lemmikkien omistajia
ja ystäviä. Suosittuja kursseja olivat psykologiaan ja itsetuntemukseen liittyvät kurssit. Myös
yrittämisen ja kirjanpidon kurssit kiinnostivat opiskelijoita.
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TIETOTEKNIIKKA
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Aune Soppela, taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aine
Tietotekniikka

Kurssit
yhteensä

Tunnit
yhteensä

Kurssilaiset
yhteensä

26

260

228

» 14

V

iime 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.
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KIELET
Mari Heikkinen, kielten suunnittelijaopettaja
kurssit

110

opetustunnit

1612

kurssilaiset

2412

AKTIIVINEN JA ANSIOKAS VUOSI

Vuosi 2014 oli kielikurssien osalta vilkas ja varsin onnistunut. Opistossa opiskeli suuri joukko
todella innostuneita ja aktiivisia kielten opiskelijoita opettajinaan asiantuntevat ja pätevät
ammattilaiset.
Joulukuussa ojennettiin viron kielen opettaja Merja Hietaharju-Tuurille Kansalaisopistojen liiton 20-v. ansiomerkki ansiokkaasta työstä opistotoiminnan hyväksi. Se luovutettiin kukkien kera kielten tuntiopettajien joulukahvitilaisuudessa opiston tiloissa Sampola-talossa. Tilaisuudessa keskusteltiin tieto- ja viestintätekniikan tulemisesta myös opiston kielikursseille.
Maaliskuussa 2014 osallistui kolme opettajaa Suomen kieltenopettajien liiton koulutuspäivään Tampereella.
Tilaongelmia aiheutti syksyllä 2014 Keravan lukiolla ja aikuislukiolla tapahtunut vesivahinko. Kellarikerroksen luokan tilalle jouduttiin päiväkursseja varten etsimään korvaava opetustila.
Se löytyi lukiorakennuksen 3. kerroksesta, ja oli ikkunallisena tilana mukavan valoisa. Vieressä
sijaitseva musiikkiluokka aiheutti kuitenkin ajoittain meluongelmia.

SUULLISTA KIELITAITOA JA KULTTUURINTUNTEMUSTA

Opisto tarjosi opetusta 14 eri kielessä: englanti, espanja, italia, venäjä, saksa, ranska, suomea
ulkomaalaisille, viro, japani, kreikka, ruotsi, heprea, korea, arabia.
Englanti ja espanja säilyttivät edelleen asemansa suosituimpina kielinä. Uutuutena kielitarjontaan tuli erityisesti nuorille suunnattu korean kielen ja kulttuurin kurssi.
Opiston kielikursseilla painotetaan suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetusta.
Kielikurssilla voi sukeltaa kielen kautta uuden kulttuurin pariin sekä kohentaa jo aiemmin
hankkimaansa kielitaitoa. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat onnistumisen elämyksiä ja
oppivat kommunikoimaan entistä paremmin opiskelemallaan kielellä.

Erityisesti senioreille suunnattuja päiväkursseja järjestettiin englannin, saksan ja venäjän
kielissä. Äidinkielisten opettajien pitämille keskustelukursseille pystyi osallistumaan englannin,
saksan ja italian kielissä.
Espanjan verkkokurssi Curso básico - Espanjaa kotisohvalta toteutettiin sekä keväällä että
syksyllä yhteistyössä Promentorin kanssa. Nuorille järjestettiin korean kielen kurssi, ja suomen
kielessä uutuutena myös keskitason suomea ulkomaalaisille -kurssi.
Kevään aikana toteutettiin suositut matkaiijakurssit: Japania matkailijoille, Englantia matkailijoille ja Ranskaa matkailijoille. Vuoden aikana järjestettiin myös kolme matkailuaiheista
luentoa: Matkailijan Espanja, Matkailijan Lontoo sekä Istanbul - kiehtova kaupunki idän ja lännen välissä.

OPINTOMATKAT YORKIIN JA SEVILLAAN

Keväällä 2014 tehtiin onnistuneet opintomatkat 11.-18. toukokuuta Yorkiin Englantiin ja 17.24.5. Sevillaan Espanjaan. Molemmat matkat järjestettiin yhteistyössä White House EG matkatoimiston kanssa.
Äitienpäivänä 11.5 suuntasi 22 innokasta opiskelijaa ja kaksi matkanjohtajaa viikoksi kohti
Yorkia ja Melton College -kielikoulua. Koulussa opiskeltiin maanantaista perjantaihin 4 tuntia
päivässä, ja iltapäivisin tehtiin pieniä retkiä ja tutustuttiin kaupungin nähtävyyksiin.
Lauantaina tehtiin kokopäiväretki Pohjanmeren rannikolla sijaitsevaan Whitbyyn ja Heartbeat (Sydämen asialla) TV-sarjasta tuttuun Aidensfieldiin eli Goathlandiin. Matkanjohtajina
toimivat kielten suunnittelijaopettaja Mari Heikkinen ja englannin opettaja Janne
Heikkinen.
Espanjan matka suuntautui Andalusian lämpöön. Myös Sevillassa Giralda Center -kielikoulussa opiskeltiin viikon aikana 20 tuntia kielikoulussa ja tutustuttiin paikallisiin nähtävyyksiin.
Kokopäiväretki tehtiin Córdobaan. Matkalla oli mukana 14 innostunutta opiskelijaa matkanjohtajanaan espanjan opettaja Kristiina Pöyhönen.
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ALKEISKURSSIT JA MATKAILUKURSSIT SUOSITUIMPIA

Vuonna 2014 alkeiskursseja järjestettiin englannin, espanjan, italian, venäjän, viron, ruotsin,
suomen, saksan, korean ja kreikan kielissä. Monia kieliä voi opiskella opistossa alkeista edistyneisiin saakka.
Eniten eritasoisia kursseja on tarjolla englannin ja espanjan kielissä. Useissa muissakin kielissä löytyy alkeis- ja alkeisjatkotason kursseja sekä edistyneille opiskelijoille sopivia kursseja.
On kuitenkin nähtävissä tendenssi, että vaikka alkeiskursseilla on opiskelijoita hyvin, keskitason kursseille heitä ei aina tahdo löytyä riittävästi. Edistyneiden ryhmissä on sitten taas
enemmän ihmisiä. Näiden kurssien osallistujat ovat usein hankkineet kielitaitonsa esimerkiksi
työelämässä, ja he tulevat opistoon ylläpitämään kielitaitoaan.
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MAIJA-LIISA KARPPINEN
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ALOITTI OPISKELUN
TAIDEAINEET
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OPISTOSSA YLI
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Teija Leppänen, päätoiminen taideopettaja ja apulaisrehtori

50 VUOTTA SITTEN

Aine

Kurssit
yhteensä

Tunnit
yhteensä

Kurssilaiset
yhteensä

Musiikki

32

731

414

Kuvataiteet ja muotoilu

39

1008

180

Esittävä taide ja kirjallisuus

12

129

510

yht.

83

1868

1104

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS KUVATAITEISSA

Keravan Opisto antaa aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta
kuvataiteissa. Opetus perustuu 27.5.2013 päivättyyn opetussuunnitelmaan.
Uusi aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä aloitti opintonsa syksyllä. Vuosina 2014-2018
toteutettavat nelivuotiset opinnot aloitti 16 opiskelijaa.
Koko kevätkauden elokuun puoliväliin asti pystyi ilmoittautumaan opiskelijaksi valintaan,
johon ilmoittautui 31 henkilöä.
Opiskelijat valittiin elokuussa kaikista hakijoista työnäytteiden ja haastattelun perusteella.
Esitettävät työnäytteet olivat vapaavalintaiset ja niitä pyydettiin 3-5 kappaletta.
Haastatteluja pidettiin kolmena päivänä: 19., 20. ja 27. elokuuta. Haastattelijoina toimivat
Keravan Opiston aikuisten taiteen perusopetuksen vastuuopettaja Teija Leppänen sekä tuntiopettaja ja taidegraafikko Hanna Holma.
Valinnassa huomioitiin henkilön yleinen kiinnostus kuvataiteisiin sekä omien taitojen ja
ilmaisun kehittämiseen ja sitoutuneisuus nelivuotisten taideopintojen läpiviemiseen.

KUVATAITEET

Kuvataiteissa pitkäkestoiset maalaus- ja piirustuskurssit toteutuivat hyvin. Mukaan saatiin sekä
vanhoja että uusia opiskelijoita.
Syksyllä käynnistettiin uusi kuvataiteen Avoin ateljee -toiminta. Ilta järjestettiin kerran
kuussa yhteensä kolme kertaa.
Maalaus- ja piirustusryhmien opiskelijat tekivät yhdessä vuoden aikana kaksi taidenäyttelykäyntiä. Helmikuussa tutustuttiin Rafael Wardin retrospektiiviseen näyttelyyn Ateneumissa ja
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syyskuussa vierailtiin Didrichsenin taidemuseossa Edvard Munchin Elämän tanssi
-näyttelyssä.
Toukokuun maisemamaalauskurssi, joka viime vuoden hyvän kokemuksen innoittamana
toteutettiin Halosenniemessä, veti runsaan osallistujajoukon.
Syksyn uutuutena toteutettiin suosittu taideterapiakurssi.
Taideaineiden kevätnäyttely pidettiin kirjaston Pentinkulma-salissa 26.-27. huhtikuuta 2014.
Näyttelyssä vieraili reilut 300 kävijää.
Esillä oli maalausryhmien, grafiikan, posliini- ja ikonimaalauksen opiskelijatöitä. Akvarellimaalarit esittivät Keravan 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi menneiden vuosikymmenien
Keravaa. Kevätnäyttelyn teoksista toteutettiin kuvakirja.
Viikonlopun aikana opintosalin tapahtumatilassa esiintyivät Omalla äänellä -lauluryhmä
Hanna Lammin johdolla, Kerava Singers Lotta Pettisen johdolla ja yksinlauluoppilaat Päivi
Bonde-Jensenin johdolla.
Taidenäyttelytila Visitossa terveyskeskuksen seinillä järjestettiin kolme näyttelyä:
Hoo’kaks’oo -näyttelyssä 4.2.-5.5.2014 esiteltiin syksyn 2013 aikana syntyneitä kuvataideryhmäläisten töitä, joiden yhteinen nimittäjä oli vesi. Jatkoaika-näyttelyssä 14.5.-18.9.2014 esiteltiin
taideaineiden kevätnäyttelyn satoa. Grafiikan lumo -näyttelyssä 24.10.2014-5.2.2015 oli esillä
opiston grafiikan opiskelijoiden töitä.
Kaksi ensimmäistä näyttelyä kokosi taideaineiden vastuuopettaja ja viimeisen näyttelyn
opiston grafiikan opettaja.
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MUSIIKKI

Kuoro- ja ryhmälaulu jatkoi suosiotaan, ja laulua saattoi harrastaa viidessä eri ryhmässä.
Musiikkihetket vanhuksille -pilottiprojektissa Omalla äänellä -lauluryhmän jäsenet kävivät
pitämässä laulutuokioita keravalaisten hoivakotien asukkaille kahdesti viikossa vapaaehtoisvoimin. Opettaja veti vierailun neljä kertaa, jolloin tavoitteena oli aktivoida asukkaita mukaan
kevellä liikkeellä musiikin tahtiin, muiden taiteiden yhdistämisellä, runoilla ja kertomuksilla.
Syyskaudella Opiston sekakuoro vaihtoi nimekseen Kerava Singers. Soiton opetusta sai harmonikan-, kitaran- ja huuliharpunsoiton ryhmissä.
Kellariorkesteri tarjosi yhtyesoittoharjoitusta. Yksinlaulussa oli tarjolla kaksi kurssia.
Laulu- ja musiikkiryhmät esiintyivät vuoden aikana erilaisissa tilaisuuksissa. Kellariorkesteri
esiintyi ravintola Wanha Weijarissa kolme kertaa vuoden aikana.
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Seniorikuoro Virkut järjestivät oman konsertin kevät- ja syyskaudella. Keravan Singers järjesti oman konsertin syyskaudella.Yksinlaulajat esiintyivät Lottamuseossa Tuusulassa marraskuun lopulla perinteisessä joulumatineassa.

KIRJALLISUUS JA LAUSUNTA

Kevätkaudella toteutettiin kirjoittamisesta kiinnostuneille viikonlopun intensiivinen Novellityöpaja, jonka vetäjänä toimi kirjailija Tiina Raevaara.
Puheilmaisun ja lausunnan ryhmä esiintyi kirjaston Satusiivessä Ole ihminen, Perttikin on!
-esityksellään huhtikuussa.

KULTTUURI

Syyskaudella toteutettiin Kulttuurimatka Viipuriin ja Pietariin 19.-21.2014 yhteistyössä Järvenpään opiston kanssa. Keravalta matkaan osallistui 18 henkilöä. Tyhmänjohtajana toimi Pekka
Lehtonen.
Tärkeimpiä tutustumiskohteita olivat Viipurin taidemuseo, Viipurin kirjasto ja Pyöreä Torni
sekä Pietarin Eremitaasi ja modernin taiteen museo Erarta sekä Repinin kotimuseo
Kuokkalassa.

KULTTUURIKLUBI

Kevään ohjelmistossa olivat Aamu toi - ilta vei -näytelmäesitys Kerava-salissa, Kun kyyhkyset
katosivat -teatteriesitys Kansallisteatterissa, George de Godzinsky 100 vuotta -juhlakonsertti
Lahden Sibeliustalossa sekä Studio Järvenpäässä esitetty Pjotr Tsaikovskin Prinsessa Ruusunen
-baletti.
Syksyn ohjelmistossa olivat Europaeus Kansallisteatterissa, Helsingin kaupunginteatterin
Vanja-eno, Venäläiset klassikot -konsertti Musiikkitalossa sekä Kansallisoopperan La Boheme
-ooppera.
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KÄDENTAIDOT
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Aune Soppela, taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aine
käden taidot
kotitalous
yht.

TEEMANA KIERRÄTYS

kurssit

opetustunnit

kurssilaiset

113

2416

1601

27

190

478

140

2606

2079

Kursseilla tehtiin muun muassa ekokortteja ja värjättiin vanhoja kankaita ja vaatteita uuteen
uskoon. Huonekalujen pintakäsiteltiin ja verhoiltiin. Baskereihin ja villatakkeihin neulahuovutettiin kuvioita.
Tölkkien klipsuista virkattiin kasseja ja pussukoita. Kahvipusseista punottiin koreja. Lusikoista tehtiin koreja kahdella kevään ja kahdella syksyn kurssilla.
Kierrätyskoruja valmistettiin myös muista materiaaleista. Muovikasseista sulatettiin vahvempia monikäyttöisiä kasseja pitempiaikaiseen käyttöön. Vanhat vanuneet -kurssilla tehtiin
vanhoista villapaidoista uutuustuotteita.
Uudella kurssilla lapset ja aikuiset askartelivat yhdessä keppihevosia. Uutuuskursseilla tehtiin myös laukkuja ja kukkaroita.
Käsityökirpputori pidettiin sekä keväällä että syksyllä. Kirpputoria laajentiin yläkertaan asti,
ja mukaan mahtui ennätyksellisesti yli 50 myyjää. Syksyllä paikan päällä oli myös tuunauspaja
House of Defender, jonka johdolla sai tehdä pipoja vanhoista t-paidoista ja neuleista.

KIITOSTA SAIVAT OPETTAJAT JA VÄLINEET

Syksy oli ennätyksellisen vilkas - kaikki ohjelmaan suunnitellut kurssit toteutuivat. Kädentaitojen harrastajat löysivät opiston uusien tilojen erinomaisuuden ja soveltuvuuden mitä erilaisimpien kurssien pitoon.
Kiitosta saivat erinomaiset opettajat sekä käsityötilojen välineistö. Opiskelijoiden ei tarvitse
hankkia työvälineitä itselleen kokeillakseen erilaisia kursseja vaan kaikki voi lainata opistolta.
Isoimmat työvälineet, kuten porat ja sähkötyökalut, ovat taloudellisesti yhteiskäytössä eri kurssien kesken.

KÄSITÖITÄ MONIKULTTUURISESTI JA VERKOSSA

Ilmaiset etäluennot saivat myös ihmiset liikkeelle. Tekstiilikultuuriseuran ja Helsingin työväenopiston luentoja seurasi yhteensä 81 henkilöä. Muita ajankohtaisia aiheita oli muun muassa
vaatteiden eettinen tuottaminen Tappajafarkut ja muita vastuuttomia vaatteita -kirjan tekijän
Outi Moilalan kertomana.
Monikultuurisia kursseja toteutettiin niin käsityön kuin kotitalouden puolellakin. Kansainvälinen käsityö saatiin vauhtiin sekä sieniretkiä yhdistettiin ruoanlaittoon.

KÄSITYÖMATKA ISLANTIIN

Käsityömatka tehtiin viime vuonna Islantiin toukokuussa. Matkalle osallistui 46 käsityön ystävää. Pääkohteena oli Handverk og Honnung -messut Reykjavikissa. Muita matkakohteita olivat
villantuottajien osuuskunta, mahtavat villamyymälät, kotiteollisuusyhdistys sekä käsityöläisten
studiot ja ateljeet.
Matkan aikana tehtiin neulotut pohjalliset islantilaisesta villasta paikallisen perinteen
mukaisesti. Matkaoppaana toimi suomea puhuva islantilainen käsityönopettaja Hannele
Henttinen.
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KUDONTA-ASEMA
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Kristiina Elomaa-Kallas, kudonnanohjaaja
Toteutuneet opetustunnit

495

Kudontapäivät

649

Kudonta-aseman asiakaskäynnit

974

Kudonnanohjaajan kotikäynnit
Kudottuja kankaita

K
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1045 metriä

udonta-aseman avoimilla kursseilla annetaan kankaankudonnan perus- ja
jatko-opetusta.
Vuoden aikana kudonta-aseman kursseilla kudottiin eri leveyksin ja kuviopoljennoin räsymattoja, torkkupeittoja, pellavalaudeliinoja, ikkunaverhokankaita ja
seinäryijyjä. Poppana- ja videonauhasta kudottiin kaitaliinoja sekä kassikangasta.
Kudonnanohjaaja Kristiina Elomaa-Kallaksen ohjauksessa myös tuftattiin seinäryijyjä sekä polkupyörän satulanlämmittimiä.
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LIIKUNTA JA TANSSI
Hanna Lahnalampi, suunnittelija
kurssit

152

opetustunnit

2538

kurssilaiset

3816

LIIKUNTAKAUSI PIDENTYI 14 VIIKKOON

Keravan Opiston tanssi- ja liikuntatarjontaa on pyritty lisäämään ja monipuolistamaan monen
vuoden ajan.
Opiskelijat ovat jo monen vuoden ajan toivoneet pidempää opetuskautta. Tähän toiveeseen
vastattiin, ja liikuntakausi piteni 12 viikosta 14 viikkoon. Uudistuksesta on tullut paljon positiivista palautetta.
Opetustuntien kestoa muokattiin niin, että tunnit kestävät pääsääntöisesti 60 minuuttia,
josta 5 minuuttia on varattu ryhmien vaihtoon ja tavaroiden järjestämiseen. Keväällä tuntiopettajia on 32 ja syksyllä 27.
Heinäkuun lopulla Keravalla oli erityisen rankka ukkoskuuro, joka aiheutti vesivahingon
Keravan lukion ja aikuislukion tiloissa. Kellaritilassa ollut tanssisali oli pois käytöstä koko syyslukukauden. Korvaava tila löytyi Hopeahovin monitoimisalista.

TANSSIKURSSEJA LAPSILLE JA AIKUISILLE

Tanssikursseja järjestettiin yhteensä 24. Suosituimpia kursseja olivat lavatanssi, baletti ja afrikkalainen tanssi.
Tuttuun tapaan Aikuinen-lapsi ja aikuinen-vauva -kurssit täyttyivät nopeasti. Syksyn
uutuuskursseja olivat muun muassa Satubalettikurssit perheen pienimmille. Erityisesti 3-4-vuotiaiden lasten satubalettiryhmä oli suosittu. Tunneilla tutustuttiin baletin alkeisiin sekä opittiin
oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Mukana oli myös
ikäkaudelle sopivaa tanssitekniikkaa, baletin perusasentoja ja pieniä tansseja.
Suosittuja Afrikkalainen tanssi -kursseja ohjasi Taija Kuula. Afrikkalainen tanssi tekee erityisen hyvää niska-hartiaseudulle, luustolle, yläselälle ja lantiolle.
Aikuisbaletti on ollut suosittu jo useamman vuoden ajan. Viivi Virtasen opeissa moni aikuinen on päässyt tutustumaan klassisen baletin asentoihin ja liikkeisiin. Tunnit kehittävät tasapainoa ja koordinaatiokykyä.
Keravan Naisvoimistelijoiden kanssa yhteistyössä järjestetty Reggaeton ja Latinomix -kurssit
vetivät hyvin osallistujia.
Toteutumatta jäivät Capoeira lapsille ja Capoeiran peruskurssi aikuisille sekä Parilatinokurssi liian vähäisen osallistujamäärän johdosta. Opiskelijat ovat toivoneet rivitanssikurssia,
jonka järjestämiseen tulee jatkossa kartoittaa yhteistyökumppania.

TERVEYS- JA KUNTOLIIKUNTAA KAIKENKUNTOISILLE

Jooga- ja pilateskurssit ovat olleet suosittuja jo monen vuoden ajan. Moni opiskelija jäi jälleen
varasijalle. Joogasta tarjosimme uutuutena aamujoogaa maanantaisin klo 7-8. Opiskelijat löysivät hyvin tämän uuden tavan aloittaa viikko.

Pirjo Leppäsen vetämät naisten kuntoliikunta-,
rentoutus- ja venytysliikunta sekä kevennetty kuntojumppa olivat todella suosittuja.
Keppijumppakurssi järjestettiin uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Tunneilla kehitettiin
hapenottokykyä, vartalon voimakestävyyttä ja niskahartiaseudun liikkuvuutta.
Uutuutena järjestimme Zumba Toning® kurssi, jossa tunnilla pidetään mukana pieniä käsipainoja, joilla
zumbakursseihin saatiin hieman vaihtelevuutta.
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LIIKUNTATAPAHTUMIA
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Eurytmia Kehitysvammaisille
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Maaliskuussa järjestettiin Eurytmia-tapahtuma kehitysvammaisille yhdessä Kehitysvammaisten tuki ry:n
kanssa. Tilaisuus oli suunnattu kehitysvammaisille
henkilöille, ja siihen osallistui 7 henkilöä.
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Sunnuntaisäpinät
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Toukokuussa järjestettiin Sunnuntaisäpinät koko perheen liikuntakeskus Pompitissa. Tapahtuma oli suun-

nattu lapsille, nuorille ja senioreille.
Tilaisuudessa markkinoitiin opiston syksyllä käynnistyviä liikunta- ja tanssikursseja. Lisäksi
esiteltiin sirkustoimintaa, Parkour/free running -kurssia sekä motoriikka- ja kehonhallintakursseja. Sirkustaiteilija Janni Johansson piti erilaisia sirkustyöpajoja eri-ikäisille osallistujille.
Tapahtumaan osallistui noin 50 henkilöä.
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Liiku ja harrasta -katutapahtuma
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Keravan kaupungin liikuntapalvelut järjestivät elokuussa yhdessä liikuntaseurojen neuvottelukunnan ja paikallisten urheiluseurojen ja -järjestöjen kanssa Liiku ja harrasta Keravalla
-katutapahtuman.
Tapahtumassa opiston sirkuskoulujen opiskelija Susanna Väisänen piti sirkusnäytöksen.
Tilaisuudessa jaettiin syksyn 2014 opinto-ohjelmia, annettiin opintoneuvontaa ja vastaanotettiin ilmoittautumisia kursseille.
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Lasten kurssien joulunäytelmät

Joulukuussa opisto järjesti ensimmäisen kerran lasten kurssien joulunäytökset.
Satubaletti, aikuinen-vauva ja aikuinen-lapsi -tanssikurssien yhteinen joulunäytös järjestettiin 15. joulukuuta Keravan lukion ja aikuislukion auditoriossa. Paikalla oli noin 150 innokasta
seuraajaa. Lapset olivat valmistelleet omat näytöksensä jokaisessa ryhmässä. Tilaisuudessa tarjoiltiin pipareita ja mehua.
Sirkuskoulujen pikkujoulut pidettiin 13. joulukuuta Koko perheen liikuntakeskus Pompitissa. Lapset olivat valmistelleet näytöksiä, ja opettaja Janni Johansson piti erilaisia työpajoja lapsille ja heidän vanhemmilleen. Illan aikana jokaisella oli myös mahdollisuus kokeilla erilaisia
sirkuslajeja kuten pallon päällä seisontaa ja erilaisia hyppyjä. Tarjolla oli pipareita ja mehua.
Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä.
Jatkossa opiston lastenryhmät tulevat pitämään kevät- ja joulunäytökset. Lisäksi tilaisuuksia
pyritään kehittämään niin, että lasten vanhemmat järjestävät tarjoilut ja niiden myyntituotto
käytetään ryhmien välinehankintoihin.
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KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -HANKE

Opisto sai Kunnossa Kaiken ikää -ohjelmasta hankerahoitusta, jonka tuella järjestettiin tanssikurssi ja kuntopiirikurssi mielenterveyskuntoutujille. Tanssiryhmässä tavoitteena oli osallistujien voimavarojen tukeminen ja hyvinvoinnin lisääminen kehollisin keinoin. Lisäksi tunneilla
harjoiteltiin vuorovaikutustaitoja.
Tanssiryhmästä saatu palaute oli hyvin positiivista. Osallistujien mielestä heillä oli hauskaa
ja tunnit lisäsivät hyvää oloa. Kuntopiirikurssin tavoitteena oli nostaa yleiskuntoa ja liikkua
rennossa tunnelmassa. Opettajan mukaan osallistujien kunto kohoni selvästi syksyn mittaan.
Ryhmille toivottiin kovasti jatkoa seuraavana vuonna.
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KURSSEJA YHTEISTYÖNÄ

Yhteistyö Keravan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa jatkui. Yhteistyökursseja olivat Na-Mi
B, naistenkuntosaliryhmä, aamutreeni, erilaiset pilateskurssit, RVP ja ARMY.
Keravan Naisvoimistelijat ovat olleet Opiston yhteistyökumppani jo useamman vuoden
ajan. Yhteistyökursseja vuonna 2014 olivat kuntopiiri, hikijumppa, venyttely, tehokiinteytys,
nuorten zumba, ballet & body, latinomix ja reggaeton.
Combat Club Sankukai ry:n kanssa opisto on järjestänyt jo useamman vuoden ajan kahvakuulakursseja, jotka ovat olleet todella suosittuja. Kurssit ovat täyttyneet todella nopeasti ja niistä on tullut paljon positiivista palautetta.
Koko perheen liikuntakeskus Pompitissa järjestettiin opiston sirkuskoulut, jotka ovat olleet
vuodesta toiseen todella suosittuja. Perustimme uuden leikkisirkusryhmän, joka oli tarkoitettu
alle kouluikäisille lapsille. Tunneilla lapset pääsivät tutustumaan sirkusleikkien ja pelien kautta
sirkukseen ja sen moniin eri lajeihin.
Pompitissa järjestettiin myös senioreiden perusjumppakurssi, jossa pääpaino oli tasapainon,
perusmotoriikan ja kehonhallinnan harjoituksissa. Tunnin tempo suunniteltiin erityisesti seniori-ikäiselle sopivaksi.
Uusi yhteistyökumppani oli Suomen Taido, jonka kanssa opisto järjesti Taido Core - haastetta, hikeä ja hyvää oloa -kurssin. Taido on kamppailulaji, jossa harrastaja pääsee nauttimaan
kamppailun nostattamasta adrenaliinista ilman pelkoa päähän kohdistuvista osumista tai liian
kovasta kontaktista. Kurssilaiset harjoittelivat Jaakkolan koululla Marko Meriläisen johdolla.

KURSSIPALAUTTEET

Kurssipalautteita kerättiin toukokuussa kevään kursseilta ja joulukuussa syksyn kursseilta.
Palautteet tehtiin Hellewi-kurssijärjestelmällä. Palautteita kertyi kiitettävä määrä.
Kaikista tyytyväisimpiä opiskelijat olivat tuntiopettajien opetukseen ja ohjaukseen. Opettajia kehuttiin muun muassa siitä, että he näkevät vaivaa ohjelman suunnittelussa. Lisäksi kehuttiin opettajan ammattitaitoa ja sitä, että opettajat ovat iloisia ja innostavia. Uusia toivottuja
kursseja olivat esimerkiksi äiti-lapsijumppa, zumba, latinomix ja erilaiset lattarikurssit.
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TILAUSKOULUTUKSET
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eravan 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 2014 järjestettiin muun muassa atk-kursseja, Julkiset hankinnat -koulutus, erilaisia talouskoulutuksia, VIPS-koulutus sekä turvallisuus-, perehdytys- sekä työhyvinvointikortti -koulutukset.
Eniten opistosta tilattiin tietotekniikka-, hygieniapassi- ja ensiapukoulutuksia.
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VÄLINEIDEN HANKINTA

Vuonna 2014 uudistettiin opiston liikuntakurssien välineistöä. Keskuskoululle ostettiin lisää
kahvakuulia, käsipainoja ja kuminauhoja. Keravan lukion ja aikuislukion tiloihin ostettiin keppejä ja käsipainoja. Lisäksi ostettiin uusia mankkoja.
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keravalla

Keravan Opisto
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA
puh. (09) 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
www.keravanopisto.fi

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

oppii
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