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Panostamalla fyysiseen
ja henkiseen hyvinvointiin
elämänlaatu paranee ja
onnellisuus lisääntyy.

Tie onnelliseen
arkeen

Kaupunginkirjasto

Kulttuuri

A

Tiesitkö, mikä on ulkomaalaisille
yleisin syy tulla Suomeen? Matkailututkimuksen mukaan museot,
linnat ja monumentit. Suomalainen kirjasto on puolestaan maailman huippua sekä toimintansa
että kokoelmiensa osalta. Keravan
museot ja kirjasto ovat siis paitsi
tärkeä osa vapaa-ajan palveluita,
myös kansallisaarteemme.

Taide- ja
museokeskus Sinkka

Sivu 92

R

Tuttu tutkija teki selvityksen
vanhusten hyvinvoinnista. Hän
vakuuttui siitä, että jokainen
terveysalan ammattilainen pitäisi

Elämän kaikissa vaiheissa kannattaa kartuttaa osaamistaan – siksi
meillä on Keravan Opisto. Opiston
tarjonta ruoanlaitosta kielikursseihin avaa maailman ja innostaa
kokeilemaan itselle uusia asioita.
Ja viihtymään.

Nuoriso

Sivu 30

E

Lasten ja nuorten parissa työskentelevät aikuiset tekevät korvaamatonta työtä paitsi ohjaajina
ja opettajina, myös kasvattajina.
Mitä enemmän nuorella on
elämässään hyväksyviä aikuisia,
sitä varmemmin siivet kantavat
aikoina, kun usko tulevaisuuteen
ja itseen on koetuksella.

kouluttaa kulttuurin ja liikunnan
sairauksia ennaltaehkäiseviin vaikutuksiin. Panostamalla fyysiseen
ja henkiseen hyvinvointiin elämänlaatu paranee ja onnellisuus
lisääntyy.

Opisto

Sivu 4

K

K

eravalla arki on onnellista
ja toimivaa. Siihen tähtää
kaupunkistrategiamme,
jota toteuttavat myös
kirjasto- ja kulttuuripalveluiden,
liikunnan, museon, nuorisotyön sekä Keravan Opiston väki
jokapäiväisessä työssään. Meidän
tehtävämme on lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia elämän
kaikissa vaiheissa.

Liikunta

Kerava on nimennyt vuoden 2019
liikuntavuodeksi. Monet ikätoverini ovat kertoneet, että alkoivat
liikkua vasta aikuisina, pidettyään
vuosikymmenet yllä käsitystä
itsestään kehnoina urheilijoina.
Uuden elämäntavan myötä he
havaitsivat taitonsa, ja löysivät
urheilusta vastapainon ja voimavaran vaativaan työhön.
Lapsena jokainen meistä uskoi
olevansa kyvyiltään rajaton.
Suosittelen lapsenuskoa kaikkiin
vapaa-ajan palveluihimme. Kaikkea voi tehdä, kaikkea voi kokeilla.
Uskallus ja uteliaisuus ovat avaimia onnelliseen arkeen.
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Sivu 97

Sivu 98

KAUPUNKI TÄYNNÄ TAPAH
KOKO PÄIVÄN!

Anu Laitila
Va. toimialajohtaja
Keravan kaupungin vapaa-ajan ja
hyvinvoinnin toimiala
Taitto: Mainostoimisto KMG Turku | Kannen kuva: Jore Puusa | Paino: Savion kirjapaino Oy | Painos: 24 000 kpl

Keravalla
on ilo
liikkua!

Yhteystiedot
LIIKUNTAPALVELU

Toimisto
Käynti- ja postiosoite: Metsolantie 3 (jäähalli),
04200 Kerava
p. 09-294 91, liikunta@kerava.fi,
Asiakaspalveluajat: ma–pe klo 9–15
www.kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu
Liikuntapalvelun hinnasto:
www.kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/hinnasto
Tilavaraukset:
Selaa varauksia netissä:
www.kerava.fi/asioi-verkossa/liikunta
Tee varaus sähköpostitse:
tilavaraukset@kerava.fi
Henkilökunta:
(Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@kerava.fi)
Eeva Saarinen, liikuntapalvelujohtaja,
liikuntapalveluyksikön johtaminen,
puh. 040-318 2246

Liikunta
Kerava on pieni suuri liikunta- ja urheilukaupunki: liikuntapalvelut ja –paikat ovat lähellä ja helposti saavutettavissa, ja
monipuolisille harrastuspaikoille pääsee helposti. Keravan
kaupungilla on lähes sata liikuntapaikkaa, jotka tarjoavat laajat
mahdollisuudet liikkua ja ulkoilla. Tavoitteena on luoda kaikille
kaupungin asukkaille edellytyksiä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan harrastamiselle. Kaupungin ohjatun liikunnan
kursseja tarjoavat Keravan Liikuntapalvelu ja Keravan Opisto,
ks. s. 8−22.
Keravalla järjestetään koko vuoden kestävä Liikuntavuosi2019
-tapahtuma. Sen tavoitteena on järjestää monipuolisia
hyvinvoinnin tapahtumia kaikenikäisille sekä näkyä vahvasti
kuntalaisten arjessa vuoden aikana. Lue lisää s. 26.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa ke 12.12. klo 8.00
VERKOSSA:
opistopalvelut.fi/kerava
PUHELIMITSE: 12.−14.12. klo 8−15, puh. 09-2949 2352
KASVOKKAIN:
Asiointipiste tai Opiston toimisto,
Kultasepänkatu 7
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät s. 6
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Ilmoittautuminen
kursseille alkaa
12.12. klo 8.00

Jarmo Vakkila, liikuntapäällikkö, liikuntapaikat,
liikunta- ja urheiluseurat, käyttövuorot, seuraavustukset, puh. 040-318 2446
Jarkko Vilhunen, liikunnanohjaaja, tapahtumat,
liikuntaryhmät, projektit, puh. 040-318 2840
Katri Keminen, hallinnolliset asiat, laskutus,
asiakaspalvelu puh. 040-318 2331

Sisällys
Yhteystiedot.................................... 5
Ilmoittautuminen, maksaminen,
peruuttaminen................................ 6
Ohjattu liikunta............................... 8
Kurssikuvaukset............................... 9
Ohjatun liikunnan
viikkokalenteri............................... 16
Liikuntapaikat................................ 23
Seniorien lähiliikunta.................... 25
Liikuntavaunut............................... 26
Liikuntapalvelun tapahtumia........ 26
Kartta............................................. 28

Paula Juhanantti, toimistotyöntekijä, asiakaspalvelu,
puh. 040-318 2168
Liikunnanohjaustoiminta:
Arja Vakkila, liikuntaesimies, ohjattu liikuntatoiminta,
uinninvalvonta, puh. 040-318 4443
Pasi Sirolinna, liikunnanohjaus, laiteopastus,
uinninvalvonta, puh. 040-318 2242
Tanja Pirtamo, erityisryhmät, liikuntaneuvonta,
uinninvalvonta, puh. 040-318 2489
Margit Grönroos, liikunnanohjaus, uinninvalvonta,
puh. 040-318 2158
Heidi Pakarinen, liikunnanohjaus, uinninvalvonta ja
liikuntaneuvonta, puh. 040-3184112

Liikuntapaikkojenhoitajat:
Kari Ahola, Jari Flyktman, Sami-Pekka Manerus,
Kai-Erik Sund
Jäähallien, maauimalan ja uimahallin hoito,
p. 040-318 2078

KERAVAN OPISTO

Toimisto
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7 (1. krs).
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava.
p. 09-2949 2352, keravanopisto@kerava.fi,
opisto.kerava.fi
Asiakaspalveluajat: ma–to klo 12–15, pe 9–12
Toimisto suljettu 24.12.2018-1.1.2019.
Liikunta- ja tanssikurssit:
Katri Liikonen, koulutussuunnittelija,
p. 040-318 2877
katri.liikonen@kerava.fi
opisto.kerava.fi/oppiaineet/liikunta-ja-tanssi

ASIOINTIPISTE

Sampolan palvelukeskus, Kultasepänkatu 7,
1. kerros.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksut
– myös liikunta- ja kulttuurisetelimaksut
Aukioloajat: ma-to 8–17.30, pe 8–12
Arki- ja juhlapyhien aattoina klo 8−15,
paitsi arki- tai juhlapyhän aaton osuessa
perjantaille klo 8−12.
Joulun välipäivinä: 27.12. klo 8−15, 28. ja
31.12. klo 8−12

Liikunta
somessa
keravan.liikuntapalvelu
keravan.opisto
keravanliikuntapalvelut
keravanopisto

Liikunta
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MAKSAMINEN

Ilmoittautuminen
Kevät 2019

Liikunnan kursseille ilmoittautuminen
(Opisto & Liikuntapalvelu)
alkaa keskiviikkona 12.12.2018 klo 8.00

Ilmoittautuessasi aikavälillä ke
12.−31.12.2018 maksuaika on 30
pv. Muina aikoina maksuaika on
14 pv ilmoittautumisesta. Maksut
ovat kurssikohtaisia. Säilytä
maksukuitti.

Säilytä
maksukuitti!

Maksutavat:

Verkossa ilmoittautumisen yhteydessä
Huom! maksu veloitetaan heti.
• Verkkopankki
• Sportti-ja kulttuuripassilla
• Smartum-saldolla

Verkossa

opistopalvelut.fi/kerava

Puhelimella

puh. 09-2949 2352
12.–14.12 klo 8–15, muutoin
normaalit aukioloajat.
Poikkeukset s. 5.

Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan kurssin. Vahvistus ja maksutiedot ilmoittautumisesta
tulevat sähköpostiisi. Lähetämme erillisen laskun vain pyydettäessä. Tarkista
sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä.
• Soveltavan liikunnan kurssiilmoittautuminen alkaen 12.12.
klo 8.00, puh. 040 3182489 / Tanja
Pirtamo
• Kurssin toteutuminen varmistuu noin
viikkoa (7 päivää) ennen kurssin alkua.
• Tarvitsemme ilmoittautujan
yhteystiedot sekä henkilötunnuksen
maksuliikennettä, vakuutusta, virallisia
tilastoja ja yhteydenpitoa varten.
• Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.
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VIITENUMERO
Viitenumerolla verkkopankin kautta
eräpäivään mennessä
• Saat viitenumeron ilmoittautumisen
yhteydessä.
• Tilinumero: FI11 5132 0520 1836 09
• Saaja: Keravan kaupunki / Keravan Opisto

Kurssin peruuttaminen yli 10 päivää
ennen kurssin alkamista
• verkossa: opistopalvelut.fi/kerava (toimii vain jos
olet ilmoittautunut verkossa):Avaa omat tiedot
-sivu ja taytä siihen kurssinumero ja ilmoittautumistunnus saamastasi sähköpostista. Jos olet maksanut kurssimaksun ilmoittautumisen yhteydessä, ota
yhteys Opiston toimistoon.
• sähköpostilla keravanopisto@kerava.fi
• puhelimitse (09-29492352)
• kasvotusten Opiston toimistossa tai Asiointipisteessä aukioloaikoina (Kultasepänkatu 7).

Kurssin peruuttaminen alle 10 päivää
ennen kurssin alkamista
Kurssimaksu on maksettava kokonaisuudessaan.
Viivästynyt saatava siirretään kaupungin toimintaohjeiden mukaisesti perintätoimiston hoidettavaksi.
Kurssimaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden
päätöstä.
Sairaudesta johtuva peruutus on todistettava lääkärintodistuksella. Kurssimaksu palautetaan vähennettynä käyntimäärillä ja toimistokuluilla 10 €. Yksittäisiä
sairaspoissaoloja ei ole tarpeen ilmoittaa toimistoon.
Kurssin sekä yksittäisen kurssikerran
peruuttaminen järjestäjän taholta
Kurssi voidaan perua noin viikkoa ennen sen alkamista, mikäli kurssilla ei ole tarpeeksi osallistujia. Tällöin
palautamme kurssimaksun täysimääräisenä takaisin.
Kurssin yhtä peruttua kertaa ei pääsääntöisesti
korvata ylimääräisellä kokoontumiskerralla pitkillä
kursseilla.

• Alle 18 vuotiaan ilmoittautujan tulee
ilmoittaa myös huoltajan yhteystiedot.
• Voit ilmoittaa itsesi lisäksi yhden
henkilön hänen omilla tiedoillaan.
• Vammaisen avustajalta ei peritä
maksua.
• Tarkista, että puhelinnumerosi
on oikein, sillä kauden aikana
tapahtuvista muutoksista tiedotetaan
tekstiviestillä.

PERUUTTAMINEN

Ilmoittautuminen kurssille tai luennolle on sitova.
Maksamatta jättäminen, pois jääminen tai huomautuslaskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Lähetämme erillisen laskun vain pyydettäessä.

Peruutusta ei voi tehdä kurssin opettajalle.

Kasvotusten

Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs.
ma-to klo 8–17.30, pe klo 8–12
Poikkeukset s. 5.

ALENNUKSET

Liikuntapalvelun kursseista ei voi saada alennusta.
Keravan Opiston kurssien alennukset ks. s. 33.

Asiointipiste
• Käteinen tai pankkikortti
• Liikunta-ja kulttuurisetelillä
• Smartum-kortilla
• TYKY-kuntosetelillä
• Edenred Ticket Mind&Body® ja
Ticket Duo® -korteilla
• Virikeseteleillä

Vakuutukset
Keravan kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka
kattaa mahdolliset tapaturmat kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman sattuessa hakeudu
hoitoon vuorokauden sisällä. Säilytä mahdolliset
maksukuitit. Ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä
Liikuntapalvelun tai Keravan Opiston toimistoon,
josta saat ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.

Liikunta
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KURSSIKUVAUKSET

Ohjattu liikunta
• Ilmoittautuminen alkaa 12.12. klo 8.

LIIKUNNAN TASOT

• Keravan kaupungin ohjatun liikunnan kursseja
järjestävät Keravan liikuntapalvelu ja Keravan
Opisto. Liikuntapalvelun kurssinumerojen perässä
on L−kirjain.

Valitse kurssi omien tavoitteidesi, kuntosi ja taitotasosi mukaan. Taso on merkitty kurssikuvaukseen ja/
tai kurssin nimen yhteyteen. Jos tasoa ei ole merkitty, kurssi sopii kaikille.

• Liikuntapalvelun (L) kursseilla on keväällä poikkeuksellisesti vain 12 kokoontumiskertaa johtuen
uimahallin käyttöönotosta. Keravan Opiston
kursseilla on keväällä pääsääntöisesti 14 kokoontumiskertaa. Kurssien alkamis- ja päättymisajankodat
on merkitty viikkokalenteriin s. 16−22. Pidätämme
oikeudet muutoksiin.

• Taso 1/Alkeet: Sopii vähän liikuntaa harrastaneille/
aloittelijoille.

• Keravan Opiston kursseilla pidetään talvilomatauko
viikolla 8 (18.−24.2.)
• Pääsiäisenä 18.−22.4. ei ole tunteja.
• Ylioppilaskirjotusten vuoksi lukion liikuntasalin
maanantain tunteja ei pidetä välillä 11.−29.3. Tiistain ja torstain tunnit pidetään em. aikana Kurkelan
koulun liikuntasalissa.
• Liikuntapalveluilla ja Keravan Opistolla on erilaiset
hinnoitteluperiaatteet, minkä vuoksi kurssihinnat
vaihtelevat. Kurssin hinnasta ei myönnetä hyvitystä
asiakkaan poissaolojen vuoksi.
• Ota kursseille mukaan oma jumppa−alusta/joogamatto. Huomioithan, että kaikissa opetustiloissa ei
ole pukeutumis- ja/tai peseytymistiloja.

• Taso 2/Alkeisjatko: Sopii kohtalaisen peruskunnon
omaaville/lajia jonkin verran harrastaneille.
• Taso 3/Jatko: Sopii hyvän peruskunnon omaaville/
lajia pidempään harrastaneille.

AAMUSTARTTI (ke)
Aamuvirkuille senioreille ”kehon herätystreeni”,
sisältäen nivelten liikeratojen läpikäyntiä ja kevyitä
lihaskuntoliikkeitä. Tunnilla tehdään selkää avaavia
harjoitteita sekä aktivoidaan keskivartalon tukilihaksia.

ASTANGAJOOGA (ma)
Alkeet -kurssilla käydään läpi astangajoogan ensimmäistä asentosarjaa, auringontervehdyksiä, helppoja
asana -liikesarjoja, sekä hengityksen, liikkeen ja
jooga-asentojen yhdistämistä. Alkeisjatko -kurssi sopii
astangajoogan perusteet hallitsevalle.

AAMUTREENI (ke)
Aamuvirkuille työikäisille ”kehon herätystreeni”
ennen töihin menoa sisältäen alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelun ja loppuvenyttelyt.

DYNAAMINEN HATHAJOOGA (ma)
Tunneilla tehdään fyysisesti voimakkaampia joogaliikkeitä ja liikesarjoja kuin perinteisessä hathajoogassa, kuten aurinkotervehdyksiä. Liikkuvuuden lisäksi
keho saa voimaa. Sopii voimakkaammasta joogasta
kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin aiemmin
jooganneille.

AFROTANSSI (to)
Afrotanssi on iloinen ja tehokas liikuntamuoto,
jossa liikkeet voi tehdä oman kunnon mukaan. Tunti
tekee erityisen hyvää niska-hartiaseudulle, luustolle,
yläselälle ja lantiolle. Kurssilla tanssitaan rennoissa
vaatteissa ja paljain jaloin keskittyen länsiafrikkalaisiin tansseihin ja lauluihin.
AIKUISBALETTI (ke, to)
Alkeiskurssilla tutustutaan klassisen baletin asentoihin ja liikkeisiin. Tärkeintä on nauttia tanssimisesta
klassisen musiikin tahtiin. Tunneilla pääset haastamaan tasapainosi ja koordinaatiokykysi. Jatkokurssi
sopii kaikille, joille baletin perusliikkeet ovat jo
tuttuja.
ASAHI (ma, ti, to)
Asahi on Suomessa kehitetty liikuntamuoto, jossa
yhdistyvät sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Asahi ennaltaehkäisee
selän ja hartiaseudun vaivoja, parantaa tasapainoa
ja vähentää stressiä. Liikkeet tehdään pystyasennossa, ja ne ovat yksinkertaisia, rauhallisia ja helposti
opittavissa.
ASAHI JA JOOGA (ti)
Tunti koostuu asahin ja joogan kehoa huoltavista ja
vahvistavista liikkeistä. Tunnilla tehdään liikkeitä sekä
seisten että makuulla.
AVH (ti)
Liikuntaryhmä, jonka tavoitteena on ylläpitää/
parantaa liikunta- ja toimintakykyä auttaen näin
jaksamaan arjen askareissa. Tunti sisältää vaihtelevan
alkulämmittelyn eri välineillä, kuntosaliharjoittelun ja
venyttelyn. Sopii erinomaisesti aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutujalle ja Parkinsonia sairastavalle.
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FASCIAMETHOD® (ti, pe)
FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien
kehittämä kehonhuoltomenetelmä. FasciaMethod -tunnilla yhdistyvät lihasten ja sidekudosten
liikkuvuusharjoittelu, toiminnallinen täsmävenyttely
kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla.
FUNK JAZZ NUORILLE (ma)
Funk jazz on commercial -tyylistä kaupallista tanssia
ja tunnilla yhdistellään monia eri lajityylejä. Tunneilla
harjoitellaan paljon keskivartalon käyttöä tanssissa.
Musiikkina on pop-, dance- ja hip hop -musiikki.
HATHAJOOGA (ma, ke, la) /
LEMPEÄ HATHAJOOGA (to)
Hathajooga on lempeä, kokonaisvaltainen harjoittelumuoto, joka edistää kehon ja mielen hyvinvointia
ja terveyttä. Se uudistaa, eheyttää ja tuo sisäistä
rauhaa. Tunti sisältää yksinkertaisia, oman kehon
edellytysten mukaan tehtäviä liikeharjoituksia, hiljentymistä ja rentoutumista. Sopii sekä aloittelijoille että
aiemmin jooganneille.
HIIT (ti, pe)
Tehokas hapenottokykyä ja voimaa lisäävä, pääosin
kehonpainolla tehtävä intervallitreeni. Tunti sisältää
alkulämmittelyn, liikkeiden tekniikan ja eri vaihtoehtojen opettelun, korkeatehoisen intervalliharjoituksen, loppujäähdyttelyn ja rentouttavan venyttelyn.
Sopii kohtalaisen peruskunnon omaaville (Taso 2).

Liikunta
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HIP HOP NUORILLE (ma)
Kurssilla opetellaan hiphopin perustekniikkaa rennosti. Kurssin suositusikä on 10−18v. Hiphop -tanssissa yhdistellään mm. lindyhoppia, steppiä, breakdancea, reggaeta, housea, hypeä, New Jack Swingiä,
jammingia ja discotanssia. Rytminvaihdokset ovat
tyypillisiä. Hip hop -tanssijoilla on oma tyylinsä, joka
kehittyy harrastajille ajan myötä. Hiphop -tyylejä ovat
mm. old school ja new style.

KAHVAKUULA (ma−to, su)
Kahvakuula on toiminnallinen ja monipuolinen
harjoitteluväline, jolla tehdään kokonaisvaltaisia ja
tehokkaita liikkeitä. Harjoitteet kehittävät mm. lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Tunneilla tehdään
vaihtelevasti koko kehoa ja eri lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä. Oma kuula tarvitaan Ahjon koulun
kahvakuulakurssilla (ti); muilla kursseilla kuulat ovat
paikan päällä.

KUNTOJUMPPA (ma, ti, to, pe)
Kuntojumppa on rauhallista jumppaa, mikä ei sisällä
hyppyjä. Tunti koostuu lämmittelystä, lihaskunto/
tasapaino−osuudesta ja venyttelystä.

ITÄMAINEN TANSSI (ke)
Kurssilla keskitytään itämaisen tanssin perustekniikan vahvistamiseen. Kevään teemana on hauska
ja elämäniloinen rumpusoolo, jossa perusliikkeitä
tehostetaan värinöin ja rytmityksin. Sopii vähintään
yhden lukukauden verran itämaista tanssia harrastaneille (Taso: alkeisjatko).

KEHONHUOLTO (ti, ke)
Tunnilla tehdään toiminnallisia, kehon liikeratoja
parantavia liikkeitä. Painopiste on asento- ja ryhtiharjoituksilla. Alkulämmittelyn jälkeen vahvistetaan
kehon asentoa ylläpitäviä lihasryhmiä ja parannetaan
motoriikkaa, liikeratoja sekä liikelaajuutta.

KUNTOPIIRI (ma)
Tunnin alussa lyhyt lämmittely, jonka jälkeen
kuntopiiriosuus, sisältäen lihaskunto- ja aerobisia
harjoitteita. Lopuksi venyttelyt. Sopii kohtalaisen
peruskunnon omaaville (Taso 2).

ITÄMAISEN TANSSIN
VIIKONLOPPUKURSSI 9.–10.3. klo 10−12 Uusi!
Viikonlopun teemana on Haggala - herkkupala hemaisevaa egyptiläistä folklorea.
Kurssilla opetellaan tähän kansanomaiseen egyptiläiseen kosiotanssiin kuuluvat veikeilyt ja värinäkävelyt
sekä sovitellaan niitä suurten estradien säihkeeseen.
Sopii vähintään yhden lukukauden verran itämaista
tanssia harrastaneille (Taso: alkeisjatko).
JOOGAVIIKONLOPPU
ALOITTELIJOILLE 16.−17.2. klo 13−16
Tule kokeilemaan joogaa! Harjoitusten avulla syke
laskee ja hermosto rauhoittuu. Lauantaina keskitytään hengitykseen ja sen rauhoittamiseen joogan
avulla. Aurinkotervehdykseen tutustutaan soveltuvin
osin. Sunnuntaina kerrataan edellisen päivän asentoja, keskitytään hengitykseen ja tehdään rauhallisia
harjoituksia. Et tarvitse mitään kokemusta joogasta,
tule sellaisena kuin olet. Mukaan oma alusta, sekä
joustava vaatetus ja villasukat.
JOOGAA NUORILLE (ti)
Tunnilla tehdään jooga-asentoja virtaavasti, asennosta toiseen liikkuen. Harjoitukset tehdään oman
hengityksen tahdissa, kehoa kuunnellen. Tunnin aikana keskitytään hengityksen rytmiin ja rauhoitetaan
sitä kautta hermostoa ja mieltä. Tunnin jälkeen olo
on energisoitunut ja samalla rauhoittunut. Mukaan
matto ja villasukat, sekä päälle joustavat vaatteet.
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KEHONHUOLTO JA RYHTI (pe)
Tunti sisältää kevyet lämmittelyt, sekä liikkuvuutta ja
tasapainoa kehittäviä harjoituksia, kuten lonkan ja
takareisien venytyksiä, sekä rintaa avaavia ja niska−
hartiaseudun jännityksiä lievittäviä harjoituksia.
Ihanteellinen ryhtiä parantava ja rentouttava tunti
esim. istumatyötä tekevälle. Tarvitset tunnille oman
jumppakuminauhan, jonka hankintaan ohjaaja antaa
vinkkejä ensimmäisellä tunnilla.
KEHONHUOLTO JA VENYTTELY (ma, ke, to)
Tunti sisältää lihasten kevyttä lämmittelyä, tasapainoharjoittelua, keskivartalon vahvistamista, erilaisia
venyttelyjä ja välillä myös rentoutusta.
KERAVAN KUNDIT KONDIKSEEN (ti)
Tunnilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
liikuntalajeihin, jotka kehittävät hengitys-ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskuntoa ja liikkuvuutta.
Sään salliessa liikutaan ulkona, muutoin jäähallin
juoksusuoralla. Sopii kaikille Keravan kundeille!
KIINTEYTYSJUMPPA (ma)
Tunti koostuu helpoista askelista ja lihaskuntoliikkeistä. Tunnin alkuosa askelletaan tehokkaasti ja
lihaskunto-osuudessa vahvistetaan koko kehoa. Tunti
kehittää sekä aerobista kuntoa että lihasvoimaa.
KUNDALIINIJOOGAA NAISILLE
2.−3.2. klo 10−15
Uusi!
Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa,
joka vahvistaa kehoa, rauhoittaa mieltä,
sekä lisää elinvoimaa ja kykyä asettua tähän hetkeen.
Sitä kutsutaan myös kotoilujoogaksi. Viikonloppu
koostuu joogaharjoituksista, rentoutuksesta ja meditaatiosta. Välillä keskustellaan yhdessä. Aikaisempaa
kokemusta ei tarvitse olla. Mukaan avoin mieli, joogamatto, tyyny, joustavat vaatteet sekä viltti rentoutumiseen. Ota myös eväät lounashetkeä varten.

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

KUNTOSALI (ma−to)
Ohjattuja kuntosaliryhmiä miehille ja naisille. Sisältävät 20 minuutin alkulämmittelyn, lihaskuntotreenin
laitteita ja välineitä käyttäen, sekä loppuvenytykset.
KUNTOSALI SENIORIT (ke)
Seniori-ikäisten naisten ja miesten kuntosaliharjoitteluryhmä, jossa harjoitellaan koko tunti salilaitteissa.
Ei ohjattua jumppaa. Sopii kaiken kuntoisille.
KUNTOSALI/BODYJUMPPA (ke)
Tehokas lihaskuntopainotteinen tunti välineitä
käyttäen. Sopii kohtalaisen peruskunnon omaaville
(Taso 2).
KUNTOSALI/KIINTEYTYS NAISET (ma)
Ohjattu kuntosaliryhmä, jossa on n. 20 min alkulämmittely sekä lihaskuntoharjoittelua oman kehon painolla, välineitä ja laitteita käyttäen. Lopuksi venyttely.
Sopii kohtalaisen peruskunnon omaaville työikäisille
naisille (Taso 2).
KUNTOTANSSI (ti)
Hauskaa tanssiliikuntaa eri tanssityylien mukaan.
Helpot askelsarjat tehdään suoraan musiikkiin.
LASTENTANSSI 4–5v ja 6v (pe)
Lastentanssi on luovaa liikettä, iloisia loruja ja
reippaita rytmejä. Monipuoliset tanssiharjoitukset
kehittävät lasten perusliikuntataitoja ja tutustuttavat
heidät tanssitekniikan alkeisiin.

LAVATANSSIN ALKEET A ja B (la)
– myös parittomille!
Kahdella kuuden kerran alkeiskurssilla harjoitellaan
letkeästi eri lavatanssien viennin ja seuraamisen
alkeita, sekä opetellaan perusaskeleita ja kuvioita.
Alkeet A -kurssilla (19.1.−2.3.) lajeina foksi, chacha
ja hidas valssi; Alkeet B -kurssilla (9.3.−13.4.) lajeina
fusku, rumba ja tango. Voit ilmoittautua yksin tai
parin kanssa. Tunnilla on vapaaehtoinen parinvaihto.
Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita.
LIHASKUNTO JA VENYTTELY (to)
Tunti alkaa 60 min lihaskunto-osuudella, jonka aikana
vahvistetaan kehoa painoja käyttäen, välillä omaa
kehon painoa käyttäen. Tunnit ovat erilaisia ja kehoa
muokataan monipuolisesti. Lopuksi 30 min rentouttavat venytykset. Sopii kohtalaisen peruskunnon
omaaville (Taso 2).
LIIKUNTAA MAAHANMUUTTAJANAISILLE (pe)
Tunnit sisältävät monipuolista liikuntaa, mm.
jumppaa, venyttelyä, rentoutumista, tanssia, uintia
ja erilaisia pelejä. Tunneilla saa tietoa hyvinvoinnin
edistämisestä ja terveellisestä ravinnosta. Tavoitteena on liikunnan ja hyvinvoinnin aktivoiminen, yhdessä oleminen sekä liikunnan ilon löytäminen yhdessä.
Lastenhoito järjestetty liikuntatuntien ajaksi. Kurssimaksuun sisältyy maahanmuuttaja-alennus 15 e.
MELONNAN PERUSKURSSI
pe 14.6. klo 16−20 ja la 15.6. klo 10−17
Tule melomaan Tuusulanjärvelle! Aiempaa melontakokemusta ei tarvitse olla. Koulutettu melontaopas
ohjaa sinut alkuopastuksen jälkeen turvallisesti
vesille. Kajakkivuokra sisältyy kurssihintaan. Saat
kurssilta perustiedot ja -taidot melontaan, sekä tietoa
jokamiehenoikeuksista ja melonnasta luonnossa/
laivaväylillä. Kurssiin sisältyy pelastautumisharjoitus,
jonka jälkeen on sauna. Uimataito on pakollinen.
Kaikki melonnassa tarvittavat välineet saat retken
järjestäjältä. Mukaan iloista mieltä, kosteutta kestävät vaatteet, vesipullo ja varavaatteet vedenpitävässä
pussissa. Varaudu myös aurinkokeliin. Kokoontuminen osoitteessa Stålhanentie 4, Järvenpää. Kurssi
perustuu Suomen Melonta- ja soutuliiton ohjeisiin.
Kurssin ohjaaja on saanut melonnanohjaajan koulutuksen.

LATINOMIX (to)
Tunnilla tutustutaan eri latinotansseihin lyhyiden
askelsarjojen muodossa. Yhdellä tunnilla tanssitaan
noin 2−3 eri lajia, mm. merengue, salsa, chacha ja
bachata. Opit useita eri latinotansseja hauskasti ja
helposti.
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METSÄJOOGA 5.5. ja 19.5.
Joogahetki luonnon helmaan. Joogan ja metsän
yhteisvaikutus on rentouttava, koska joogalla ja
luonnossa olemisella on samansuuntaisia vaikutuksia. Stressi vähenee ja hyvä olo lisääntyy. Tunti
alkaa läsnäoloharjoituksella, jonka jälkeen tehdään
rauhallisia, yksinkertaisia joogaliikkeitä maaston
muotoja sekä puita apuna käyttäen. Koe metsä
uudella tavalla! Sopii kaikille liikkujille eikä aiempaa
kokemusta vaadita. Ota mukaan istuinalusta, jos
metsässä istuminen tuntuu vieraalta. Suuri osa
liikkeistä tehdään seisten. Säävaraus; jos sataa niin ei
joogata. Paikka tarkentuu myöhemmin.
MS−RYHMÄ (ke)
Rauhallista tuolijumppaa kepeillä ja muilla välineillä, sekä kevennettyä harjoittelua kuntosalilaitteilla
omaan tahtiin. Tunti sisältää alkulämmittelyn,
laiteharjoittelun ja loppuvenyttelyn. Tervetuloa yli
kuntarajojen!
NISKA-SELKÄJUMPPA (ti)
Vetreyttä hartioihin ja voimaa keskivarUusi!
taloon! Tunnilla keskitytään niska−hartiaseudun liikkuvuuden lisäämiseen,
lihasten vahvistamiseen sekä keskivartalon hallintaan. Tunnilla ei tehdä askelsarjoja. Sopii erityisesti
kevyemmästä liikunnasta pitäville ja niska-hartiaseudun sekä selän alueen oireista kärsiville. Tunnilla
käytetään jumppakeppejä ja kuminauhoja. Mukaan
tarvitset omat käsi- tai rannepainot (1kg) sekä jumppamaton.
PARITANSSIN ALKEET (pe)
Kurssilla opetellaan rennosti mutta tehokkaasti
perustekniikkaa ja -kuvioita yleisimmistä vakio- ja
lattaritansseista oman parin kanssa. Jokaisesta
osallistujasta oma ilmoittautuminen ja kurssimaksu.
Valitse mukavat, tanssiin sopivat kengät, joista ei jää
jälkiä lattiaan.
PARITANSSIN JATKO, VAKIOT/LATTARIT (pe)
Kaksi seitsemän kerran kurssia: vakiot 18.1.−8.3. ja
lattarit 15.3.−3.5. Kursseilla opetellaan edistyneempiä kuvioita ja vakio/lattaritanssien tekniikkaa oman
parin kanssa. Jokaisesta osallistujasta oma ilmoittautuminen ja kurssimaksu. Valitse mukavat, tanssiin
sopivat kengät, joista ei jää jälkiä lattiaan.
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PICKLEBALL (ma, ti, ke, pe)
Pickleball on Amerikassa hyvin suosittu mailapeli.
Säännöt ovat yksinkertaiset, ja perustaidot jokainen
oppii nopeasti. Pickleball on hellä nivelille ja liikuntaa, joka kehittää koordinaatiota ja reaktionopeutta.
Tunnin alussa lämmitellään, jonka jälkeen pelataan
”mini otteluita”. Tunnille tarvitset sisäliikuntakengät.
Tule rohkeasti mukaan!

PÄIVÄJOOGA (ti)
Päiväjooga lisää kehon liikkuvuutta ja poistaa
jännitystiloja ja stressiä tehokkaasti. Tunnin alussa
tehdään helppoja flowjooga -harjoituksia ja rentoudutaan pitkäkestoisten venyttelyjen avulla. Sopii
erinomaisesti sekä alaselkävaivoista että niska-hartiaseudun jäykkyydestä kärsiville ja lievittää muutenkin
erilaisia kiputiloja.

SAMBIC® (la)
Sambic® on vauhdikasta tanssiliikuntaa brasilialaisten
rytmien tahdissa. Pehmeät reggaen liikkeet poistavat
selän, hartiaseudun sekä rintarangan jäykkyyttä ja
samba pistää lantioon liikettä. Tansseissa on selkeät
askelkuviot perinteisin tai trendikkäin lisukkein. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvitse olla, kaikki ovat
tervetulleita mukaan!

PILATES (ma, ti, ke, pe, la)
Pilates on kehonhallintamenetelmä, jolla vahvistetaan keskivartalon syviä tukilihaksia, kehitetään
hengitystekniikkaa ja harjoitellaan ergonomista
kehonkäyttöä. Pilatesharjoittelu kehittää voimaa,
kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa, tasapainoa
sekä kehotietoisuutta. Harjoittelun myötä toiminnallinen ryhti ja selkärangan liikkuvuus paranevat.
(Tasot: Alkeet, alkeisjatko ja jatko.)

RASKAUSAJAN JOOGA (la)
Joogasta saa apua raskausajan yleisiin vaivoihin,
kuten selkäkipuihin ja unettomuuteen. Tunneilla
tehdään lantion ja reisien lihaksille ja nivelille avaavia
harjoituksia, jotta synnyttäminen olisi helpompaa.
Lisäksi tehdään lantionpohjan lihaksia vahvistavia
harjoituksia, opetellaan erilaisia rentoutusasentoja ja
hengitysharjoituksia. Raskausajan joogan voi aloittaa
milloin vain. Mukaan oma alusta, tyyny ja peitto.

PILATES PERUSTEET, VIIKONLOPPUKURSSI
12.−13.1. klo 10−12
Viikonloppukurssi, jossa tutustutaan Pilates -kehonhallintamenetelmän perusteisiin. Kurssi tukee säännöllisen pilatesharjoittelun aloittamista. Sopii kaikille.

RENTOUTUSJOOGA (ti)
Kaipaatko pysähtymistä ja rentoutumista? Tunnilla
hiljennytään kehon äärelle ja tehdään voimaannuttavia ja stressiä poistavia harjoituksia. Liikkeet ovat
rauhallisia, turvallisia ja venyttäviä. Tunti sisältää
myös erilaisia läsnäoloa ja kehotietoisuutta lisääviä
harjoituksia. Olet tervetullut mukaan juuri sellaisena
kuin olet. Mukaan joogamatto ja lämmin huopa.

SHINDO JA YIN -JOOGA (pe)
Shindo ja yin -jooga pohjautuvat itämaiseen meridiaanioppiin ja joogaan. Liikkeet vaikuttavat kehossa
alueisiin, joissa on eniten sidekudosta: selkään,
lantion seutuun, sekä käsiin ja jalkoihin. Harjoittelu
vähentää mm. stressiä ja unettomuutta, sekä parantaa mielen ja kehon tasapainoa. Tunnilla keskitytään
oman kehon tuntemuksien kuunteluun ja hengitykseen. Mukaan joogamatto, viltti sekä joogablokki, jos
sellaisen omistat.

PILATES JA RASKAUS (ke)
Rauhallinen tunti, joka sopii sekä raskaana oleville, että synnyttäneille. Tunnilla keskitytään oman
pystyasennon hahmottamiseen sekä siihen tarvittavan tuen aktivoimiseen. Huomio on tukilihaksissa,
jotka kehon painopisteen muuttumisen seurauksena
passivoituvat. Lisäksi kurssilla keskitytään painon
muutoksen ja raskauden jälkeisen suorien vatsalihasten erkauman kuntoutukseen, jossa lantionpohjan
lihasten sekä syvien ja vinojen vatsalihasten voimistaminen ovat keskeisessä roolissa.
PILATES: SUORIEN VATSALIHASTEN
ERKAUMA –VIIKONLOPPUKURSSI
Uusi!
12.−13.1. klo 12.30−14.30
Kurssin teemoina ovat kehon painopisteen muutokset ja suorien vatsalihasten erkauma.
Painon lisääntymisen ja/tai raskauden myötä kehon
asento muuttuu painopisteen siirtyessä eteenpäin.
Kurssilla keskitytään oman kehon asennon hahmottamiseen sekä sen tarvitseman tuen aktivoimiseen.
Lisäksi havainnoidaan vatsalihasten ja lantionpohjan
lihasten rakennetta, sekä niiden yhteistoiminnan
vaikutusta suorien vatsalihasten erkauman kuntouttamiseen. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että
pidempään pilatesta harjoittaneille, joita mietityttää
raskausajan ja/tai ylipainon vaikutus kehon liikeratoihin sekä tukeen.

SALSA (to)
Salsa on vauhdikas, iloinen tanssi, joka on suosittu
eri puolilla maailmaa. Se on kuubalaisperäisistä
tansseista tunnetuin. Kurssilla opetellaan rytmiä, vartalonkäyttöä, askelkuvioita, ja tehdään koreografista
sarjaa. Sopii salsan perusteet hallitsevalle
(Taso: alkeisjatko).

SEASONAL JOOGA KEVÄT 3.3. klo 10−12.30
SEASONAL JOOGA KESÄ 28.4. klo 10−12.30
Seasonal Jooga on hathajoogaa, johon on yhdistetty perinteisen kiinalaisen lääketieteen filosofiaa.
Seasonal Jooga kevät/kesä –lyhytkurssit antavat
tietoa, miten vuodenaika vaikuttaa terveyteen ja
mitä kannattaa huomioida omassa arjessa kyseisenä vuodenaikana. Tunti alkaa hengitys- ja Qi Gong
-harjoituksilla ja jatkuu vuodenaikaan sopivalla asana
-sarjalla. Lopuksi yoga nidra -syvärentoutusmeditaatio. Sopii niin kokeneille joogeille kuin aloittelijoille
ilman joogataustaa. Mukaan oma alusta ja viltti.

SIRKUSKOULU FANFAARI (pe)
Sirkuskoulu Fanfaarin tunnit pidetään perjantaisin
koko perheen liikuntakeskus Pompitissa. Tunneilla
tutustutaan sirkukseen liikunta- ja taidemuotona.
Tunneilla kehitetään kehonhallintaa ja koordinatiota
mm. akrobatian ja muiden sirkuslajien kautta, sekä
tehdään ilmaisu- ja esiintymisharjoituksia. Sirkuksen
harrastajalta vaaditaan kykyä ottaa vastaan ohjeita,
sekä omaa motivaatiota käydä tunneilla.
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SENIORIRIVITANSSI (to)
Rivitanssi kuuluu kantritansseihin ja on mukaansa
tempaava harrastus, joka sopii kaikenikäisille miehille
ja naisille. Rivitanssissa kaikki tekevät samat liikkeet
ja aikaisempaa kokemusta tai partneria ei tarvita.
Askeleet ovat helppoja ja ne toistuvat koko tanssin
ajan. Mukaan sisäliikuntakengät, kevyt vaatetus ja
juomapullo. (Tasot: Alkeet ja jatko.)
SENIORITANSSI (ke)
Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty eurooppalainen liikuntamuoto, josta voivat nauttia liikkumiskyvyltään erilaiset ihmiset. Senioritanssit ovat rentoja
seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne ja musiikki. Senioritansseja voi tanssia
seisten tai istuen. Askeleet ovat helppo oppia.
SISU (ti)
Kuntosaliryhmä, jossa myös jumpataan paljon. Tunti
sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelun sekä
loppuvenyttelyn. Sopii mielenterveyskuntoutujille
sekä toimintakyvyltään heikentyneille.
SOTAVETERAANIT
+ KEVENNETTY KUNTOSALI (ma, ke)
Kevyttä kuntoliikuntaa, jossa alkulämmittely, laiteharjoittelu ja venyttelyt.
STARTTI 1 (pe), STARTTI 2 (to), STARTTI 3 (ke)
Senioreille tarkoitettua kuntoharjoittelua sisältäen
kevyen alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelua joko
laitteissa tai muita välineitä käyttäen, sekä loppuvenyttelyt. Sopii vähemmän harrastaneille: Startti 1
on tarkoitettu aloittelijoille, josta voi siirtyä edelleen
Startti 2:een ja Startti 3:een.
SYVÄVENYTTELY (su)
Tunnilla tehdään syviä ja pitkiä venytyksiä. Koko keho
käydään läpi päästä varpaisiin erilaisten venytystekniikoiden avulla. Yksi venytys kestää noin minuutin.
Syvävenyttely lisää lihasten elastisuutta ja notkeutta,
sekä avaa, huoltaa ja vahvistaa koko kehoa ja poistaa
lihasjännityksiä.
SYVÄ JOOGAKOKEMUS –VIIKONLOPPUKURSSI 23.3. klo 10−12.15
Uusi!
Kurssilla tehdään venytyksiä, kiertoja ja
taivutuksia erilaisissa asennoissa sekä
levätään kehoa ja hengitystä kuunnellen. Tavoitteena
on mielenrauha, rentoutuminen, hengityksen tiedostaminen, sekä tutustuminen sisäiseen kokemukseen.
Harjoitukset ovat kevyitä ja sopivat niin aloittelijoille
kuin kokeneille joogan harrastajille. Mukaan pieni
tyyny, joogamatto tai muu alusta, lämmintä vaatetta,
villasukat ja peite. On suositeltavaa olla syömättä
juuri ennen harjoitusta.
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SÄHLY NAISET, SÄHLY MIEHET (ti)
Kurssilla pääset tutustumaan salibandyn erilaisiin
harjoitteisiin sekä pelimuotoihin. Tuntiin sisältyy
alkulämmittely, erilaisia pelimuotoja sekä loppuverryttely. Harjoitteet sovelletaan kurssilaisten taitotason mukaan, joten kurssille voivat osallistua kaikki
lajista kiinnostuneet. Varustukseksi käyvät normaalit
liikuntavaatteet ja sisäpelikengät. Mukaan oma maila
ja suojalasit.
TANSSIA & JUMPPAA (ma, ti)
Tunnilla tanssitaan ja jumpataan Suomi
Uusi!
-hittien ja lattarirytmien tahtiin - hymyillen ja hikoillen! Iloiset foxit ja humpat,
sekä kuumat salsat ja rumbat tempaavat mukaansa.
Tunti sisältää helppojen tanssiaskeleiden lisäksi
oman kehon painolla tehtäviä lihaskuntoharjoitteita.
Lopuksi palauttavat venyttelyt. Sopii kaiken ikäisille ja
tasoisille liikkujille.
TASAPAINOHARJOITTELU (to)
Tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää harjoittelua
välineitä ja ratoja käyttäen. Parantaa tasapainoa ja
vahvistaa alaraajoja.
TEEMAMIX (ti, to)
Kurssilla kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja, mm. reisi-vatsa-pakarajumppaa, keppijumppaa, kehonhuoltoa ja keskivartalon vahvistamista. Teema vaihtuu
noin kolmen viikon välein. Tunnit ovat helppoja ja
tehokkaita.
TEHOJUMPPA SENIORIT (ti)
Tehokasta kuntojumppaa hyväkuntoisille senioreille,
sisältäen reippaan alkuverryttelyn, lihaskuntoharjoittelun välillä välineitä käyttäen ja loppuvenyttelyn.
TUOLIJUMPPA (ke)
TUOLIJUMPPA LIIKUNTARAJOITTEISILLE (ma)
Reipasta tuolijumppaa mukavan musiikin tahtiin.
Käytetään myös paljon erilaisia välineitä esim.
keppejä, käsipainoja ja palloja. Mukana laiteharjoittelua. Sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä ja
loppuvenyttelyn. Liikuntarajoitteisten tuolijumppa
sopii liikuntavammaisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille,
reumaatikoille jne.

TWERKKAUS JA REGGAETON (ti)
Kurssilla yhdistellään twerkkauksen ja reggaetonin
parhaita puolia. Twerkissä pääpaino on lantion
liikkeissä, joita tehdään seisten sekä lattiatasossa.
Reggaeton ottaa vaikutteita mm. hip hopista, reggaesta, afrosta ja salsasta, ja siinä korostuvat lantion,
rintakehän ja olkapäiden liikuttaminen musiikin
mukaan. Alkeissa käydään läpi molempien lajien
perustekniikkaa ja sarjaa. Alkeisjatkossa keskitytään
tekniikan parantamiseen. Molemmilla kursseilla tehdään koreografista sarjaa. Mukaan polvisuojat.
(Tasot: alkeet ja alkeisjatko.)
ULKOLIIKUNTAKURSSI KEINUKALLIOSSA
2.4.−23.4. klo 19–19.55
Uusi!
Kurssilla tehdään juoksuportailla erilaisia
harjoitteita kävellen, juosten ja loikkien.
Lisäksi lihaskuntoharjoittelua. Osalla tunneista tehdään loikka- ja koordinaatioharjoituksia pururadan
puolella. Kurssille osallistuminen vaatii jonkin verran
aikaisempaa kuntotasoa. Liikkeitä voidaan soveltaa
osallistujien mukaan. Tarvitset sään mukaiset ulkoliikuntavarusteet ja vesipullon. Käytettävissä ei ole
pukuhuone-, peseytymis- tai wc -tiloja.
VESIJUMPPA LIIKUNTARAJOITTEISILLE (to, pe)
Kevennettyä voimistelua veden vastusta hyväksi
käyttäen. Sopii liikuntavammaisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille. Torstain ryhmä tarkoitettu apuvälineitä
käyttäville. (pyörätuoli, rollaattori, keppi). Huom!
Tuusulan uimahallilla maksetaan sisäänpääsymaksu
kurssimaksun lisäksi.
VESIJUMPPA SENIORIT (ti, ke)
Reipasta vesijumppaa ikivihreitten/uusien sävelten
tahtiin hyppyaltaassa (syvyys 5m). Uimataito pakollinen. Tunnilla käytetään omia vesijuoksuvöitä/kenkiä
sekä erilaisia välineitä. Huom! Tuusulan uimahallilla
maksetaan sisäänpääsymaksu kurssimaksun lisäksi.

VAUVA-, TAAPERO-, JA MINISIRKUS (ma, to)
Aikuisen ja lapsen yhteisellä sirkustunnilla liikutaan
ja lorutellaan sirkusteemojen parissa, harjoitellaan
tasapainoilua ja pariakrobatiaa, tehdään yhteisiä
jumppatemppuja sekä tutustutaan iloisen värikkäisiin
liikuntavälineisiin. Mukaan liikkumiseen sopiva vaatetus ja liukuestettä jalkoihin. Hinta sisältää aikuisen
ja lapsen osallistumisen ja maksun. Ilmoita lapsesi
kurssin osallistujaksi ja itsesi maksajaksi.
WOIMA (ma−pe)
Senioreille tarkoitettua lihasvoiman kehittämistä
ja ylläpitämistä tukevaa voimaharjoittelua. Sisältää
reippaan alkulämmittelyn, voimaharjoittelun laitteissa ja loppuvenyttelyn. Woima mix –tunnilla tehdään
liikkeitä myös lattialla.
YIN-JOOGA (ma)
Yin -jooga keskittyy lihasten sijaan sidekudosten
venyttämiseen ja vahvistamiseen. Erityistä huomiota
kiinnitetään lantion alueen kireyden poistamiseen.
Perusperiaatteena on harjoituksen tekeminen
lihakset mahdollisimman rentoina, jolloin vaikutus
kohdistuu sidekudoksiin. Venytykset ovat pitkiä, useita minuutteja kestäviä, sillä sidekudokset tarvitsevat
aikaa venyäkseen.
ZUMBA® (ke, su)
Zumba on hauskaa ja mukaansatempaavaa tanssiliikuntaa, jossa ideana on liikunnan ja tanssin ilo, sekä
liikkeiden helppous. Tanssitaan yksin, latinalaisen ja
kansainvälisen tanssimusiikin tahdissa.
ÄIJÄJOOGA (ke)
Äijäjooga soveltuu kaiken ikäisille miehille. Harjoitukset ovat kevyitä ja sopivat sekä aloittelijoille että
kokeneille joogan harrastajille. Tavoitteena on kokonaisvaltainen rentoutuminen ja virkistyminen sekä
todellinen itsetuntemus. Villasukat ja peite saattavat
olla tarpeen loppurentoutuksessa. On suositeltavaa
olla syömättä noin kaksi tuntia ennen harjoitusta.
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Ohjatun liikunnan viikkokalenteri
Kalenterissa on Keravan liikuntapalvelun sekä Opiston ohjatun liikunnan kurssit. Liikuntapalvelun kurssinumeron perässä on
L−kirjain. Kurssipaikkojen osoitteet ks. kartta s. 28-29. Tarkat kurssikerrat ks. opistopalvelut.fi/kerava.

MAANANTAI
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kurssi
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AHJON KOULU, LIIKUNTASALI
19.30−20.30.............. 840767L....... Pilates jatko...................................................Arja Vakkila.....................76...........7.1.−25.3.
BUDOSALI
10.15−11.30.............. 840707........ Hathajooga....................................................Eija Laitinen....................60.........14.1.−29.4.
11.45−13.00.............. 840709........ Hathajooga....................................................Eija Laitinen....................60.........14.1.−29.4.
COMBAT CLUB SANKUKAI
15.00−15.45.............. 841507........ Taaperosirkus A 1−2 v...................................Taija Kummelus−E..........66.........14.1.−29.4.
15.50−16.35.............. 841511........ Minisirkus 2−4 v............................................Taija Kummelus−E..........66.........14.1.−29.4.
HOIVAKOTI VOMMA
9.00−10.00................. 840389L....... Woima musiikiton.........................................Margit Grönroos............31...........7.1.−25.3.
10.30−11.15.............. 840901L....... Asahi..............................................................Tanja Pirtamo.................31...........7.1.−25.3.
11.30−12.15.............. 841301L....... Tuolijumppa liikuntarajoitteisille..................Tanja Pirtamo.................31...........7.1.−25.3.
13.00−14.00.............. 840341L....... Sotaveteraanit + kevennetty kuntosali........Pasi Sirolinna..................31...........7.1.−25.3.
JÄÄHALLI, JUOKSUSUORA Huom! Tunnit pääsääntöisesti ulkona.
11.00−12.00.............. 840303L....... Kahvakuula seniorit alkeet...........................Margit Grönroos............31...........7.1.−25.3.
JÄÄHALLI, KUNTOSALI
9.00−10.00................. 840361L....... Woima...........................................................Pasi Sirolinna..................31...........7.1.−25.3.
10.00−11.00.............. 840363L....... Woima...........................................................Pasi Sirolinna..................31...........7.1.−25.3.
11.00−12.00.............. 840365L....... Woima...........................................................Pasi Sirolinna..................31...........7.1.−25.3.
13.00−14.00.............. 840309L....... Kuntojumppa seniorit...................................Heidi Pakarinen..............31...........7.1.−25.3.
15.00−16.00 ................................... Ohjaaja salilla................................................Heidi Pakarinen.............................7.1.−25.3.
16.30−17.30.............. 840149L....... Kuntosali naiset ja miehet............................Arja Vakkila.....................48...........7.1.−25.3.
17.45−18.45.............. 840141L....... Kuntosali miehet...........................................Arja Vakkila.....................48...........7.1.−25.3.
19.00−20.00.............. 840161L....... Kuntosali/kiinteytys naiset...........................Heidi Pakarinen..............48...........7.1.−25.3.
20.15−21.00.............. 840921L....... Kehonhuolto ja venyttely.............................Heidi Pakarinen..............48...........7.1.−25.3.
LUKIO, LIIKUNTASALI Huom! Yo-kirjoitukset 11.−29.3., jona aikana ao. kursseilla on kolmen viikon tauko.
18.00−18.55.............. 840127........ Kuntopiiri.......................................................Pirkko Taskinen...............40...........14.1.−6.5.
19.00−19.55.............. 840121........ Kiinteytysjumppa..........................................Pirkko Taskinen...............40...........14.1.−6.5.
20.05−21.00.............. 840527........ Tanssia & Jumppaa.......................................Pirkko Taskinen...............40...........14.1.−6.5.
NUORISOTILA TUNNELI
16.00−16.55.............. 841701........ Funk Jazz nuorille.........................................Petra Koskimäki..............48.........14.1.−29.4.
17.00−17.55.............. 841703........ Hip Hop nuorille...........................................Petra Koskimäki..............48.........14.1.−29.4.
19.00−19.55.............. 840705........ Dynaaminen hathajooga..............................Eija Laitinen....................58.........14.1.−29.4.
SAMPOLA
16.55−18.25.............. 840703........ Astangajooga alkeisjatko..............................Ulla Laitinen....................95.........14.1.−29.4.
18.30−19.25.............. 840701........ Astangajooga alkeet.....................................Ulla Laitinen....................58.........14.1.−29.4.
19.30−21.00.............. 840721........ Yin−jooga......................................................Ulla Laitinen....................95.........14.1.−29.4.
TENNISKESKUS
14.30−15.30.............. 840321L....... Pickleball jatko..............................................Pasi Sirolinna..................31...........7.1.−25.3.
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AHJON KOULU, LIIKUNTASALI
17.30−18.25.............. 840107........ Kahvakuula jatko...........................................Joanna Ahonen..............58.........15.1.−23.4.
BUDOSALI
11.00−11.55.............. 840907........ Asahi ja jooga................................................Miisa Pirkkanen..............56.........15.1.−23.4.
12.00−12.55.............. 840913........ Kehonhuolto.................................................Miisa Pirkkanen..............56.........15.1.−23.4.
HOIVAKOTI VOMMA
11.30−12.30.............. 841303L....... AVH................................................................Tanja Pirtamo.................31...........8.1.−26.3.
12.30−13.30.............. 841305L....... Sisu................................................................Tanja Pirtamo.................31...........8.1.−26.3.
JÄÄHALLI, JUOKSUSUORA
18.10−19.05.............. 840117........ Keravan kundit kondikseen A.......................Katja Holm......................60.........15.1.−23.4.
19.10−20.05.............. 840119........ Keravan kundit kondikseen B.......................Katja Holm......................60.........15.1.−23.4.
JÄÄHALLI, KUNTOSALI
8.45−9.45................... 840387L....... Woima mix....................................................Margit Grönroos............31...........8.1.−26.3.
11.15−12.15.............. 840353L....... Tehojumppa seniorit....................................Arja Vakkila.....................31...........8.1.−26.3.
13.00−14.00.............. 840751L....... Pilates, alkeet................................................Arja Vakkila.....................48...........8.1.−26.3.
15.15−16.15.............. 840147L....... Kuntosali naiset............................................Pasi Sirolinna..................31...........8.1.−26.3.
16.30−17.30................................... Ohjaaja salilla................................................Pasi Sirolinna.................................8.1.−26.3.
18.00−19.00.............. 840151L....... Kuntosali naiset ja miehet............................Pasi Sirolinna..................48...........8.1.−26.3.
19.00−20.00.............. 840143L....... Kuntosali miehet...........................................Pasi Sirolinna..................48...........8.1.−26.3.
KILLAN KOULU, PEILISALI
16.00−16.55.............. 841705........ Joogaa nuorille..............................................Minna Loponen..............48.........15.1.−23.4.
KURKELAN KOULU, TANSSISALI
19.00−19.55.............. 840181........ Niska-selkäjumppa naiset............................Tarja Schneider−L...........58.........15.1.−23.4.
20.00−20.55.............. 840183........ Niska-selkäjumppa naiset ja miehet............Tarja Schneider−L...........58.........15.1.−23.4.
LUKIO, LIIKUNTASALI Huom! Kuntojumppa pidetään yo−kirjoitusten aikana 12., 19. ja 26.3. Kurkelan koulun liikuntasalissa
16.00−16.55.............. 840123........ Kuntojumppa *.............................................Tiina Järvelä....................58.........15.1.−23.4.
NUORISOTILA TUNNELI
19.00−19.55.............. 840549........ Twerkkaus ja reggaeton alkeet....................Minna Heiskanen...........58.........15.1.−23.4.
20.00−20.55.............. 840551........ Twerkkaus ja reggaeton jatko......................Minna Heiskanen...........58.........15.1.−23.4.
SAMPOLA
10.00−11.30.............. 840717........ Päiväjooga.....................................................Jonna Huttunen.............95.........15.1.−23.4.
17.30−18.25.............. 840759........ Pilates alkeisjatko..........................................Nina Taponen.................88.........15.1.−23.4.
18.30−19.25.............. 840769........ Pilates jatko...................................................Nina Taponen.................88.........15.1.−23.4.
19.30−20.25.............. 840719........ Rentoutusjooga............................................Nina Taponen.................58.........15.1.−23.4.
SOMPION KOULU, JUHLASALI
16.00−16.55.............. 840529........ Tanssia & Jumppaa.......................................Pirkko Taskinen...............58.........15.1.−23.4.
17.00−17.55.............. 840519........ Kuntotanssi...................................................Minna Ojajärvi................58.........15.1.−23.4.
18.00−18.55.............. 840177........ Teemamix......................................................Minna Ojajärvi................58.........15.1.−23.4.
19.00−19.55.............. 840909........ Fasciamethod® A..........................................Reija Karvonen...............58.........15.1.−23.4.
20.00–20.55.............. 840911........ Fasciamethod® B..........................................Reija Karvonen...............58.........15.1.–23.4.
SOMPION KOULU, PALLOILUHALLI
19.00−19.55.............. 840175........ Sähly naiset...................................................Erkki Enström.................58.........15.1.−23.4.
20.00−20.55.............. 840173........ Sähly miehet.................................................Erkki Enström.................58.........15.1.−23.4.
TENNISKESKUS
10.00−10.45.............. 840903L....... Asahi..............................................................Arja Vakkila.....................31...........8.1.−26.3.
13.00−14.00.............. 840311L....... Kuntojumppa seniorit...................................Heidi Pakarinen..............31...........8.1.−26.3.
14.00−15.00.............. 840323L....... Pickleball startti ............................................Tanja Pirtamo.................31...........8.1.−26.3.
TUUSULAN UIMAHALLI
13.00−13.30.............. 841101L....... Vesijumppa seniorit......................................Margit Grönroos............31.............8.1.–2.4.
13.30−14.00.............. 841103L....... Vesijumppa seniorit......................................Margit Grönroos............31.............8.1.−2.4.
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BUDOSALI
8.45−9.45................... 840761L....... Pilates, alkeisjatko.........................................Arja Vakkila.....................48...........9.1.−27.3.
11.15−12.30.............. 840711........ Hathajooga....................................................Eija Laitinen....................60.........16.1.−24.4.
COMBAT CLUB SANKUKAI
10.00−10.55.............. 840109........ Kahvakuula....................................................Katri Liikonen..................56.........16.1.−24.4.
11.00−11.55.............. 840923........ Kehonhuolto ja venyttely.............................Katri Liikonen..................56.........16.1.−24.4.
HOIVAKOTI VOMMA
9.15−10.15................. 840319L....... Kuntosali seniorit..........................................Maija Hotti......................31...........9.1.−27.3.
10.15−11.15.............. 840355L....... Tuolijumppa..................................................Margit Grönroos............31...........9.1.−27.3.
11.15−12.00.............. 841309L....... Liikuntaneuvonta-ryhmä..............................Heidi Pakarinen..............31...........9.1.–27.3.
13.00−14.00.............. 840343L....... Sotaveteraanit + kevennetty kuntosali........Arja Vakkila.....................31...........9.1.−27.3.
JÄÄHALLI, KUNTOSALI
7.00−08.00................. 840101L....... Aamutreeni...................................................Tanja Pirtamo.................31...........9.1.−27.3.
8.00−8.45................... 840301L....... Aamustartti...................................................Tanja Pirtamo.................31...........9.1.−27.3.
8.45−9.45................... 840391L....... Woima naiset................................................Margit Grönroos............31...........9.1.−27.3.
10.30−11.30.............. 840349L....... Startti 3..........................................................Arja Vakkila.....................31...........9.1.−27.3.
11.45−13.00.............. 840547L....... Senioritanssi..................................................Elina Uotinen..................31...........9.1.−27.3.
13.00−14.00.............. 840305L....... Kahvakuula seniorit......................................Margit Grönroos............31...........9.1.−27.3.
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BUDOSALI
10.45-12.15............... 840715........ Lempeä hathajooga......................................Nina Vuorenpää.............72...........17.1.−2.5.
9.45−10.40................. 840905........ Asahi..............................................................Nina Vuorenpää.............56...........17.1.−2.5.
COMBAT CLUB SANKUKAI
9.30−10.15................. 841509........ Taaperosirkus B 1-2 v....................................Taija Kummelus-E...........66...........17.1.−2.5.
10.20−11.05.............. 841505........ Vauvasirkus 4−12 kk.....................................Taija Kummelus-E...........66...........17.1.−2.5.
HOIVAKOTI VOMMA
9.00−10.00................. 840379L....... Woima kevennetty.......................................Heidi Pakarinen..............31.........10.1.−28.3.
10.30−12.00.............. 840351L....... Tasapainoharjoittelu.....................................Raili Dahl.........................31.........10.1.−28.3.
12.00−13.00.............. 841311L....... Liikuntaneuvonta-ryhmä..............................Tanja Pirtamo.................31.........10.1.−28.3.
13.00−14.00.............. 840347L....... Startti 2..........................................................Margit Grönroos............31.........10.1.−28.3.
JÄÄHALLI, JUOKSUSUORA Huom! Tunnit pääsääntöisesti ulkona.
10.00−11.00.............. 840307L....... Kahvakuula seniorit jatko.............................Margit Grönroos............31.........10.1.−28.3.
JÄÄHALLI, KUNTOSALI
10.00−11.00.............. 840385L....... Woima miehet..............................................Arja Vakkila.....................31.........10.1.−28.3.

14.00−15.00.............. 840367L....... Woima...........................................................Margit Grönroos............31...........9.1.−27.3.

11.15−12.15.............. 840543L....... Senioririvitanssi, alkeet.................................Eva Suutari......................31.........10.1.−28.3.

15.15−16.15.............. 840763L....... Pilates, alkeisjatko.........................................Arja Vakkila.....................48...........9.1.−27.3.

12.15−13.15.............. 840545L....... Senioririvitanssi, jatko...................................Eva Suutari......................31.........10.1.−28.3.

17.00−18.00.............. 840153L....... Kuntosali naiset ja miehet............................Pasi Sirolinna..................48...........9.1.−27.3.

13.30−14.30.............. 840381L....... Woima kevennetty.......................................Pasi Sirolinna..................31.........10.1.−28.3.

18.15−19.15.............. 840157L....... Kuntosali/bodyjumppa.................................Pasi Sirolinna..................48...........9.1.−27.3.

15.15−16.15.............. 840925L....... Kehonhuolto ja venyttely.............................Heidi Pakarinen..............31.........10.1.−28.3.

19.15−20.15.............. 840159L....... Kuntosali/bodyjumppa.................................Pasi Sirolinna..................48...........9.1.−27.3.
KILLAN KOULU, PEILISALI
18.00−19.15.............. 840727........ Äijäjooga A....................................................Arto Neuvonen...............80.........16.1.−24.4.
19.30−21.00.............. 840513........ Itämainen tanssi, alkeisjatko........................Leena Kallio....................95.........16.1.−24.4.
KURKELAN KOULU, TANSSISALI
19.50−20.45.............. 840505........ Aikuisbaletti alkeisjatko................................Viivi Virtanen..................58.........16.1.−24.4.
SAMPOLA

17.30−18.30.............. 840155L....... Kuntosali naiset ja miehet............................Pasi Sirolinna..................48.........10.1.−28.3.
18.30−19.30.............. 840145L....... Kuntosali miehet vaativa..............................Pasi Sirolinna..................48.........10.1.−28.3.
19.30−21.00.............. 840171........ Lihaskunto ja venyttely.................................Miisa Pirkkanen..............85...........17.1.−2.5.
KURKELAN KOULU, TANSSISALI
19.30−20.45.............. 840507........ Aikuisbaletti jatko.........................................Viivi Virtanen..................80...........17.1.−2.5.
LUKIO, LIIKUNTASALI Huom! Kuntojumppa pidetään yo−kirjoitusten aikana 12., 19. ja 26.3. Kurkelan koulun liikuntasalissa

17.25−18.20.............. 840773........ Pilates ja raskaus...........................................Linda Martikainen..........88.........16.1.−24.4.
18.25−19.40.............. 840771........ Pilates jatko...................................................Linda Martikainen........110.........16.1.−24.4.
19.45−21.00.............. 840753........ Pilates alkeet.................................................Linda Martikainen........110.........16.1.−24.4.
SVENSKBACKA SKOLA, LIIKUNTASALI

16.00−16.55.............. 840125........ Kuntojumppa................................................Tiina Järvelä....................58...........17.1.−2.5.
SOMPION KOULU, JUHLASALI
16.00−16.55.............. 840503........ Afrotanssi alkeisjatko....................................Taija Kuula.......................58...........17.1.−2.5.

18.45−19.40.............. 840553........ Zumba®.........................................................Petri Ekqvist....................58.........16.1.−24.4.

17.00−17.55.............. 840501........ Afrotanssi alkeet...........................................Taija Kuula.......................58...........17.1.−2.5.

19.45−20.40.............. 840915........ Kehonhuolto.................................................Petri Ekqvist....................58.........16.1.−24.4.

18.00−18.55.............. 840179........ Teemamix......................................................Sanna Erdoğan...............58...........17.1.−2.5.

TENNISKESKUS

19.00−19.55.............. 840523........ Salsa alkeisjatko............................................Yosuel Elejarde...............58...........17.1.−2.5.

13.00−14.00.............. 840325L....... Pickleball startti............................................Pasi Sirolinna..................31...........9.1.−27.3.
TERVEYSKESKUS, FYSIOTERAPIA
12.00−13.00.............. 841307L....... MS−ryhmä....................................................Tanja Pirtamo.................31...........9.1.−27.3.
TUUSULAN UIMAHALLI
13.00−13.30.............. 841105L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen..............31.............9.1.−3.4.
13.30−14.00.............. 841107L....... Vesijumppa seniorit......................................Heidi Pakarinen..............31.............9.1.−3.4.
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Kalenterissa on Keravan liikuntapalvelun sekä Opiston ohjatun liikunnan kurssit. Liikuntapalvelun kurssinumeron
perässä on L−kirjain. Kurssipaikkojen osoitteet ks. kartta s. 28-29. Tarkat kurssikerrat ks. opistopalvelut.fi/kerava.

20.00−20.55.............. 840525........ Latinomix......................................................Yosuel Elejarde...............58...........17.1.−2.5.
TENNISKESKUS
13.00−14.00.............. 840313L....... Kuntojumppa seniorit...................................Arja Vakkila.....................31.........10.1.−28.3.
TERVEYSKESKUS, FYSIOTERAPIA
15.30−16.00.............. 841313L....... Vesijumppa liikuntarajoitteisille...................Tanja Pirtamo.................31.........10.1.−28.3.

Kalenterissa on Keravan liikuntapalvelun sekä Opiston ohjatun liikunnan kurssit. Liikuntapalvelun kurssinumeron
perässä on L−kirjain. Kurssipaikkojen osoitteet ks. kartta s. 28-29. Tarkat kurssikerrat ks. opistopalvelut.fi/kerava.
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AHJON KOULU, LIIKUNTASALI

AHJON KOULU, LIIKUNTASALI
16.45−17.30.............. 841501........ Lastentanssi 4−5 v.........................................Anu Itkonen....................66...........18.1.−3.5.

10.00−11.30.............. 840531........ Lavatanssin alkeet A (6krt)...........................Anu Wager......................45...........19.1.−2.3.

17.30−18.15.............. 841503........ Lastentanssi 6 v.............................................Anu Itkonen....................66...........18.1.−3.5.

10.00−11.30.............. 840533........ Lavatanssin alkeet B (6krt)...........................Anu Wager......................45..........9.3.− 13.4.

BUDOSALI

11.35−12.30.............. 840757........ Pilates alkeisjatko..........................................Anu Wager......................88...........19.1.−4.5.

10.00−11.00.............. 840315L....... Kuntojumppa kevennetty.............................Tanja Pirtamo.................31.........11.1.−29.3.
13.00−13.55.............. 840521........ Kuntolattarit..................................................Reija Karvonen...............58...........18.1.−3.5.
14:00−14:45.............. 840931........ Fasciamethod® C..........................................Reija Karvonen...............48...........18.1.−3.5.

KALEVAN KOULU, LIIKUNTASALI
11.00−11.55.............. 840541........ Sambic®.........................................................Taina Kanerva.................58...........19.1.−4.5.
LAPILAN KOULU, LIIKUNTASALI
11.30−12.25.............. 840725........ Raskausajan jooga........................................Eija Laitinen....................58...........12.1.−4.5.

HOIVAKOTI VOMMA
9.30−10.30................. 840377L....... Woima...........................................................Arja Vakkila.....................31.........11.1.−29.3.

10.00−11.15.............. 840713........ Hathajooga....................................................Eija Laitinen....................60...........19.1.−4.5.

10.45−11.45.............. 840383L....... Woima kevennetty.......................................Heidi Pakarinen..............31.........11.1.−29.3.
12.00−13.00.............. 840345L....... Startti 1..........................................................Heidi Pakarinen..............31.........11.1.−29.3.
JÄÄHALLI, KUNTOSALI
7.45−8.45................... 840369L....... Woima...........................................................Arja Vakkila.....................31.........11.1.−29.3.
9.00−10.00................. 840371L....... Woima ..........................................................Pasi Sirolinna..................31.........11.1.−29.3.
10.00−11.00.............. 840373L....... Woima ..........................................................Pasi Sirolinna..................31.........11.1.−29.3.
11.00−12.00.............. 840375L....... Woima...........................................................Pasi Sirolinna..................31.........11.1.−29.3.
13.30−14.30................................... Ohjaaja salilla................................................Heidi Pakarinen ja.......................11.1.−29.3.
Margit Grönroos
KURKELAN KOULU, TANSSISALI

SUNNUNTAI
klo

nro

kurssi

ohjaaja

€

pvm

COMBAT CLUB SANKUKAI
15.00−15.55.............. 840111........ Kahvakuula....................................................Kolme eri ohjaajaa.........58.........13.1.−28.4.
16.00−16.55.............. 840113........ Kahvakuula....................................................Kolme eri ohjaajaa.........58.........13.1.−28.4.
SVENSKBACKA SKOLA, LIIKUNTASALI
16.30−17.25.............. 840555........ Zumba®.........................................................Petri Ekqvist....................58...........13.1.−5.5.
17.30−18.25.............. 840929........ Syvävenyttely................................................Petri Ekqvist....................58...........13.1.−5.5.

17.30−18.25.............. 840755........ Pilates alkeet.................................................Salla Ovaska....................88...........18.1.−3.5.
18.30−19.25.............. 840765........ Pilates alkeisjatko..........................................Salla Ovaska....................88...........18.1.−3.5.
POMPIT, SIRKUSKOULU FANFAARI
15.30−16.15.............. 841517........ Alkeisryhmä Merileijonat 5−6 v...................Janni Johansson.............66...........18.1.−3.5.
16.15−17.00.............. 841515........ Alkeisryhmä Kirput 7−12v............................Janni Johansson.............66...........18.1.−3.5.
18.00−18.55.............. 841519........ Jatkoryhmä Karhut 8−12 v............................Janni Johansson.............78...........18.1.−3.5.
17.00−17.55.............. 841521........ Jatkoryhmä Marakatit 6−7 v.........................Janni Johansson.............78...........18.1.−3.5.
19.00−20.30.............. 841523........ Jatkoryhmä Sirkushevoset 9−15 v................Janni Johansson...........128...........18.1.−3.5.
SAMPOLA
17.00−18.30.............. 840723........ Shindo ja yin−jooga......................................Jonna Huttunen.............95.........18.1.−10.5.
SOMPION KOULU, JUHLASALI
16.00−17.25.............. 840115........ Maahanmuuttajanaisten liikuntaryhmä......Tarja Schneider−L...........25...........18.1.−3.5.
17.30−18.25.............. 840535........ Paritanssi, alkeet...........................................Mika Seppänen..............65.........18.1.−10.5.
18.30−19.45.............. 840537........ Paritanssin jatko, vakiot (7krt)......................Mika Seppänen..............58.........18.1.−15.3.
18.30−19.45.............. 840539........ Paritanssin jatko, lattarit (7krt).....................Mika Seppänen..............58.........22.3.−10.5.
SVENSKBACKA SKOLA, LIIKUNTASALI
16.00−16.55.............. 840919........ Kehonhuolto ja ryhti.....................................Joanna Ahonen..............58...........18.1.−3.5.
17.00−17.55.............. 840105........ HIIT................................................................Joanna Ahonen..............58...........18.1.−3.5.
TENNISKESKUS
14.00−15.00.............. 840327L....... Pickleball vaativa...........................................Pasi Sirolinna..................31.........11.1.−29.3.
TUUSULAN UIMAHALLI
12.00−12.30.............. 841315L....... Vesijumppa liikuntarajoitteisille...................Tanja Pirtamo.................31...........11.1.−5.4.
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Kalenterissa on Keravan liikuntapalvelun sekä Opiston ohjatun liikunnan kurssit. Liikuntapalvelun kurssinumeron
perässä on L−kirjain. Kurssipaikkojen osoitteet ks. kartta s. 28-29. Tarkat kurssikerrat ks. opistopalvelut.fi/kerava.
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VIIKONLOPPU- JA LYHYTKURSSIT kurssikuvaukset s. 9−15.
pvm
klo

nro

kurssi

paikka

ohjaaja

€

la−su 12.−13.1.
10−12................840775......... Pilates perusteet ............................................................Sampola...... Linda Martikainen....... 25
la−su 12.−13.1.
12.30−14.30.....840777......... Pilates: suorien vatsalihasten erkauma.........................Sampola...... Linda Martikainen....... 25
la−su 2.−3.2.
10−15................840739......... Kundaliinijoogaa naisille.................................................Sampola..................Mari Vainio....... 30
la−su 16.−17.2.
13−16................840731......... Joogaviikonloppu aloittelijoille.......................................Sampola.......... Minna Loponen....... 40
su 3.3.
10−12.30...........840735......... Seasonal jooga kevät .....................................................Sampola............. Sanna Höhnle....... 15
la−su 9.−10.3.
10−12................840517......... Itämaisen tanssin viikonloppukurssi...........Killan koulu, peilisali.................Leena Kallio....... 25
la 23.3.
10−12.15...........840745......... Syvä joogakokemus.........................................................Sampola........... Arto Neuvonen....... 15
su 28.4.
10−12.30...........840737......... Seasonal jooga kesä........................................................Sampola............. Sanna Höhnle....... 15
ti 2.4.−23.4.
19–19.55...........840193......... Ulkoliikuntakurssi Keinukalliossa................................Keinukallio............Sanna Erdoğan....... 15
su 5.5.
11−13.15...........840741......... Metsäjooga................................................................. Ilm. myöh..................Eija Laitinen....... 10
su 19.5.
11−13.15...........840743......... Metsäjooga................................................................. Ilm. myöh..................Eija Laitinen....... 10
pe 14.6.
16−20................840191......... Melonnan peruskurssi............................................Tuusulanjärvi...........Mikko Siemann....... 95
la 15.6.
10−16
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Liikuntapaikat
Liikuntapaikkojen varaukset:
Liikuntapaikkoja ja varaustilannetta voi selata tilanvarausohjelmassa osoitteessa
www.kerava.fi (asioi verkossa/liikunta)
Tee varaus sähköpostitse osoitteeseen
tilavaraukset@kerava.fi
Lisätietoja: liikunta@kerava.fi tai puh. 040-318 2168.
Kaikkien ulkoliikuntapaikkojen (Keinukallio, Kalevan
urheilupuisto, luistinradat) kunnossapidon tiedustelut: Kaupunkiympäristö puh. 040-318 2085 tai
040-318 2270.
Jäähalli
Osoite: Metsolantie 3, 04200 Kerava,
p. 040-318 2706
Sähköposti: jaahalli@kerava.fi
Asiakaspalveluajat: ma–pe 7–23, la 7–23, su 7.30–23
Kalevan tekonurmi
Metsolantie 3, 04200 Kerava
Ikäihmisten talvikävelyt keskiviikkoisin kello 13–14
Yleisurheilukenttä
Metsolantie 3, 04200 Kerava
Tekonurmen ja yleisurheilukentän
pukuhuonevaraukset otteluihin jäähallin valvomosta
puh. 040-318 2706.
Uimahalli
Suljettu peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi.
Maauimala
Uimalanpolku, 04200 Kerava
puh. 09-2949 2079

Ahjon koulun tekonurmi
Ketjutie 2, 04220 Kerava
Vuorot kouluaikojen ulkopuolella ja kesäkaudella
puh. 040-318 2168
Savion koulun tekonurmi
Juurakkokatu 33, 04260 Kerava
Vuorot kouluaikojen ulkopuolella ja kesäkaudella
puh. 040-318 2168
Savion pesäpallokenttä
Koivikontie 35, 04260 Kerava
Keinukallion liikuntapuisto
Keinukalliontie 42, Kerava
• Keinukallion pururata ja tekolumilatu
• Hiihtostadion lenkki 1500 m
• Reitti Jokivarren tielle 3800 m
• Keinukallion lenkki ja Ahjon lenkki yhdessä 5600 m
• Juoksuportaat 261 askelmaa
• Street workout -teline
• Pulkkamäki talvella
Frisbeegolf
• Keinukallion frisbeegolfrata on 18-väyläinen rata.
Rata on kaikille avoin ja maksuton.
Lisätietoja: http://frisbeegolf.fi/rata/keinukallio_kerava/
Budosali
Eerontie 1, 04200 Kerava
Nyrkkeilysali ja CITY-Voimailusali
Kauppakaari 11, 04200 Kerava
Kulku saleille kaupungintalon takaa.
Avoinna:
ma–pe klo 7–21, la–su klo 8–18
arkipyhinä noudatetaan sunnuntain aukioloaikaa
City-salin lipunmyynti Keravan Asiointipisteessä,
Kultasepänkatu 7

Liikunta
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PALLOKENTÄT JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT
Kaikissa lähiliikuntapaikoissa on n.12x24m. kokoinen
hiekka-, tekonurmi- tai asfalttipintainen pelikenttä.
Kenttä soveltuu esim. jalka- ja koripalloiluun sekä
sählyn pelaamiseen. Lisäksi on erilaisia kiinteitä
liikuntavälineitä ja –telineitä, jotka soveltuvat lasten,
nuorten ja aikuisten käyttöön. Lähiliikuntapaikat ovat
kaikille vapaassa käytössä.
Kalevan koulun pallokenttä
Kalevankatu 66, 04230 Kerava
Jaakkolan koulun pallokenttä ja PANNAfootball
Jaakkolantie 8, 04250 Kerava
Kanniston pallokenttä
Kannistonkatu 5, 04260 Kerava
Keravan kartanon pallokenttä
Kivisillantie 5, 04200 Kerava
Keskuskoulun pallokenttä
Sibeliuksentie 6, 04200 Kerava
Killan koulun pallokenttä
Sarvimäentie 35, 04200 Kerava
Kurkelan koulun pallokenttä
Käenkatu 10, 04230 Kerava
Lapilan koulun pallokenttä
Jurvalantie 7, 04200 Kerava
Pihkaniityn pallokenttä
Ylikeravantie 107, 04230 Kerava
Pohjolantien pallokenttä
Pohjolantie, 04230 Kerava
Päivölänlaakson pallokenttä
Päivöläntie 16, 04220 Kerava
Sompion koulun pallokenttä ja PANNAfootball
Aleksis Kiven tie 18, 04200 Kerava
Sompion pallokenttä
Luhtaniituntie, 04200 Kerava
Virrenkulman pallokenttä
Pihkaniityntie, 04200 Kerava

Ahjon lähiliikuntapaikka
Ketjutie 2, 04220 Kerava
tekonurmialusta, koripallokorit,
iso tekonurmikenttä vieressä
Jaakkolan lähiliikuntapaikka
Jaakkolantie 8, 04250 Kerava
pallokenttä, lähiliikuntapaikka; tekonurmialusta,
koripallokenttä ja kiinteitä leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä, pihalla myös PANNAfootball kenttä
Kalevan lähiliikuntapaikka
Kalevankatu 66, 04230 Kerava
asfalttialusta, koripallokorit, iso hiekkakenttä vieressä
Kanniston lähiliikuntapaikka
Kannistonkatu 5, 04260 Kerava
asfalttialusta, koripallokorit ja kiinteitä leikkipaikkoja,
iso hiekkakenttä vieressä
Keskustan lähiliikuntapaikka
Sibeliuksentie 6, 04200 Kerava
tekonurmialusta, koripallokenttä ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä
Killan lähiliikuntapaikka
Sarvimäentie 35, 04200 Kerava
asfalttialusta, 2 isoa koripallokenttää, palloseiniä ja
kiinteitä leikkipaikkoja, koulun toisella puolella
12x24 m
Kurkelan lähiliikuntapaikka
Käenkatu 10, 04230 Kerava
tekonurmialusta, koripallokenttä ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä
Lapilan lähiliikuntapaikka
Jurvalantie 7, 04200 Kerava
asfalttialusta, 3 koripallokenttää, skeittipuisto,
iso hiekkakenttä vieressä
Päivölänlaakson koulu
Päivöläntie 16, 04220 Kerava
tekonurmialusta, koripallokenttä ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä,
pulkkamäki talvisin
Savion lähiliikuntapaikka
Juurakkokatu 33, 04260 Kerava
tekonurmialusta, koripallokorit ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä
Savion Salavapuiston freerun-alue
Koivikontie 9, 04260 Kerava

24

Liikunta

KUNTORADAT
Jokaisen kuntoradan varrella on toimintapiste, jossa
on erilaisia kiinteitä kuntoilupisteitä.
1. Pihkaniityn kuntorata 4600 metriä
2. Ahjon kuntorata 1800 metriä
3. Sompion kuntorata 1750 metriä
4. Kalevan urheilupuiston kuntorata 1250 metriä
5. Koivikon kuntorata 800 metriä

TENNISKENTÄT
Koivikon tenniskenttä
Koivikontie 35, 04260 Kerava
Lapilan tenniskenttä
Paloasemantie 8, 04200 Kerava
Kenttien varaus: www.kets.fi
Tenniskeskus
Metsolantie 5, 04200 Kerava
Lisätietoja Tenniskeskuksen sivulla:
www.keravantennishalli.fi
Liikuntapalvelu myy omia vuorojaan.
Lisätietoja ja tiedustelut Liikuntapalvelun
vuoroista: liikunta@kerava.fi

Seniorien
lähiliikunta
Toimintaan osallistuminen on maksutonta
eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Ryhmiä
ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Seniorivaunun liikuntaa ohjaa Margit Grönroos. Tervetuloa mukaan iloiseen ja rentoon menoon!
Tiedustelut Arja Vakkila puh. 040-318 4443.
KEVÄTKAUSI ALKAA 7.1.2019
Jaakkola Ali-Keravan koulu, Jokelantie 6
• tuolijumppa maanantaisin klo 14.15
Kalevan koulu, Kalevankatu 66
• tuolijumppa keskiviikkoisin klo 14.15–15.15
• sauvakävely torstaisin klo 12
Keskusta (lähtö Onnellisen Kanan edestä)
• sauvakävelyä tiistaisin klo 10 ja
lauantaisin klo 11
Lapila, Kotimäen palvelutalo,
Porvoonkatu 10-12
• tuolijumppa torstaisin klo 10.00
Savion Elzu, Juurakkokatu 58
• tuolijumppa keskiviikkoisin klo 13.30
Sompion Hyvinvointikeskus,
Aleksis Kiven tie 19
• tuolijumppa perjantaisin klo 12.30

SENIORIVAUNU STARTTAA
LIIKENTEESEEN!

Sisältää monipuolista ulkoliikuntaa esim.
kävelysählyä, tuolijumppaa, sauvakävelyä,
pelejä ja leikkejä. Säävarauksella.
Savio, Salavapuiston alue (Visatie)
• maanantai klo 13.00
Lapila, tenniskentän liikuntapuisto,
Lapilan kartanon takana (Lapilantie 19)
• perjantai klo 11.00

SENIORIPUISTO
Kalevan senioripuisto
Sijaitsee Keravan jäähallin ja uimahallin
välissä.
Savion senioripuisto
Sijaitsee Savion Salavapuiston välittömässä
läheisyydessä.
Liikunta
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MAINOS

Liikuntavaunut
Liikuntavaunuja voi vuokrata ympäri vuoden erilaisiin
yritystapahtumiin sekä yhdistys- ja talkootilauksiin
sovittua korvausta vastaan.
Liikuntavaunujen tilaukset ja tiedustelut:
jarkko.vilhunen@kerava.fi tai puh. 040-318 2840
Liikkari-vaunu
• Sisältää monia erilaisia pelejä ja pelivälineitä.
• Heinäkuun liikuntavaunu päivystää ja liikuttaa
Keravan maauimalan asiakkaita.
• Voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin korvausta vastaan ja
ohjaushenkilön kera.
Seniorivaunu
• Sisältää monia erilaisia pelejä ja pelivälineitä ja on
suunnattu senioreille.
• Voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin korvausta vastaan ja
ohjaushenkilöllä tai ilman.

Liikuntapalvelun
tapahtumia
Liikuntavuosi2019
Keravan kaupunkistrategiassa korostetaan, että
”hyvinvointi ja terveys ovat meille ykkösasia”. Tästä
syystä Keravalla järjestetään Liikuntavuosi2019 -tapahtuma. Sen tavoitteena on järjestää monipuolisia
hyvinvoinnin tapahtumia kaikenikäisille sekä näkyä
vahvasti kuntalaisten arjessa vuoden aikana.
Haastammekin jokaisen keravalaisen mukaan
toteuttamaan liikuntavuotta kanssamme. Voitte
lähteä mukaan järjestämällä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvän tempauksen/tapahtuman itsenäisesti,
työporukassa, yhdistyksen, perheenne tai yhdessä
kaupungin kanssa.
Jos teillä on jo olemassa olevia liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia tai uusia suunnitteilla,
ilmoittakaa siitä Liikuntavuosi2019 koordinaattorille
Jarkko Vilhuselle, jarkko.vilhunen@kerava.fi.
Kokoamme kaikki vuoden 2019 liikunta- ja hyvinvointitapahtumat yhteen paikkaan kaikkien nähtäväksi:
seuraa tiedotuskanavia www.kerava.fi sekä www.
facebook.com/keravan.liikuntapalvelu.
Tapahtumia mm.
5.1.
Special Hockey
-Hyväntekeväisyystapahtuma
5.2.
Ice Skating Tour
18.5.
Keravan Kunkut turnaus
ilm. myöh.
Uimahallin avajaiset
ilm. myöh.
E−sport -tapahtuma

Uimahalli
Keravan uusi uimahalli avautuu
vuoden 2019 aikana:
25 m/6 rataa, opetusallas, lasten vesiliukumäki, tenava−allas ja monitoimiallas,
lämmin hieronta-allas sekä kylmäallas.
Isoista pesutiloista löytyy sekä tavallinen
että höyrysauna. Ryhmäpukutiloja on neljä.
Lisäksi keskuksessa on kokoustila, kahvio,
hyvinvointihuone, kaksi kuntosalia, toiminnallinen sali, sekä pieni liikuntasali.

CROSSFIT KERAVA
Toiminnallista harjoittelua vuodesta 2012

Keski-uudenmaan suurin
toiminnallisen harjoittelun sali
tarjoaa kevätkaudella uutuuksia.

CrossFit Kerava toimii
Klondyke-talossa lähes
700 neliön tiloissa ja
tarjoaa 40 ohjattua
liikuntatuntia viikossa.

KEVÄÄN TARJONTAA
MATALAN KYNNYKSEN ALKEISKURSSIT

Matalan kynnyksen alkeiskurssi soveltuu
kaikille lähtökunnosta riippumatta. Kurssilla
opitaan uusia liikkeitä ja parannetaan kuntoa.
Kurssin tavoitteena on, että henkilö pääsee
liittymään normaaleille CrossFit tunneille.

NOPEAT CROSSFIT ALKEISKURSSIT (UUSI)

Nopea 3 viikkoa kestävä alkeiskurssi on
mainio reitti CrossFit harjoituksiin sellaiselle
henkilölle, jolla on jo kuntopohjaa ja perus
levytankoliikkeet hallussa.

YLI 60-VUOTIAIDEN RYHMÄ

Reippaat 60+ vuotiaat

Tässä ryhmässä on vain yli 60-vuotiaita.
Toiminnallisten harjoitusten tavoitteena on
parantaa ja helpottaa henkilön arkielämää ja
toimintakyvyn säilymistä.

LASTEN JA TEINIEN CROSSFIT RYHMÄT

Lasten ja teinien treeneissä harjoitukset on
suunniteltu ikäryhmälleen sopivaksi. Kids
ryhmä on ikähaarukassa 8-12 ja teinit 13-17
vuotiaat.

SELÄN KUNTOUTUS RYHMÄ (UUSI)

Painitko selän ongelmien kanssa. Tässä
ryhmässä keskitytään selkäongelmien
kuntoutukseen liikkeen kautta. Ryhmä
kokoontuu maanantai ja perjantai iltaisin.

KUNTONYRKKEILY RYHMÄ (UUSI)
Kuntonyrkkeily soveltuu hyvin peruskunnon
parantamiseen ja auttaa esim. avaamaan
jumissa olevia hartioita. Ryhmä kokoontuu
keskiviikko iltaisin.

KIDS 8-12V ryhmät

Selkäryhmä (UUSI)

Käy katsomassa ryhmien tarkemmat
kuvaukset, aikataulut ja hinnat kotisivuilta.
www.crossÞtkerava.com/kevat2019
RAVINTOVALMENNUS (UUSI)
Syötkö oikein? Ravintovalmennus ohjaa syömisen oikeille
raiteille. On tavoitteesi painonhallinta tai parempi suorituskyky
niin tämä sopii sinulle. Ruokapäiväkirjan avulla valmennus
saadaan tehtyä juuri sinulle sopivaksi.

CrossFit Kerava, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava | 045 315 5275 | www.crossfitkerava.com
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opetuspaikat s. 36–37
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Opiston yhteystiedot,
henkilöstö ja vastuualueet
Ilmoittautuminen
kursseille alkaa
13.12. klo 8

Käyntiosoite: Sampolan palvelukeskus, Kultasepänkatu 7 (1. kerros), 04250 Kerava
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava
puh. 09-2949 2352
sähköposti: keravanopisto@kerava.fi
nettisivut: opisto.kerava.fi
Toimiston aukioloajat: 12.−14.12. klo 8−15. Muina aikoina ma-to 12−15 & pe 9−12.
Toimisto on suljettu 24.12.2018−1.1.2019.
Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi

Opintosihteeri
Miia Stellberg, merkonomi
Asiakaspalvelu ja kurssihallinnointi
040-318 2564
Hallinto- ja taloussihteeri
Sirpa Kiuru, yo-merkonomi
Asiakaspalvelu ja taloushallinto
040-318 2438

Keravan Opisto
Tervetuloa Hyvän elämän opistoon! Keravan Opiston
kurssitarjonnassa on tänäkin keväänä paljon uutta sekä
sopivasti tuttua ja turvallista. Tarjoamme vapaan sivistystyön
opetusta kaiken ikäisille. Ohjelmassa on kursseja ja luentoja
monipuolisesti taiteesta mediaan, kielistä kädentaitoihin
ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Tule mukaan kanssamme
elinikäisen oppimisen polulle!
Ilmoittautuminen kursseille alkaa to 13.12. klo 8.00
VERKOSSA:
opistopalvelut.fi/kerava
PUHELIMITSE: Puh. 09-2949 2352
KASVOKKAIN:
Asiointipiste, Kultasepänkatu 7
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät s. 32
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Kielten suunnittelijaopettaja
Mari Heikkinen, FM
Kielet
040-318 2876
mari.a.heikkinen(at)kerava.fi
Koulutussuunnittelija
Katri Liikonen, FM, AmO
Liikunta ja tanssi, Nuorten opisto
040-318 2877

Kouluisäntä
Keravan lukion ja aikuislukion opetuskautena
ma–pe -iltaisin klo 15 alkaen
Janne Heikkinen
040-318 2215

Suunnittelija-koordinaattori
Leena Huovinen, KM, AmO
Yhteiskunta, terveys & media, viestintä
040-318 2471

Rehtori, vs.
Mia Talikka, tradenomi (YAMK), AmO
Opiston hallinto ja kehittäminen
040-318 2214

Kudonnanohjaaja
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Kudontakurssit
040-318 4418

Apulaisrehtori, päätoiminen taideopettaja
Teija Leppänen, TaM
Taideaineet: musiikki, kirjallisuus, esittävä taide,
kuvataide, valokuvaus, taiteen perusopetus
040-318 2437
Taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Aune Soppela, KtyO, KM
Taitoaineet: ompelu, lankatyöt, askartelu,
erikoistekniikat, puu- ja metallityöt, kotitalous
040-318 2850

Asiointipiste
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. kerros.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksut
– myös liikunta- ja kulttuurisetelimaksut
Aukioloajat: ma-to 8–17.30, pe 8–12
Arki- ja juhlapyhien aattoina klo 8−15,
paitsi arki- tai juhlapyhän aaton osuessa
perjantaille klo 8−12.
Joulun välipäivinä: 27.12. klo 8−15, 28. ja
31.12. klo 8−12

Opisto
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MAKSAMINEN

Ilmoittautuminen
Kevät 2019

Opiston kursseille ilmoittautuminen
alkaa torstaina 13.12.2018 klo 8.00

Verkossa

opistopalvelut.fi/kerava

Puhelimella

puh. 09-2949 2352
12.−14.12. klo 8−15, muutoin
normaalit aukioloajat.
Poikkeukset s. 31.

Kasvotusten

Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs
ma-to klo 8−17.30, pe klo 8–12.
Poikkeukset s. 31.

Huom. Opiston liikunnan
ilmoittautuminen 12.12. klo 8.00

Ilmoittautuessasi aikavälillä ke
12.−31.12.2018 maksuaika on 30
pv. Muina aikoina maksuaika on
14 pv ilmoittautumisesta. Maksut
ovat kurssikohtaisia. Osissa kurssihinnoissa on jo alennukset huomioitu.
Säilytä maksukuitti.
Maksutavat:

Verkossa ilmoittautumisen yhteydessä
Huom! maksu veloitetaan heti.
• Verkkopankki
• Sportti-ja kulttuuripassilla
• Smartum-saldolla

VIITENUMERO
Viitenumerolla verkkopankin kautta
eräpäivään mennessä
• Saat viitenumeron ilmoittautumisen
yhteydessä.
• Tilinumero: FI11 5132 0520 1836 09
• Saaja: Keravan kaupunki / Keravan Opisto

Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan kurssin. Vahvistus ja maksutiedot ilmoittautumisesta
tulevat sähköpostiisi. Lähetämme erillisen laskun vain pyydettäessä. Tarkista
sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä.
• Kurssin toteutuminen varmistuu noin
viikkoa ennen kurssin alkua.

• Vammaisen avustajalta ei peritä
maksua.

• Tarvitsemme ilmoittautujan
yhteystiedot sekä henkilötunnuksen
maksuliikennettä, vakuutusta, virallisia
tilastoja ja yhteydenpitoa varten.

• Tarkista, että puhelinnumerosi
on oikein, sillä kauden aikana
tapahtuvista muutoksista tiedotetaan
tekstiviestillä.

• Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.
• Alle 18 vuotiaan ilmoittautujan tulee
ilmoittaa myös huoltajan yhteystiedot.
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Säilytä
maksukuitti!

Asiointipiste
• Käteinen tai pankkikortti
• Liikunta- ja kulttuurisetelillä
• Smartum-kortilla
• TYKY-kuntosetelillä
• Edenred Ticket Mind&Body® ja
Ticket Duo® -korteilla
• Virikeseteleillä

ALENNUKSET

Keravan Opisto myöntää Opetushallitukselta
saamansa opintosetelikiintiön puitteissa alennuksia
tietyille opiskelijaryhmille:
• työttömät
• pieneläkeläiset (alle 1300€/kk brutto)
• maahanmuuttajat
• henkilöt, joilla on oppimisvaikeus
Alennus on enintään 15€/henkilö/lukukausi.
Alennuksen voi saada vain yhdelle kurssille/
lukukausi. Kurssille ilmoittaudutaan normaalisti
verkon kautta, puhelimitse ja toimistossa.
Kurssimaksun voi suorittaa vasta sen jälkeen, kun on
käynyt toimistossa tai Asiointipisteessä todistamassa
alennusoikeuden.

PERUUTTAMINEN

Ilmoittautuminen kurssille tai luennolle on sitova.
Maksamatta jättäminen, pois jääminen tai huomautuslaskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Lähetämme erillisen laskun vain pyydettäessä.
Kurssin peruuttaminen yli 10 päivää
ennen kurssin alkamista
• verkossa opistopalvelut.fi/kerava (toimii vain jos
olet ilmoittautunut verkossa): Avaa omat tiedot
sivu ja täytä siihen kurssinumero & ilmoittautumistunnus saamastasi sähköpostista. Jos olet maksanut kurssimaksun ilmoittautumisen yhteydessä, ota
yhteys opiston toimistoon.
• sähköpostilla keravanopisto@kerava.fi
• puhelimitse (09-2949 2352)
• kasvotusten Opiston toimistossa tai Asiointipisteessä aukioloaikoina (Kultasepänkatu 7).
Peruutusta ei voi tehdä kurssin opettajalle.
Kurssin peruuttaminen alle 10 päivää
ennen kurssin alkamista
Kurssimaksu on maksettava kokonaisuudessaan.
Viivästynyt saatava siirretään kaupungin toimintaohjeiden mukaisesti perintätoimiston hoidettavaksi.
Kurssimaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden
päätöstä. Sairaudesta johtuva peruutus on todistettava lääkärintodistuksella. Kurssimaksu palautetaan
vähennettynä käyntimäärillä ja toimistokuluilla 10 €.
Yksittäisiä sairaspoissaoloja ei ole tarpeen ilmoittaa
toimistoon.
Kurssin sekä yksittäisen kurssikerran
peruuttaminen Opiston taholta
Kurssi voidaan perua noin viikkoa ennen sen alkamista, mikäli kurssilla ei ole tarpeeksi osallistujia. Tällöin
palautamme kurssimaksun täysimääräisenä takaisin.
Kurssin yhtä peruttua kertaa ei pääsääntöisesti
korvata ylimääräisellä kokoontumiskerralla pitkillä
kursseilla.
Opisto
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Opiskelusta ja Opistosta

Keravan Opisto in brief

Oppitunnin pituus ja kurssimateriaalit
Kurssien pituus on ilmoitettu pääsääntöisesti
oppitunteina. Yhden oppitunnin pituus on 45
minuuttia.

Kerava Adult Education Center offers high-quality
courses and lectures for people in and around
Kerava. The courses are open for anyone, regardless
of educational background or profession. Topics
of courses vary from languages, information
technology, handicrafts, arts, to exercise and dance.
Courses can be found on internet at opistopalvelut.
fi/kerava.

Opiskelijat hankkivat itse kurssilla tarvittavat
materiaalit. Kurssitekstissä on mainittu, jos
materiaalit sisältyvät kurssimaksuun tai jos ne voi
hankkia opettajalta.
Lukukausi ja loma-ajat
Kevätlukukausi alkaa viikolla 3 (14.−20.1.). Lomien
ja juhlapyhien aikana ei ole opetusta, ellei siitä
ole erikseen sovittu. Opetusta ei ole: talviloma
18.−24.2., pääsiäinen 18.−22.4., vappu 30.4.−1.5.
Monipuolista vapaan sivistystyön opetusta
Keravan Opisto on sitoutumaton oppilaitos, joka
tarjoaa monipuolista vapaan sivistystyön opetusta
Keravan ja muiden kuntien asukkaille.
Muutokset opinto-ohjelmaan
Opisto pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin.
Opisto ei vastaa muutosten aiheuttamista
mahdollisista haitoista. Muutoksista saa tietoa
nettisivuilta, Facebookista ja toimistosta.
Opiskeluoikeus ja todistukset
Opiskeluoikeus on määräaikaan mennessä
ilmoittautuneella ja kurssimaksunsa maksaneella.
Opisto antaa pyydettäessä opiskelutodistuksen, joka
maksaa 5€.
Ikäsuositus
Kurssit on pääsääntöisesti tarkoitettu 16 vuotta
täyttäneille asiakkaille. Lapsille ja nuorille on erikseen
omia kursseja. Kysy tarvittaessa opiston toimistosta
tai ainealueen vastuuhenkilöltä. Vanhempi-lapsi
-kurssit on tarkoitettu vanhemmalle yhden lapsen
kanssa, ellei muuta mainita.

Vakuutukset
Keravan kaupungilla on tapaturmavakuutus,
joka kattaa mahdolliset tapaturmat kaupungin
järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman sattuessa
hakeudu hoitoon vuorokauden sisällä. Säilytä
mahdolliset maksukuitit. Ota mahdollisimman
nopeasti yhteyttä Keravan Opiston toimistoon,
josta saat ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.
Opintomatkojen osallistujilla on oltavat oma
matkavakuutus ja EU−Kelakortti.
Kurssipalautteet
Kurssiarviointi on tärkeä työväline opetuksen
kehittämisessä. Keräämme sähköisesti palautteet
joistain kursseista ja luennoista. Saat silloin
sähköpostitse linkin nimettömään palautekyselyyn.
Voit antaa palautetta myös nettisivujen
palautelomakkeen kautta tai suoraan opettajalle tai
opiston henkilökunnalle.
Tilauskoulutus
Opisto tarjoaa yhteisöille ja yrityksille
tilauskoulutuksia, jotka suunnitellaan yhteistyössä
tilaajan kanssa.

Enrollment for spring semester 2019:
Wed 12.12. (exercise and dance) and Thu 13.12.
(other courses), starting at 8 am.
• Online: opistopalvelut.fi/kerava
• By phone: 09-2949 2352
• Face to face: Sampolankatu 7 (Asiointipiste)
Cancellation terms:
• Cancellation 10 days before the course starts: free
of charge.
• Cancellation 1-9 days before the course starts (or
after the course has started): you will have to pay
the full course fee.

Course fees and discounts:
The course fees vary, depending on the length of the
course and other course costs.
You can get a 15€ discount/person/semester, if you
are:
• unemployed
• retired with low income (under 1300€/month,
gross)
• immigrant (discount included in some language
courses and one exercise course)
• a person with learning disability
Note! You can only get a discount for one course per
semester. After enrollment, visit the Keravan Opisto
office or Asiointipiste to prove that you are entitled
to get the discount.

Ehdota kurssia tai luentoa!
Otamme vastaan uusia kurssi- ja luentotoiveita.
Voit lähettää toiveesi opiston nettisivujen
palautelomakkeen kautta, sähköpostitse tai suoraan
ainealueen vastuuhenkilölle.
Kiinnostaako aikuisten opettaminen?
Etsimme jatkuvasti eri alojen ammattilaisia
opettamaan, kouluttamaan ja luennoimaan. Ota
yhteys ainealueen vastuuhenkilöön.

Opisto somessa
facebook.com/
keravan.opisto
34
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twitter.com/
KeravanOpisto

instagram.com/
keravanopisto

youtube.com
Haku: Keravan Opisto
Opisto
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Luennot
111585

USKONTOLUKUTAITO
KANSALAISTAITONA (2t)

Aika:

31.1.
to 18–19.30
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: TT, AmO Mari Rahkala-Simberg
Hinta:
5€
Luento johdattelee kuulijat pohtimaan uskonnon
asemaa ja roolia ajassamme ja yhteiskunnassamme.
Luennolla puhutaan mm. siitä miten uskonto näyttäytyy mediassa, millaista tietoa uskonnoista nykyisin
tarvitaan, mitä uskontolukutaito on ja miten sitä
sovelletaan esimerkiksi uskontoon liittyvän uutisoinnin tulkitsemisessa. Keskustelemme myös uskonnollisesta fundamentalismista ja uskonnon muutoksista
Suomessa ja maailmalla.

Luennot,
yhteiskunta,
terveys ja media
Kevään tarjonnassa on monia mielenkiintoisia kursseja ja luentoja. Etäluennot tarjoavat mahdollisuuden nähdä verkon välityksellä tunnettuja luennoitsijoita puhumassa päivänpolttavista
asioista. Uutuutena järjestämme useita luonnonmukaiseen
puutarhanhoitoon liittyviä kursseja Kiertotalouskeskuksessa.
Hyvinvointiaiheisten kurssien kiinnostus on edelleen korkea
ja olemme vastanneet tarjonnallamme niiden kysyntään. Haluamme olla myös mukana digitalisaation tuomissa haasteissa
tarjoamalla älylaitteiden käyttökoulutusta sekä sosiaalisen
median ymmärryksen lisäämistä. Nämä ovat yhä tärkeämpiä
taitoja tulevaisuudessa.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa to 13.12. klo 8.00
VERKOSSA:
opistopalvelut.fi/kerava
PUHELIMITSE: Puh. 09-2949 2352
KASVOKKAIN:
Kultasepänkatu 7:
Asiointipiste tai Opiston toimisto

120397

HOW DO YOU SPELL IT? (2t)		

Aika:

Ilmoittautuminen
alkaa
13.12 klo 8.00

4.2.
ma 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Opettaja: FM, oppikirjailija Liisa Huhtala-Halme
Hinta:
5€
Miksi englannin sanoja ei voida kirjoittaa niin kuin ne
sanotaan? Miksi sanoissa kirjoitettuina on niin usein
turhia kirjaimia, joita ei äännetä mitenkään? Eikö
maailmankielen kirjoittamiseen voisi saada enemmän tolkkua? Englannin oikukasta oikeinkirjoitusta
on helpompi ymmärtää ja pitää mielessä, kun tuntee
kielen kehitykseen vaikuttanutta kiehtovaa historiaa.
Suomenkielinen luento.

TAANILAN TUNNIT

Sisällys
Luennot......................................... 39
Etäluennot..................................... 40
Yhteiskunta.................................... 41
Luonto........................................... 42
Kauneudenhoito........................... 43
Hyvinvointi.................................... 44
Sosiaalinen media......................... 46
Älylaitteet...................................... 46

Toimittaja Hannu Taanila haastattelee vieraitaan
ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista neljä
kertaa kevään aikana. Tilaisuudet järjestetään
yhteistyössä Keravan kaupunginkirjaston kanssa.
Tarkemmat ajat löydät kirjaston verkkosivuilta. Ei
ennakkoilmoittautumisia.
Paikka:
Keravan kirjasto, Pentinkulma-Sali
Luennoitsija: toimittaja Hannu Taanila
Hinta:
0€

129823

HANAMI-MATKAILU JAPANISSA (2t)

Aika:

11.2.
ma 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Opettaja: TK Taila Granlund
Hinta:
5€
Vaaleanpunaiset terälehdet aamukasteessa ja pinkki
lumisade tuulessa. Japanin keväinen kirsikankukkien
loisto on yksi kauneimmista luonnon antimista. Tätä
mystistä tapahtumaa japanilaiset ovat juhlineet jo
yli tuhat vuotta. Siksi paras aika matkustaa Japaniin
onkin hanamin aikana. Tällä luennolla käydään läpi
kaikki mitä on hyvä tietää Japanin hanamista ennen
matkaa.
111581

AIVOJEN TERVEYS
JA RAVITSEMUS (2t)

Aika:

28.3.
to 18–19.30
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
Luennoitsija: Dipl.ravintoterapeutti
Tarja Tuuli-Dammert
Hinta:
5€
Luennolla käsitellään aivojen ja mielen terveyttä
ravitsemuksen kannalta, sisältäen tietoa mm. suoliston ja aivojen yhteydestä, masennuksesta, riippuvuuksista, muistille tärkeistä ravintoaineista ja aivoja
vanhentavista tekijöistä. Luento tarjoaa uutta tietoa
ja työkaluja aivojen terveyden tukemiseen luonnollisin, ravintoterapeuttisin keinoin.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät s. 32
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Yhteiskunta
130025

PERINTÖ JA TESTAMENTTI (2x3t)

Aika:

Etäluennot
Tervetuloa seuraamaan Jyväskylän ikääntyvien yliopiston järjestämiä verkkovälitteisiä etäluentoja. Etäluennolla
istutaan Sampolan palvelukeskuksessa ja katsotaan valkokankaalta suoraa lähetystä Jyväskylän yliopistolta.
Luentojen aiheet sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle, sillä ikääntyminen ei tunne ikärajoja. Teknisten ongelmien ilmentyessä, korvaamme luennon täysimäärisenä.

Uusi!

24.1.–31.1.
to 18–20.15
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: OTK Taneli Lallukka
Hinta:
25€
Kurssilla käydään läpi perillispiiri, lesken oikeudet,
pesänselvitykseen liittyvät vaiheet, perintöverotus ja
perinnöstä luopuminen. Lisäksi käsitellään testamentin tekemiseen liittyvät muoto- ja sisältövaatimukset.
Testamentin tekemistä opetellaan myös malliesimerkin kautta.
130107

111501

111511

Aika:

Aika:

ETÄLUENTO: SUOMEN
TASAVALLAN PRESIDENTIT (2t)

6.2.
ke 14–16
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: Aava-Leena Kurki
Hinta:
5€
111503

ETÄLUENTO: KUOHUVA EUROOPPA (2t)

Aika:

20.2.
ke 14–16
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: toimittaja, tietokirjailija
Helena Petäjistö
Hinta:
5€
111505

ETÄLUENTO: PERSOONALLISUUDEN
JA SOSIAALISEN KÄYTTÄYTYMISEN
KEHITYS (2t)

Aika:

27.2.
ke 14–16
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: emeritaprofessori Lea Pulkkinen, JY
Hinta:
5€
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ETÄLUENTO:
KIINA-MYYTTEJÄ PURKAMAAN (2t)

20.3.
ke 14–16
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: toimittaja, tietokirjailija
Mari Manninen
Hinta:
5€
111507

ETÄLUENTO: IKÄÄNTYNEISIIN
KOHDISTUVAT HUIJAUKSET JA
KODIN TURVALLISUUS (2t)

Aika:

10.4.
ke 14–16
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: poliisitarkastaja Jyrki Aho/
Poliisihallitus
Hinta:
5€
111509

ETÄLUENTO: YHTEISEN
TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (2t)

Aika:

17.4.
ke 14–16
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: piispa emerita Irja Askola
Hinta:
5€

SUKUTUTKIMUKSEN PERUSKURSSI (8x2t)

Aika:

16.1.–13.3.
ke 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.51
Opettaja: YTM Heikki Manninen
Hinta:
49€
Kurssi on tarkoitettu sukututkimusta aloitteleville
eikä se vaadi ennakkotietoja sukututkimuksesta.
Kurssi painottuu evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkonkirjojen aineistoon käytännönläheisestä
näkökulmasta. Tavoitteena on oppia sukututkimuksen perusteet, jonka jälkeen voi aloittaa omatoimisen suvun tutkimisen ja kiintoisan harrastuksen
jatko-opiskelun.

320209

MIESTEN KANTAPÖYTÄ (12x2t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 13–14.30
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Aurinkomäki
Opettaja: YTM Heikki Manninen
Hinta:
32€
Ajankohtaisia ja ajattomiakin, mutta kiinnostavia
asioita käsittelevä keskusteluryhmä vain miehille
pitkän pöydän ääressä kahvin vauhdittamana. Ohjelmaan sovitaan myös vierailukohde ja kiinnostava
vierailija.
130015

KANSAINVÄLINEN
MIESTEN OLOHUONE (6x2t)

Aika:

24.1.–2.5.
to 17.30–19
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
Opettaja: ohjaaja Jyrki Brandt
Hinta:
0€
International mens living room. Vapaamuotoista keskustelua erilaisista kulttuureista, tavoista ja normeista. Mietitään mikä Suomessa ja maailmalla on nyt in
ja mikä out. Puhutaan pääasiassa suomea, käytetään
tarvittaessa muitakin kieliä. Osallistuminen on maksutonta. Joka toinen torstai Sampolan palvelukeskuksessa klo 17.30–19. Kokoontumispäivät: 24.1.,7.2.,
7.3., 21.3., 4.4. & 2.5. Kurssi toteutetaan yhteistyössä
Setlementti Louhela ry:n kanssa.

130109

VANHAT KÄSIALAT (8t)

Aika:

30.3.
la 10–16
Paikka: Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
Opettaja: dosentti Kari Piilahti
Hinta:
36€
Tule opiskelemaan menneiden vuosisatojen käsialoja. Kurssilla tutustutaan
1800- ja 1700-luvun käsialojen
tulkintaan asiakirjojen avulla.
Opetusmenetelminä luennointi
ja ryhmätyö. Kurssi soveltuu
sukututkimusta tehneille ja
aloittelijoille. Kurssihinta
sisältää materiaalikulut.
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190015

Luonto
125005

PATIKOINTIRETKI
KYTÄJÄ-USMI (8t)

KASVIHUONEEN
PERUSTAMINEN (4t)

Uusi!

Aika:

4.5.
la 9–15.30
Paikka: lähtö & paluu Keravan asema-aukio
Opettaja: retkenjohtaja Olli Ruuskanen
Hinta:
12€
Retkellä tutustumme monimuotoiseen Kytäjä-Usmi
ulkoilualueeseen Hyvinkäällä. Etenemme verkkaiseen tahtiin porukassa hyväkuntoisia polkuja tai
metsäautoteitä pitkin retkeilyalueen nuotiopaikalle,
jossa pidämme tauon. Ota mukaan omat eväät
(ruoka & juoma) koko päiväksi sekä varusteet sää
ja maasto huomioiden. Patikoitava matka on noin
10-12 kilometriä. Retkenjohtajana toimii eläkkeellä
oleva retkeilystä kiinnostunut ylikonstaapeli Olli
Ruuskanen.

190009

PUIDEN JA PENSAIDEN
LEIKKAUS (3+4t)

Aika:

Uusi!

Aika:

29.3.–30.3.
pe 18–20.15 & la 9–12.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.57
Opettaja: viherrakentaja Sirkku Nikula
Hinta:
29€
Kurssilla opiskellaan yleisimipien puuvartisten
kasvien kuten esim. hedelmäpuiden ja havujen
eri leikkaustavat sekä oikeat leikkausajankohdat.
Kurssi sisältää teoria- ja käytännöntyön osuuden.
Käytännön töihin lauantaina on varattava työskentelyvarusteet: työhanskat, silmäsuojat, kevyt kypärä ja
vesipullo.
190011

LUONNONMUKAINEN LAVA- JA
PARVEKEVILJELY (4+4+4+6t)

Uusi!

Aika:

29.3.–6.4.
pe 17.30–20.30, la 11–14
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettajat: Jaana Saraste, Jani Pensola
Hinta:
55€
Kurssilla opitaan puutarhurin avulla luonnonmukaisen lava- ja parvekeviljelyn alkeet. Itse tuotetun,
puhtaan ruoan kasvatuksen peruskurssi, koko
kasvukauden ajalta siemenestä satoon. Mahdollisuus
tehdä viimeisellä kerralla puusepän opastuksella
itsellesi lava. Materiaalit maksetaan opettajalle.
190013
190007

MEHILÄISHOITO JA
HUNAJAN TUOTANTO (9x3t)

Aika:

23.1.–3.4.
ke 17.30–19.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.57
Opettaja: mehiläishoitaja Outi Koskinen
Hinta:
76€
Kurssi antaa perustietoa mehiläishoidosta, hunajan
tuotannosta ja tuotteista. Mehiläishoitoa käsitellään
luonnonmukaisuuden näkökulmasta huomioimalla
niin ihmiset kuin myös mehiläiset. Kurssikertojen
lisäksi käytännön päivä lauantaina 11.5. Toteutetaan
yhteistyössä Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry:n
kanssa. Lue lisää: www.hunajahelsinki.fi
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LUONNONMUKAINEN
VILJELY KASVIHUONEESSA (4t)

Aika:

Uusi!

26.3.
ti 17.30–20.30
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: puutarhuri Jaana Saraste
Hinta:
24€
Luonnonmukaisen kasvihuoneviljelyn perusteet:
mm. kasvihuoneen perustaminen, maapohja,
taimikasvatus, lannoitus. Illassa kartoitetaan myös
halukkaat kasvihuoneen rakentajat, joille voidaan
perustaa uusi kasvihuoneen rakennuskurssi.
190017

PEREHDYTÄÄN
KOMPOSTOINTIIN (4x4t)

Aika:

28.3.–25.4.
to 17.30–20.30
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: ympäristökasvattaja Risto Poijärvi
Hinta:
45€
Tehdään viherkomposti ja harjoitellaan kompostin
hoitoa kypsymisen eri vaiheissa. Tutustutaan lämpöeristetyn kompostorin ja kompostikäymälän käyttöön
sekä hoitoon. Perehdytään jälkikompostointiin,
kompostin ja biohiilen käyttöön viljelyssä. Mahdollisuus rakentaa oma kompostikehikko. Kurssin hintaan
kuuluu yleiset tarvikkeet. Kokoontumiset to 28.3.,
4.4., 11.4. ja 25.4.
190019

AVOIN PUUTARHA- JA
VILJELYPÄIVÄ		

Aika:

Uusi!

19.3.
ti 17.30–20.30
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: puutarhuri Jaana Saraste
Hinta:
24€
Jos sinulla on jo kasvihuone, tule päivittämään tietosi
luonnonmukaiseen kasvihuoneviljelyyn: maapohja,
taimikasvatus, lannoitus ja muut huomioitavat asiat.

Uusi!

Uusi!

4.5.
la 10–15
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Tule aloittamaan puutarhan ja viljelmien kesäkausi
Kiertotalouskeskuksessa Keravan kartanolla. Tarjolla
erilaisia työnäytöksiä liittyen tulevaan kesään esim.
puutarhavälineiden teroitusta, valurauta-astioiden
kunnostusta, taimien ja siemenien vaihtoa, viljelmäsuunnitelmien tekoa, kompostointia, saviuunin ja
biohiilen tekoa, puutarhan koristamista yms.

Kauneudenhoito
190005

MEIKKIKOULU A (4t)

Aika:

12.2.
ti 17–20
Paikka: CK Beauty
Opettaja: SKY kosmetologi Camilla Kaipiainen
Hinta:
29€
Miten teen hyvän arkimeikin ja korostan parhaita
puoliani? Mitkä tuotteet ja värit minulle sopivat?
Kurssi on käytännönläheinen, jossa osallistujat
pääsevät itse malleiksi eri työskentelyvaiheisiin. Saat
tietoa myös meikkituotteista ja oheistuotteista sekä
niiden käytöstä. Kurssille mahtuu 8 osallistujaa. Kurssi pidetään CK Beauty:n tiloissa, Kultasepänkatu 8.
190031

MEIKKIKOULU B (4t)

Aika:

25.4.
to 17–20
Hinta:
29€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 190005.
190035

TEE SE ITSE -MANIKYYRI (3t)

Aika:

Uusi!

19.3.
ti 17–19.15
Paikka: CK Beauty
Opettaja: SKY kosmetologi Camilla Kaipiainen
Hinta:
26€
Tule oppimaan miten tehdä itselle manikyyri. Opit
teoriassa sekä käytännössä kynsien hoitoa (kynsinauhat, viilaus) ja käsien ihonhoitoa. Saat tietoa myös
käsienhoitotuotteista ja oheistuotteista sekä niiden
käytöstä. Kurssille mahtuu 8 osallistujaa. Kurssi pidetään CK Beauty:n tiloissa, Kultasepänkatu 8.
190063

LETITYKSEN ALKEISKURSSI (3t)

Aika:

10.2.
su 10–12.15
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: letitystaiteilija Jenni Petänen
Hinta:
10€
Letitystaiteilija Jenni Petäsen letityksen alkeiskurssilla
opetellaan ranskalaisen letin tekeminen. Sen lisäksi
opit 4-5 erilaista lettiä, vinkkejä jokapäiväisiin letteihin ja saat ideoita lettien yhdistelyyn kampauksiksi.
Kurssilla voit joko letittää omia hiuksiasi tai voit tulla
kaverin kanssa ja vuorotella mallina olemista. Kaikista
osallistujista ilmoittautuminen ja maksu.
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190065

LETITYKSEN JATKOKURSSI (3t)

Aika:

10.2.
su 13–15.15
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: letitystaiteilija Jenni Petänen
Hinta:
10€
Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka jo osaavat
tehdä ranskalaisen letin tai ovat kokeilleet erilaisia
lettejä. Täällä opit lisää 5-6 erilaista lettiä, saat niksejä hiusten letitykseen, ideoita lettien yhdistelyyn
kampauksiksi, apua kampausten suunnitteluun ja
vinkkejä jokapäiväisiin letteihin. Kurssilla voit joko
letittää omia hiuksiasi tai voit tulla kaverin kanssa
ja vuorotella mallina olemista. Kaikista osallistujista
ilmoittautuminen ja maksu.
190069

LUONNONKOSMETIIKKAA KASVOILLE (4t)

Aika:

7.2.
to 17.30–20.30
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: Cidesco-ekokosmetologi Katja Salomäki
Hinta:
35€
Tällä kurssilla tutustutaan luonnoskosmetiikkaan ja
sen etuihin. Valmistamme yksilöllisen kasvojenhoitosarjan: puhdistusaineen, kasvoveden, kasvovoiteen
ja huulivoiteen. Materiaalimaksu sisältyy kurssin
hintaan.
190071

LUONNONKOSMETIIKKAA IHOLLE (4t)

Aika:

7.3.
to 17.30–20.30
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: Cidesco-ekokosmetologi Katja Salomäki
Hinta:
35€
Tämä kurssi ei jätä ketään kylmäksi! Ihanat eteeriset
tuoksut ja ravintoa pursuavat luonnon kasviöljyt
johdattelevat luonnonkosmetiikan maailmaan.
Valmistamme vartalovaahdon, vartalokuorinta-aineen, saippuan ja voideparfyymin. Materiaalimaksu
sisältyy kurssin hintaan.
190073

LUONNONKOSMETIIKKAA
HIUKSILLE (4t)

Aika:

Uusi!

28.3.
to 17.30–20.30
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: Cidesco-ekokosmetologi Katja Salomäki
Hinta:
35€
Tällä kertaa ryhdymme astetta haastavampaan
aiheeseen ja valmistamme hiustenhoitosarjan,
johon kuuluu shampoo, hoitoaine, kuivashampoo,
suolasuihke ja hiuslakka. Materiaalimaksu sisältyy
kurssin hintaan.
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140013

Hyvinvointi
140011

ITSEPUOLUSTUSKURSSI (4t)

Aika:

PÄIVÄ INTUITIOLLE (6t)

Aika:

Uusi!

14.2.
to 17.30–20.45
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: turvallisuuskouluttaja Kim Waenerberg
Hinta:
29€
Koulutuksessa opimme teoriassa miten uhkaavat tilanteet kehittyvät ja miten niitä voidaan välttää sekä
ennakoida. Teemme tilanneharjoituksia mm. miten
estää henkilöä ottamasta kiinni. Tavoite on antaa
osallistujille perusvalmiudet puolustaa itseään tehokkaasti mutta turvallisesti. Teemana ”turvallisemmin
kotiin”. Mukaan tarvitset sisäliikuntavaatteet (paita,
verkkarit, sisätossut) sekä juomapullon.
140031

140023

HILJAISUUDEN
RETRIITTIPÄIVÄ (7t)

AKUPAINANTA (8t)

Aika:

140009

140027

Aika:

Aika:

Aika:

9.2.
la 10–16.30
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: fysioterapeutti Anita Keränen
Hinta:
30€
Tervetuloa mukaan kiinalaisen terveydenhoitoperinteen kiehtovaan maailmaan! Kurssilla käymme
läpi meridiaaneja ja opimme akupainantaa kotikäyttöön, hoitamaan mm. issias, polvi-ja selkävaivoja,
niska-hartia-alueen vaivoja, päänsärkyjä jne. Tutustumme myös korva-akupunktioon. Mukaan tarvitset
jumppa-alustan, pyyhkeen, muistiinpanovälineet ja
lämpimän rennon asun.

INTUITIO JAKSAMISEN APUNA (4x4t)

28.2.–21.3.
to 17.30–20.45
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: HeartMath Coach Miia Uhrman
Hinta:
44€
Opettelemme perusteet oman intuitiivisen tilan
luomiselle, jonka avulla saamme työkaluja yleiseen
jaksamiseen sekä stressinhallintaan. Tutustumme
luovaan ajatteluun, selkeään päätöksentekoon ja
toimivaan kommunikaation intuition näkökulmasta
sekä saamme perustietoa intuitiotutkimuksesta.
Ota mukaan juomapullo, muistiinpanovälineet sekä
makuualusta. Opetukseen sisältyy englanninkielistä
materiaalia sekä tukimateriaalia Pedanet verkkoalustalla.

Uusi!

6.4.
la 10–15
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: HeartMath Coach Miia Uhrman
Hinta:
18€
Päivän aikana annetaan intuitiivisille kokemuksille
rennosti tilaa olla olemassa ja tulla esille. Tehdään
yhdessä intuition vahvistamisen perusharjoituksia ja
jaetaan sekä tutkitaan omia intuitiivisia kokemuksia,
niiden merkityksellisyyttä sekä paikkansa pitävyyttä.
Päivä sisältää myös perusteoriaa ja viimeisiä tuulia
intuitiotutkimuksista. Ota mukaan vesipullo, makuualusta ja eväät. Tilassa on jääkaappi ja mahdollisuus lämmittää ruokaa.

SHINDORENTOUTUS (8t)

Aika:

16.3.
la 10–16.20
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: kouluttaja Jonna Huttunen
Hinta:
32€
Shindo on japanilainen, monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä. Sen perustan luovat venytykset
sekä erilaiset rentoutusharjoitteet, joissa sekä keho
että mieli saavat joustavuutta. Venytykset kohdistuvat kehon tyypillisiin jännitysalueisiin: alaselkään,
lantion alueelle ja jalkoihin. Myös sisäelimet saavat
hoitoa. Ota mukaan oma joogamatto ja 2 vilttiä sekä
lämmintä päälle.
140045

Uusi!

9.3.
la 10–15.45
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: ohjaaja Mari Vainio
Hinta:
41€
Hiljaisuuden päivä kutsuu hengähtämään. Jo yhden
päivän retriitti antaa mahdollisuuden levähtää. Hiljaisuuden retriitissä puhumattomuus antaa tilaa omille
ajatuksille. Hiljaisuus auttaa selvittämään, mikä on
elämässä merkityksellistä. Rennon olemisen lisäksi
päivä koostuu ohjaajan hiljaisuutta tukevista sanoista
ja meditaatiosta. Ota mukaan eväät ja lämpimät
rennot vaatteet. Osallistujalla on myös mahdollisuus
varata keskusteluaika ohjaajan kanssa.

ILOITSE LUOVUUDESTASI (2x7t)

140043

INTIALAINEN PÄÄHIERONTA (8t)

Aika:

27.1.
su 10–16.20
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: kouluttaja Jonna Huttunen
Hinta:
32€
Intialainen päähieronta auttaa stressin poistossa,
rentoutumisessa, niska-hartiaseudun lihaskireyksiin
ja päänsärkyihin. Se vapauttaa verenkiertoa pään,
niskan, hartioiden ja käsivarsien seudulla sekä tehostaa kuona-aineiden poistumista. Se auttaa myös
unettomuuteen, levottomuuteen, hiusten kasvuun
ja migreeniin. Kurssilla on parityöskentelyä mutta
myös itsehoitomenetelmiä. Opit tekemään noin 30
min hoidon. Tule kurssille mukavissa vaatteissa, ota
mukaan tyyny ja viltti.
140055

Uusi!

30.3.–31.3.
la & su 10–15.15
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: ohjaaja Mari Vainio
Hinta:
44€
Luovuus elää olemisen kevyessä ilossa. Luovuus
sytyttää meidät todelliseksi omaksi persoonaksi.
Luovuuden viikonlopussa jokainen tutkii ryhmän ja
ohjaajan tuella omaa luovuuttaan. Mitä tarvitset
elämääsi ollaksesi Sinä? Kurssin pohjalla kulkee
usko omaan riittävyyteen ja luottamus luovuuden
kantavaan voimaan. Etsintää tukevat kirjoittaminen,
maalaaminen, meditointi ja kevyet joogaharjoitukset. Ota mukaan omat eväät ja joogamatto.

AYURVEDA (3x2t)

Aika:

26.2.–12.3.
ti 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
Opettaja: joogaohjaaja Sanna Höhnle
Hinta:
23€
Ayurveda on Intiasta peräisin oleva kokonaisvaltainen hoitomuoto ja elämäntapa, jonka tarkoitus on
terveyden ylläpitäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen. Kehotyypin mukainen, sopiva ruokavalio, liikunta, vuorokausirutiinit ja vuodenaikojen
huomioiminen muodostavat terveyden perustan.
Kurssilla saat perustietoa ayurveda elämäntavasta
ja opit mikä on sinun kehotyyppisi (dosha) ja miten
omat elämäntapasi voivat vaikuttaa hyvinvointiisi.
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Sosiaalinen media
340151

VIESTI SOMESSA
SUJUVAMMIN (2x3t)

Uusi!

Aika:

14.3.–21.3
to 18–20.15
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
Opettaja: kouluttaja Minna Luoma
Hinta:
18€
Tuotako työksesi tai harrastukseksesi erilaisia sisältöjä someen ja verkkoon? Haluatko kehittää ilmaisuasi
paremmaksi? Kurssi koostuu neljästä verkkokirjoittamisen asiakokonaisuudesta: miten verkkoon
tuotetaan onnistunutta sisältöä, verkkotekstien
palautenurkka, somekriisit ja verkkosisältöjen ideointi & aikataulutus. Kurssi on käytännönläheinen ja
sen aikana tehdään useita eri tehtäviä. Ota mukaan
muistiinpanovälineet.
340143

YOUTUBE JA TUBETUS
HALTUUN (9t)

Aika:

Uusi!

23.3.
la 10–17
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.51
Opettaja: Mikko Kuri
Hinta:
27€
Haluatko alkaa julkaista videoita YouTubessa?
Kurssilla perustetaan YouTube-kanava ja opetellaan
ylläpitämiseen tarvittavat taidot, kuten bannereiden, aihekuvauksien ja tekstityksien tekeminen sekä
näkyvyyden lisääminen oikeilla avainsanoilla. Näillä
taidoilla voit aloittaa tubetuksen tai vaikkapa tehdä
työhakemuksen videomuotoon. Ota mukaan oma
tietokone ja älypuhelin. Opiston tietokoneita on
myös mahdollisuus lainata.

340141

MEDIALUKUTAITO (2x3t)

Aika:

28.3.–4.4.
to 18–20.30
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: uusmediakouluttaja Jore Puusa
Hinta:
Hinta: 18€
Medialukutaito on kansalaisen kykyä katsoa ja lukea
kriittisesti lehtikuvia ja -juttuja, TV:n uutismateriaalia
sekä sosiaalisen median tarjontaa. Mediakriittinen
ihminen ei usko kaikkea näkemäänsä, vaan osaa
hakea ja vertailla useita lähteitä ja lukea videon sekä
lehtikuvan oikeellisuutta. Mediakriittisyys on tärkein
kansalaistaito.
111147

TURVALLISESTI NETISSÄ
-LUENTO (2t)

Uusi!

Aika:

11.3.
ma 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
Opettaja: Tanja Kilpeläinen
Hinta:
5€
Opi tunnistamaan ja sitä kautta välttämään internet-huijaukset. Luennolla käydään läpi yleisimpiä
huijauksia ja vaaranpaikkoja internetin ihmemaassa.
Lisäksi kertaamme tavat, joilla jokainen voi välttää
huijaukset ja käyttää tietokonetta turvallisesti. Luennon sisältö on yleisön kanssa keskusteleva.

Älylaitteet
ÄLYPUHELIMEN HANKINTA (2t)

Aika:

22.1.
ti 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.51
Opettaja: kouluttaja Samuli Sollo
Hinta:
5€
Luennolla saat perustiedot siitä mitä tulee ottaa
huomioon, kun olet hankkimassa älypuhelinta.
Osaava ostaja ostaa puhelimen, jossa on tarvittavat
ominaisuudet, mutta ei sellaisia ominaisuuksia, joita
et tarvitse. Silloin voit säästää rahaa.
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111155

Aika:

30.1.
ke 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
Opettaja: Tanja Kilpeläinen
Hinta:
5€
Tutustumme luennolla Apple iPhone-älypuhelimeen
ja sen perusominaisuuksiin. Käymme läpi, mitä älypuhelimella voi tehdä ja mitä hyötyä siitä on kotona
ja kodin ulkopuolella. Luento sopii hyvin iPhonen juuri ostaneille, sellaisen ostoa vielä harkitsevalle sekä
älypuhelinten toiminnoista kiinnostuneille. Luennon
teoriatietoja voi syventää iPhone peruskurssilla.

Aika:

340147

340157

Aika:

6.2.–6.3.
ke 18–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
Opettaja: Tanja Kilpeläinen
Hinta:
31€
Iphone-kurssilla tutustutaan Applen älypuhelimen
käyttöön ja monipuolisiin sovelluksiin. Lähdemme
älypuhelimen käytön alkeista ja harjoittelemme rauhallisessa tahdissa käyttämään mm. karttaa, kameraa, kuvia, sähköpostia, internet selainta, kalenteria
ja muokkaamme puhelimen monipuolisia asetuksia
itselle sopivaksi. Lataamme myös sovelluksia. Ota
oma Iphone mukaan.

Aika:

340149

340159

Aika:

Aika:

IPHONE- TUTUKSI (2t)

111201
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IPHONE- PERUSKURSSI (4x3t)

IPHONE JA IPAD JATKOKURSSI (3x3t)

13.3.
ke 18–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
Opettaja: Tanja Kilpeläinen
Hinta:
25€
Ota Apple älylaitteesi hyötykäyttöön. Syvennämme
alkeiskurssilla opittuja taitoja tutkimalla älylaitteille tarjolla olevia käteviä sovelluksia, tutustumme
varmuuskopiointiin, tietoturvaan, musiikkipalveluihin
ja jako-ominaisuuksiin. Kurssi sopii alkeiskurssin
käyneille tai perustaidot hallitsevalle. Osallistuja tuo
kurssille mukanaan oman Iphonen tai Ipadin.

ANDROID ÄLYPUHELIN TUTUKSI (2t)

29.1.
ti 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.51
Opettaja: kouluttaja Mirkka Forsell
Hinta:
5€
Yleisluento, joka esittelee Android-puhelimen käyttöä. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia
hyödyntämään puhelintaan tehokkaasti. Luennolla
tutustutaan älypuhelimen eri sovelluksiin ja käyttömahdollisuuksiin ja kuinka puhelimeen saatavia
sovelluksia käytetään niin arjessa kuin vapaa-ajan
harrastuksissa.

ANDROID- PERUSKURSSI (4x3t)

5.2.–5.3.
ti 18–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.57
Opettaja: kouluttaja Taila Granlund
Hinta:
31€
Jos olet alussa Android käyttöjärjestelmällisen älypuhelimen käytössä, tule opettelemaan sitä käytännönläheisesti. Aiheina mm. puhelimen ominaisuudet,
tilit, perusohjelmat, valmiit ohjelmat, asetukset,
Play-kauppa, ohjelmien asennus, resurssienhallinta
ja tietoturva. Opetus etenee hitaasti ja selkeästi
pien ryhmässä. Ota mukaan oma Android laitteesi
ladattuna.

ANDROID- JATKOKURSSI (3x3t)

12.3.–26.3.
ti 18–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.57
Opettaja: kouluttaja Taila Granlund
Hinta:
25€
Kurssilla käydään läpi miten asetuksia muokkaamalla
sekä puhelimen eri ominaisuuksia ja sovelluksia hyödyntämällä puhelimesta saa omia tarpeita vastaavan.
Aiheina ovat mm. eri tavat olla yhteydessä puhelimen avulla, kalenteri, viihdekäyttö, internetin selailu,
sosiaalisen median käyttö, puhelimen kamera sekä
tiedostojen luominen ja jakaminen.
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Kielten tapahtumat
129801

129803

129805

Aika:

Aika:

Aika:

KIELIKAHVILA
- LANGUAGE CAFÉ (5x2,66t)

Kielet
Opiston kielikursseilla voit aloittaa uuden kielen opiskelun
tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoasi. Pääpaino kursseilla on
suullisen kielitaidon ja kulttuurituntemuksen opetuksessa.
Opiskelijat hankkivat itse kursseilla käytettävät oppikirjat. Kirjaa
ei tarvitse olla mukana ensimmäisellä kerralla.
Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso (esim. Taitotaso
A1, Taitotaso A2). Taitotasomerkintä helpottaa sopivantasoisen
kurssin löytämisessä. Kaikki alkeiskurssit alkavat taitotasolta
A0 eli aiempia opintoja ei tarvita. Tasolta toiselle siirtymiseen
vaaditaan useamman vuoden opiskelu. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät opiston nettisivulta.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa to 13.12. klo 8.00
VERKOSSA:
opistopalvelut.fi/kerava
PUHELIMITSE:
Puh. 09-2949 2352
KASVOKKAIN:
Kultasepänkatu 7:
		
Asiointipiste tai Opiston toimisto
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät s. 32

KIELEN TAITOTASOT A1–C
YLIN TASO
C Taitajan taso – Monipuolinen kielellinen ilmaisu
KESKITASO
B2 Osaajan taso – Työelämän sujuva kielitaito
B1 Kynnystaso – Selviytyminen matkustaessa
PERUSTASO
A2 Selviytyjän taso – Sosiaalinen kanssakäyminen
A1 Alkeistaso – Kielen perusteiden hallinta
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Ilmoittautuminen
kielikursseille alkaa
13.12. klo 8.00

pe 11.1., pe 8.2.,
pe 8.3., pe 5.4. &
pe 3.5.
klo 17.30–19.30
Paikka:
Me-talo, Keravan
kirjasto 2. krs
Hinta:
0€
Kielikahvila on avoin monikielinen keskustelutapahtuma, jossa voi hyvässä seurassa jutella
eri kielillä. Sopii sekä äidinkielisille että kielten harrastajille.
Kielinä mm. arabia, englanti,
espanja, italia, ranska, ruotsi,
saksa, suomi, venäjä, viro.
Maksuton, sisältää kahvin/teen.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Free and open multicultural
event where you can converse in many languages in a
friendly, informal setting with
native speakers and language
enthusiasts.

LAULUJA
ERI KIELILLÄ A (2t)

27.1.
su 16–17.30
Paikka:
Keravan lukio ja
aikuislukio
musiikkiluokka
Opettajat: HuK Päivi Suovuo
ja MuM Lotta
Pettinen-Diaby
Hinta:
10€
Tule laulamaan espanjaksi,
ranskaksi, venäjäksi ja viroksi!
Laulamme mm. Lambada,
Belle, Moskovan valot. Kielten
taito on suositeltava mutta ei
pakollinen. Ääntäminen opetetaan tunnilla. Tälle kurssille
voit tuoda myös toivomuksiasi,
jotka mahdollisuuksien mukaan
toteutetaan toisella kurssilla
10.2. Kurssin opetuskieli on
suomi. Piano- ja kitarasäestys.

LAULUJA
ERI KIELILLÄ B (2t)

10.2.
su 16–17.30
Paikka:
Keravan lukio ja
aikuislukio
musiikkiluokka
Opettaja: HuK Päivi Suovuo ja
MuM Lotta
Pettinen-Diaby
Hinta:
10€
Tule laulamaan espanjaksi,
ranskaksi, venäjäksi ja viroksi ja
ehkä jollain muullakin kielellä!
Kielten taito on suositeltava
mutta ei pakollinen. Ääntäminen opetetaan tunnilla.
Kurssilla lauletaan oppilaiden
tammikuussa ehdottamia
lauluja, mutta olet tervetullut
kurssille myös ensimmäistä
kertaa. Kurssin opetuskieli on
suomi. Piano- ja kitarasäestys.

Sisällys
Kielten tapahtumat....................... 49
Arabia............................................ 49
Englanti......................................... 50
Espanja.......................................... 52
Italia............................................... 54
Japani............................................ 55
Kiina............................................... 55
Korea............................................. 55
Kreikka........................................... 56
Ranska........................................... 56
Ruotsi............................................ 57
Saksa............................................. 57
Suomi............................................ 58
Turkki............................................. 59
Venäjä............................................ 59
Viro................................................ 60

Arabia
129811

ARABIAN ALKEET (8x2t)

Aika:

Uusi!

22.1.–19.3.
ti 18–19.30
Paikka:
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: BA Luay Helal
Hinta:
32€
Tule oppimaan arabiaa vaivatta kannustavassa
ilmapiirissä! Opitaan Syyrian arabiaa, jota ymmärretään laajasti. Kurssilla opetellaan sekä puhumista, kirjoittamista että lukemista. Aluksi opiskellaan arabian
aakkoset. Harjoittelemme myös arkisista puhetilanteista selviytymistä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että arabiaa jo hiukan osaaville. Opettajan materiaali.
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120335

Englanti
120397

120321

Aika:
4.2.
Katso lisää Luennot sivu 39.

Aika:

HOW DO YOU SPELL IT? (2t)

PERUSTASON KURSSIT
120301

ENGLANNIN ALKEISKURSSIN JATKO (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17–18.30
Paikka:
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.45
Opettaja: FM Mari Heikkinen
Hinta:
40€
Jatkamme englannin alkeiden opiskelua. Opimme
arkielämään liittyvää sanastoa sekä kysymysten
tekemistä ja niihin vastaamista. Teemme pieniä
puheharjoituksia pareittain ja ryhmissä. Harjoittelemme myös ääntämistä. Oppikirjana Destinations 1
kappaleesta 3. Taitotaso A1.
120303

ENGLANNIN ALKEISJATKO
AAMUPÄIVÄLLÄ (12x2t)

Aika:

21.1.–15.4.
ma 10–11.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Mari Heikkinen
Hinta:
40€
Leppoisassa ja kannustavassa ilmapiirissä jatkamme englannin alkeiden opiskelua. Harjoittelemme
uutta sanastoa ja rakenteita, sekä teemme pieniä
puheharjoituksia. Kevään aiheina ovat ruoka, sää ja
nähtävyydet. Kurssi sopii englannin hyvin alkeiden
kertaukseen. Oppikirjana Destinations 1 kappaleesta
7. Taitotaso A1.
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ALKEISTA ETEENPÄIN
- DESTINATIONS 2 (12x2t)

15.1.–9.4.
ti 17.30–19
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.43
Opettaja: kouluttaja Janne Heikkinen
Hinta:
40€
Tällä alkeisjatkokurssilla opimme kielen perusrakenteita ja hyödyllistä perussanastoa. Pääpaino opiskelussa on suullisessa ilmaisussa. Kurssilla tehdään
kielitaitoa aktivoivia pari- ja pienryhmäharjoituksia.
Soveltuu n. 1-2 vuotta opiskelleille sekä kertauskurssiksi englantia joskus aikaisemmin opiskelleille. Oppikirjana Destinations 2 kappaleesta 4. Taitotaso A1.
120331

BASIC ENGLISH IN ENGLISH (12x2t)

VERKKOKURSSI:
BASIC ENGLISH GRAMMAR
AND LISTENING SKILLS

Aika:
21.1.–8.4.
Paikka: verkkokurssi
Opettaja: MA Maarit Pönkänen
Hinta:
60€
Kurssilla harjoitellaan englannin kieliopin perusrakenteiden hallintaa ja tehdään rakenteista lyhyitä
kuuntelutehtäviä. Viikoittain palautetaan opettajalle
tarkistettavaksi omia lauseita sisältävä harjoitustehtävä, josta opiskelija saa palautteen. Kurssi
toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten
osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden ja perustaidot
tietokoneen käytöstä. Käyttäjätunnus verkkoympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin
alkamispäivää. Taitotaso A2.
120341

ENGLANTIA SENIOREILLE:
DESTINATIONS 4, PÄIVÄRYHMÄ (12x2t)

16.1.–10.4.
ke 17.30–19
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: B.A. Belinda Poropudas
Hinta:
43€
If you have studied some English, but want to
refresh your knowledge, or review basic grammar
points, and wish to do so all in English, this course is
for you! We practice speaking, listening & learn new
vocabulary in a relaxed atmosphere. Material will be
provided by the teacher. Taitotaso A2.

Aika:

120333

KESKITASON JA YLIMMÄN
TASON KURSSIT

Aika:

120351

Aika:

ASKEL ETEENPÄIN,
ENGLANNIN PÄIVÄRYHMÄ (12x2t)

14.1.–8.4.
ma 14.45–16.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Mari Heikkinen
Hinta:
40€
Tällä rauhallista tahtia etenevällä kurssilla harjoittelemme leppoisassa ilmapiirissä selviämään arkielämässä eteen tulevista tilanteista. Aiheina vapaa-aika,
mielipiteen ilmaisu ja ihmisten kuvailu. Oppikirjana
Steps into English 3 kappaleesta 7. Taitotaso A2.

Uusi!

15.1.–9.4.
ti 14.30–16
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Mari Heikkinen
Hinta:
40€
Tällä englannin perusteiden jatkokurssilla kertaamme
aiemmin opittua, laajennamme sanavarastoa sekä
harjoittelemme puhumista pareittain ja pienryhmissä. Aihepiirit liittyvät asumiseen, hyvinvointiin ja terveyteen. Kieliopissa aiheena konditionaali. Oppikirjana Destinations 4 kappaleesta 3. Taitotaso A2-B1.

HELPPOA ENGLANNIN
KESKUSTELUA (12x2t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 16–17.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.43
Opettaja: kouluttaja Janne Heikkinen
Hinta:
43€
Osaatko kielen perusasiat ja haluaisit nyt rohkaistua
puhumaan? Tule harjoittelemaan keskustelemista
leppoisassa ilmapiirissä. Keskustelun aiheina ovat
ajankohtaiset tapahtumat ja arkipäivän ilmiöt.
Teemme runsaasti pari- ja pienryhmäharjoituksia.
Opettajan materiaali. Taitotaso B1.

120361

ENGLANTIA SENIOREILLE:
ILTAPÄIVÄN KESKUSTELURYHMÄ (12x2t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 13–14.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Mari Heikkinen
Hinta:
40€
Kurssi sopii opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta jotka kaipaavat
varmuutta ja rohkeutta puhumiseen. Kevätkaudella puhutaan terveydestä, tunteista, ruoasta sekä
taiteesta ja kulttuurista. Oppikirjana Catching up!
kappaleesta 6. Taitotaso B1.
120371

LATE AFTERNOON ENGLISH
CONVERSATION GROUP (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 15.30–17
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: B.A. Belinda Poropudas
Hinta:
43€
If you would like to polish up your English skills in
the late afternoon, this class is for you. We use
conversational strategies to help you address any
challenging vocabulary or other scary things such as
making small talk in English! Run by a native speaker.
Teacher will provide the material. Taitotaso B2.
120381

ADVANCED ENGLISH
CONVERSATION (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 19–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: B.A. Belinda Poropudas
Hinta:
43€
Come join us if you think your English is a bit rusty
and could use some polishing. Also if you just enjoy
laughing and playing with English. In these sessions
we will converse about different issues from everyday matters to international current events. Teacher
will provide the material. Run by a native-speaking
English teacher. Taitotaso C.
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120721

Espanja
120705

ESPANJAN ALKEET (12x2t)

Aika:

BUENAS MIGAS 2 (12x2t)

Aika:

Uusi!

17.1.–11.4.
to 19–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Opettaja: FM Raquel Domenech Martínez
Hinta:
40€
Aloitamme espanjan opiskelun aivan alkeista.
Opimme tervehtimään, kysymään perustietoja,
puhumaan perheestä ja ammatista sekä asioimaan
kahvilassa. Ääntäminen ja lukusanat tulevat tutuksi.
Espanjalainen kulttuuri on hyvin esillä. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia sekä käytetään
audiovisuaalisia materiaaleja. Oppikirjana Ventana 1
alusta alkaen.
120707

ESPANJAN ALKEISKURSSIN
JATKO A (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 18.15–19.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.46
Opettaja: FM Raquel Domenech Martínez
Hinta:
40€
Tervetuloa jatkamaan espanjan alkeiden opiskelua
mukavassa ilmapiirissä. Keskitymme käytännönläheisiin arjen tilanteisiin kuten kellonajat, ravintolassa
asiointi, tien neuvominen ja majoittuminen hotellissa. Teemme runsaasti suullisia tehtäviä. Oppikirjana
Ventana 1 kappaleesta 4. Taitotaso A1.
120709

ESPANJAN ALKEISKURSSIN
JATKO B (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 15–16.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Sara Kekki
Hinta:
40€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 120707.
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120711

ESPANJAA LIVENÄ VERKOSSA
- ALKEISKURSSIN JATKO C (12x2t)
Aika:

17.1.–11.4.
to 19–20.30
Paikka: verkkokurssi
Opettaja: FM Montserrat Compte Fusté
Hinta:
40€
Sama sisältö kuin kurssilla 120707, mutta kurssi
järjestetään kokonaan verkossa. Opiskelija tarvitsee
Internet-yhteyden, kuulokkeet mikrofonilla sekä
oppikirjan. Opettaja opettaa reaaliaikaisesti verkon
välityksellä. Verkkotapaamisissa tehdään myös
suullisia harjoituksia verkkoympäristössä opettajan
ohjauksella. Saat tarkemmat ohjeet kurssin alussa
sähköpostitse. Oppikirjana Ventana 1 kappaleesta 4.
Taitotaso A1.
120713

BUENAS MIGAS 1 (12x2t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.44
Opettaja: HuK Päivi Suovuo
Hinta:
40€
Jatkamme espanjan alkeiden opiskelua rauhalliseen
tahtiin. Harjoittelemme mm. ravintolassa ja vaateostoksilla asioimista sekä tien kysymistä. Uusia rakenteita ovat mm. refleksiiviverbi ja perfekti. Kertaamme
aiemmin opittua ja teemme paljon puheharjoituksia.
Oppikirjana Buenas Migas 1 kappaleesta 8. Taitotaso
A1.
120715

BUENAS MIGAS 1,
PÄIVÄRYHMÄ (12x2t)

Aika:

17.1.–11.4.
to 14–15.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Raquel Domenech Martínez
Hinta:
40€
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Keskitymme käytännönläheisiin
arjen tilanteisiin kuten tien kysyminen, lääkärissä
käynti, arkirutiinit ja sää. Teemme runsaasti suullisia
tehtäviä. Oppikirjana Buenas Migas 1 kappaleesta
10. Taitotaso A1.

15.1.–9.4.
ti 18.45–20.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.44
Opettaja: HuK Päivi Suovuo
Hinta:
40€
Jatkamme espanjan kielen opiskelua rauhalliseen
tahtiin. Opiskelemme matkailusanastoa, asunnon
vuokrausta, liikennevälineitä. Kertaamme perfektin
ja pääsemme alkuun preteritin ja imperfektin muodoissa ja merkityksissä. Kertaamme aiemmin opittua
ja teemme paljon puheharjoituksia. Oppikirjana
Buenas Migas 1 kappaleesta 12 ja Buenas Migas 2
alusta alkaen. Taitotaso A1-A2.
120751

BUENAS MIGAS 2 JATKO (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 18.30–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Opettaja: FM Mia Mailander
Hinta:
40€
Kertaamme kirjan alkuosan keskeisiä sisältöjä, jonka
jälkeen tutustumme menneisyyden kuvailemiseen
ja menneen aikamuodon muotoihin ja käyttöön.
Oppikirjana Buenas Migas 2 kappaleesta 7. Taitotaso
A1-A2.
120753

BUENAS MIGAS 3, PÄIVÄRYHMÄ (12x2t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 13.30–15
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
Opettaja: MSc Giovanni Ciet
Hinta:
40€
Jatkamme espanjan opiskelua rennossa ilmapiirissä.
Kevään aihepiireinä ovat muun muassa Espanjan
rannikot, joulunpyhät Espanjassa ja käskymuodot.
Opimme arkipäivän sanastoa ja rakenteita sekä harjoittelemme puhumista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Oppikirjana Buenas Migas 3 alusta alkaen.
Taitotaso A2.
120761

¡FANTÁSTICO! 4 (12x2t)
Aika:

16.1.–10.4.
ke 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Opettaja: FM Mia Mailander
Hinta:
40€
Kevään aikana tutustutaan uutisteksteihin ja opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä. Uutena asiana

subjunktiivin muodostus ja käyttö. Oppikirjana
¡Fantástico! 4 alusta alkaen. Taitotaso A2.
120771

¡FANTÁSTICO! 4 JATKO (12x2t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: MSc Giovanni Ciet
Hinta:
40€
Kertaamme ¡Fantástico! 4 -kirjan keskeisiä sisältöjä,
muun muassa subjunktiivin muodot. Sen jälkeen
jatkamme kappaleesta 9. Kevään aihepiireinä ovat
ohjeiden antaminen, työ ja arkirutiinit, sekä työelämän sanasto. Teemme paljon keskusteluharjoituksia.
Taitotaso A2-B1.
120781

CONVERSACIÓN FÁCIL (12x2t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 18.45–20.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: MSc Giovanni Ciet
Hinta:
45€
Tämä kurssi sopii kaikille, jotka haluavat rohkaistua
puhumaan espanjaa! Iloisessa ja avoimessa ilmapiirissä harjoittelemme mielipiteen ilmaisua, luemme
uutisia sanomalehdistä, katsomme lyhyitä videota
sekä aktivoimme ja laajennamme sanavarastoa.
Juttelemme pareittain ja ryhmässä natiivin opettajan
johdolla. Opettajan materiaali. Taitotaso A2-B1.
120791

ESPANJAA VERKOSSA:
KUULLUN JA LUETUN
YMMÄRTÄMINEN

Uusi!

Aika:
21.1.–1.4.
Paikka: verkkokurssi
Opettaja: FM Hanna Puhakka
Hinta:
28€
Tällä kurssilla laajennetaan sanavarastoa ajankohtaisista aiheista sekä harjoitellaan kuullun ja luetun
ymmärtämistä. Opiskelijat saavat joka viikko uuden
aiheen harjoituksineen. Oppimisalustana on helppokäyttöinen Moodle, johon tunnukset ja ohjeet
lähetetään sähköpostilla opiskelijoille ennen kurssin
alkua. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.
Taitotaso B1.
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Italia
120807

ITALIAN ILTAPÄIVÄALKEET (12x2t)

Uusi!

ITALIAA VERKOSSA: ITALIA 2

120809

120831

Uusi!

Aika:

17.4.–22.5
ke 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: LM Simone Spaccatrosi
Hinta:
24€
Tällä kurssilla saat paljon mielenkiintoisia vinkkejä,
minne mennä ja mitä tehdä Roomassa: missä syödä
hyvin, missä ottaa parhaat valokuvat, sekä vinkkejä
paikoista ja ravintoloista, joita turistit eivät tunne.
Opiskelemme matkailu- ja ravintolasanastoa ja myös
Rooman murretta. Katsomme kuvia ja videoita,
kuuntelemme lauluja ja käytämme muita hyödyllisiä
materiaaleja. Kurssin opetuskieli on suomi. Opettajan materiaali.
120811

ITALIAN ALKEISKURSSIN JATKO (12x2t)

Aika:

17.1.–11.4.
to 16.45–18.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: LLM Enrico Di Nardo
Hinta:
40€
Tervetuloa jatkamaan italian kielen opiskelua!
Kurssin aiheina ovat erilaiset viestintätilanteet kuten
kaupungilla ja ravintolassa asiointi, tapaamisen
ehdottaminen ja kielitaidosta kertominen.
Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita.
Oppikirjana Bella Vista 1 kappaleesta
4. Taitotaso A1.
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120821

Aika:
14.1.–14.4.
Paikka: verkkokurssi
Opettaja: FM Merja Kontinen
Hinta:
60€
Kurssi sinulle, joka et ole enää aivan alkeissa, vaan
osaat jo käyttää kieltä melko hyvin ja haluaisit jatkaa
opintojasi itsenäisesti verkossa. Kurssilla harjoitellaan
italian kielen keskeisiä perusrakenteita ja -sanastoa
sekä tärkeitä käytännön kielenkäyttötilanteita. Kurssi
järjestetään kokonaan verkossa ja oppimateriaalina
käytetään verkkokurssiaineistoja. Saat tarkemmat
ohjeet kurssin alussa sähköpostitse. Taitotaso A1.

VACANZE ROMANE
- LOMA ROOMASSA (5x2t)
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120881

Aika:

17.1.–11.4.
to 18.30–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: LLM Enrico Di Nardo
Hinta:
40€
Jatkamme italian kielen opiskelua. Opimme
kuvaamaan unelmakotia ja opiskelemme työelämän sanastoa. Harjoittelemme konjunktiivia sekä
epäsäännöllisiä verbejä. Työtapoina käytämme
pari- ja ryhmätöitä, helppoja keskusteluharjoituksia,
sanastoharjoituksia, kuullun ymmärtämistä, luetun
ymmärtämistä ja kotitehtäviä. Oppikirjana Bella Vista
2 kappaleesta 11 ja tarvittaessa opettajan materiaali.
Taitotaso A2.

Aika:

Japani

Kiina

ITALIA 5 (12x2t)

18.1.–12.4.
pe 15–16.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: LM Simone Spaccatrosi
Hinta:
40€
Tervetuloa aloittamaan italian kielen opiskelu! Opimme kertomaan itsestä ja perheestä sekä asioimaan
muun muassa kahvilassa. Harjoittelemme ääntämistä, opimme tavallisimmissa viestintätilanteissa
tarvittavaa sanastoa sekä teemme helppoja puheharjoituksia. Tutustumme myös Italian kulttuuriin.
Oppikirjana Bella vista 1 alusta alkaen.

Aika:

120851

CONVERSAZIONE ITALIANA (12x2t)

18.1.–12.4.
pe 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.54
Opettaja: LM Simone Spaccatrosi
Hinta:
45€
In questo corso discuteremo e scherzeremo su molti
argomenti interessanti della cultura italiana: la politica, il cibo, l’arte, la letteratura, i difetti, le abitudini,
la storia, i gesti, etc. Ci saranno foto, canzoni e video
che guideranno le nostre ”chiaccherate”. Insieme o
a piccoli gruppi. In questo corso è vietato stare zitti.
Taitotaso B2-C.

ITALIA 3 (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17.15–18.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Sara Kekki
Hinta:
40€
Tervetuloa jatkamaan italian opintoja! Kertaamme
pronomineja ja opettelemme refleksiiviverbejä sekä
adjektiivin vertailua. Opimme arkipäivän sanastoa
ja teemme paljon suullisia harjoituksia. Oppikirjana
Bella Vista 1 kappaleesta 13. Taitotaso A1.
120841

ITALIA 4, PÄIVÄRYHMÄ (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 13.15–14.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Sara Kekki
Hinta:
40€
Kevään aikana käsittelemme käskymuotoja ja futuuria. Opimme lisää adjektiiveja sekä terveyteen ja
opintoihin liittyvää sanastoa. Teemme paljon suullisia
pariharjoituksia. Oppikirjana Bella Vista 2 kappaleesta 7. Taitotaso A2.

129825

JAPANIA MATKAILIJOILLE (2x3t)

Aika:

Uusi!

129831

KIINAN ALKEET (12x2t)

2.3.–9.3.
la 10–12.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Takae Takanen
Hinta:
15€
Oletko menossa Japaniin? Kurssilla harjoitellaan
matkustettaessa tarvittavia fraaseja. Opetellaan
esittäytymään, tervehtimään, kulkemaan julkisissa
kulkuvälineissä, asioimaan kaupassa ja ravintolassa. Kurssilla kerrotaan myös muun muassa, miten
valuuttaa vaihdetaan Japanissa ja syömäpuikkojen
oikeita käyttötapoja. Sopii sekä aloittelijoille että
japania hieman osaaville. Opettajan materiaali.

Aika:

129823

Korea

HANAMI-MATKAILU JAPANISSA (2t)

Aika:
11.2.
Katso lisää Luennot sivu 39.

Uusi!

15.1.–9.4.
ti 19.05–20.35
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.43
Opettaja: kouluttaja Janne Heikkinen
Hinta:
45€
Tällä ripeästi etenevällä kiinan alkeiskurssilla opiskelemme aluksi kiinan äänteet, pinyin -translitteraation
sekä toonit. Tämän jälkeen opettelemme puhumaan yksinkertaista arkielämän kiinaa. Aiheina mm.
itsen esittely, perhe, harrastukset, ravintolassa ja
kaupassa asiointi sekä matkailu. Tutustumme myös
kiinalaiseen kulttuuriin. Sopii sekä aloittelijalle että
kertaajalle. Opettajan materiaali.

129843
129827

JAPANIN ALKEISKURSSIN
JATKO NUORILLE (8x2t)

KOREAN JATKO NUORILLE (12x2t)
Aika:
17.1.–11.4.
Katso lisää Nuorten opisto sivu 89.

Aika:
22.1.–19.3.
Katso lisää Nuorten opisto sivu 89.
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Kreikka

Ranska

Ruotsi

129853

120511

120211

120221

Aika:

Aika:

Aika:

Aika:

KREIKKAA EDISTYNEILLE (12x2t)

18.1.–12.4.
pe 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: HuK Antero Hyvönen
Hinta:
45€
Laajennetaan sanavarastoa sekä syvennetään
nykykreikan kieliopin tuntemusta. Tarkoitus on vahvistaa ja rikastuttaa jo hankittua kielitaitoa. Kertausta
tarpeen mukaan. Kurssi sopii vähintään 4 vuotta
kreikkaa opiskelleille. Uutena aihealueena ruoka ja
kreikkalainen keittiö. Oppikirjana I glossa pu milame
stin Ellada (Kieli jota puhumme Kreikassa) kappaleesta 5. Taitotaso B1.

RANSKAN ALKEISJATKO (12x2t)

16.1.–10.4.
ke 19–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.44
Opettaja: FM Leena Kivinen
Hinta:
40€
Tutustumme ranskalaiseen kahvila- ja ruokakulttuuriin ja opimme vapaa-aikaan ja lomaan liittyvää
sanastoa. Perehdymme peruskielioppiin kuten kieltosanoihin, partitiiviseen artikkeliin ja opimme lisää
epäsäännöllisiä verbejä. Teemme paljon puheharjoituksia. Kurssi sopii alle vuoden ranskaa opiskelleille ja
alkeita kertaaville. Oppikirjana Escalier 1 kappaleesta
7. Taitotaso A1.

RUOTSIN ALKEISJATKO (12x2t)

22.1. –16.4.
ti 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.42
Opettaja: ruotsinopettaja Jaana Karjalainen
Hinta:
40€
Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka aikaisemmin olet
opiskellut jonkin verran ruotsia. Tavoitteena on aktivoida suullista kielitaitoa, laajentaa sanavarastoa ja
kehittää ääntämistä sekä vahvistaa kielen keskeisten
rakenteiden osaamista. Aihepiireinä ovat muun
muassa lääkärissäkäynti, kirjallisuus ja sosiaalinen
media. Välkommen med! Oppikirjana Häng med! 2
kappaleesta 5. Taitotaso A2-B1.

DISKUSSION PÅ SVENSKA (12x2t)

22.1.–16.4.
ti 18.45–20.15
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Louhi
Opettaja: ruotsinopettaja Jaana Karjalainen
Hinta:
43€
En kurs för dig som vill utöka ditt ordförråd och få
flyt på ditt svenska. Vi diskuterar olika vardagliga och
aktuella teman i avslappnad atmosfär. Teman väljs
enligt deltagarnas intresse och önskemål. Taitotaso
B1-B2.

120531

RANSKAN JATKO (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17.15–18.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.44
Opettaja: FM Leena Kivinen
Hinta:
45€
Soyez les bienvenus! Tervetuloa jatkamaan ranskan
opiskelua ja vahvistamaan sekä syventämään ranskan kielen ja kulttuurin osaamista. Kevään teemoina
ovat arki ja ajankohtaiset asiat kuten ekologisuus,
terveys ja luonto - kielioppia unohtamatta. Kurssi
sopii hyvin muutaman vuoden ranskaa opiskelleille.
Oppikirjana on Chère Marianne 3 alusta alkaen.
Taitotaso A2-B1.

56

Opisto | Kielet

Saksa
120401

120405

Aika:

Aika:

SAKSAN ALKEISKURSSIN JATKO (12x2t)

16.1.–10.4.
ke 18.45–20.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.43
Opettaja: Tuija Schmid
Hinta:
40€
Saksan alkeiden opiskelu ja saksankielisten maiden
kulttuuriin tutustuminen iloisessa ilmapiirissä jatkuu!
Teemme ohjattuja puheharjoituksia, harjoittelemme
kielen rakenteita ja opimme mielenkiintoisia kulttuuriin liittyviä asioita. Puheharjoitusten teemoina
ovat itsestä ja perheestä kertominen, kaupungissa
suunnistaminen ja ravintolassa asiointi. Oppikirjana
Hallo! 1 kappaleesta 5. Taitotaso A1.

SAKSAA MATKAILIJOILLE (2x3t)

Uusi!

16.3.–23.3.
la 10–12.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: FM Carmen Czajkowski
Hinta:
15€
Tällä lyhytkurssilla harjoitellaan lomamatkalla eteen
tulevia tilanteita ja niissä tarvittavaa sanastoa. Aiheina ovat muun muassa ostoksilla käynti, ravintolassa
asiointi, julkisilla kulkuneuvoilla liikkuminen ja hotelliin sisäänkirjautuminen. Kurssi sopii sekä saksaa jo
hieman osaaville, että uusille aloittajille. Opettajan
materiaali.
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120411

SAKSAN JATKO HALLO! 2 (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.43
Opettaja: Tuija Schmid
Hinta:
40€
Syvennämme saksan alkeisopintoja iloisessa ilmapiirissä. Teemme arkielämään liittyviä puheharjoituksia,
joiden teemoina ovat ostoksilla käynti, asuminen
ja kotiseutu sekä suomalainen kesäloman vietto.
Kieliopissa käydään läpi adjektiivien taivutusta ja vertailua sekä verbien menneet aikamuodot. Oppikirjana Hallo! 2 kappaleesta 7. Kurssi soveltuu 2-3 vuotta
saksaa opiskelleille. Taitotaso A1-A2.
120461

DEUTSCH? JAWOHL! (12x2t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 18.30–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.45
Opettaja: HuK Milla Löfman
Hinta:
40€
Tervetuloa jatkamaan saksan opiskelua kannustavassa ilmapiirissä! Tällä kurssilla aktivoimme saksan
kielen puhetaitoa sekä kertaamme ja syvennämme
rakenteiden ja sanaston osaamista monipuolisin ja
käytännönläheisin harjoituksin. Oppikirjana Begegnungen B1 kappaleesta 4. Taitotaso B1.
120471

KAFFEEKLATSCH, PÄIVÄRYHMÄ (12x2t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 14–15.30
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Louhi
Opettaja: FM Carmen Czajkowski
Hinta:
47€
Schliesse Dich der Dienstagskonversationsgruppe an
und diskutiere mit netten und an Deutschland, Österreich und der Schweiz interessierten aktuelle Themen. Wir diskutieren die neusten Ereignisse in den
verschiedenen Ländern und sprechen auch immer
über die Situation in Finnland. Unsere Gespräche finden in einer ungezwungenen Atmosphäre bei einer
guten Tasse Kaffee oder Tee statt. Das Material wird
von der Lehrkraft bereit gestellt. Taitotaso B2.
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120121

Suomi
120101

SUOMEN ALKEET (12x2t)

Aika:

SUOMEN JATKO (12x2t)

Aika:

Uusi!

16.1.–10.4.
ke 18.45–20.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.45
Opettaja: FM Mari Heikkinen
Hinta:
25€
Finnish for foreigners, beginners’ level. Kurssilla
opimme tervehtimään sekä kertomaan itsestä ja
perheestä. Opiskelutahti on rauhallinen ja ilmapiiri
iloinen ja kannustava! Oppikirjana Suomen mestari
1 alusta alkaen. Hintaan sisältyy maahanmuuttaja-alennus 15 €.
120103

SUOMEN ALKEISKURSSIN JATKO (12x2t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 17.15–18.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.43
Opettaja: FM Leena Kivinen
Hinta:
25€
Tervetuloa jatkamaan suomen kielen opiskelua.
Kurssilla opimme lisää arkisanastoa ja asumisen ja
matkustamisen sanastoa. Opiskelutahti on rauhallinen ja ilmapiiri iloinen! Oppikirjana Suomen mestari
1 kappaleesta 5. Hintaan sisältyy maahanmuuttaja-alennus 15 €. Taitotaso A1.
120111

SUOMEN ALKEISJATKO (12x2t)

Aika:

17.1.–11.4.
to 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.44
Opettaja: FM Annamaija Leinonen
Hinta:
25€
Alkeisjatkokurssilla etenemme rauhallisesti ja painotamme kielen eri osa-alueita, esimerkiksi puhumista
tai kielioppia, ryhmän tarpeiden mukaan. Kurssi sopii
noin vuoden verran suomea opiskelleille, joilla on jo
hallussa arkinen peruskielitaito. Oppikirjana Suomen
mestari 2 kappaleesta 4. Hintaan sisältyy maahanmuuttaja-alennus 15 €. Taitotaso A1-A2.

17.1.–11.4.
to 18.30–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.43
Opettaja: TK Taila Granlund
Hinta:
25€
Jatkokurssilla aiheina ovat muun muassa suomalainen elämä ja virastossa asioiminen. Tekstien
lukemisen ja sanaston kartuttamisen lisäksi harjoittelemme näihin aihealueisiin liittyviä arkipäivän
viestintätilanteita sekä opiskelemme lisää kielen
rakenteita. Oppikirjana Suomen mestari 3 kappaleesta 4. Hintaan sisältyy maahanmuuttaja-alennus 15 €.
Taitotaso A2-B1.

Turkki
129861

TURKKIA
MATKAILIJOILLE (8x2t)

Uusi!

Aika:

24.1.–21.3.
to 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.42
Opettaja: FM Dide Ciyiltepe
Hinta:
32€
Merhaba! Tällä kurssilla opimme perussanastoa ja
-rakenteita, joita tarvitaan arkisissa puhetilanneissa,
sekä tutustumme turkkilaiseen kulttuuriin. Käsittelemme teemoja kuten majoitus, ostoksilla käynti,
terveys. Pääpaino on suullisessa harjoittelussa. Kurssi
sopii aloittelijoille. Opettajan materiaali.
129863

TURKIN ALKEISJATKO (12x2t)

Aika:

17.1.–11.4.
to 18.45–20.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.42
Opettaja: FM Dide Ciyiltepe
Hinta:
40€
Alkeisjatkokurssilla opimme lisää arkisissa tilanneissa
tarvittavaa perussanastoa ja -rakenteita, sekä tutustumme turkkilaiseen kulttuuriin. Kielioppiasioina
käsittelemme muun muassa preesens ja imperfekti
aikamuotoja ja kertaamme sijamuodot. Pääpaino on
suullisessa harjoittelussa. Kurssi sopii turkkia noin
vuoden opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso
A1-A2.

Venäjä
120611

VENÄJÄÄ
MATKAILIJOILLE (3x2,66t)

Uusi!

Aika:

7.5.–9.5.
ti, ke & to 17.30–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: B.A. Natalia Härmä
Hinta:
20€
Venäjän kielen aakkoset ja arkipäivän puhetilanteissa
tarvittava sanasto sekä hyödylliset fraasit tulevat
tutuiksi monipuolisten harjoitusten avulla – ilman
kieliopin pänttäämistä. Kurssin aihepiireinä ovat tervehtiminen, esittäytyminen, hotelliin majoittuminen,
kahvilassa tai ravintolassa asiointi sekä tien kysyminen. Sopii sekä aloittelijoille että venäjää hieman
osaaville. Opettajan materiaali.
120621

VENÄJÄN ALKEISKURSSIN JATKO (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17.15–18.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.42
Opettaja: B.A. Natalia Härmä
Hinta:
40€
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opiskelua!
Opimme uusia hyödyllisiä sanoja ja fraaseja, kuten
lukusanat, viikonpäivät sekä ruokasanastoa. Kurssilla
harjoitellaan hauskassa ja rennossa ilmapiirissä!
Kurssi sopii hyvin myös niille, jotka ovat joskus
opiskelleet venäjän alkeita, ja haluavat nyt jatkaa
opintojaan tai vain verestää kielitaitoaan. Oppikirjana
Pora! 1 kappaleesta 4. Taitotaso A1.
120633

VENÄJÄN ENSIMMÄISET
VERBIT (3t)

Uusi!

Aika:

27.4.
la 13.30–16
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: B.A. Natalia Härmä
Hinta:
8€
Iltapäivän aikana kertaamme ja harjoittelemme
yleisiä säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä sekä
verbien taivutusta. Soveltuu venäjää 1-2 vuotta
opiskelleille. Opettajan materiaali.
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Ov

120641

VENÄJÄN
ÄÄNTÄMISKURSSI (2x2t)

Uusi!

Aika:

16.4.–17.4.
ti & ke 17.30–19
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: B.A. Natalia Härmä
Hinta:
10€
Tule harjoittelemaan venäjän ääntämisen perusteita ja hakemaan avaimia kielen kauneuteen. Kurssi
sopii opiskelijoille, joilla on takanaan jo vuoden tai
parin venäjän opinnot. Keskeisiä aiheita: sanapainon
vaikutus, и-й-ы, ässät, soinnilliset ja soinnittomat
konsonanttiparit, intonaatio. Opettajan materiaali.
120671

HELPPOA KESKUSTELUA VENÄJÄKSI КОНЕЧНО! (12x2t)

Aika:

VENÄJÄN VERBIT (2x3t)

Aika:

Uusi!

27.4.–4.5.
la 9.30–12
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
Opettaja: B.A. Natalia Härmä
Hinta:
15€
Kertaamme epäsäännöllisien verbien taivutusta ja
verbien aspekteja. Harjoittelemme myös passiivimuotoja ja etuliitteiden merkitystä. Kurssi sopii 5-6
vuotta venäjää opiskelleille. Opettajan materiaali.

Viro
120973

VIRON ALKEISJATKO (12x2t)

15.1.–9.4.
ti 18.45–20.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.42
Opettaja: FM Mari Heikkinen
Hinta:
40€
Kurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet venäjää muutaman vuoden, osaavat kielen perusrakenteet ja kaipaavat nyt rohkeutta puhumiseen. Syksyn
aiheina muun muassa perhe ja asuinympäristö.
Oppikirjana Конечно! venäjän suullisen viestinnän
kurssi alusta alkaen. Taitotaso A2.

17.1.–11.4.
to 18.30–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.46
Opettaja: KM Suivi Karus
Hinta:
40€
Kurssi sopii viron alkeita noin vuoden opiskelleille.
Rennossa ilmapiirissä teemme puheharjoituksia ja
käymme läpi kielen rakenteita. Oppikirjana E nagu
Eesti kappaleesta 15. Taitotaso A2.

120681

Aika:

РАЗГОВОРНЫЙ КУРС
РУССКОГО ЯЗЫКА (12x2t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 10–11.30
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Louhi
Opettaja: B.A. Natalia Härmä
Hinta:
43€
Этот курс для поддержания знаний и тренировки
русского языка. Занятия помогут Вам свободнее
говорить на русском языке, высказывать своё
мнение и дискутировать, а также использовать
новые фразы. Русскоязычный учитель приносит
свой материал для занятий. Добро пожаловать!
Taitotaso B2-C.
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Aika:

120975

VIRON JATKO (12x2t)

17.1.–11.4.
to 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.46
Opettaja: KM Suivi Karus
Hinta:
40€
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet viroa
enemmän kuin kaksi vuotta. Leppoisan kannustavassa hengessä siirrymme puhevalmiuksien kehittämiseen. Oppikirjana on K nagu Kihnu kappaleesta 7.
Taitotaso B1.
120977

EESTI KEELE VESTLUSKURSUS (12x2t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.46
Opettaja: KM Suivi Karus
Hinta:
45€
Loeme erinevaid tekste ja vaatame telesaateid.
Räägime erinevatel teemadel vabas ja mõnusas
õhkkonnas. Ole valmis aktiivselt osalema! Õpetaja
materjal. Taitotaso B2.

Meiltä kaikki
opiskeluun!

il
ma ukem
ail at
mo tom
ihi iin
n

kanta-asiakkaalle

-10 %

Koskee uusia kotimaisia
normaalihintaisia oppikirjoja.

KERAVA Kauppakeskus Karuselli
Kauppakaari 10

Suomalainen.com

Taidetapahtumat ja –luennot
RUNONI RAKKAUDESTA
–KIRJOITUSKILAILUN VOITTAJAN
JULKISTAMISTILAISUUS

Keravan Opiston Runoni rakkaudesta -kirjoituskilpailun voittaja julkaistaan Keravan lukio ja aikuislukion
auditoriossa, Keskikatu 5, järjestettävässä tilaisuudessa ke 27.3. klo 18.00-19.30. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy!

PERFORMANSSIESITYKSIÄ
KERAVAN PÄIVÄNÄ

Aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijat esittävät performanssiesityksiä Keravan päivänä 16.6.
kaupungin keskustassa. Yleisö pääsee seuraamaan
esityksiä klo 10-14. Ryhmän ohjaajana toimii taiteilija
Juha Valkeapää. Lisätiedot: teija.leppanen@kerava.fi

KEVÄTMATINEA

Yksinlaulun opiskelijat esiintyvät opettaja Päivi
Bonde-Jensenin johdolla Keravan Opiston Kevätmatineassa su 14.4. klo 13-14.30 Lottamuseolla, Rantatie
39, Tuusula. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Taide
Taideaineissa tarjotaan musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen,
valokuvauksen, keramiikan ja posliinimaalauksen kursseja. Kuvataiteen tarjonnassa on lukuisia grafiikan lyhytkursseja. Musiikin ja laulun alueella tarjotaan uusia viikonlopun intensiivikursseja, joiden sisältönä ovat laulunkirjoittaminen, äänenkäyttö ja
musikaalilaulu. Pitkissä kursseissa uutta ovat 2-rivisen haitarin
ja 5-kielisen kanteleen soiton kurssit. Kirjallisuuden tarjontaan
on lisätty toinen Keravan Opiston lukupiiri. Alkuvuodesta järjestetään kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille Runoni rakkaudesta -kirjoituskilpailu. Voittaja julkaistaan 27.3. järjestettävässä
tilaisuudessa. Kauden päättävät Sampolan Taidemyynti- ja
kevätnäyttely 13.-14.4. ja yksinlaulajien Kevätmatinea Lottamuseolla 14.4. sekä Aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijoiden performanssiesitys Keravan päivänä 16.6.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa to 13.12. klo 8.00
VERKOSSA:
opistopalvelut.fi/kerava
PUHELIMITSE: Puh. 09-2949 2352
KASVOKKAIN:
Kultasepänkatu 7:
Asiointipiste tai Opiston toimisto

110301

Ilmoittautuminen
taidekursseille
alkaa 13.12.
klo 8.00
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TAIDEMYYNTINÄYTTELY
SAMPOLAN PALVELUKESKUKSESSA

Aika:

13.4.–14.4.
la & su 10–14
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Sampolan taidemyynti- ja oppilastöiden kevätnäyttely on 13.–14.4. la-su klo 10–14. Opiskelijat ja muut
kuvataideharrastajat myyvät omia, sekä uusia että
vanhoja taidetöitä: maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, keramiikkaa, posliinimaalaustöitä, valokuvia,
koruja yms. Ilmoittautumalla kurssinumerolla varaat
paikkasi myyjänä. Kahvitarjoilu! Lisätietoja antaa
Keravan Opiston päätoiminen taideopettaja Teija
Leppänen teija.leppanen@kerava.fi, 040-318 2437.

111113

HELENE SCHJERFBECK - SUOMEN
KESKEISIMPIÄ KLASSIKOITA (2t)

Aika:

7.2.
to 18–19.30
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Väinämöinen
Luennoitsija: FM Eija Olsson
Hinta:
5€
Helene Schjerfbeck loi kokonaan oman ilmaisukielen karsimalla maalauksistaan kaiken ylimääräisen.
Hänestä kehittyi asetelmien ja ihmiskuvauksen
mestari. Schjerfbeck tunnetaan erityisesti vahvoista
omakuvistaan, joita hän teki nuoresta opiskelijasta
aina ankaraan vanhuuteen saakka.
111115

INA COLLIANDER - AITOUS JA SUORUUS
OLENNAISINA LÄHTÖKOHTINA (2t)

Aika:

28.2.
to 18–19.30
Paikka:
Sampolan palvelukeskus,
Joukahainen
Luennoitsija: FM Eija Olsson
Hinta:
5€
Ina Colliander tunnetaan Suomen taiteen keskeisenä
puupiirtäjänä ja hänet liitetään modernistitaiteilijoiden piiriin. Hän ei voinut elää tekemättä taidetta.
Colliander maalasi myös jatkuvasti vesiväritöitä,
pastelleja ja öljyvärimaalauksia sekä teki kirkkomosaiikkeja.
111117

VENNY SOLDAN-BROFELDT
- ITSENÄINEN BOHEEMI (2t)
Aika:

14.3.
to 18–19.30
Paikka:
Keravan lukio ja aikuislukio lk.1.55
Luennoitsija: FM Eija Olsson
Hinta:
5€
Venny Soldan-Brofeldt oli poikkeusihminen. Hän oli
boheemi, äiti, taiteilija, pyöräilijä, naisasianainen,
kosmopoliitti, yleisestä mielipiteestä riippumaton
sielu, ruotsinkielinen, suomenmielinen, helsinkiläinen joka viihtyi maalla. Hän asui perheineen
Järvenpäässä Aholassa vuosina 1897-1911. Hän loi
omaa uraa välillä hyvinkin vaikeissa oloissa ja hänen
tuotantonsa jätti jäljen suomalaiseen maalaustaiteeseen.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät s.32
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110119

Musiikki

Aika:

110105

110111

Aika:

(12x60+60min)
Aika:
14.1.–8.4.
ma 18.30–20.30
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: MuT Sirkka Kosonen
Hinta:
64€
Mukava naisporukka, joka laulaa kansanlauluja
perinteitä kunnioittaen, mutta uusin maustein maustettuna. Suomen rikas laulukulttuuri on osa itää ja
länttä. Tästä perinteen moninaisuudesta ammentaa
Hytkyjen laulujen voima ja tunteiden ja tunnelmien
kirjo. Omaa instrumenttiamme käytämme iloisesti ja
rohkeasti yhteisen soinnin löytämiseen. PiäAkkamme
valitsee ohjelmiston ja tekee sovitukset juuri meille
sopiviksi. Kuoroon on laulukoe.

VIRVATULET (12x60min+60min)

16.1.–10.4.
ke 15–17
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: MuM Lotta Pettinen-Diaby
Hinta:
57€
Virvatulet on kypsään ikään ehtineiden naisten
kuoro, jossa lauletaan ikivihreitä ja iskelmiä. Teemme
ääniharjoituksia ja laulamme 2- ja 3-äänisesti.
Materiaalimaksu 5 euroa maksetaan opettajalle.
Esiinnymme palvelutaloissa ja järjestämme oman
konsertin.
110107

KERAVA SINGERS (12x60+60min)

16.1.–10.4.
ke 18–20
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: MuM Lotta Pettinen-Diaby
Hinta:
64€
Kuoron teemana on lukuvuonna 2018-2018 suomalainen elokuvamusiikki. Laulamme 3- ja 4-äänisesti
ja teemme runsaasti ääni- ja hengitysharjoituksia.
Kerava Singers sopii kuorolaulua jo hieman harrastaneille. Kuorolla on kevään lopussa konsertit Keravalla
ja Järvenpäässä. Materiaalimaksu 5€ maksetaan
opettajalle.

HYTKYT-KANSANLAULUKUORO

Aika:

110109

NAISKUORO AIOLIS (12x3t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 18–20.15
Paikka: Sompion koulu, ruokala
Opettaja: kuoronjohtaja Jaime Belmonte Caparrós
Hinta:
72€
Aiolis-kuorossa pääset kehittämään äänen käyttöä
ja esiintymistaitoja iloisen ja reippaan naisporukan
parissa! Harjoitukset alkavat äänenavauksella ja hengitysharjoituksilla. Lauluja harjoitellaan äänialoittain
sekä yhdessä. Uusille laulajille pidetään ensimmäisellä kerralla äänialatarkastus, minkä jälkeen varmistuu
paikka kuorossa.
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110127

MIESTEN LAULURYHMÄ (12x2t)

110113

POP/ROCK -LAULUKURSSI (11x75min)

Aika:

17.1.–25.4.
to 17.30–18.45
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: musiikkipedagogi
Liisa Anastasiadis
Hinta:
41€
Kurssin tavoitteena on tutustua pop/rock-laulun
kappaletyyleihin sekä laulutekniikkaan ja terveeseen
äänenkäyttöön. Kurssilla tehdään käytännönläheisiä ääniharjoituksia sekä lauletaan popin ja rockin
keskeisiä kappaleita eri vuosikymmeniltä. Kurssi on
suunnattu kaikille pop/rock -tyyleistä ja laulamisesta
kiinnostuneille, niin uusille aloittajille kuin laulua jo
harrastaneille. Ei kokoontumista 24.1. ja 7.2.
110115

OMALLA ÄÄNELLÄ -LAULURYHMÄ

(11x2t+15min)
Aika:
17.1.–25.4.
to 18.45–20.30
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: musiikkipedagogi Liisa Anastasiadis
Hinta:
51€
Omalla äänellä -lauluryhmässä harjoitellaan uusia
lauluja ja keskitytään kuorotaitojen kehittämiseen
leppoisassa ilmapiirissä, ilman suorituspaineita. Kauden aikana tehdään ääniharjoituksia, harjoitellaan
sekä yksiäänistä että helppoa kaksiäänistä kuoro-ohjelmistoa. Ei kokoontumista 24.1. ja 7.2.

14.1.–8.4.
ma 17–18.30
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: MuM Lotta Pettinen-Diaby
Hinta:
48€
Lapilan linnut on miesporukka, joka laulaa lauluja 1-2-äänisesti. Lauluryhmään voivat tulla myös
lauluharrastusta vasta aloittelevat. Oppimisen tueksi
saat CD-levyn. Materiaalimaksu 5 euroa maksetaan
opettajalle.
110121

LAULUNKIRJOITUSPAJA (10t)

Aika:

Uusi!

25.1.–26.1.
pe 17–20.15 & la 10–15
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: MuM Lotta Pettinen-Diaby
Hinta:
29€
Työpajassa tehdään musiikkia oppijoiden omat lähtökohdat huomioiden. Työpaja sopii kaikenikäisille.
Voit aloittaa kurssilla ensimmäisen oman kappaleesi
säveltämisen tai jatkaa jo aloittamaasi kappaletta.
Aiempi musiikillinen osaaminen tai nuotinlukutaito
eivät ole välttämättömiä. Lauantaina on 30 min
ruokatauko.
110125

ÄÄNENKÄYTÖN
VIIKONLOPPUKURSSI (10t)

Aika:

Uusi!

9.3.–10.3.
la & su 10–14.15
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
Opettaja: MuT Sirkka Kosonen
Hinta:
29€
Kurssilla tutustut oman äänesi ulottuvuuksiin kokeillen ja tutkien, puhuen ja laulaen. Leikittelemme
äänen eri sävyillä improvisoiden ja heittäytyen ja
kuulostelemme niiden vaikutusta äänen sointiin.
Kurssi sopii aloitteleville sekä pidemmälle
ehtineille laulajille.
Kurssilla ei ole laulupakkoa. Sopii myös
puheäänen harjoittamiseen. Tutustumme
myös yläsävellauluun
sekä jodlaustekniikkaan.

MUSIKAALILAULUN
LYHYTKURSSI (4t)

Uusi!

Aika:

4.5.
la 10–13.15
Paikka: Lapilan kartano
Opettaja: musiikkipedagogi Liisa Anastasiadis
Hinta:
14€
Musikaalikurssilla sukelletaan musikaalien maailmaan! Lyhytkurssilla opiskellaan musikaaliohjelmistoa ja ilmaisua musikaaliympäristössä, keskittyen
muutamaan menneiden vuosikymmenien klassikkomusikaaliin: Grease, Sound of Music ja My Fair
Lady. Kurssilla tutustut laulamisen ohella terveeseen
äänenkäytön tekniikkaan.
110129

YKSINLAULU A (11x30min)

Aika:

17.1.–11.4.
to 16–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 0.13
Opettaja: MuM Päivi Bonde-Jensen
Hinta:
205€
Kurssin tavoite on oman äänen löytäminen ja sen vapauttaminen opiskelijalle mieluisia lauluja laulamalla. Kurssille ovat etusijalla syksyllä laulunsa aloittaneet opiskelijat. Voit kysyä peruutuspaikkoja Keravan
Opiston toimistosta. Opiskelijat esiintyvät 14.4. su
klo 13–14.30 Lottamuseolla, Tuusula. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy.
110131

YKSINLAULU B (11x30min)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 16–20
Paikka: Sompion koulu lk C103
Opettaja: MuM Jorma Martikainen
Hinta:
205€
Kurssi sopii sekä klassisen- että viihdemusiikin
laulun opiskelijoille. Kurssille ovat etusijalla syksyllä
laulunsa aloittaneet opiskelijat. Voit kysyä
peruutuspaikkoja Keravan Opiston
toimistosta. Opiskelijat esiintyvät 14.4.
su klo 13–14.30 Lottamuseolla, Tuusula.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
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110133

110141

Aika:

Aika:

KORVAKUULOLTA (12x2t)

17.1.–11.4.
to 16–17.30
Paikka: Killan koulu, musiikkiluokka
Opettaja: MuT Sirkka Kosonen
Hinta:
54€
Kurssin tavoite on kuulonvaraisen oppimisen syventäminen. Kurssilla opimme soittaen korvakuulolta.
Kurssilaiset tuovat mukanaan myös omaa lempisoitettavaa, joka jaetaan toisille soitten korvakuulolla.
Kurssi sopii myös vähän soittaneille. Ei nuotinlukua.
110135

KELLARIORKESTERI (12x60+60min)

17.1.–11.4.
to 18.30–20.30
Paikka: Killan koulu, musiikkiluokka
Opettaja: MuT Sirkka Kosonen
Hinta:
72€
Kurssin tavoite on vanhan tanssimusiikin eri
tyylilajien hallinta omalla instrumentilla. Soitetaan
sovitettua materiaalia sekä otetaan vastuuta omalle
instrumentille sovittamisesta opiskelijan omien taitojen mukaisesti. Erilaiset lukukauden aikana olevat
esiintymiset ovat osa kurssin sisältöä. Kurssi sopii
nuotinlukutaitoisille, oman instrumentin hallitseville
soittajille ja laulajille.

KITARANSOITTO ALKEISJATKO (12x60min)

16.1.–10.4.
ke 18–19
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.63
Opettaja: kitaransoiton opettaja Onni Lonka
Hinta:
47€
Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden osaamista kitaransoiton parissa. Soitetaan opettajan
valmistamaa materiaalia sekä oppilaiden toivomaa
musiikkia mahdollisuuksien mukaan. Kurssi sopii
kaikille 10 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille,
joilla on aiempaa soittokokemusta kitaran parissa,
esimerkiksi Kitaransoiton alkeet -kurssin käyneille.
Jokaisella oppilaalla tulee olla oma akustinen kitara
sekä muistiinpanovälineet.

110145

2-RIVISEN HAITARIN
ALKEISKURSSI (12x2t)

Uusi!

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17–18.30
Paikka: Sampolan palvelukeskus, Louhi
Opettaja: MuT Sirkka Kosonen
Hinta:
54€
Kurssilla opitaan soittamaan 2-rivistä haitaria perinteisten sävelmien avulla. Kurssilla opitaan kappaleet
korvakuulolta sekä nuoteista, oppilaan toiveitten
mukaan. Opitaan melodian muuntelua sekä improvisointia.

110147

OPI SOITTAMAAN
5-KIELISTÄ KANNELTA (5x2t)

Uusi!

Aika:

24.1.–28.2.
to 11–12.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: MuT Sirkka Kosonen
Hinta:
29€
Kurssilla opetellaan 5-kielisen kanteleen perussoittotekniikat ja tutustutaan ikiaikaisiin sävelmiin. Kurssin
antia on myös ilo improvisoimalla luoda omaa musiikkia. Kurssilaisella tulee olla oma soitin mukana.

Aika:

110139

KITARANSOITTO ALKEET (12x60min)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17–18
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.63
Opettaja: kitaransoiton opettaja Onni Lonka
Hinta:
47€
Kurssin tavoitteena on tutustua kitaraan soittimena sekä oppia soittamaan
helppoja kappaleita soinnuilla säestäen.
Tutustutaan myös melodiansoittoon.
Soitetaan opettajan valmistamaa
materiaalia sekä oppilaiden toivomaa
musiikkia mahdollisuuksien mukaan.
Kurssi sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kitaransoitosta
kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta kitaransoitosta ei tarvita. Jokaisella
oppilaalla tulee olla oma akustinen
kitara sekä muistiinpanovälineet.
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110143

UKULELENSOITON ALKEET (12x60min)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 19–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.63
Opettaja: kitaransoiton opettaja Onni Lonka
Hinta:
47€
Kurssin tavoitteena on tutustua ukuleleen soittimena
ja oppia soittamaan ja säestämään helppoja kappaleita soinnuin. Soitetaan opettajan valmistamaa
materiaalia sekä oppilaiden toivomaa musiikkia mahdollisuuksien mukaan. Kurssi sopii kaikille 10 vuotta
täyttäneille ja sitä vanhemmille ukulelen soittamisesta kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta ukulelen
soitosta ei tarvita. Jokaisella oppilaalla tulee olla oma
ukulele sekä muistiinpanovälineet.

Kirjallisuus
130201

RUNONI RAKKAUDESTA
- KERAVAN OPISTON KIRJOITUSKILPAILU

Aika: 2.1.–1.3.
Kirjoita runomuodossa, mitä rakkaus sinulle merkitsee! Voit kirjoittaa runosi
vapaamittaisena, riimitettynä tai vaikkapa räpin muodossa. Toimita nimimerkillä
varustettu tekstisi suljetussa kirjekuoressa Sampolan palvelukeskuksen
asiointipisteeseen viimeistään 1.3.2019 mennessä, Kultasepänkatu 7. Kuoren
päälle ”RAKKAUSRUNOKILPAILU” sekä oma nimimerkkisi. Laita kuoren sisään
suljettuun kirjekuoreen nimimerkkisi henkilötiedot yhteystietoineen. Voit myös
lähettää tekstisi osoitteeseen Keravan kaupunki, Keravan Opisto, Kultasepänkatu
7, 04250 Kerava. Kirjekuoreen merkintä ”RAKKAUSRUNOKILPAILU” ja oma
nimimerkkisi. Kilpailun voittaja julkistetaan ke 27.3. klo 18 järjestettävässä
tilaisuudessa Keravan lukio ja aikuislukion auditoriossa, Keskikatu 5.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Kilpailun päätuomari varmistuu vuoden 2019 puolella.
Esiraadissa ovat Teija Leppänen ja Anne Tarsalainen.
Lisätietoja: teija.leppanen@kerava.fi ja
anne.tarsalainen@kolumbus.fi

Opisto | Taide

67

130205

130211

Aika:

Aika:

AIKUISTEN OMAELÄMÄKERRALLINEN
KIRJOITTAMINEN (12x2t)

16.1.–10.4.
ke 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.53
Opettaja: sanataideohjaaja Anne Tarsalainen
Hinta:
48€
Kurssin tavoitteena on oman elämän merkittävimpien käännekohtien tallentaminen kirjalliseen
muotoon. Kirjoittamisprosessissa käytämme apuna
henkilökohtaisia työsuunnitelmia sekä ajatuskarttoja,
valokuvia ja ohjattuja mielikuvamatkoja. Kurssi ei
vaadi erityisiä kirjoittamisen taitoja, vaan intoa ja
rohkeutta muistella mennyttä. Mukaan suurikokoinen vihko ja kynä.
130207

TERAPEUTTISEN
KIRJOITTAMISEN KURSSI (6x3t)

Aika:

24.1.–7.3.
to 17.30–20
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.63
Opettaja: kirjallisuusterapiaohjaaja H. Hietaniemi
Hinta:
38€
Tavoitteena on omien muistojen, ihmissuhteiden
ja tunteiden tunnistaminen ja niiden työstäminen
kirjoittamalla ja kirjoitetusta keskustelemalla. Omien
kokemusten peilinä käytetään mm. kaunokirjallisuutta, kuvia ja musiikkia, runoja, satuja ja novelleja.
Olennaista on itsensä kuuntelu, herkkyys ja oivaltamisen ilo. Kurssi ei edellytä aiempaa kokemusta
kirjoittamisesta. Mukaan vihko ja kynä sekä pientä
evästä tauolle.

KERAVAN OPISTON
LUKUPIIRI I (4x2t)

Uusi!

23.1.–10.4.
ke 15–16.30
Paikka: Keravan kirjasto, Kerava-parvi
Opettaja: FM Tuula Rautio
Hinta:
19€
Kevätkauden lukijamatkoillamme suuntaamme englantilaiseen kartanoon, norjalaiseen naapurilähiöön,
irlantilaiseen pikkukaupunkiin sekä tutustumme
sodista toipuvan suomalaisen maaseutuyhteisön
hämmentäviin tapahtumiin. Lukupiirikirjat saat kirjastosta piirin vetäjältä! 23.1. Sadie Jones: Kutsumattomat vieraat, 13.2. Anne B. Ragde: Aion tehdä sinut
onnelliseksi, 13.3. Binchy, Maeve 2012: Koko kadun
kasvatti ja 10.4. Tapio Koivukari: Unissasaarnaaja.
130213

KERAVAN OPISTON LUKUPIIRI II (4x2t)

Aika:

24.1.–11.4.
to 16.30–18
Paikka: Keravan kirjasto, Kerava-parvi
Opettaja: FM Tuula Rautio
Hinta:
19€
Kevätkauden lukijamatkoillamme suuntaamme englantilaiseen kartanoon, norjalaiseen naapurilähiöön,
irlantilaiseen pikkukaupunkiin sekä tutustumme sodista toipuvan suomalaisen maaseutuyhteisön hämmentäviin tapahtumiin. Lukupiirikirjat saat kirjastosta
piirin vetäjältä! 24.1. Anne B. Ragde: Aion tehdä
sinut onnelliseksi, 14.2. Sadie Jones: Kutsumattomat
vieraat, 14.3. Tapio Koivukari: Unissasaarnaaja ja
11.4. Binchy, Maeve 2012: Koko kadun kasvatti.

Kuvataiteet
110307

AIKUISTEN TAITEEN
PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAKSI
VALINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Aika:
1.1.–31.5.
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Keravan Opistossa voi suorittaa nelivuotiset Aikuisten
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot
kuvataiteissa syksystä 2019 alkaen. Syksyllä alkaviin
opintoihin voi hakea jokainen, joka on kiinnostunut
kehittämään kuvataideosaamistaan. Ilmoittautumalla
varmistat, että olet mukana elokuussa suoritettavassa opiskelijavalinnassa. Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.5. Haastattelut pidetään vk 34 & 35.
Henkilökohtainen haastatteluaikasi ilmoitetaan vk
33. Opintojen lukukausimaksu on 90 euroa.
110309

TILA, YMPÄRISTÖ JA PERFORMANSSI (36t)

Aika:

7.5.–16.6.
ti 17.30–20.45, la 10–15.45, su 10–15
Paikka: eravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: taiteilija Juha Valkeapää
Hinta:
85€
Kurssille voivat osallistua Aikuisten taiteen perusopetuksen 3. vuoden opintoja suorittavat opiskelijat.
Kurssilla tutustutaan tila-, ympäristö- ja performanssitaiteeseen osana omaa yhteisöä. Opiskelijat
suunnittelevat ja toteuttavat, yksin tai ryhmässä, esityksellisen teoksen Keravalla Keravan päiväksi 16.6.
Yleisö pääsee seuraamaan esitystä klo 10–14.
110311

AIKUISTEN TAITEEN
PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI (8t)

Aika:

16.4.–23.4.
ti 17.30–20.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Kurssille voivat osallistua Aikuisten taiteen perusopetuksen 3. vuoden opintoja suorittavat opiskelijat.
Arvioinnissa käydään läpi kuluneen vuoden työskentelyä, kokemuksia ja oppimista yhdessä keskustellen.
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110313

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN
PÄÄTTÖTYÖN OHJAUS (4t)

Aika:

19.3.
ti 17.30–20.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.63
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Kurssille voivat osallistua Aikuisten taiteen perusopetuksen 3. vuoden opintoja suorittavat opiskelijat.
Tapaamisessa esitellään portfoliotyöskentelyä ja
keskustellaan päättötyön yhteisestä teemasta.
110317

AKVARELLIMAALAUKSEN
PÄIVÄKURSSI (12x3t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 15–17.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Hinta:
58€
Kurssin tavoite on oman persoonallisen kuvailmaisun tukeminen ja kehittäminen. Kurssilla maalataan
akvarelleja sekä annetuista että omista aiheista.
Harjoituksia syvennetään sekatekniikoilla. Kurssi sopii
maalausta aikaisemmin harrastaneille.
110319

AKVARELLIMAALAUS (12x3t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 17.30–19.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Hinta:
58€
Kurssilla tutustutaan akvarellimaalauksen materiaaleihin, välineisiin sekä harjoitellaan akvarellimaalauksen perustekniikoita harjoitustöiden avulla.
Tutustutaan värien käytön perusteisiin. Harjoitellaan
kuvan sommittelua sekä muodon, valon ja varjon
kuvaamista.
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110321

110329

Aika:

16.1.–10.4.
ke 14.30–16.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Hinta:
58€
Tavoitteena on oman persoonallisen kuvailmaisun
tukeminen ja kehittäminen. Työskentelyssä painotetaan väriin, muotoon, sommitteluun ja tilavaikutelmaan liittyviä kysymyksiä. Maalataan omia ja
annettuja aiheita. Aloittelijat pääsevät tutustumaan
välineisiin, materiaaleihin ja tekniikkoihin, jatkajat
syventävät kuvailmaisuaan.

Aika:

110323

Aika:

MAALAUKSEN PÄIVÄKURSSI (12x3t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17.30–19.45
Hinta:
58€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110321.

MYYTIT JA TARUT (2x4t)

Aika:

Uusi!

9.2.–10.2.
la & su 10–13.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: taideopettaja Tiina Kolehmainen
Hinta:
15€
Kurssilla avataan myyttien historiaa taidekuvien kautta. Luentosisältöä sovelletaan aiheeseen liittyvillä
harjoituksilla piirtäen ja maalaten. Kurssi sopii niin
vasta-alkajille kuin myös enemmän kuvan tekemiseen perehtyneille. Omat materiaalit ja välineet
mukaan.
110327

PIIRUSTUS (10x3t)

Aika:

31.1.–11.4.
to 17.30–19.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, kuvataiteilija Laura Ukkonen
Hinta:
48€
Kurssin tavoitteena on harjoittaa havaintokykyä
ja piirustustaitoa sekä tutustua kuvan tekemiseen
prosessina. Kurssilla kokeillaan erilaisia piirustusvälineitä ja -tekniikoita vaihteleviin aiheisiin (hiili, tussi,
väriliidut). Kurssi on tarkoitettu sekä aloittelijoille että
aikaisemmin kuvataiteita harrastaneille.
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24.1.
to 14–17.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Hinta:
12€
Tutustutaan ekspressionismin tyylisuuntaan ja toteutetaan tyylisuunnan mukainen maalaus. Käytetään
akryylivärejä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin
maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet kuuluvat kurssin hintaan.
110331

AVOIN ATELJEE 6 (4t)

MAALAUKSEN ILTAKURSSI (12x3t)

110325

110339

AVOIN ATELJEE 5 (4t)

21.3.
to 14–17.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Hinta:
12€
Tutustutaan informalismin tyylisuuntaan ja toteutetaan tyylisuunnan mukainen maalaus. Käytetään
akryylivärejä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin
maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet kuuluvat kurssin hintaan.
110335

MAISEMA PIIRTÄEN
JA MAALATEN (4x3t)

Aika:

Uusi!

13.5.–16.5.
ma-to 17.30–19.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: TaM, taideopettaja Teija Leppänen
Hinta:
17€
Ulkoilmatyöskentelyä kaupungilla vaihtelevissa
maisemissa. Liikutaan eri kohteisiin ryhmässä ja
piirretään ja maalataan luonnoksia. Mukaan helposti
mukana kuljetettavat työskentelymateriaalit ja -välineet. Viimeisenä iltana on arviointi.

PERINTEINEN KIINALAINEN
MAALAUSTAIDE JA KALLIGRAFIA (12x3t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 18–20.15
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: taiteilija Liuhuo Wang
Hinta:
58€
Kurssilla tutustutaan kiinalaiseen taidehistoriaan
ja kuvan tekemiseen liittyvään filosofiaan sekä
maalauksen ja kalligrafian erilaisiin tekniikoihin,
joista opiskelija voi valita töidensä toteuttamistavan.
Opettajalta voi hankkia materiaalia. Sekä aloittelijat
että jatkajat ovat tervetulleita.
110341

TAIDEGRAFIIKKAA
VIIVALLA (4x4t)

Uusi!

Aika:

23.1.–13.2.
ke 17.30–20.45
Paikka: Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
Opettaja: taidegraafikko Mari Hallapuro
Hinta:
49€
Kurssilla perehdytään taidegrafiikan erilaisiin viivatekniikoihin. Käytettävät tekniikat ovat kuivaneula,
viivasyövytys ja pehmeäpohja. Opitaan tuntemaan
taidegrafiikalle ominaiset työskentelyprosessit aina
laatan työstämisestä prässillä painamiseen. Kurssi
sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin grafiikkaa tehneille. Sopii erityisesti piirtämisestä kiinnostuneille.
Kurssihintaan sisältyy 25 euron materiaalimaksu, jolla hankitaan yhteisesti käytettävät materiaalit, kuten
painovärit, pohjustusaineet, liuottimet ja tarlataani.
110343

ETSAUSVIIKONLOPPU (2x6t)

Aika:

110345

VÄRIGRAFIIKKAA
KOLMENA LAUANTAINA (3x7t)
Aika:

19.1.–2.2.
la 10–15.45
Paikka: Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
Opettaja: TaM, taidegraafikko Hanna Holma
Hinta:
58€
Väriä ja iloa talveen monotypia ja chine collé -tekniikoilla! Kurssi sopii sekä ensikosketukseksi taidegrafiikkaan että pidempään tehneille. Tavoitteena on
tekemisen ilon löytäminen kuvallisen työskentelyn
kautta sekä oman persoonallisen kuvailmaisun tukeminen ja kehittäminen. Hyvä ja kiinnostava lisäkurssi
myös maalareille. Kurssihintaan sisältyy 25 euron
materiaalimaksu, johon sisältyvät värit ja ohenteet.
110347

KEVÄISTÄ VÄRIGRAFIIKKAA
KOLMENA LAUANTAINA (3x7t)
Aika:

16.3.–30.3.
la 10–15.45
Paikka: Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
Opettaja: TaM, taidegraafikko Hanna Holma
Hinta:
58€
Värien iloa ja materiaalien rikkautta, hienoja pintoja
ja kolmiulotteisia vaikutelmia! Kurssilla opitaan
rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä kaksi kiinnostavaa ja värikästä tapaa tehdä kuvia: Carborundum
ja collagrafia. Kurssi sopii sekä ensikosketukseksi
taidegrafiikkaan että pidempään tehneille. Hyvä
ja kiinnostava lisäkurssi myös maalareille. Kurssin
hintaan sisältyy 25 euron materiaalimaksu, johon
sisältyvät värit ja ohenteet.

Uusi!

9.3.–10.3.
la & su 10–15
Paikka: Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
Opettaja: taidegraafikko Mari Hallapuro
Hinta:
38€
Kurssilla perehdytään kahteen taidegrafiikan etsausmenetelmään: viivasyövytykseen ja pehmeäpohjaan.
Opitaan tuntemaan taidegrafiikalle ominaiset työskentelyprosessit aina laatan työstämisestä prässillä
painamiseen. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että
aiemmin grafiikkaa tehneille. Kurssihintaan sisältyy
18 euron materiaalimaksu, jolla hankitaan yhteisesti
käytettävät materiaalit, kuten painovärit, pohjustusaineet, liuottimet ja tarlataani.
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Valokuvaus
110361

VALOKUVAUKSEN PERUSTEET (12x2t)
Aika:

15.1.–9.4.
ti 17.30–19
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.53
Opettaja: valo- ja videokuvaaja Antti Kallio
Hinta:
39€
Kurssilla käsitellään manuaalikuvausta, sommittelua
ja muita valokuvaajan perustaitoja. Käydään läpi
kuvauksen perustoimintoja, kuvan suunnittelua ja
käsittelyä kuvausvaiheessa. Kurssi sopii niin aloittelijalle kuin jonkin verran valokuvausta harrastaneelle.
Kurssi ei edellytä omaa kameraa.

Muu taide
110369

110365

LUOVA VALOKUVAUS
JATKOKURSSI (7x3t+6t)

DIGIKUVASENIORIT (7x2t)

Aika:

Aika:

31.1.–4.5.
to 18–20.15, la 9–14
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.45
Opettaja: luontovalokuvaaja Jorma Peiponen
Hinta:
47€
Pitkään valokuvausta harrastaneille valokuvaajille,
jotka haluavat kehittää työskentelyään, ilmaisutaitoaan ja henkilökohtaista tyyliään. Pääpaino on
omien kuvien arvioinnissa. Kurssiin sisältyy yhden
päivän työpaja 4.5. Kokoontumispäivät ovat 31.1.,
14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. ja 25.4.

110363

VALOKUVAUKSEN JATKOKURSSI (12x2t)
Aika:

15.1.–9.4.
ti 19.15–20.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.53
valo- ja videokuvaaja Antti Kallio
Hinta:
39€
Kurssilla harjoitellaan tekemään
kiinnostavia kuvia. Käsiteltäviä
teemoja ovat mm. valo ja
valaisu, manuaalikuvaus,
sommittelu ja kuva-analyysi.
Asiat käydään läpi sekä
teorian, kuvaesimerkkien
että käytännön harjoitusten kautta. Kurssi on jatkoa
Valokuvauksen perusteet
-kurssille.
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110367

MENETELMIÄ
DIGIKUVAAJALLE (8t)

Uusi!

27.1.
su 9–15.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: luontovalokuvaaja Jorma Peiponen
Hinta:
18€
Kurssilla esitellään kuvaesimerkkejä siitä, miten eri
kuvausmenetelmiä käyttäen kuvaaja voi vaikuttaa
ottamaansa valokuvaan. Tavoitteena on, että osanottajat oppivat käyttämään kuvausvälinettään luovasti.
Kurssi on tarkoitettu valokuvauksen perusteet osaaville kuvaajille, jota haluavat kehittyä valokuvaajina.
Ota mukaan kurssille eväät sekä muistiinpanovälineet. Päivään sisältyy 45 min lounastauko.

Uusi!

24.1.–14.3.
to 16–17.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio
lk 2.53
Opettaja: uusmediakouluttaja Jore Puusa
Hinta:
23€
Kurssilla opit ottamaan digikuvia. Opit
digivalokuvauksen perusteet ja yleistä asiaa
valokuvauksesta. Kuvaa opitaan käsittelemään ilmaisessa Gimp-ohjelmassa. Lopuksi
opit, miten kuva lähetetään eteenpäin
vaikkapa lapsenlapsillesi. Kurssi on tarkoitettu heille, joilla on digikamera, tietokone
ja internetyhteys, mutta puuttuu tieto ja
uskallus käyttää mahdollisuuksia. Tällä
kurssilla jokainen löytää itsestään uuden
ajan valokuvaajan!

Aika:

110371

VALOKUVAUSTA JA
RAAKAKUVAN
JÄLKIKÄSITTELYÄ

(4x3t, 4t verkko-opetusta)
Aika:
1.3.–31.3.
pe 17.30–19.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio
lk 3.06
Opettaja: valo- ja videokuvaaja
Antti Kallio
Hinta:
27€
Kurssilla on tavoitteena saada peruskäsitys
ja -taidot omalla kameralla kurssin aikana
kuvatun raakakuvan jälkikäsittelystä niin,
että siitä saadaan kehitettyä oikein valotettu ja hyvää peruslaatua edustava jpg-kuva.
Lähiopetuspäivät ovat 1.3., 8.3.,15.3. ja
22.3. pe klo 17.30-19.45. Verkko-opetus (4
tuntia) tapahtuu lähiopetuspäivien välillä ja
viimeisen kokoontumisen jälkeen 31.3. asti
yhdessä sovitun aikataulun ja käytänteiden
mukaan.

110807

KERAMIIKKA I (12x3t15min)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 18–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio
keramiikka lk 0.50
Opettaja: keraamikko Marja Myllymäki
Hinta:
89€
Kurssilla työstetään savea eri käsinrakennustekniikoilla ja kokeillaan erilaisia savia ja lasitteita. Myös
dreijauksen harjoittelu on mahdollista. Tehtävät
ovat yksilöllisiä ja tavoitteena on löytää opiskelijan
omimpia ilmaisutapoja saven työstämisessä. Kurssi
sopii sekä vasta-alkajille että keramiikkaa aiemmin
tehneille. Kurssin hintaan sisältyy materiaalimaksu
25 euroa.
110809

KERAMIIKKA II (12x3t15min)
Aika:

17.1.–11.4.
to 18–20.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio
keramiikka lk 0.50
Opettaja: keraamikko Marja Myllymäki
Hinta:
89€
Kurssilla työstetään savea eri käsinrakennustekniikoilla ja kokeillaan erilaisia savia ja lasitteita. Myös
dreijauksen harjoittelu on mahdollista. Tehtävät
ovat yksilöllisiä ja tavoitteena on löytää opiskelijan
omimpia ilmaisutapoja saven työstämisessä. Kurssi
sopii sekä vasta-alkajille että keramiikkaa aiemmin
tehneille. Kurssin hintaan sisältyy materiaalimaksu
25 euroa.
110813

POSLIINIMAALAUS PÄIVÄKURSSI (9x4t)
Aika:

21.1.–25.3.
ma 9.30–12.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.06
Opettaja: posliinimaalari Marjo Peltokoski
Hinta:
58€
Posliininmaalauskurssi vasta-alkajille ja aiemmin
maalanneille. Kurssilla opitaan maalaamaan erilaisin
tekniikoin perinteisestä moderniin tyyliin. Opettajalta
voi ostaa kurssitarvikkeita. Työvälineitä kurssilaisten
käytössä tuntien aikana.
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Keravan Opiston
kudonta-asema

Kudontakurssit

Kauppakaari 11, Kerava
Kudonnanohjaaja Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
puh. 040-318 4418
s-posti: etunimi.sukunimi@kerava.fi
Kudonnanohjaaja paikalla:
ma-ke 8.45–13.30 ja to 14.15–19

Aika:
ma–ke 10.45–13, to 16.45–19
Paikka: Keravan Opiston kudonta-asema
Opettaja: kudonnanohjaaja
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Hinta:
erillislaskutus toteutuneiden
kurssipäivien ja käytettyjen
materiaalien mukaan.
Kuhunkin työhön voit varata ajan ohjaajalta 0403184418. Kurssilla on kangaspuut kudontavalmiina. Opetusta annetaan mallien suunnitteluun ja
kudontatekniikkaan. Halutessasi saat opetusta myös
loimen rakentamiseen kangaspuihin ja tuftausryijyn
valmistamiseen.

Onko mielessäsi juuri omanlaisesi matto, kaipaako
keittiö uusia sisustustekstiilejä tai tahtoisitko kutoa
oman takkikankaan? Kudonnan kursseilla opit
kankaankudonnan perustaitoja ja voit syventää
oppimaasi kokeilemalla uusia tekniikoita ja materiaaleja. Ne on tarkoitettu niin harrastusta aloittaville
kuin jo kudontaa osaaville. Kudonta-asemalla löytyy
monipuolisesti loimia kudontavalmiina erilaisiin töihin, mm. mattoihin, sisustustekstiileihin, huiveihin,
pyyhkeisiin, ym. ja uusia loimia rakennetaan toiveiden mukaan. Nopeimmat työt valmistuvat yhdessä
illassa, vaihtoehtoja löytyy helpoista haastaviin. Ohjausta saat niin mallien suunnitteluun kuin kudontatekniikkaan. Voit myös opiskella loimen rakentamista
kangaspuihin. Kudonta-asemalla voit valmistaa myös
tuftausryijyjä.

Kädentaidot
Opisto tarjoaa monipuolisesti eri mittaisia kursseja
kädentaitojen harrastajille päiväisin, iltaisin ja viikonloppuisin.
Kudonta-aseman kätevä sijainti käsityötilojen vieressä
laajentaa entisestään käsityötarjontaa ja esittelee kudonnan
eri mahdollisuuksia teemailloin kevätlukukaudella.
Kiertotalouskeskuksessa Keravan kartanolla on mahdollisuus
järjestää uudenlaisia kursseja liittyen esim. pyöränhuoltoon ja
ikkunankunnostukseen.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa to 13.12. klo 8.00
VERKOSSA:
opistopalvelut.fi/kerava
PUHELIMITSE: Puh. 09-2949 2352
KASVOKKAIN:
Kultasepänkatu 7:
Asiointipiste tai Opiston toimisto
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät s.32
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Ilmoittautuminen
kädentaitojen
kursseille alkaa
13.12. klo 8.00

Kurssille voit ilmoittautua päivämaksuperiaatteella
5€ päivä. Kurssilla erillislaskutus toteutuneiden
kurssipäivien ja käytettyjen materiaalien mukaan.
Kudonta-ajan voit varata ohjaajalta. Kudonta-asemalla voi työskennellä myös ohjausajan ulkopuolella
sopimuksen mukaan. Myytävänä on myös monia
kudonnassa tarvittavia materiaaleja.

KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSIT

110761

KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

10.1.–31.1.
110763

KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

4.2.–28.2.
110765

KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

4.3.–28.3.
110767

KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

1.4.–30.4.
110769

KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

Sisällys

2.5.–29.5.

Keravan Opiston
kudonta-asema............................. 75
Käsityötapahtumat ja -luennot...... 76
Ompelu......................................... 77
Lankatyöt....................................... 81
Erikoistekniikat.............................. 82
Puu- ja metallityöt......................... 84
Kotitalous...................................... 86
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110771

KUDONTAKURSSI KOULULAISILLE (3x5t)

Aika:

3.6.–5.6.
ma–ke 11–15
Paikka: Keravan Opiston kudonta-asema
Opettaja: Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Hinta:
30€
Kurssilla suunnitellaan ja kudotaan oman mieltymysten mukaan mattoa, kaitaliinaa tai seinätekstiiliä.
Materiaalimaksu 10-30 € maksetaan ohjaajalle. Koululaisille tarkoitettu. Tiedustelut puh. 040-3184418.

Käsityötapahtumat ja
-luennot
110201

KÄDENTAITOJEN AVOIMET OVET
-JA TYÖNÄYTÖKSIÄ (3t)

Aika:
110773

KUDONTAKURSSI KOULULAISILLE (3x5t)
Aika:
17.6.–19.6., ma–ke 11–15
Hinta:
30€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110771.

9.1.
ke 17.30–19.45
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettajat: Aune Soppela,
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Avoimet ovet esittelevät kevään tulevia kursseja
vitriininäyttelyllä ja tuntiopettajien työnäytöksin.
Samalla voit tutustua myös kudonta-asemaamme.

KUDONTA-ASEMAN TEEMAILLAT

Kudonta-aseman teemailloissa saat vinkkejä kudontaan, voit kokeilla erilaisia työvälineitä ja tekniikoita
tai tutustua uusiin materiaaleihin. Torstaisin klo
15–19 välisenä aikana, non-stop -teemailta, vapaa
pääsy. Tervetuloa!
to 17.1.

OMA MATTO

110789

to 14.2.

KOKEILEVAA KUDONTAA

110203

TILKKUTERVEISET SUZDALISTA (2t)

Aika:

7.3.
to 18–19.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: käsityöläinen Hannele Kinnunen
Hinta:
5€
Tule kuuntelemaan matkakertomus ja ihastu. Kuvin
ja sanoin, uskomaton matka Venäjän sydämeen tilkkufestivaaleille. Teemana juhlat, kuinka se ilmaistiin
tilkuin? Runsas kuvasato.

110791

to 14.3.

MINITEKSTIILEJÄ KEHYKSILLÄ
JA TUFTATEN

110795

to 11.4.

LOIMIMAALAUSTA JA
KUDOTTUA SHIBORIA

110797
to 9.5.

LAUKKUJA JA KASSEJA
KÄSINKUDOTUISTA KANKAISTA

110799
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110205

110207

110209

Aika:

Aika:

PUKEUTUMISNEUVONTAA (6t)

2.3.
la 10–15
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: pukeutumisneuvoja Marjo-Riitta Harjula
Hinta:
20€
Miten on mahdollista, ettei ole mitään päälle pantavaa, vaikka vaatekaappi on täynnä kivoja vaatteita?
Opi hyödyntämään vartalosi hyviä puolia, tunnista
ja kehitä pukeutumistyyliäsi. Pue päällesi tummat,
ihonmyötäiset vaatteet ja ota mukaan olemassa oleva vaate tai asukokonaisuus, jota voidaan tarkastella
sopivuuden, mittasuhteiden ja värien suhteen.

13.4.–16.4.
la & su 10–16, ma 13–19, ti 12–16
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettajat: Aune Soppela ja
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Näytteillä talven aikana tehtyjä töitä ja työnäytöksiä.

Ompelu
110211

110215

Aika:

Aika:

OMPELUPÄIVÄ HELMIKUUSSA (8t)

8.2.
pe 14–20
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KtyO, KM Aune Soppela
Hinta:
12€
Ompelupäivään voit tulla korjaamaan vaatteita,
ompelemaan verhot tai jatkamaan kesken jääneitä
ompelutöitäsi. Käytössäsi luokan koneet ja saumurit.
Ilmoittautuminen etukäteen varmistaa mahtumisen
ryhmään.

OMPELUPÄIVÄ HUHTIKUUSSA (8t)

5.4.
pe 14–20
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KtyO, KM Aune Soppela
Hinta:
12€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110211.
110217

OMPELUPÄIVÄ TOUKOKUUSSA (8t)

Aika:

KÄSITYÖ- JA KULTTUURIMATKA SISILIAAN

Aika:
19.10.–26.10.
Opettaja: KtyO, KM Aune Soppela
Hinta:
ennakkomaksu 200€
Lähde mukaan tutustumaan Sisilian kulttuuriin ja
käsitöihin syntyperäisen, suomea puhuvan sisilialaisen Carmelo Carnabucin opastamana. Tarkka
matka-ajankohta ja hinta tarkentuu myöhemmin,
ennakkomaksu 200 € ja arvioitu kokonaishinta
noin 1100€.

KÄDENTAITOJEN KEVÄTNÄYTTELY

110213

OMPELUPÄIVÄ MAALISKUUSSA (8t)

Aika:

15.3.
pe 14–20
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: artenomi AMK Marjo-Riitta Harjula
Hinta:
12€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110211.

9.5.
to 14–20
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KtyO, KM Aune Soppela
Hinta:
12€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110211.
110219

AUTA OMMELLEN JA NEULOEN (11x3t)

Aika:

16.1.–3.4.
ke 18–20.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettajat: Vilma Virtanen ja Sisko Sälpäkivi
Hinta:
10€
Teemme yhdessä talkoilla opistolle lahjoitetuista
langoista ja kankaista: neulomme tai virkkaamme
lämmintä hartioille tai jalkoihin ja ompelemme mm.
ruokailukauluksia ja huiveja lahjoitettavaksi tarvitseville. Pieni hinta kattaa kahvit ja monisteet.
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110221

110403

Aika:

Aika:

SUJUVASTI SAUMURILLA (6+3t)

9.2.–14.2.
la 10–15, to 18–20.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: artenomi AMK Marjo-Riitta Harjula
Hinta:
20€
Harjoitellaan saumurin monipuolista käyttöä, esim.
langoitus, tikkityypit, säädöt, differentiaalisyötön
käyttö, huoltotoimenpiteet jne. Teemme muutamia
pieniä harjoitustöitä testailemalla saumurin toimintoja. Mikäli mahdollista ota mukaan oma saumuri +
langat. Opiston saumurit käytettävissä. Kokoontumiset la 9.2. ja to 14.2.
110223

KESTOKASSITYÖPAJA (4t)

Aika:

21.3.
to 17.30–20.30
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: Mari Granström
Hinta:
0€
Muovipussiton Kerava hankkeen työpajassa voit ommella itsellesi kierrätyskankaista ja mainosbanderolleista ostoskassin tai narurepun ilmaiseksi, myös hedelmäpusseja valoverhoista. Illassa Mari Granström
esittelee Muovipussiton Kerava -hankettaan.

15.5.
ke 17.30–20.30
Hinta:
0€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110223.

Uusi!

16.3.–17.3.
la 10–14, su 10–14
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: kuvataiteilija Anu Pensola
Hinta:
35€
Kurssilla tuunataan tavallisesta vaatteesta käytettävää taidetta. Muokataan ja koristellaan farkut, paita,
mekko, hattu tai vaikka kengät erilaisia tekniikoita
käyttäen: kirjotaan, maalataan, paikataan, ommellaan, leikataan ja värjätään. Materiaalimaksu yleiset
tarvikkeet (10 €/hlö) sisältyy hintaan.
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Aika:

Aika:

110405

110413

VAATTEIDEN PIENENNYS (5t)

Aika:

Uusi!

Uusi!

10.4.
ke 17.15–21
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: ompelijamestari Paula Malleus
Hinta:
20€
Miten ihmeessä vaatetta kannattaa pienentää? Tule
mukaan ja opi kaikki perusteet sekä ammattilaisniksit, miten kannattaa toimia ja miten ei.

Aika:

Aika:

TEE ITSE TAIDEVAATE (5+5t)

12.3.
ti 17.15–21
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: ompelijamestari Paula Malleus
Hinta:
20€
Taas on kertynyt iso pino melkein käyttökelpoisia ja
kivoja neuleita sekä kudonnaisia, jotka kuitenkin jäävät käyttämättä. Lempparibändipaita on ehkä tullut
tiensä päähän, mutta ainoastaan tässä muodossaan.
Tule Kiertotalouskeskuksen torstaipajalle luomaan
vanhoista neuleista ja t-paidoista uusia ihania paitoja. Pajalla saa käyttää luovaa hulluutta ja luoda oman
näköisensä luomuksen.

VAATTEIDEN SUURENNUS (5t)

KESTOKASSITYÖPAJA (4t)

Aika:

110417

110407

110225

110401

110411

PALOISTA PAIDAKSI (5t)

Uusi!

8.5.
ke 17.15–21
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: ompelijamestari Paula Malleus
Hinta:
20€
Mikä ihme saa vaatteen kutistumaan niin, ettei se
mene päälle? Kaikki on korjattavissa, eikä lempivaate ole menneen talven lumia, vaikka se ei mahtuisi
päälle juuri nyt. Annetaan lemppareille jatkoaikaa
laajentamalla vaatetta järkevällä tavalla.
110409

RETKEILY- JA
VAELLUSVARUSTEITA (4x4t)

Uusi!

KANSALLISPUKUJA JA FERESEJÄ (11x4t)

14.1.–1.4.
ma 13–16
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: erikoisneuvoja Marjo Vainio
Hinta:
59€
Kurssilla valmistetaan itselle tai toiselle kansallispukua, pukua voi myös täydentää puuttuvilta osin esim.
päähineellä, joihinkin pukuihin voi valmistaa myös
vaihtoehtoisia osia tai päällysvaatteen. Kurssilla voi
myös kunnostaa vanhaa pukua. Lisäksi kurssilla voi
valmistaa karjalaisen feresin tai feresin kanssa käytettävän päällysvaatteen, suhain. Kurssi järjestetään
yhteistyössä Taito Uusimaa ry:n kanssa.

VAATTEITA KOKO PERHEELLE (12x3t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 18–20.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: artenomi AMK, Marjo-Riitta Harjula
Hinta:
57€
Tervetuloa kurssille uusien tai vanhojen vaateprojektien kanssa! Kurssilla on mahdollista saada omien
mittojen mukaiset kaavat tai valmistaa vaikkapa
vauvan- ja lastenvaatteita. Kurssi sopii aloitteleville
tai jo pidempään ompelua harrastaneille. Käytössäsi
on kaavapaperit, saumurilangat ja mallilehtiä. Ota
mukaan omat ompelutarvikkeet.
110415

OMPELUA TIISTAIPÄIVISIN (12x3t)

Aika:

15.1.–9.4.
ti 10–12.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KtyO, KM Aune Soppela
Hinta:
57€
Kurssilla saat omien mittojen mukaiset kaavat, joilla
voit tehdä vaatteita sisä- ja ulkokäyttöön. Kurssilla
voit myös korjata, uudistaa ja muodistaa vanhoja
vaatteita. Kurssilla käytössäsi kaavapaperit, saumurilangat ja mallilehtiä, ota mukaan muut ompeluvälineet.

OMPELU-, NAHKA- JA TURKISTÖITÄ (12x3t)

16.1.–10.4.
ke 10–12.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KtyO, KM Aune Soppela
Hinta:
57€
Kurssilla voit tehdä ompelutöitä kankaasta, joita
varten saat omien mittojen mukaan tehdyt kaavat
opettajalta. Kurssilla voit myös korjata, uudistaa ja
muodistaa vanhoja vaatteita. Voit myös valmistaa
joko uudesta tai vanhasta nahkasta laukkuja, reppuja, vaatteita yms. Voit tutustua myös turkistöihin
valmistamalla esim. liivejä tai tossuja sekä muodistaa
vanhaa turkkiasi tai tehdä käytöstä jääneestä turkista
torkkupeiton.
110419

OMPELU-, NAHKA- JA TURKISTÖITÄ (12x3t)

Aika:

17.1.–11.4.
to 14–16.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KtyO, KM Aune Soppela
Hinta:
57€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110417.
110423

KIERRÄTYSKURSSI KAIKKI KÄYTTÖÖN (7x3t)

Aika:

17.1.–4.4.
to 18–20.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KM, KtyO Kirsi Kostamo
Hinta:
38€
Ompelukurssilla kannustetaan kaappien kätköjen
kaivamiseen: sopimattomat vaatteet ja sisustustekstiilit, unohtuneet kangas- ja lankahankinnat etsitään
esiin ja otetaan käyttöön sopivassa muodossa.
Korjataan, kunnostetaan, kirjotaan tai keksitään
kokonaan uusi käyttötapa ja tehdään kesken jääneet
käsityöt valmiiksi. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että
ompelukonkareille. Kokoontumiset 17.1., 31.1., 7.2.,
28.2., 14.3., 28.3. ja 4.4.

Aika:

6.3.–27.3.
ke 17.30–20.30
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: Sonja Saloriutta
Hinta:
35€
Kurssilla opit valmistamaan ompelemalla juuri
omaan käyttöön sopivia retkeilyvarusteita kuten
saderukkasia, kaulureita, kuivasäkkejä ja säärystimiä.
Materiaalina käytämme uusia ja kierrätettyjä materiaaleja kuten sadetakkeja, villapaitoja, nahkatakkeja.
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110425

110431

Aika:

23.2.–24.2.
la 10–15, su 10–15
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KM, KtyO Kirsi Kostamo
Hinta:
30€
Sakset kateissa, missä on mittanauha, entä sopivat
puikot! Helpotusta elämään tuovat ainakin sopivat
säilyttimet. Kurssilla voit ommella mm saksikotelon,
neulakirjan, projektipusseja ja koteloita virkkuukoukuille, pyörö-ja sukkapuikoille.

Aika:

110427

110433

SÄILYTTIMIÄ KÄSITYÖVÄLINEILLE (2x6t)

TILKKUTYÖT PÄIVÄKURSSI (12x3t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 13.30–16
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: Vilma Virtanen
Hinta:
57€
Kurssilla tutustut tilkkutöiden perustekniikoihin,
työvälineisiin ja materiaaleihin. Tavoitteenamme on
valmistaa käytännöllisiä kodintekstiilejä joko helpolla
ja nopealla tekniikalla tai kokeilemalla jotain uutta ja
haastavampaa työtapaa. Uusille kurssilaisille tulee
tutuksi tilkkutöissä käytettävät työvälineet, materiaalit ja tekniikat. Ota mukaan omat työ- ja ompeluvälineet sekä puuvillakankaita.
110429

IDEARIKAS TILKKUVIIKONLOPPU (4+9+9t)

Aika:

18.1.–20.1.
pe 18–21, la 9–17, su 9–17
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: Sanna Eva Paranko
Hinta:
65€
Kurssilla tehdään silitysraudan kuljetuskassi, joka
avautuu silitysalustaksi ja ympyrärasia, joka avautuu
vetoketjulla. Ohjelmassa myös joutsenblokki ja kaurisblokki ja muutama muu peittoihin tms. soveltuva
uusi blokkimalli. Kurssilaisille lähetetään tarvikekirje
ennen kurssin alkua.
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TILKKUTERVEISET SUZDALISTA (4+9+6t)

8.3.–10.3.
pe 17.30–20.30, la 10–17, su 10–15
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: käsityöläinen Hannele Kinnunen
Hinta:
49€
Kurssilla opettelemme Jakutskien tilkkutekniikan,
jolla voit valmistaa esim. pienen laukun. Tutustumme korealaiseen pojakiin ja perinteisiin venäläisiin
tekniikkoihin. Lisäideoita saat mm. Matkakertomus
luennolta to 7.3. (kurssinumero 110203).

MUOVIKASSIT JA
KARKKIPAPERIT HYÖDYKSI (2x6t)

Aika:

23.3.–24.3.
la 10–15, su 10–15
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KM, KtyO Kirsi Kostamo
Hinta:
30€
Kierrätetään muovikasseja ja -pusseja laminoimalla
niitä silittäen materiaaliksi, josta valmistetaan laukkuja, ja koruja. Myös karkkipapereista, serveteistä, kartoista ja lehdistä voi tehdä käyttö- ja koriste-esineitä.
Ota mukaan reilusti kierrätysmateriaalia, kontaktimuovia, kuplamuovia, laukunhihnaa, vetoketjuja,
ompeluvälineitä, silitysrauta ja esim. pyyhe silitysalustaksi. Materiaaleja myös opettajalta ja opiston
kierrätysvarastoista.
110435

PIKKULAUKKUJA ILMAN OMPELUA (4+2x8t)

Aika:

21.3.–7.4.
to 18–21, la & su 10–16.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: artenomi AMK Aini Julkunen
Hinta:
40€
Valmistetaan pahvista laukkuaihio, joka päällystetään
kankaalla tai ohuella nahalla. Laukun voi valmistaa
kokonaan ilman ompelua, jos ei halua sisätaskuja.
Laukku on valitun materiaalin mukaan juhla/ arkilaukku ja toimii myös suojakotelona esim. silmälaseille tai puhelimelle. Kiinnittimenä kukkaronkehys
tai laukun lukko. Infoiltana to 21.3. ja työskentely
viikonloppuna 6.-7.4.

Lankatyöt
110437

110443

Aika:

Aika:

NYPLÄYS- JA KÄPYPITSIKURSSI (12x3t)

17.1.–11.4.
to 11–13.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: Pirkko Särkimäki
Hinta:
57€
Kurssilla opiskellaan sekä nypläys- että käpypitsitekniikoita. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin
opiskelleille. Perusasioiden lisäksi opit erilaisia
jatkuvalankaisia- ja palapitsitekniikoita, syventävässä
opetuksessa kolmiulotteisia muotoja ja kansallispukujen pitsejä. Harjoitellaan myös helminypläystä ja
trendipitsitekniikoita. Käpypitsissä opiskellaan kävyn,
neulan ja koukun avulla tehtävää frivoliteetä.
110439

DOMINONEULE (3x3t)

Aika:

22.1.–5.2.
ti 18–20.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: neulesuunnittelija Sisko Sälpäkivi
Hinta:
22€
Dominoneulos muodostuu ainaoikeinneuleella
neulotuista paloista. Dominoneuleella voi tehdä suuriakin töitä, vaikka kerralla neulotaan vain yhtä palaa.
Palat neulotaan kulmasta kulmaan ja palan keskellä
tehdään kavennuksia. Palat yhdistetään toisiinsa jo
neuloessa, joten turhia saumoja ei tule. Samassa
työssä voi olla eri kokoisia paloja mukana.
110441

RUG HOOKING ELI HELMIVIRKKAUS (4x3t)

12.3.–2.4.
ti 18–20.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: neulesuunnittelija Sisko Sälpäkivi
Hinta:
25€
Kurssilla opitaan helppo tapa tehdä kauniita seinävaatteita tai pieniä mattoja. Tarvitset vain virkkuukoukun, tiivistä pellavakangasta/ristipistopohjaa,
ompelukehyksen ja paksua lankaa tai kudetta. Kude
voi olla valmista poppanakudetta tai voit leikata suikaletta esim. vanhoista lakanoista tai muista käytöstä
poistetuista vaatteista tai kankaista.
110445

PIRTA- JA LAUTANAUHAKURSSI (4x4t)

Aika:

29.1.–26.2.
ti 17.30–20.30
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: kudonnanohjaaja Marja Ollila
Hinta:
30€
Molemmat nauhatekniikat ovat vanhoja
kansanomaisia nauhatekniikoita. Kurssilla opit
nauhojen suunnittelun, loimen luomisen ja nauhan
kutomisen. Voit tehdä vain toista tekniikkaa tai
molempia. Aloitamme pirtanauhasta, jos se on
tuttu, voit tehdä poimittua
nauhaa. Ota mukaan eri värisiä
villa- ja puuvillalankoja sekä
nauhalaudat/nauhapirta
jos sinulla on.

PIKSELIVIRKKAUS (3x3t)

Aika:

12.2.–5.3.
ti 18–20.30
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: neulesuunnittelija Sisko Sälpäkivi
Hinta:
22€
Pikselivirkkaus eli kulmasta kulmaan virkkaus C2C
(corner to corner) tehdään virkkaamalla työ ulkoreunasta aloittaen kulmasta kulmaan. Tähän tekniikkaan
jää helposti koukkuun ja työ etenee nopeasti.
Kun tekniikka on hallussa, voi pikselivirkkauksella tehdä monimutkaisiakin kuvioita, joihin inspiraatiota voi etsiä esimerkiksi ristipisto malleista. Myös
erilaisista raita- ja liukuvärjätyistä
langoista saa upeita töitä.
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110455

Erikoistekniikat
110447

HOPEAKETJUT (2x8t)

Aika:

3.2.–10.2.
su 10–16.30
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: Tuija Vänttinen-Putto
Hinta:
34€
Kurssilla opit valmistamaan erilaisia ketjuja hopeasta.
Opetellaan tekemään lenkkiketjuja, joissa ei tarvita
juottamista. Jokaisella kurssilaisella käytettävissä
oma työskentelypöytä ja tarvittavat käsityökalut
ketjujen valmistamiseen. Materiaalit ostettavissa
opettajalta. Kurssi soveltuu erityisesti hopeatöitä
aloittavalle ja niille, jotka haluavat tehdä lenkkejä ja
koukkuja muita koruja varten.
110449

SYANOTYPIA (2x6t)

Aika:

110451

AURINKOVÄRJÄYS (3+5+3+1t)

Aika:

25.1.–27.1.
pe 18–20.30, la 10–14, su 11–13.30
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: askarruttaja Marja-Liisa Neuvonen
Hinta:
30€
Tekniikalla voit värjätä kankaita tilkkutöihin sekä
vaatetukseen, verhoja, pikkutauluja yms. Voit myös
uudistaa vanhoja vaatteita, pöytäliinoja tms. Kankaita
voi myös laminoittaa omannäköisiin tarjottimiin,
leikkuulautoihin ja pannunalusiin. Tuo mukanasi
valmiiksi pestyjä puuvillakankaita, värit ja kemikaalit
ostetaan opettajalta 10 €/peruspaketti. Materiaalien
kuviointiin voit käyttää luonnosta löytämiäsi lehtiä,
kukkia, varsia, hedelmien kuoria tai/ja valmiita
sapluunoita.

LUSIKASTA KORUKSI (2+7+7t)

Aika:

12.3.–24.3.
ti 18–19.30, la & su 10–16
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: hopeaseppä Tuula Ruuttunen
Hinta:
38€
Hopea- ja alpakkalusikat pöytälaatikon kätköistä
uuteen käyttöön koruiksi. Valmistamme lusikoista
persoonallisia riipuksia, korva- ja rannekoruja sekä
sormuksia viilaamalla, sahaamalla ja pakottamalla.
Opettajalta voi ostaa koruihin tarvittavia lenkkejä,
korvakorun koukkuja yms. Infoilta ti 12.3., työskentelyviikonloppu 23.-24.3. Ota mukaan omat lusikat,
kaikki työvälineet saat käyttöösi kurssin ajaksi
opistolta. Opettajalla myytävänä myös jonkin verran
lusikoita.

110453

EKOPRINT (1+3+7+7t)

Aika:

15.4.–19.5.
ma 19–19.45, pe 18–20.30, la & su 10–16
Paikka: Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: KM, KtyO Kirsi Kostamo
Hinta:
34€
Siirretään kasvien muotoja ja värejäkin kankaalle
kontaktivärjäyksenä. Puretamme kankaat ja rullaamme ne kasvin lehtien ja/tai kukkien kanssa tiiviiksi
rulliksi ja höyrytämme niitä. Tuo mukanasi pestyjä,
ohuita luonnonkuituisia kankaita ja kasvien kukkia ja
lehtiä: esimerkiksi ruusu, tammi, lupiini yms. Puretusaineet kuuluvat kurssin hintaan. Infoilta ma 15.4.
ja värjäysviikonloppu 17.–19.5.

Uusi!

30.3.–31.3.
la–su 10–15
Paikka: Monitoimiluokka,
Kauppakaari 11
Opettaja: Joanna Kopra
Hinta:
49€
Syanotypia- eli sinikopiotekniikka on
Englannissa vuonna 1842 kehitetty jalovedostusmenetelmiin kuuluva valokuvatekniikka. Tekniikka perustuu kahteen
rautasuoloon, jotka yhdistämällä saadaan
valoherkkä liuos, ja sillä käsitelty materiaali
valotetaan UV-valolla (luonnonvalo tai UVlampulla). Kurssilla tehdään valokuvia itse
herkistetylle akvarellipaperille ja kankaille.
Myös esim. kasvien lehdillä ja pitsiliinoilla
voi tehdä kokeiluita. Kemikaalit ja muutama arkki sisältyvät kurssin hintaan. Infokirje
ennen kurssin alkua.
110457

KUVANSIIRTOA (2x6t)

Aika:

Uusi!

16.3.–17.3.
la–su 10–15
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: artenomi AMK Aini Julkunen
Hinta:
35€
Tallenna rakkaimmat valokuvamuistosi kuvansiirtotekniikalla kuvakollaasiksi irrallisille
puulevyille tai laudanpätkille. Onnistuu myös
kankaille: kassiin, tyynyyn tai seinälle. Työtä
voit jatkaa kirjomalla ja lisäämällä yksityiskohtia. Kurssille tarvitset mustavalkokopioita valokuvistasi (peilikuvina) sekä materiaalit, johon
haluat kuviasi siirtää. Kopioita mahdollisuus
ottaa myös opistolla. Lisätietoa infokirjeessä
ennen kurssia. Yhteiset materiaalit (5 €/hlö)
kuuluvat hintaan.

110459

MOSAIIKKIKURSSI (2+7+7+3t)

Aika:

24.1.–14.2.
to 18–19.30, la 10–15
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: mosaiikkitaiteilija Leena Nio
Hinta:
38€
Kurssin aikana tutustumme kestävän ja eri sääolosuhteissa säilyvän mosaiikin valmistukseen. esim.
peilin, taulun, kukkapurkin, maljakon tai tarjottimen.
Edetään työsuunnitelmasta toteutukseen, pintoja
voi tehdä esim. kaakelinpaloista, simpukoista, kivistä,
lasinpaloista jne. Opetusmateriaalia löytyy Pedanet
alustalta. Infoilta to 24.1. klo 18–19.30., työskentely
la 2.2. & la 9.2. klo 10–15, saumaus to ilta 14.2. klo
18–20.30.
110461

TIFFANYTÖITÄ JA LASINSULATUSTA (12x3t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 18–20.15
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: lasialan artesaani Sinikka Kulo
Hinta:
57€
Kurssille voit tulla aloittamaan perusteista tai
jatkamaan aloitettua työtäsi. Kurssin aikana myös
mahdollisuus kokeilla lasinsulatusta tai tehdä osia
tiffanytyöhön sulattamalla. Opetellaan kuparinauhatekniikan työvaiheet lasin leikkauksesta juottamiseen
ja työn viimeistelyyn. Kurssilla tehdään 2-ulotteisia
vapaavalintaisia töitä, lähinnä ikkunaan ja seinälle.
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110463

110465

110473

Aika:

Aika:

Aika:

KALANNAHKAA KÄTEVÄSTI (4x4t)

3.3.–26.3.
su 10–13, ti 18–21
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: perinnenahkuri Anne Jouhtinen
Hinta:
50€
Osallistujat oppivat parkitsemaan kalannahkaa
valmiilla parkkijauheilla (mm. mimosa, querberacho,
tara, kateku), joilla nahat valmistuvat 2-4 viikossa.
Tämä tapa ei vaadi puun kuorien keittämistä eikä
nahan pehmittämistä käsin. Kalannahat ja materiaalit
kuuluvat kurssin hintaan. Kokoontumiset su 3.3., ti
5.3., ti 19.3. ja ti 26.3.

KALANNAHASTA TUOTTEEKSI (2x4t)

2.4.–4.4.
ti & to 18–21
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: perinnenahkuri Anne Jouhtinen
Hinta:
25€
Tule jatkotyöstämään valmistamiasi kalannahkoja
erilaisiksi tuotteiksi toiveidesi mukaan. Voit tuoda
mukanasi valmiita kaavoja tuotteillesi tai hyödyntää
opettajan kaavoja; laukkuja, pussukoita, koteloita ja
rannekoruja. Ota mukaasi työssäsi tarvittavia kankaita, opettajalta ostettavissa korupohjia, magneettilukkoja ja I-kukkarokehyksiä. Opistolta ostettavissa mm.
naudan ja poronnahkaa.
110467

KIRJANSIDONTAA JA -KORJAUSTA (12x3t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 18–20.30
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: ohjaaja Seppo Seppälä
Hinta:
57€
Kurssilla sidotaan muisti- tai vieraskirja, romaani
ja vanha kirja sekä korjataan opiskelijoiden omia,
rakkaita teoksia. Näin perehdytään länsimaisen
kirjansidonnan työtapoihin, vanhan kirjan uudelleen
sitomiseen ja kirjan korjaukseen. Lisäksi tutustutaan
itämaisen kirjansidonnan perusteisiin. Materiaalit
hankitaan edullisena yhteishankintana.

Puu- ja metallityöt
110469

HUONEKALUJEN KUNNOSTUS JA
PINTAKÄSITTELY (40t)

Aika:

1.2.–10.2.
pe 18–21, la & su 10–16.30
Paikka: Puutyötila, Jenga, Santaniitynkatu 1
Opettaja: koristemaalari Seppo Ilomäki
Hinta:
60€
Viikonloppujen aikana voit petsata, lakata, maalata
tai tarvittaessa koristemaalata vanhan tai uuden
huonekalun. Aloitustyöksi pieni työ esim. tuoli, pieni
pöytä, tms. Pintakäsittelyn teoriaa työskentelyn
lomassa. Materiaalit ja työvälineet hankitaan itse tai
mahd. yhteistilauksena. Kokoontuminen viikonloppuina pe-su 1-3.2. ja 8.-10.2.
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110471

HUONEKALUJEN VERHOILU (36t)

Aika:

27.2.–24.3.
ke 18–21, la & su 10–16.30
Paikka: Verhoomo, Jenga, Santaniitynkatu 1
Opettaja: verhoilija Aila Törmälä
Hinta:
57€
Kurssilla voit verhoilla vanhan huonekalun aloittaen
pienistä töistä tai tehdä valmiiksi jo aloittamasi.
Ensimmäiselle kerralle työ mukaan! Materiaalit
yhteishankintana. Ensimmäinen kokoontuminen ke
27.2. ja työskentely kahtena viikonloppuna la-su 9.10.3. ja 23.-24.3.

PYÖRÄNHUOLTOKURSSI (3+6t)

Uusi!

11.4.–13.4.
to 18–20.30, la 10–15
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: polkupyörämekaanikko Jukka Falck
Hinta:
25€
Polkupyöränhuoltokurssilla opetetaan perustarkistus-, huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä puhdistus-, voitelu- ja säätötoimet. Korjaustoimenpiteet
sisältävät jarrujen, ohjauksen ja vaihteiden toiminnan. Aluksi käydään läpi yleistä teoriaa ja lauantaina
tehdään omaan polkupyörään huolto- ja korjaustoimenpiteet ohjaajan avustuksella.
110475

PYÖRÄNHUOLTOKURSSI (3+6t)

Aika:

16.5.–18.5.
to 18–20.30, la 10–15
Hinta:
25€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110473.
110477

METALLITÖITÄ ALKEISTA (8x4t)

Aika:

Uusi!

Uusi!

24.1.–21.3.
to 18–21
Paikka: Kurkelan koulu, metallityöluokka
Opettaja: ohjaaja Mikko Uitto
Hinta:
50€
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
metalliesineiden valmistaminen kuten takkavälineitä,
kynttilänjalkoja, puutarhakoristeita. Työkalujen ja
koneiden käytön oppiminen.
110479

TAONTAKURSSI (2+6+6t)

Aika:

9.5.–19.5.
to 18–19, la & su 10–15
Paikka: Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
Opettaja: seppämestari Ahto Penne
Hinta:
62€
Kurssilla opimme taonnan perustaitoja sepän pajassa. Seppämestari Ahto Penne kertoo taonnasta ja
kurssin töitä suunnitellaan infoillassa to 9.5. opiston
käsityötiloissa, Kauppakaari 11. Kurssi la-su 18.-19.5.
Kurssilla työskennellään ulkona Ahtonpajassa, Tuomikatu 11. Tarvikkeet maksetaan opettajalle. Lue lisää:
www.ahtonpaja.com.

110481

TERÄT TERÄVIKSI (2x4t)

Uusi!

Aika:

18.1.–19.1
pe 18–21, la 11–14
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: hienopuuseppä Jani Pensola
Hinta:
25€
Kurssilla opetellaan teroittamaan höylänterät, taltat,
puukot ja keittiöveitset. Voit tuoda omat teroitettavat työkalut, mutta siellä voit harjoitella myös
teroittamalla puutyöpajan höyliä ja talttoja. Kurssilla
on käytettävissä käsikäyttöinen tahko ja hiomakiviä.
110483

LONGBOARD
SKEITTILAUTA (4+6+6t)

Uusi!

Aika:

22.3.–30.3.
pe 18–21, la 10–15
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: hienopuuseppä Jani Pensola
Hinta:
35€
Kurssilla valmistetaan longboard/cruiseri 150 vuotta
vanhasta kierrätyslankusta tai vastaavasta puutavarasta. Kurssilla ehtii valmistaa 1-3 lautaa. Kurssille
osallistujat voivat tuoda omat materiaalit ja osat
(trukit, renkaat) tai ne voidaan hankkia yhteishankintana. Materiaalimaksu 15€/lauta, joka sis.
puumateriaalin+ yhteiset tarvikkeet. Osallistujat yli
16 v, nuoremmat aikuisen kanssa. Kokoontumiset pe
22.3., la 23.3. ja la 30.3.
110485

PUISET KEITTIÖTYÖVÄLINEET
LAPSEN KANSSA (2x4t)

Uusi!

Aika:

2.3.–9.3.
la 11–14
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: hienopuuseppä Jani Pensola
Hinta:
15€
Kurssilla työskennellään lapsi-aikuinen työpareina.
Valmistetaan esim. puinen kauha ja/tai puinen lusikka, leikkuulauta, voiveitsi tai paistinlasta. Työparissa
aikuinen ja 1 yli 8-vuotias lapsi. Materiaalimaksu
5€ maksetaan kurssin vetäjälle. Ilmoittautuminen
kaikilta.
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110487

PUISET LELUT
LAPSEN KANSSA (2x4t)

Uusi!

Aika:

2.2.–9.2.
la 11–14
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: hienopuuseppä Jani Pensola
Hinta:
15€
Kurssilla valmistetaan lapsi-aikuinen työpareina
erilaisia puisia leluja kierrätetyistä puumateriaaleista,
esim. 150 vuotta vanhasta lankusta puisia Ferrari-leluautoja ja puu-ukkoja. Materiaalimaksu 5€ maksetaan kurssin vetäjälle. Työparissa aikuinen ja yksi yli
8-vuotias lapsi. Ilmoittautuminen kaikilta.
110491

IKKUNANKUNNOSTUS (4x4t)

Aika:

Uusi!

2.5.–23.5.
to 17.30–20.30
Paikka: Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
Opettaja: ikkunaentisöijä Jenna Seppänen
Hinta:
45€
Kurssilla opetellaan oman puuikkunan kunnostamista perinteisin menetelmin (ei puuosakorjauksia),
tavoitteena riittävät tiedot ja taidot kunnostaa omat
ikkunat itsenäisesti kurssin jälkeen. Käytettävät materiaalit perinteisiä ja luonnonmukaisia, osa laadukkaita kierrätettyjä. Materiaalit ja työvälineet hankitaan
itse tai yhteistilauksena. Korvauslasia ja käytettyjä
puuosia mahdollista ostaa paikan päällä.

110495

810203

810217

Aika:

15.1.–9.4.
ti 16–19
Paikka: Kurkelan koulu, puutyöluokka
Opettaja: KM, tekn.työn opettaja Janne Syrjälä
Hinta:
62€
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
puuesineiden valmistaminen. Työkalujen ja koneiden
käytön oppiminen.

Aika:

Aika:

110497

810209

PUUTYÖT ILTAPÄIVÄLLÄ (42t)

PUUTYÖT A (42t)

Aika:

14.1.–8.4.
ma 17.30–20.30
Paikka: Kurkelan koulu, puutyöluokka
Opettaja: verhoilija/puuseppä Anne-Maj Forsman
Hinta:
62€
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen
puuesineiden valmistaminen. Työkalujen ja koneiden
käytön oppiminen.
110499

PUUTYÖT B (42t)

Aika:

16.1.–10.4.
ke 17.30–20.30
Hinta:
62€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 110497.

SUOMIMIES KOKKAA SU (5x6t)

27.1.–28.4.
su 10.30–15
Paikka: Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
Opettaja: kokki Cipriano Franchini
Hinta:
98€
Kurssilla sama sisältö kuin kurssilla 810201. Kokoontumiskerrat 27.1.,10.2. 17.3., 14.4. sekä 28.4.
Tervetuloa/benvenuti!

KALANKÄSITTELYÄ JA
RUOAKSIVALMISTUSTA (2x5t)

6.2.–13.2.
ke 17.30–21.15
Paikka: Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
Opettaja: kokki ja kalamies Eemeli Liljeström
Hinta:
40€
Kalankäsittelyä perusteista lähtien, eli kuinka juuri
pyydetty perkaamaton kala saadaan keittiömestarin
opissa fileiksi ja siitä eteenpäin kalaherkuiksi. Opi
kuinka eri kalalajit oikeaoppisesti käsitellään. Opi
missä ruodot kulkee ja kuinka veitsellä ne poistetaan,
ilman hukkapaloja. Opi kuinka yleisimmistä kesämökin kalalajeista saadaan huippukokin opastuksella
gourmet-ateriat aikaiseksi. Ota mukaan esiliina,
sisäkengät, iso leikkuulauta (väh. A3 tai suurempi),
kalapiikki ja kalasakset, jos on.

KASVISRUOKAA ITALIALAISITTAIN (2x5t)

Aika:

810201

SUOMIMIES KOKKAA LA (5x6t)

Aika:

26.1.–27.4.
la 10.30–15
Paikka: Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
Opettaja: kokki Cipriano Franchini
Hinta:
98€
Yli kymmenen vuotta jatkunut ruokakurssi jatkuu
taas. Valmistamme italialais- suomalaista hyvää
kotiruokaa italialaisen opettajan johdolla, opetuskielenä englanti, italia ja suomi. Perustietoja tai taitoja
ei tarvita. Kurssin aikana valmistamme alkuruokia
(antipasti), pastaa ja risottoa (primi piatti) liha-ja kalaruokia (secondi piatti), leipää, pizzaa, focaccia sekä
erilaisia jälkiruokia. Oma essu mukaan. Kokoontumiskerrat 26.1., 9.2., 16.3., 13.4. sekä 27.4. Tervetuloa/
benvenuti!
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13.3.–20.3.
ke 17.30–20.30
Paikka: Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
Opettaja: diplomiravintoneuvoja Katja Salomäki
Hinta:
32€
Tällä kurssilla opit tekemään ruokia ja valintoja, joilla
vähentää elimistössä olevia myrkkyjä ja tulehduksia,
tuet terveyttäsi, vahvistat immuunipuolustustasi. Tukemalla oikeita bakteereja ravinnon avulla, voimme
parantaa verensokerin tasapainoa, joka vaikuttaa
myös painonhallintaan. Kurssilla tehdään suoliston
hyvinvointia tukevia ruokia. Ota mukaan oma esiliina
ja sisätossut. Materiaalimaksu sisältyy hintaan.

Aika:

810215

Kotitalous

HYVÄÄ SUOLISTOLLE (2x4t)

7.3.–14.3.
to 17.30–21.15
Paikka: Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
Opettaja: kokki Cipriano Franchini
Hinta:
34€
Hyvää kasvisruokaa italialaisittain italialaisen kokin
johdolla. Opetuskielenä englanti, italia ja suomi.
Reseptit suomeksi. Materiaalit kuuluvat hintaan. Ota
mukaan esiliina.

810221

VENÄJÄN PERINNEHERKUT (6t)

Aika:

2.3.
la 10–15
Paikka: Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
Opettaja: B.A. Natalia Härmä
Hinta:
26€
Tule kurssille oppimaan nämä perinteiset ja kuuluisat
Venäjän keittiön ruoat kuten borssikeitto sekä
pelmenit eli venäjän ”raviolit”. Kurssilla tehdään
myös kerros-sillisalaatti (salaatti a la Russe). Samalla
tutustutaan venäläiseen ruokakulttuuriin ja opettaja
kertoo kurssin ruokalajien historiasta. Reseptit ja
kokkausohjeet sekä suomeksi että venäjäksi. Materiaalimaksu sisältyy hintaan. Ota mukaan oma esiliina
ja sisäkengät.
810223

KAKKUJA JUHLAPÖYTIIN (6t)

Aika:

Uusi!

23.3.
la 10–15
Paikka: Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
Opettaja: leipuri Maria Malinen
Hinta:
26€
Kurssilla tehdään makeita ja suolaisia kakkuja
juhlapöytiin. Materiaalimaksu sisältyy hintaan. Ota
mukaan oma esiliina ja sisäkengät.
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841705

130221

Aika:

Aika:

JOOGAA NUORILLE (14x55min)

15.1.−23.4.
ti 16:00–16:55
Paikka: Killan koulu, peilisali, Sarvimäentie 35
Opettaja: Minna Loponen
Hinta:
48€
Tunnilla tehdään jooga-asentoja virtaavasti, asennosta toiseen liikkuen. Harjoitukset tehdään oman
hengityksen tahdissa, kehoa kuunnellen. Tunnin aikana keskitytään hengityksen rytmiin ja rauhoitetaan
sitä kautta hermostoa ja mieltä. Tunnin jälkeen olo
on energisoitunut ja samalla rauhoittunut. Mukaan
matto ja villasukat, sekä päälle joustavat vaatteet.
129827

16.1.–30.1.
ke 16–17.30
Paikka: Nuorten Kulma
Opettaja: Anne Tarsalainen
Hinta:
10€
Luovan kirjoittamisen tavoitteena on kielen ja
mielikuvituksen rikastuttaminen. Harjoitustehtävien
tavoitteena on auttaa jäsentämään omaa ajattelua
ja paikkaa maailmassa. Osallistuja oppii tuottamaan
runoja ja lyhytproosaa sekä ottamaan vastaan
rakentavaa palautetta sekä olemaan itse palautteen
antajana. Monipuoliset kirjoitustehtävät kannustavat
kokeilemaan uusia kielellisiä ilmaisutapoja. Kurssi on
tarkoitettu yli 13-vuotiaille lukemisesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Aika:

130223

JAPANIN ALKEISKURSSIN
JATKO NUORILLE (8x2t)

Nuorten Opisto
Nuorten opisto on osa Keravan opistoa tarjoten
nuorille kiinnostavaa tekemistä; kursseja,
tapahtumia, työpajoja ja teemailtoja eri puolilla
Keravaa. Toiminnan yläikärajaksi on raamitettu 29v.
Netti: opisto.kerava.fi/oppiaineet/nuorten-opisto
Lisätietoja: katri.liikonen@kerava.fi,
puh. 040-318 2788
		
		nuortenopisto

841701

FUNK JAZZ NUORILLE (14x55min)

Aika:

14.1.−29.4.
ma 16−16.55
Paikka: Nuorisotila Tunneli, Kultasepänkatu 7
Opettaja: Petra Koskimäki
Hinta:
48€
Funk jazz on commercial tyylistä kaupallista tanssia
ja tunnilla yhdistellään monia eri lajityylejä. Tunneilla
harjoitellaan paljon keskivartalon käyttöä tanssissa.
Musiikkina on pop-, dance- ja hip hop- musiikki.
841703

HIP HOP NUORILLE (14x55min)

Ilmoittautuminen (tanssi & jooga) alkaen
ke 12.12. klo 8.00
Ilmoittautuminen (muut kurssit) alkaen
to 13.12. klo 8.00
VERKOSSA:
opistopalvelut.fi/kerava
PUHELIMITSE: Puh. 09-2949 2352
KASVOKKAIN: Kultasepänkatu 7:
		
Asiointipiste tai Opiston toimisto
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät:
Liikunta s. 6 | Opisto s. 32
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Aika:

14.1.–29.4.
ma 17.00–17.55
Paikka: Nuorisotila Tunneli, Kultasepänkatu 7
Opettaja: Petra Koskimäki
Hinta:
48€
Kurssilla opetellaan hiphopin perustekniikkaa rennosti. Kurssin suositusikä on 10-18v. Hiphop-tanssissa yhdistellään mm. lindyhoppia, steppiä, breakdancea, reggaeta, housea, hypeä, New Jack Swingiä,
jammingia ja discotanssia. Rytminvaihdokset ovat
tyypillisiä. Hip hop -tanssijoilla on oma tyylinsä, joka
kehittyy harrastajille ajan myötä. Hiphop -tyylejä ovat
mm. old school ja new style.

LUOVA KIRJOITTAMINEN (3x2t)

22.1.–19.3.
ti 17–18.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Opettaja: FM Takae Takanen
Hinta:
28€
Tällä nuorille suunnatulla kurssilla teemme runsaasti
suullisia harjoituksia pienryhmissä sekä opimme
kertomaan perheestä ja kuvailemaan ympäristöä.
Jatkamme japanilaisten tavuaakkosten opiskelua.
Käsittelemme myös Japanin tapakulttuuriin sekä
nuorten elämään liittyviä asioita ja sanastoa. Opettajan materiaali.
129843

KOREAN JATKO NUORILLE (12x2t)

Aika:

17.1.–11.4.
to 17.30–19
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 3.04
Opettaja: Mia Majapuro
Hinta:
40€
Syksyn alkeis- ja alkeisjatkokurssien yhdistetty jatkokurssi, joka on avoin kaikille, jotka osaavat kirjoittaa
ja lukea koreaa plus vähän alkeita. Kurssilla
keskitytään keskustelemaan eri aiheista,
kuten mielenkiinnon kohteista, kokemuksista ja suunnitelmista. Samalla opitaan
keskustelussa tarvittavia kielioppiasioita ja
sanastoa sekä kulttuuritietoutta. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

RUNOPAJA I (2t)

Aika:

13.2.
ke 16–17.30
Paikka: Nuorten Kulma
Opettaja: Anne Tarsalainen
Hinta:
4€
Ahdistaa! Ottaa päähän! Mikään ei onnistu! Tule purkamaan kaikki kurjat ajatuksesi runoiksi. Loppurentoutuksessa pää täyttyykin sitten jo levollisimmista
ajatuksista. Kirjoittamalla voi helpottaa pahaa mieltä.
Jo se auttaa, kun voi itse lukea, mitä on paperille purkanut. Omia tekstejä ei tarvitse jakaa muille.
130225

RUNOPAJA II (2t)

Aika:

13.3.
ke 16–17.30
Hinta:
4€
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 130223.
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130227

110355

Aika:

Aika:

SUORAT SANAT -TEKSTIPAJA (2t)

20.3.
ke 16–17.30
Paikka: Nuorten Kulma
Opettaja: Anne Tarsalainen
Hinta:
4€
Mielipidekirjoittamisen-tekstipaja. Kirjoitamme
mielipiteitä, joista valitsemme yhdessä paikallislehteen lähetettävät. Harjoittelemme ilmaisemaan, mitä
mieltä olemme itseämme kuohuttavista asioista.
110351

CARBORUNDUM JA COLLAGRAFIA (2x2t)

7.2.–14.2.
to 16–18.15
Paikka: Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
Opettaja: TaM, taidegraafikko Hanna Holma
Hinta:
8€
Tule kokeilemaan maalauksellisia ja kiinnostavia
taidegrafiikan tekniikoita; carborundumia ja collagrafiaa! Carborundum -tekniikassa kuva maalataan
pohjustusaineella alumiinilaatalle. Collagrafiassa
voit lisäksi hyödyntää erilaisia materiaaleja, joissa on
kolmiulotteista pintaa. Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Hinta sisältää 4 euron materiaalimaksun.

MANGAA JA JAPANIA (8x2t)

7.2.–11.4.
to 18–19.30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
Opettaja: FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen
Hinta:
18€
Kurssi japanilaisesta sarjakuvasta ja japanin kielestä
kiinnostuneille! Harjoittelemme yhdessä japanilaisen sarjakuvan kuvakerrontaa, visuaalista tyyliä ja
samalla opiskelemme japanin alkeita mangan kautta!
Tavoitteena on oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen, mangan lukukokemusten rikastuttaminen ja
japanin kielen osaamisen kasvattaminen. Ei kokoontumista 14.3.

Aika:

110353

CHINE COLLE JA KUIVANEULA (2x2t)

Aika:

14.3.–21.3.
to 16–18.15
Paikka: Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
Opettaja: TaM, taidegraafikko Hanna Holma
Hinta:
8€
Tule kokeilemaan mielenkiintoisia monien mahdollisuuksien grafiikkatekniikoita! Kuivaneula on
yksinkertainen työtapa, jossa alumiinilevylle piirretään terävällä piikillä kuva. Chine colle -tekniikassa
kasviliimalla sivelty (värillinen) paperi lisätään kuvan
osaksi. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Hinta sisältää 4
euron materiaalimaksun.

110357

ANATOMIAN JA PERSPEKTIIVIN
PERUSTEITA MANGAN PIIRTOON

(3x120min)
Aika:
21.3.–4.4.
to 15.45–17.45
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
Opettaja: FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen
Hinta:
10€
Opettelemme yhdessä ihmisen anatomian perusteita
sekä yksinkertaista perspektiivipiirustusta taustojen
elävöittämiseksi. Piirrämme lyijykynällä ja tussikynällä sekä viivoittimella perspektiivikuvissa. Kurssi
sopii kaikille, jotka haluavat harjoitella anatomiaa ja
perspektiiviä niin sarjakuvan kuin ihan vain kuvienkin
tekoa varten!
110359

MANGAN HISTORIA JA ESTETIIKKA (9x2t)

HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMA

SPECIAL HOCKEY DAY
la 5.1.2019
klo 15.00 -19.30
Keravan jäähalli
klo 17.00
HYVÄNTEKEVÄISYYSOTTELU:
HC GHOSTPUCKSTERS- KJT ALL STARS

YLEISÖLUISTELU
LUISTIMIEN TEROTUS

BUFFETTI
KILPAILUJA

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY
Hyväntekeväisyystapahtuman tuotolla tuetaan Special Hockey – joukkueen toimintaa.
Joukkueen pelaajat koostuvat lapsista, joilla oman vamman, sairauden, muun
toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi on vaikea osallistua
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan.

Aika:

6.2.–10.4.
ke 18–19.30
Paikka: verkkokurssi
Opettaja: FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen
Hinta:
20€
Verkkokurssilla tutustumme japanilaisen nykysarjakuvan eli mangan syntyyn johtaneisiin taidehistoriallisiin virtauksiin ja mangan tyylisuuntien, genrejen
ja visuaalisen tyylin kehitykseen 1900-luvulta tähän
päivään. Opintojen tavoitteena on Manga-tuntemuksen laajentaminen. Opinnot koostuvat 10 verkkoluennosta ja niihin liittyvistä kirjoitus- ja lukutehtävistä.
Kurssi on tarkoitettu kaikille japanilaisesta sarjakuvasta kiinnostuneille. Japaninkielen osaamista ei tarvita.

Tervetuloa tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja ostamaan edullisesti heidän tuotteitaan sekä palveluitaan.

TAPAHTUMASSA ESIINTYY IRINA KLO 13.00
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ATK AUTTAA: NUORI VOI HAKEA
TUKEA NETIN KAUTTA ITSE

Keravan
Nuorisopalvelut
KEVÄT ON NUORILLE UUDEN TEKEMISEN
JA ETEENPÄIN KATSOMISEN AIKAA!

Nuorisopalvelut tarjoavat nuorisotilojen, liikkuvan
nuorisotyön ja työpajan ohella tukea ja neuvoja
arkeen ja monenlaisiin elämässä eteen tuleviin tilanteisiin. Keskeisenä ajatuksena on ennaltaehkäistä
ongelmia ja tarjota apua silloin kun nuorta voidaan
auttaa vielä helposti neuvonnalla ja ohjauksella.
Mahdollisuuksia on monia ja nuoriin voidaan olla
yhteydessä joko nuorisopalveluiden yhteistyökumppaneiden toimesta tai nuorten omasta aloitteesta.
Niin tai näin, nuoria kohdataan, kuullaan, opastetaan
ja autetaan osana nuorisotyön kokonaisuutta.
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OVESTA SISÄÄN: OHJAAMO NEUVOO
JA TUKEE 13-29-VUOTIAITA NUORIA
MONISSA ASIOISSA

Keravan Ohjaamo on tuki- ja neuvontapiste Keravan
keskustassa. Siellä päivystää eri alojen ammattilaisia,
jotka auttavat ja neuvovat nuoria monenlaisissa elämäntilanteissa: työnhaussa ja opiskelussa, erilaisissa
hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja raha- ja asuntoasioissa. Ohjaamon ovet ovat avoinna ma klo 12–16
ja ti-pe klo 14–16. Silloin paikan päälle voi tulla ilman
ajanvarausta. Ohjaamoon voi myös soittaa puh 040
318 2853 tai 040 318 4072, tai laittaa sähköpostia
osoitteeseen ohjaamo@kerava.fi. Käyntisoite on
Nuorten hyvinvointitalo, Kauppakaari 4. Ohjaamossa
järjestetään säännöllisesti myös tapahtumia, mm.
työnantajatreffejä. Kaikki palvelut ja tapahtumat ovat
ilmaisia. Katso lisää: facebook @ohjaamokerava.

Keravalaiset 13–29 -vuotiaat nuoret voivat hakea
tukea omaan tilanteeseen helposti missä ja milloin
vain: Nuoren yhteydenottopyyntö on netin kautta lähetettävä tukipyyntö, johon nuori lisää vain
nimensä ja yhteystietonsa. Tiedot välittyvät etsivälle
nuorisotyöntekijälle, joka ottaa nuoreen yhteyttä

viiden arkipäivän kuluessa. Etsivä nuorisotyöntekijä
keskustelee nuoren kanssa ja auttaa häntä löytämään tilanteeseen sopivat ja tarvittavat palvelut.
Nuoren yhteydenottopyyntö on luottamuksellinen ja
löytyy tajuamut.fi -sivustolta.

ELZU

NUORISOTILA ON TILAA NUORILLE

Myös kevätkaudella nuorisotilaan pääsee Keravalla
viikon jokaisena päivänä. Tätä täydentävät liikkuva
nuorisotyö Kerbiili ja muut jalkautuvat nuorisotyöntekijät ja Nuorisopalveluiden osallistuminen erilaisiin
tapahtumiin. Kesä tuo mukanaan myös leiritoiminnan, mutta niiden aika on sitten kun leskenlehdet
ovat kukassa. Tule käymään tai
nykäise hihasta!

Keravan Nuorisopalvelut
Kauppakaari 11
04200 Kerava
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ILMAISSUNNUNTAIT

Joka kuun ensimmäinen sunnuntai
Sinkkaan on ilmainen
sisäänpääsy!

Taide- ja
museokeskus Sinkka

YLEISÖOPASTUKSET
Ke 6.2., 6.3., 3.4. ja 24.4. klo 17.30
La 19.1. klo 14 asiantuntijaopastus,
FT Erkki Anttonen
TAITEENI TARINA
ke 23.1. klo 17.30 Marjatta Hanhijoki
ke 20.2. klo 17.30 Esa Riippa
ke 20.3. klo 17.30 Hannu Hyrske
ke 10.4. klo 17.30 Inari Krohn
TALVILOMAN PERHEPÄIVÄT
Ti 19.2. ja to 21.2.
Mukavaa museopuuhaa talvilomalaisille.
SINKAN LASTENSUNNUNTAI
31.3. klo 11–16
Lapsille suunnattuja opastuksia ja perheiden
yhteistä työpajapuuhastelua.

Esa Riippa, Atsalea, 2014, viivasyövytys, akvatinta,
Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma, Keravan taidemuseo,
kuva Pekka Elomaa.

JOULUKORTTITYÖPAJA

Vielä ehtii!

Nykytaide hyppää kaninkoloon Keravan taidemuseon
näyttelyssä. Mukana Emma Ainala, Ilona Cutts, Merja
Haapala, Mia Hamari, Kerttu Horila, Saara Salmi, Kim
Simonsson ja Tommi Toija.
YLEISÖOPASTUS
Ke 12.12. klo 17.30

13.1.─5.5.
Alkuvuodesta Sinkassa aukeaa odotettu näyttely
Rolando ja Siv Pieraccinin Keravan taidemuseolle
lahjoittamasta laajasta taidekokoelmasta. Yli
neljäkymmentä vuotta Suomessa asunut italialainen
Rolando Pieraccini on toiminut pitkään suomalaisen
kulttuurin puolesta taidekirjojen, taidegrafiikan
ja kirjallisuuden kustantajana sekä keräilijänä,
tutustuen samalla henkilökohtaisesti lukuisiin
taiteilijoihin. Korkeatasoinen lahjoituskokoelma
esittelee 15 suomalaista taiteilijaa aina
perinteikkäästä Vionojasta ja värimaalari Wardista
abstraktin muotokielen taitavaan Blomstedtiin.
Näyttelyn painopiste on grafiikassa, mutta mukana
on myös maalauksia, piirustuksia ja luonnoksia.
Kokoelmasta julkaistaan näyttelyn yhteydessä kattava
ja runsaasti kuvitettu kokoelmajulkaisu.
Göran Augustson I Juhana Blomstedt I Marjatta
Hanhijoki I Hannu Hyrske I Raimo Kanerva I Pentti
Kaskipuro I Inari Krohn I Juhani Linnovaara I Elina
Luukanen I Lars-Gunnar Nordström I Paul Osipow I
Onni Oja I Esa Riippa I Veikko Vionoja I Rafael Wardi

Kultasepänkatu 2, 04250 Kerava
Pääsymaksu: 6/4€, alle 18-vuotiaat ja työttömät maksutta,
joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai ilmaispäivä
Avoinna: ti, to, pe 11─18 | ke 12─19 | la, su 11─17
pitkäperjantai 19.4. suljettu, vappu 30.4. klo 11–16, 1.5. suljettu,
helatorstai 30.5. klo 11–17, juhannus 20.–22.6. suljettu
Info: 040 318 4300 | sinkka@kerava.fi | www.sinkka.fi

LIISA IHMEMAASSA 30.12. asti

ROLANDO JA
SIV PIERACCIN KOKOELMA

su 8.12. klo 12–15

JOULUNAIKA

6.12. Sinkka on suljettu
22.─25.12. Sinkka on suljettu
26.─30.12. välipäivien ilmaispäivät

Sinkka somessa
TaideJaMuseokeskusSinkka
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Sinkkamuseot
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Näyttelyyn
liittyy yleisöopastuksia ja
luentoja.

Yki Nummen valaisimia, kuva Pietinen

ORNO – VALO JA MUOTO

18.5.─25.8.
Ornon tehdas tuli tunnetuksi laadukkaiden
design-valaisimien valmistajana. Muotoilijoiden
työnä syntyi modernia valaisinmallistoa, joka sai huomiota kansainvälisissä näyttelyissä ja tuli palkituksi
mm. 1950-luvun Milanon Triennaaleissa. Gunilla
Jungin, Lisa Johansson-Papen, Yki Nummen ja Heikki
Turusen valaisinmallistot vastasivat oman aikansa
haasteisiin.

Keravan museon ja Aalto-yliopiston muotoilun
laitoksen yhteistyönä toteutettu näyttely etsii nyt
inspiraatiota Ornon vahvasta muotoiluperinteestä.
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Product and Form -kurssin opiskelijat ovat
saaneet tehtäväksi suunnitella valaisimia, joista
näyttelyyn valmistetaan viimeistellyt prototyypit.
Muotoilun klassikoiden rinnalla näyttelyssä esittäytyvät uuden sukupolven protovalaisimet.

HEIKKILÄN KOTISEUTUMUSEO

Museopolku 1, Kerava
Heikkilän kotiseutumuseon päärakennuksen
interiöörinäyttely kertoo varakkaan talonpoikaistalon
elämästä Keravalla 1800-luvun puolivälistä
1930-luvun alkuvuosiin saakka. Lisäksi
päärakennuksessa on esillä Heikkilän historiaa
viidellä vuosisadalla -näyttely. Heikkilän pihapiiri
on avoinna ympäri vuoden omatoimiselle
tutkimusretkelle. Museoalueen rakennusten
edustalla on kyltit, joissa kerrotaan rakennusten
historiasta.
Heikkilän kotiseutumuseo on avoinna kesällä
11.6.─1.8.2019 ti─to klo 12─17 ja su klo 10─15.
HEIKKILÄN KOTISEUTUMUSEON JOULU 2018 • VAPAA SISÄÄNPÄÄSY
su 2.12. klo 13 Lasten kuusenkoristelujuhlat 1970-luvun tyyliin
su 9.12. klo 15 Wanhan ajan joululauluja
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Keravan
kaupunginkirjasto
AUKIOLOAJAT

• ma–to 8–20, pe 8–18, la 9–17, su suljettu
Omatoimikirjasto käytettävissä Uutistorilla
joka päivä 6–22
• p. 040 318 2157 | 040 3182580
• kirjasto@kerava.fi

LÖYDÄ LUKEMISEN ILO MEILTÄ!

• ”Kirja on kartta. Lukeminen on tehokkainta treeniä,
kun suunnistetaan ihmisiksi ja ihmisinä.”
- Juha Hurme

SYKÄHDYTTÄVIÄ TAPAHTUMIA

• Konsertteja, kirjailijailtoja, elokuvanäytöksiä ym.
lapsille ja aikuisille

KIRJASTO - VAPAA PÄÄSY!

• vuoden ympäri, säällä kuin säällä

KirjastoON

Verkkokirjaston kevytversio
kätevästi taskussasi
• Lataa ilmaiseksi Android- ja
iOS-laitteille
• Hae ja varaa Keravan aineistoa
• Uusi lainoja
• Käytä sähköistä kirjastokorttia
• Lainaa suoraan kaverilta ja kaverille

KERAVAN
VERKKOKIRJASTO

• Kirjaston verkkoasiointi käden
ulottuvilla 24/7
• kerava.verkkokirjasto.fi

Löydät meidät myös:
KeravanKirjasto

KeravanKirjasto

Kirjasto
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UUDEN
KANSANMUSIIKIN
FESTIVAALI
15.6.2019

KERAVA.FI/KULTTUURI

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO
- KEHITTYVÄ JA AKTIIVINEN LUKIO

K
E
R
A
V
A
.F

HAE LUKIOON
- VALITSE OMA POLKUSI

HAKU LUKIOON
KEVÄÄN 2019 YHTEISHAUSSA,

Yleislinjalla voit suunnata opintojasi esim.
urheiluvalmennukseen, taito- ja taideaineisiin,
kieliin, luma-aineisiin tai yrittäjyyteen sekä
voit osallistua oppilaitoksen projekteihin sekä
produktioihin sekä kansainvälisille ulkomaan
kursseille.

sisäänottomäärät yleislinja 130, luma-linja 36,
esittävän taiteen linja 26.

I/
K

Luma-linjalla painotat opintojasi matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan, biologiaan, maantieteeseen tai tietojenkäsittelytieteeseen oman
kiinnostuksesi mukaan.

U
LT
T
U
U
R
I

Esittävän taiteen linjan opinnot koostuvat
musiikin, kuvataiteen, tanssin ja draaman
suuntautumisvaihtoehdoista sekä taiteidenvälisistä kursseista.

HAE AIKUISTEN
LUKIOKOULUTUKSEEN
• Suorita tutkinto tai täydennä osaamistasi
joustavasti verkko-opintoina omaan tahtiisi
ja/tai päivällä lähiopetuksessa nuorten lukiolaisten kursseilla.
• Ilmoittaudu sähköisesti nettisivujen kautta.

Thteystiedot
Keravan lukio ja aikuislukio | Keskikatu 5, 04200 Kerava

KAUPUNKI TÄYNNÄ TAPAHTUMIA
KOKO PÄIVÄN!
lukio.kerava.fi
98

Kulttuuri

lukio@kerava.fi

keravanlukioaikuislukio

@keravanlukio

Kevät 2019

Liikunnan kursseille ilmoittautuminen
(Opisto & Liikuntapalvelu)
alkaa keskiviikkona 12.12.2018 klo 8.00

Verkossa

opistopalvelut.fi/kerava

Puhelimella

puh. 09-2949 2352
12.-14.12 klo 8-15, muutoin
normaalit aukioloajat.
Poikkeukset s. 5.

Kasvotusten

Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs.
ma-to klo 8–17.30, pe klo 8–12
Poikkeukset s. 5.

Opiston kursseille ilmoittautuminen
alkaa torstaina 13.12.2018 klo 8.00

Verkossa

opistopalvelut.fi/kerava

Puhelimella

puh. 09-2949 2352
12.−14.12. klo 8−15, muutoin
normaalit aukioloajat.
Poikkeukset s. 31.

Kasvotusten

Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs
ma-to klo 8−17.30, pe klo 8–12.
Poikkeukset s. 31.
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