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MITÄ ON
HYVINVOINTI
KERAVALLA?
Hyvinvoinnin edistäminen
on nähty perinteisesti osana
sosiaali- ja terveyspalveluja.
Toisaalta jokainen voi lisätä hyvinvointiaan myös liikunnalla,
samoin kulttuurielämyksillä.
Loppujen lopuksi hyvinvointi
sisältyy kaikkiin kaupungin
palveluihin – myös opetukseen,
työllisyyteen ja kaavoittamiseen.
Keväällä ilmestyneessä kuntien
kulttuuritoimintalaissa kulttuurille on annettu suuri tehtävä
hyvinvoinnin ja terveyden
edistäjänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja
terveysministeriö suosittavat,
että kulttuuripalvelut tulisivat
pysyväksi osaksi sote-palveluja. Minulle nämä suositukset
tuntuivat itsestään selviltä.
Vaikka taiteella on aina itseis-

arvo, välineelliset päämäärät
syventävät sen tehtävää. Olen
saanut kirjallisuudesta lohtua,
musiikista nautintoa, kuvataiteesta kykyä nähdä selvemmin.
Ennen kuin minut valittiin
toimialajohtajaksi Keravalle,
vastasin useita kertoja kysymykseen: ”Mitä on hyvinvointi
Keravalla?” Puhuin osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
merkityksestä. Puhuin yksinäisyyden vaarasta. Arvelin, että
ihmiset, joita kaupunki ei tavoita vapaa-ajan palveluillaan,
kaipaisivat niitä kipeimmin.
Sittemmin kuulin, että yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin
on yhtä vahingollinen kuin
tupakoinnin tai diabeteksen.
Ja että pitkää ja onnellista elämää ennustavat kihlasormus ja
kirjastokortti.

Anu Laitila
Toimialajohtaja
Vapaa-ajan ja
hyvinvoinnin toimiala

Parin vuoden päästä valtionosuuksia aletaan jakaa
myös hyvinvointi- ja terveyskertoimien mukaan. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos THL
kerää kunnilta tietoja asukkaiden terveydestä. Uudesta
hallitusohjelmasta löytyy 54
osumaa hakusanalle ”hyvinvointi”. Muiden muassa nämä
toimenpiteet ohjaavat meitä
miettimään, miten tuemme
kaupunkilaisten elämää.
Keravan kaupungin uudistuneeseen esitteeseen on koottu
palveluja, joihin kutsumme
sinut mukaan. Kerro niistä
myös lähimmäiselle, jonka
arvelet tarvitsevan niitä. Uskon
hänen ilahtuvan, että ajattelit
juuri häntä.

KIRJASTO JA
KULTTUURI 7
NUORISO 12
OPISTO 16
LIIKUNTA 76
Taitto: Mainostoimisto KMG Turku | Kannen kuva: iStock
Paino: Savion kirjapaino Oy | Painos: 23 500 kpl

ILMAISSUNNUNTAIT
Joka kuun ensimmäinen sunnuntai
Sinkkaan on ilmainen
sisäänpääsy!

TAIDE- JA
MUSEOKESKUS
SINKKA
Kultasepänkatu 2, 04250 Kerava
040 318 4300 | sinkka@kerava.fi
www.sinkka.fi

Sinkka somessa

TaideJaMuseokeskusSinkka

Pääsymaksu:

taidejamuseokeskus_sinkka

6/4 €, alle 18-vuotiaat maksutta, joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai ilmaispäivä

Sinkkamuseot

Avoinna:

ti, to, pe 11–18 | ke 12–19 | la, su 11–17
26.8.−6.9. suljettu, 6.12. suljettu,
23.−25.12. suljettu,
ma 30.12. klo 11–18, 31.12. klo 11–16
Ajankohtaiset tapahtumatiedot www.sinkka.fi
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Taide- ja museokeskus Sinkassa toimivat
Keravan museo ja Keravan taidemuseo. Sinkan
vaihtuvissa näyttelyissä esitellään ajankohtaista
taidetta, muotoilun historiaa sekä keravalaista
menneisyyttä. Näyttelyiden ja oheisohjelman
lisäksi Sinkassa voi nauttia kahvilan ja
museokaupan tarjonnasta.

Orno – valo ja muoto. Kuva Sanni Siira.

VIELÄ
EHTII!

Siluettiruutu Lotte Reinigerin varjoanimaatiosta Papageno, 1935.
Mozart: Taikahuilu, näytös II, aaria 20. Papageno: ”Jos neidon
lintumaisen vain Papageno saa!” Kuva: Stadtmuseum Tübingen.

25.8. asti
ORNO – VALO JA MUOTO

7.9.2019−5.1.2020
SILUETTEJA JA VARJOKUVIA

Keravalla toiminut Ornon tehdas tuli tunnetuksi
laadukkaiden designvalaisimien 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, Svea Winklerin,
Heikki Turusen ja Klaus Michalikin valaisinmallistot vastasivat oman aikansa haasteisiin.

Huvipuistojen kävijöille taitavasti leikatut siluettimuotokuvat ovat varmaan tulleet vuosien
varrella tutuksi. Moni on ihmetellyt, kuinka
taitavasti Linnanmäen ja Särkänniemen siluetintekijät ovat vanginneet mallinsa piirteet yhdellä
saksitulla ääriviivalla. Keravan taidemuseon
näyttely nostaa tämän katoamassa olevan
arkisen kuvantekemisen muodon nykytaiteen
keskiöön ja esittelee joukon taiteilijoita, jotka
johdattavat katsojat varjokuvien kiehtovaan
maailmaan.

Keravan museon ja Aalto-yliopiston
muotoilun laitoksen yhteistyönä toteutettu
näyttely etsii inspiraatiota Ornon vahvasta
muotoiluperinteestä. Näyttely koostuu Ornon
valmistamista muotoiluklassikoista sekä
Aalto-yliopiston muotoilun opiskelijoiden
ennakkoluulottomista valaisinprototyypeistä.
SÄVELKUVIA
ilmaissunnuntaina 4.8. klo 13

Lotta Pettinen-Diaby on säveltänyt musiikkia
näyttelyn valaisimiin liittyen. Mukana Sergei
Repin, Rouva Heiskanen, Sanni Vanonen sekä
Kerupi-ryhmän perkussiosoittajat.
YLEISÖOPASTUS

Ke 7.8. klo 14

Näyttelyssä on mukana kuvanveistäjänä
tunnetun Emil Cedercreutzin (1879−1949)
kaltaisia siluettitaiteen suomalaisia pioneereja
ja varjokuvien parissa työskenteleviä
nykytaiteilijoita, kuten Saara Ekström, Ulla
Jokisalo ja Katri Kuparinen, yhdysvaltalainen
Randal Thurston, sekä saksalaiset Andreas
Kocks ja Heike Weber. Siluettianimaatioiden
varhaisiin pioneereihin kuuluvan Lotte
Reinigerin (1899–1981) ja etelä-afrikkalaisen
William Kentridgen varjoanimaatioiden hahmot
ovat kuin luolan seinällä häilyviä alkukuvia,
joiden puuttuvat yksityiskohdat mielikuvitus
täydentää.
YLEISÖOPASTUKSET

Ke 11.9. | 2.10. | 6.11. ja 11.12. klo 17.30

Taide- ja museokeskus Sinkka
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KERAVAN SIRKUSMARKKINAT

Su 10.11. SINKAN ISÄNPÄIVÄ

Ilmainen sisäänpääsy klo 11–17.
La 7.9. klo 12, 13, 15.30 varttiopastuksia
klo 14 Meet the artists:
Andreas Kocks and Heike Weber (in English)
Su 8.9. klo 12−16 Siluettitaiteilija Väinö
Kemppainen leikkaa muotokuvia à 10 €.
Ikuista omat tai läheisesi piirteet klassiseen
varjokuvaan.

Siluettitaiteilija Väinö Kemppainen leikkaa
muotokuvia à 10 € klo 12–16.

LUENTOSARJA

Su 1.12. klo 13 & 29.12. klo 14
SÄVELKUVIA ILMAISSUNNUNTAINA

Ke 9.10. klo 17.30 Siluettitaiteeni tarina:
Sirkka Lekman
Ke 23.10. klo 17.30 Emil Cedercreutz
siluettitaiteilijana: Taidehistorian professori
Annika Waenerberg
Ke 13.11. klo 17.30 Lotte Reinigerin ja William Kentridgen taide: Toimittaja Harri Römpötti
Ke 27.11. klo 17.30 Taiteeni tarina:
Ulla Jokisalo

VANHUSTENVIIKON VIPINÄT
Su 6.10. Sinkan ilmaissunnuntai
To 10.10. Lasten tekemiä varjoteatteriesityksiä
ja varttiopastuksia näyttelyyn.
Ilmainen sisäänpääsy eläkeläiskortilla.

MUSEOJOOGA
JATKUU LOKAKUUSSA
Ajankohdat julkistetaan syksyllä,
kts. www.sinkka.fi

SYYSLOMALLA!

15.10. klo 11−16 PERHETIISTAI
20.10. klo 11−16 LASTENSUNNUNTAI
Lapsille suunnattuja opastuksia, tehtäviä näyttelyssä ja perheiden yhteistä työpajapuuhastelua
siluettien ja varjojen maailmassa. Tiistaina mukana Rytmiyhteisö Kerupi tahdittamassa päivää.
Lapset ilmaiseksi, aikuiset museolipun hinnalla.

Ke 6.11. klo 14−18
TAITEESTA VERSOO ELÄMÄ
-SEMINAARI
Hoitaako taide ja millaisessa ympäristössä sinä
haluaisit tulla hoidetuksi? Seminaari järjestetään yhdessä Keravan taidemuseon ystävien
kanssa ja se on kunnianosoitus 80-vuotta täyttävälle sosiaalineuvos Pekka Saarenmaalle.
Klo 14−17 Puheenvuoroja taiteen
hyvinvointivaikutuksista
Klo 17.30 Yleisöopastus näyttelyyn
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La 23.11. klo 12–15 JOULUINEN
SILUETTITYÖPAJA
Kortteja ja jouluista paperiaskartelua koko
perheelle.

Keravalainen laulaja-lauluntekijä Leena
Niemiaho esittää näyttelyyn säveltämäänsä ja
sanoittamaansa musiikkia. Mukana kitaristi
Ossi Nykänen.

JOULUNAIKA
23.–25.12. Sinkka on suljettu
26.–31.12. välipäivien ilmaispäivät

6.9. klo 19
STELLA POLARIS:
KERAVA NOIR –
IMPROVISOITU
RIKOSNÄYTELMÄ

HEIKKILÄN
KOTISEUTUMUSEO
Museopolku 1, Kerava
Heikkilän sisätilat ovat avoinna kesällä 1.8. asti. Pihapiiri on avoinna ympäri vuoden omatoimiselle tutkimusretkelle. Museoalueen rakennusten
edustalla on kyltit, joissa kerrotaan
rakennusten historiasta.
Heikkilän
kotiseutumuseon joulu
Wanhan ajan joulutapahtumia 1., 2.
ja 3. adventtisunnuntaina, ilmainen
sisäänpääsy.

KIRJASTO JA
KULTTUURI
KERAVA-SALI JA MUUT TILAT
10.‒20.10.
KIMPPA!
-LASTENKULTTUURIVIIKOT
Kimppa! -lastenkulttuuriviikkojen ohjelmassa
on elokuvia, teatteria, musiikkia ja paljon
muuta mielenkiintoista ja kehittävää tekemistä
syyslomapäivien ratoksi. Tarkempi ohjelma
ilmestyy noin kuukautta ennen tapahtumaa
osoitteessa www.kerava.fi/kulttuuri.

KERAVA-SALISSA TAPAHTUU
Kerava-sali, Keuda-talo, Keskikatu 3, Kerava
Liput: www.lippu.fi tai Keravan
kulttuuripalvelut, Paasikivenkatu 12 (2. krs.).

Muutokset sisällössä ovat mahdollisia. Seuraa
tapahtumatiedotusta Keravan kaupungin
tapahtumakalenterissa.

Kirjasto | Kulttuuri
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30.11. klo 19
PALVELIJA – MARTTI SUOSALO
TULKITSEE KARI HOTAKAISEN
TEKSTIN

1.8.klo 19
HELSINKI METROPOLITAN
ORCHESTRA & SASHA MÄKILÄ
Helsinki Metropolitan Orchestra
kapellimestarinaan keravalainen Sasha Mäkilä
esittää konsertissa Tšhaikovskin viulukonserton
ja Rahmaninovin Sinfoniset tanssit. Solistina
Soila Häkkinen.
Kesto n. 1 h 30 min sisältäen väliajan.
Hinta: alk. 20 €

6.9. klo 19
STELLA POLARIS: KERAVA NOIR –
IMPROVISOITU RIKOSNÄYTELMÄ
Stella Polaris on teatterialan ammattilaisista
koostuva improvisaatioteatteri, jonka ohjelmisto
koostuu täysin improvisoiduista esityksistä.
Kerava Noir -esityksessä pääosassa on Kerava,
jossa kaikki vaikuttaa normaalilta, mutta
pinnan alla kytee pahuus... Luvassa yllättäviä
juonenkäänteitä ja jännitystä!
Kesto 1 h 45 min sisältäen väliajan.
Hinta: alk. 25 €

Palvelija on Kari Hotakaisen kirjoittama
monologinäytelmä. Se tarkastelee palvelijuutta
– onko se vain ammatti vai ihmisessä
syvemmällä oleva luonne. Kaikissa elämän
vaiheissa tapaamme palveluammatissa toimivia
ihmisiä, ensirääkäisyn todistavasta kätilöstä
aina haudankaivajaan. Toisille palvelijan rooli
sopii kuin hanska käteen, mutta toisia se alkaa
ajan myötä rassata. Kuinka paljon voi ihmiseltä
pyytää, missä kulkee raja kun palvelijan mitta
tulee täyteen?
Kesto n. 2 h sisältäen väliajan.
Hinta: alk. 35 €

12.12. klo 19
FRIGGIN FOLKKIJOULU
Kotimaisen kansanmusiikin superyhtye Frigg
lähtee joulukiertueelle laulusolisteinaan
Johanna Försti ja Timo Rautiainen. Konsertissa
kuullaan koko kansan rakastamia joululauluja
sekä täysin uusia lauluja.
Kesto n. 2 h sisältäen väliajan.
Hinta: alk. 25 €

D-VITAMIINIA!
Sibelius-Akatemian musiikin tohtorit: Intensiivistä musiikkia – Näkymiä taiteelliseen työhön
Konserttisarjan järjestävät yhteistyössä Keravan kulttuuripalvelut ja Sibelis-Akatemian DocMustohtorikoulu. Vapaa pääsy. Keravan seurakuntasali, Papintie 6, Kerava
22.9.

klo 15 Sebastian Silén viulu ja Satu Elijärvi piano | Ruotsi – Norja – Sibelius

6.10. klo 15 Pinja Nuñez sello, Maria Puusaari viulu ja Salla Karakorpi piano
		
Hetkiä tradition ulkopuolelta
27.10. klo 15 Iryna Gorkun-Silén huilu, Lucy Abrams klarinetti ja Kirill Kozlovsky piano
		
Kolme katsetta Ranskaan

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE

SATUTUNNIT

Keravan kaupunginkirjasto, Satusiipi/Pentinkulma-sali, Paasikivenkatu 12, Kerava

Keravan kaupunginkirjasto, Satusiipi, Paasikivenkatu 12, Kerava

Nuorten illat
Tiistaisin klo 17–19.30 kirjaston Satusiipi
muuttuu nuorten olohuoneeksi. Nuorten illat on
suunnattu 13–17-vuotiaille.

Keravan kirjasto järjestää satutunteja lauantaisin kahdesti kuussa ja keskiviikkoisin kahdesti
kuussa. Satutunnit kestävät noin puoli tuntia, ja
ne on suunnattu yli 3-vuotiaille.
Sekä lauantain että keskiviikon satutunnit ovat
kaikille avoimia.

Nuorten illassa ti 15.10. pingisturnaus
nuorille! Aika selvittää Keravan kirjaston
pingismestari! Turnaukseen ilmoittautuminen ja
vapaa harjoittelu klo 16–17 Satusiivessä, turnausaika klo 17.00–19.30. Turnauksen ikäraja
13–17v. Palkintona leffalippuja.

Lauantaisin klo 10.30
7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 23.11.
30.11. Lasten joulujuhla Pentinkulma-salissa.
Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Lasten peliperjantait
Lasten peliperjantaisin noin kerran kuussa klo
15–17.30 kirjaston Satusiivessä pelataan erilaisia konsolipelejä ja muita pelejä. Peliperjantait
on suunnattu 7–12-vuotiaille lapsille.
pe 2.8., pe 6.9., pe 4.10. ja pe 1.11.

Keskiviikkoisin klo 9.30
11.9., 18.9., 9.10., 16.10., 6.11., 13.11

La 7.12. Lasten peliperjantai goes
lauantai: Konsolipeliturnaus klo 12–15

Keravan kaupunginkirjasto, Satusiipi/Pentinkulma-sali, Paasikivenkatu 12, Kerava

Peliviikko
Viikolla 45, 4.–10.11. vietetään peliviikkoa, johon kirjastokin osallistuu lähempänä
ilmoitettavilla tapahtumilla. Pelikasvatuksen
teemaviikon tavoitteena on rakentaa positiivista
pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen liittyviä
ennakkoluuloja.

Lasten elokuvanäytökset
perjantaisin klo 16
pe 20.9., pe 18.10., pe 15.11., pe 27.12.

Pe 18.10. klo 11–13 Kirjasairaala
Kirjasairaalassa lapset korjaavat kirjaston
poistokirjan ja saavat sen omakseen. Alle 10v.
lapselle oma aikuinen mukaan korjausavuksi.
To 31.10. klo 17–19 Nalle-neuvola
Nalleneuvolassa nallet mitataan ja punnitaan.
Mukaan saa oman neuvolakortin. Paikalle ovat
tervetulleita kaikenlaiset pehmoeläimet.
To 10.10. klo 18 Musiikkiopiston
nuoret huilistit ja viulistit esiintyvät.
Tarinallisen konsertin
juontaa näyttelijä
Veikko Honkanen.
Konsertin suunnittelu
Tuula Honkanen ja
Terhi Kojo. Yhteistyössä
Keravan Musiikkiopiston
kanssa.

LASTEN ELOKUVANÄYTÖKSET

Lasten elokuvanäytökset
lauantaisin klo 13
la 7.9., la 5.10., la 9.11., la 14.12.

KIRJAILIJATILAISUUDET
KIRJASTOSSA
Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali, Paasikivenkatu 12, Kerava
Taanilan tunnit klo 18
ke 25.9., ke 23.10., ke 27.11.,
ma 16.12.
Yhteiskunnallisia vaikuttajia ja
kirjailijoita toimittajalegenda
Hannu Taanilan haastateltavana.
Seppo Puttosen kirjallisuusillat
torstaisin klo 18
12.9. Olli Jalonen:
Merenpeitto (2019, Otava),
17.10., 14.11. ja 12.12.

17.11. klo 15 Mieko Kanno viulu ja Anu Vehviläinen piano | Ääritiloja

8

Kirjasto | Kulttuuri

Kirjasto | Kulttuuri

9

KIRJASTOKINO

LAUANTAIKONSERTIT

PENA-KLUBIT

YHTÄ SOITTOA! -KONSERTIT

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali,
Paasikivenkatu 12, Kerava
Kirjastokinonäytökset ovat tiistaisin klo 18.

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali,
Paasikivenkatu 12, Kerava
Konsertteihin on vapaa pääsy. Paikkoja on
rajoitetusti, ja sisään mahtuu 150 ihmistä jonotusjärjestyksessä. Maksuttomien pääsylippujen
jako aloitetaan tuntia ennen konsertin alkua.

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali,
Paasikivenkatu 12, Kerava

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali,
Paasikivenkatu 12, Kerava
Yhtä soittoa! -konsertit järjestetään yhteistyössä
Keravan musiikkiopiston kanssa.

17.9. klo 18 Ilosia aikoja,
Mielensäpahoittaja. Ohj. Tiina Lymi.
Suomi 2018. Kesto 1 h 56 min. K12.
8.10. klo 18 Cold War.
Ohj. Pawel Pawlikowski.
Puola 2018. Kesto 1 h 24 min. K12.

5.11. klo 18 Kolme naista.
Ohj. Jafar Panahi.
Iran 2018. Kesto 1 h 40 min. K12.
19.11. klo 18 Shoplifters –
Perhesalaisuuksia.
Ohj. Hirokazu Kore-eda.
Japani 2018. Kesto 2 h. K12.
3.12. klo 18 Kapernaum –
kaaoksen lapset. Ohj. Nadine Labaki.
Libanon 2018. Kesto 2 h 6 min. K12.
10.12. klo 18 First man –
Ensimmäisenä kuussa.
Ohj. Damien Chazelle.
USA 2018. Kesto 2 h 15 min. K12.
17.12. klo 18 Aurora. Ohj. Miia Tervo.
Suomi 2019. Kesto 1 h 47 min. K12.
21.9. Dokkarilauantai
Kotimaisia dokumenttielokuvia.
Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
16.11. Leffalauantai
Elokuvat valitaan yleisöäänestyksen perusteella
ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

31.8. klo 13 Pauanne
Etnogaalassa 2019 Vuoden tulokas -palkinnon
pokannut Pauanne vie kuulijansa matkalle, jossa musiikin aikakaudet sulautuvat luonnollisesti
toisiinsa.
14.9. klo 13 Jussi Makkonen
ja Nazig Azezia
Sellisti Jussi Makkonen ja pianotaiteilija Nazig
Azezian konsertoivat ainutlaatuisella Sibeliuksen
musiikkia ja kerrontaa yhdistävällä Sibeliuksen
helmiä -konserttiohjelmallaan.
12.10. klo 13 Edu Kettunen
ja Mika Kuokkanen
Koko kansan tunteman laulaja-lauluntekijä Edu
Kettusen ja Hoedown-yhtyeestäkin tunnetun
Mika Kuokkasen musiikissa hienosti yhteen
soivat lauluäänet yhdistyvät sävykkääseen säestykseen ja kiireettömään tunnelmaan.
9.11. klo 13
Jarmo Saari Republic
Kitaravirtuoosi Jarmo Saari
ja kolme rumpalia luovat
ritualistisia rytmejä ja
sointeja, sekä hypnoottisia
äänimaisemia.
7.12. klo 13 Slangikuoro
Slangikuoro on 3–4-äänisesti Stadin slangilla
laulava kuoro, jonka jouluohjelmistossa on
useiden tuttujen joululaulujen slangiversioita.
Kuoronjohtajana toimii Matti Reittamo.
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pe 13.12. klo 18 Lucia-juhla
Lucia-juhlassa musisoivat Keravan musiikkiopiston oppilaat ja Keravan Folkhälsan kruunaa
oman Lucia-neitonsa.
to 28.11. klo 18 Yhteislauluilta
jouluisissa tunnelmissa
Esilaulajina ja soittajina Keravan musiikkiopiston oppilaat.

© Aki-Pekka Sinikoski

22.10. klo 18 A Star is Born.
Ohj. Bradley Cooper.
USA 2018. Kesto 2 h 10 min. K12.

Saksofonisti Pentti Lahti kutsuu musiikkivieraikseen suomalaisia eturivin artisteja. Konsertteihin
on vapaa pääsy. Paikkoja on rajoitetusti, ja
sisään mahtuu 150 ihmistä jonotusjärjestyksessä. Maksuttomien pääsylippujen jako aloitetaan
tuntia ennen konsertin alkua.

MUITA TAPAHTUMIA

ti 10.9. klo 18 Kyösti Mäkimattila
Vuoden 2013 Tangokuningas Kyösti Mäkimattila tunnetaan suosittuna pitkän linjan muusikkona ja musiikintekijänä, sekä vuoden 2019
Tähdet, tähdet -ohjelman tähtikilpailijana.
ke 2.10. klo 18
Johanna Försti
Laulaja Johanna Försti saapuu uusintakeikalle Keravan
kaupunginkirjaston PenaKlubille yleisön pyynnöstä.

LAUANTAIAAMUJEN
KLASSISET AAMUSOITOT
Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali,
Paasikivenkatu 12, Kerava
28.9., 26.10. ja 7.12. klo 10.30–11.15
Esiintyjinä Café Barock -ryhmän jäseniä
erilaisilla kokoonpanoilla.
Nämä lauantain klassiset aamusoitot tarjoavat
oivallisen mahdollisuuden rentoutumiseen
ja rauhoittumiseen viikonlopun alkajaisiksi.
Konserttiin tulijat voivat istua tuolilla, levätä
kirjaston alustalla tai halutessaan ottaa mukaan myös oman jooga-/jumppamattonsa.
Konserttisarjan järjestävät yhteistyössä Keravan
kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja Kulttuuriyhdistys
Café Barock ry.

Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali, Paasikivenkatu 12, Kerava
Vapaa pääsy. Paikkoja on rajoitetusti, ja sisään mahtuu 150 ihmistä
jonotusjärjestyksessä. Maksuttomien
pääsylippujen jako aloitetaan tuntia
ennen tilaisuuden alkua.
to 31.10. klo 18 Soiva multimediaesitys: Jelly Roll Morton
Jazzpastori Markku Salon soivassa
multimediaesityksessä paneudutaan
ensimmäisen modernin jazzsäveltäjän Jelly Roll Mortonin (1890–1941)
elämään ja teoksiin. Mortonin sävellyksiä tulkitsevat uusina sovituksina
saksofonisti Mikko Innanen ja pianisti
Seppo Kantonen.
to 7.11. klo 18 Juha Hurme
esittää monologin
Kaaskerin Lundström
Kirjailija-teatteriohjaaja Juha
Hurmeen dramatisoima,
ohjaama ja esittämä monologi perustuu Volter Kilven
novelliin Pitäjän pienempiä
-novellikokoelmasta. Esitys
kertoo umpihumalassa aluksensa
ja sitä myötä miehistönsä upottaneesta merikapteeni Lundströmistä.
Kapteeni maksaa ikuista syyllisyydenvelkaansa opettamalla pitäjän pojille
aritmetiikan, navigoinnin ja elämisen
taidon salaisuuksia. Kesto 50 min.

Kirjasto | Kulttuuri
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NUORTEN TYÖPAJA JENGA
ANTAA EVÄITÄ ELÄMÄÄN
Nuorten työpajatoiminnan järjestäminen perustuu nuorisolakiin. Keravalla Nuorten työpaja
Jenga tarjoaa työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa ilman opiskelu- ja työpaikkaa jääneille 17–25-vuotiaille nuorille. Syyskaudella Jenga
osallistuu perustoiminnan lisäksi Mannerheimin
lastensuojeluliiton suojatiepäivystykseen. Jengan
nuorten valmistamia puu- ja kangastuotteita
sekä erilaisia lahjatavaroita voit hankkia talven
myyntitapahtumissa. Tapahtumista ilmoitetaan
tarkemmin somekanavillamme. Nuorten työpaja Jengan löydät osoitteesta Santaniitykatu 1.

NUORISOPALVELUT

UUTTA POTKUA
OHJAAMOSTA!

keravannuorisopalvelut.fi

NUORTEN OSALLISUUTTA TÄYTYY TUKEA
- Osaamista osallisuuteen auttaa
Nuorten osallisuus ja osallisuus yleensäkin
ovat olleet ajankohtaisia otsikoita jo joidenkin
vuosien ajan. Osallisuuden ajatellaan usein
toteutuvan sillä, että vain pyydetään nuoria
mukaan kokoukseen tai lähetetään Nuorisovaltuustolle lausuntopyyntö. Hyvästä tahdosta
huolimatta asiat ovat todellisuudessa yleensä
vähän konstikkaampia. Joskus nuorten osallisuutta voi hankaloittaa aikuisten puutteellinen
kyky selvittää ja huomioida nuorten mielipidettä
päätösten suunnitteluvaiheessa tai yksinkertaisesti se, että nuoria ei tavoiteta juuri silloin kun
heitä haluttaisiin kuulla. Yksi nuorisotyön keskeisistä tehtävistä on huolehtia siitä, että nuoria
kuullaan heitä koskevia asioita käsiteltäessä ja
huomioidaan palveluita suunniteltaessa.
Nuorten osallisuuden haasteita pilkkomassa
on viime syksystä alkaen ollut Kuuma -kuntien
yhteinen Osaamista osallisuuteen -hanke, jota
Keravan nuorisopalvelut koordinoi. Hankkeen
tavoite on vahvistaa nuorten osallisuutta alueen
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kunnissa ja tukea nuorten äänen huomiointia
päätöksenteossa. Toiminnan keskiössä ovat
kuntien nuorisovaltuustot. Hanke kartoittaa erilaisia keinoja, joilla lisätä myös nuoria kohtaavien aikuisten ja päättäjien tietotaitoa nuorten
kohtaamisesta ja osallisuudesta, jotta nuorten
ääni saataisiin paremmin esiin.
Ensi syksystä kesään 2020 toiminta painottuu
kuntien yhteisen nuorten osallisuusmallin
valmisteluun ja kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen nuorten vaikuttamisasioissa. Hanke
järjestää myös erilaisia ilmaiskoulutuksia vaikuttamiseen liittyen. Luvassa on muun muassa
yhteinen vertaisoppimispäivä Kuuma-kuntien
nuorisovaltuustojen ohjaajille ja työpajoja
kunnallisesta päätöksenteosta ja viestinnästä
nuorisovaltuustolaisille. Lisäksi kehitetään nuorisovaltuustojen sekä oppilaskuntien yhteistyötä.
Lisätiedot:
projektisuunnittelija Satu Velasco,
040 318 2878, satu.velasco@kerava.fi

Ohjaamo on neuvonta- ja tukipiste
13–29-vuotiaille nuorille ja nuorille
aikuisille. Se sijaitsee keskustassa
Nuorten Kulman yhteydessä, osoitteessa Kauppakaari 11. Ohjaamo auttaa
myös syyskaudella esimerkiksi opiskelu-, työ-, raha- ja asuntoasioissa sekä
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
Ohjaamo päivystää ilman ajanvarausta. Ohjaamo on toistaiseksi avoinna
maanantaisin klo 12–16 ja tiistaista
torstaihin klo 14–16.
Syksy tuo lisäyksen Ohjaamon palvelukykyyn. Aluehallintovirasto on myöntänyt Keravan Nuorisopalveluille Nuorten
tieto- ja neuvontatyön kehittämiseen
projektirahan, jonka turvin voidaan
rekrytoida määräajaksi uusi ohjaamonuorisotyöntekijä. Uusi Ohjaamonuorisotyöntekijä tulee työskentelemään
yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden
ja muiden Ohjaamon ja Nuorten
kulman muodostaman palvelukokonaisuuden työntekijöiden kanssa.
Uusi ohjaamonuorisotyöntekijä tuo
tervetulleen lisän nuorten matalan kynnyksen ennaltaehkäisevien palveluiden
palveluohjaukseen ja häntä tullaan
näkemään mm. alueen oppilaitoksissa.
Tämän muutoksen vaikutuksista mm.
Ohjaamon aukioloaikoihin tiedotamme tarkemmin kesän jälkeen.

tajuamut.fi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ YHDISTÄÄ
AMMATTILAISIA NUORTEN
TARPEIDEN MUKAAN
Etsivä nuorisotyö on laaja-alaista nuorisotyötä,
jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29-vuotiaita
nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän
ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön
pariin joko ohjataan tai hakeudutaan ja se on
yhtä aikaa sekä ennaltaehkäisevää palvelua,
että vahvaa tukea tarvitsevien nuorten palvelua.
Jokaisen asiakkaaksi tulevan nuoren yksilölliset
tarpeet huomioidaan ja etsivä nuorisotyöntekijä
ohjaa asiakkaansa juuri heidän tarvitsemiensa
palveluiden pariin. Etsivä nuorisotyö on yksi erityisnuorisotyön muoto ja sen toteuttaminen perustuu nuorisolakiin (1285/2016). Näin etsivä
nuorisotyö yhdistää erilaisia palveluita tarjoavia
viranomaistahoja ja muita yhteistyökumppaneita nuorten tarpeita täyttäväksi verkostoksi
auttaen nuoria saamaan niitä palveluita, joita
hän tarvitsee ja haluaa.

Nuorisopalvelut
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KOHDENNETTU NUORISOTYÖ
TÄYDENTÄÄ AVOINTA
TILATOIMINTAA
Kohdennettu nuorisotyö on lasten, nuorten
ja heidän perheidensä tueksi tarkoitettua
työtä, jota Keravalla toteutetaan kouluilla,
nuorisotiloilla, nuorten suosimilla vapaa-ajanviettopaikoilla sekä yhteistyötahojen kanssa.
Toimintamuotoja ovat jalkautuva nuorisotyö,
pienryhmät ja kouluyhteistyö. Tiivistä yhteistyötä
tehdään Nuorten Kulman, oppilashuollon,
lastensuojelun, naapurikuntien ja kolmannen
sektorin kanssa. Kouluyhteistyötä toteutetaan
monipuolisesti oppilaiden ja koulujen tarpeet
huomioiden. Nuorisotyöntekijät kohtaavat
käytännössä kaikki keravalaiset nuoret mm.
yläkoulujen ryhmäyttämispäivissä.

ALUEELLINEN
NUORISOTYÖ ON
AMMATTIMAISTA
AIKUISUUTTA LÄHELLÄ
NUORIA
Nuorisotilat Tunneli Sampolassa ja
Elzu Saviolla tarjoavat monipuolisia
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia
3–6-luokkalaisille sekä nuorille kolmestatoista ikävuodesta eteenpäin.
Tunnelissa pelataan 9-pallon biljarditurnauksia, kokkaillaan, katsotaan
elokuvia ja vietetään aikaa ystävien
kanssa. Lisäksi järjestetään discoja,
valotaidepaja, Glow Party ja erilaisia
teemallisia tapahtumia.
Elzussa toimivat pienryhmät ja
eSport peliryhmät, joissa pelataan
esimerkiksi Overwatchia, Mobaa
ja CS:GO -pelejä. Lisäksi Elzulla
järjestetään biljardi- ja punttiryhmiä.
Varhaisnuorten kerhotoimintaa tarjotaan 3–6-luokkalaisille ja iltaisin ovet
aukeavat +13-vuotiaille.
Liikkuva nuorisotyö Kerbiili kohtaa
nuoria Ahjon, Kalevan ja Killan kouluilla sekä ME -talossa. Kerbiiliin voi
törmätä myös muualla, mm. erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kaikesta
toiminnasta vastaavat nuorisotyön
ammattilaiset.
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JALKAUTUVA NUORISOTYÖ
KOHTAA NUORET HEIDÄN
OMASSA YMPÄRISTÖSSÄÄN
Jalkautuva nuorisotyö on erityisnuorisotyötä,
jonka tarkoituksena on tavoittaa nuoria siellä
missä he liikkuvat. Nuoret kohdataan heidän
omassa ympäristössään ja ohjataan tarvittaessa
erilaisten tukipalveluiden piiriin. Jalkautuvaa
nuorisotyötä toteutetaan pareittain ja sitä voidaan toteuttaa myös yhteistyössä naapurikuntien nuorisopalveluiden kanssa. Jalkautuva
nuorisotyö painottuu viikonloppuihin, juhlapyhien aattoihin ja nuorille merkittäviin päiviin,
kuten koulujen päättymispäiviin ja arkipyhien
aattoihin.

SYYSLOMAVIIKOLLA ON TARJOLLA
MONENLAISTA TEKEMISTÄ
Syyslomaviikolla 11.–20.10.2019 avoimen toiminnan lisäksi tanssahdellaan nuorten discossa,
kisaillaan pelileirillä, ajetaan kartingia, pelataan airsoftia ja metsästetään aarteita. Tarkemmin
ohjelmasta, retkistä, pelileiristä ja muista syysloman aktiviteeteista kerrotaan elokuussa
Nuorisopalveluiden nettisivulla ja somessa, ja ilmoittautumiset retkille ja leireille avataan
ma 2.9.2019 osoitteessa keravannuorisopalvelut.fi.
Päivä

Tunneli

Elzu

pe 11.10.

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 17–23

suljettu

la 12.10.

kts. tapahtumat/
retket

suljettu

su 13.10.

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 16–20

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 16–20

ma 14.10.

suljettu

avointa toimintaa
(3lk.+) klo 15–21

ti 15.10.

suljettu

avointa toimintaa
(3lk.+) klo 15–21

Aarteenmetsästystä
(10–13-vuotiaille)

ke 16.10.

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 15–21

Pelileiri
(13–18v.)

Airsoft, ASA-Arena Kerava,

to 17.10.

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 15–21

Pelileiri
(13–18v.)

pe 18.10.

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 17–23

Pelileiri
(13–18v.)

la 19.10.

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 18–22

suljettu

su 20.10.

avointa toimintaa
(13v.+ / 7lk.)
klo 16–20

suljettu

LÄHETÄ MEILLE POSTIA!
nuoriso@kerava.fi
elzu@kerava.fi
kerbiili@kerava.fi
jenga@kerava.fi
tunneli@kerava.fi
etsivat@kerava.fi
kesarinne@kerava.fi
ohjaamo@kerava.fi
Nuorisopalveluiden
muut yhteystiedot osoitteessa
keravannuorisopalvelut.fi/yhteystiedot
Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Tapahtumat ja retket

Disco (13v.+ / 7lk)
Tunnelissa klo 18–22

klo 14.15–16.30,
hinta 25 €/osallistuja, 13–17-vuotiaille
(alle 16v. vanhempien luvalla)

Karting, VM- karting Vantaa,
klo 10.45–12.30, hinta 25 €/osallistuja,
10–14-vuotiaille

Nuorisopalvelut
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Syksy 2019

KERAVAN OPISTON JA LIIKUNTAPALVELUN

ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN

PERUUTTAMINEN

• Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.

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

• Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan kurssin.
• Vahvistus ja maksutiedot ilmoittautumisesta
tulevat sähköpostiisi.
• Yhteystiedot ja henkilötunnus tarvitaan
maksuliikennettä, vakuutusta, virallisia
tilastoja ja yhteydenpitoa varten.
• Kurssin toteutuminen varmistuu noin viikkoa
ennen kurssin alkua.

ALKAA 8.8.2019 KLO 8.00

• Alle 18 v. tulee ilmoittaa myös huoltajan
yhteystiedot.
• Vammaisen avustajalta ei peritä maksua.
• Kurssimuutoksista tiedotetaan tekstiviestillä.
• Soveltava liikunta: 8.8. klo 8.00 alkaen
p. 040 3182489.

Verkossa
opistopalvelut.fi/kerava

Puhelimella
p. 09 2949 2352
8.8.–9.8. klo 8−15, muutoin
normaalit aukioloajat.
Katso s. 21.

Kasvotusten
Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs.
ma-to klo 8–17.30, pe klo 8–12.
Poikkeukset: kerava.fi/
palvelut/asiointipiste

ALENNUKSET
Liikuntapalvelun kursseista ei voi saada
alennusta.
Keravan Opisto myöntää Opetushallitukselta
saamansa opintosetelikiintiön puitteissa
alennuksia tietyille opiskelijaryhmille:
• työttömät
• pieneläkeläiset (alle 1300 €/kk brutto)

SÄILYTÄ
MAKSUKUITTI!

MAKSAMINEN // MAKSUTAVAT
Voit maksaa kurssin heti joko verkkopankissa tai Asiointipisteessä.
Jos haluat 14 päivän maksuajan, ota maksutiedot ylös sähköpostivahvistuksesta.
Laskuja ei lähetetä postitse.

VIITENUMERO
Verkossa ilmoittautumisen yhteydessä
Huom! maksu veloitetaan heti
• Verkkopankki
• Sportti-ja kulttuuripassi
• Smartum-saldo
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Viitenumerolla verkkopankin kautta eräpäivään
mennessä
• Maksuaika on 14 pv
ilmoittautumisesta.
• Saat viitenumeron
ilmoittautumisen yhteydessä.
• Tilinumero:
FI11 5132 0520 1836 09
• Saaja: Keravan kaupunki /
Keravan Opisto

Ilmoittautuminen: Opisto & Liikunta

Asiointipiste
• Käteinen tai pankkikortti
• Liikunta-ja kulttuuriseteli
• Smartum-kortti
• TYKY-kuntoseteli
• Edenred Ticket
Mind&Body® ja
Ticket Duo® kortit
• Virikeseteli

• 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.

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 tai Liikuntapalvelun toimistoon, josta
saat ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.

Kurssin peruuttaminen yli 10 päivää
ennen kurssin alkamista
• verkossa: opistopalvelut.fi/kerava (toimii
vain, jos olet ilmoittautunut verkossa): Avaa
omat tiedot -sivu ja täytä kurssinumero
ja 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,
jolloin 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 (1)
peruutettua kertaa ei korvata ylimääräisellä
kokoontumiskerralla pitkillä kursseilla.
Ohjatussa liikunnassa järjestetään
korvausviikko 9.–15.12. asiakkaille, joiden
kursseilla on ollut kaksi tai useampi peruutus
kauden aikana. Korvaustunneista tiedotetaan
erikseen asiakkaita, joita ne koskevat.

Ilmoittautuminen: Opisto & Liikunta
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Kaskela
8

KERAVAN OPISTON JA
LIIKUNNAN OPETUSPAIKAT

Lahdentie

Viro

Kurkela
Ilmarinen

1

Ahjon koulu /
tekonurmi
Ketjutie 2

15

Kurkelan koulu
Käenkatu

2

Budosali
Eerontie 1

16

Lapilan kartano
Lapilantie 10

3

Combat Club
Sankukai
Lintulammenkatu 4B

17

Maauimala
Uimalanpolku

4

Talkoorengas
Sininen sali
Aleksis Kiven tie 19

18

Nuorten kulma
Kauppakaari 11

5

Jenga: Taidetila,
Verhoomo, Puutyötila
Santaniitynkatu 1

19

Opiston käsityötilat /
Kudonta-asema
Kauppakaari 11

6

Jäähalli
Metsolantie 3

20

Pompit
Palopellonkatu 7

7

Kalevan
tekonurmi
Metsolantie 3

21

Sampolan
palvelukeskus
Kultasepänkatu 7

8

Kalevan koulu
Kalevankatu 66

22

Savion koulun
tekonurmi
Juurakkokatu 33

9

Kaupunginkirjasto
& Me-talo
Paasikivenkatu 12

23

Savion
pesäpallokenttä
Koivikontie 35

10

Keinukallion
liikuntapuisto
Keinukalliontie 42

24

Sompion koulu
Aleksis Kiven tie 18

11

Keravan kartano,
Kiertotalouskeskus
Jalotus Kivisillantie 12

25

Svenskbacka
skola
Kannistonkatu 5

12

Keravan lukio ja
aikuislukio
Keskikatu 5

26

Taidepäiväkoti
Konsti
Puusepänkatu 3

13

Keravanjoen koulu
Jaakkolan toimipiste
Jaakkolantie 8

27

Uimahalli
Tuusulantie 45

14

Killan koulu
Sarvimäentie 35

28

Yleisurheilukenttä
Metsolantie 3

15
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28
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18 19
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KERAVA
13

Ahjo
1

Jaakkola

Lahdentie

Kannisto 25

Savionti
e

Ker
ava
ntie

tie
jon
Ah
Lahdenväylä

e
nti
kse
u12
i
l
e
SibK
esk
ika
tu

Alikeravantie

tie
lan
su

14

n ka

27

Pa
asi
kiv
e

Tuu

tu

26

11

Sorsakorpi

Jäspilä

antie
Kerav

Savio

18

23

Ali-Kerava

Ko
ivi

kkotie

22

10

Talma

Opetuspaikat: Opisto & Liikunta

Opetuspaikat: Opisto & Liikunta
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OPISTON YHTEYSTIEDOT,
HENKILÖSTÖ JA VASTUUALUEET
Sampolan palvelukeskus

Kultasepänkatu 7 (1. krs)
04250 Kerava
p. 09 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
opisto.kerava.fi
Toimiston aukioloajat: ma−to klo 12−15 & pe 9−12
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi

Opintosihteeri

Kielten suunnittelijaopettaja

Miia Stellberg, merkonomi
Asiakaspalvelu ja kurssihallinnointi
040 318 2564

Mari Heikkinen, FM
Kielet
040 318 2876
mari.a.heikkinen@kerava.fi

Hallinto- ja taloussihteeri

Sirpa Kiuru, yo-merkonomi
Asiakaspalvelu ja taloushallinto
040 318 2438

KERAVAN
OPISTO

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ALKAA
TO 8.8. KLO 8.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Asiointipiste, Kultasepänkatu 7
Tarkemmat ilmoittautumis- ja maksamisohjeet,
alennukset ja peruutusehdot s. 16–17.
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Opisto

Katri Liikonen, FM, AmO
Liikunta ja tanssi, Nuorten opisto
040 318 2877

Kouluisäntä

ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

Tervetuloa hyvän elämän Opistoon! Keravan Opisto
on sitoutumaton oppilaitos, joka tarjoaa monipuolista
vapaan sivistystyön opetusta kaikenikäisille Keravan ja
muiden kuntien asukkaille.
Keravan Opiston kurssitarjonnassa on tänäkin
syksynä paljon uutta sekä sopivasti tuttua ja turvallista.
Ohjelmassa on kursseja ja luentoja monipuolisesti
taiteesta tietotekniikkaan, kielistä kädentaitoihin ja
yhteiskunnallisiin aiheisiin. Tule mukaan kanssamme
jatkuvan oppimisen polulle!

Koulutussuunnittelija

SISÄLLYS:
Yhteystiedot.............................21
Opiskelusta ja Opistosta..........23
Keravan Opisto in brief............23
Terveys, luonto, yhteiskunta
ja tietotekniikka.......................24
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Keravan lukion ja aikuislukion opetuskautena
ma–pe -iltaisin alkaen klo 15
Janne Heikkinen
040 318 2215

Suunnittelija-koordinaattori

Leena Huovinen, KM, AmO
Terveys, luonto, yhteiskunta ja
tietotekniikka & viestintä
040 318 2471

Rehtori

Virka auki.

Kudonnanohjaaja

Apulaisrehtori,
päätoiminen taideopettaja

Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Kudontakurssit
040 318 4418

Teija Leppänen, TaM
Taideaineet: musiikki, kirjallisuus, kuvataide,
valokuvaus, taiteen perusopetus
040 318 2437
Taitoaineiden suunnittelijaopettaja

Aune Soppela, KtyO, KM
Taitoaineet: ompelu, lankatyöt, erikoistekniikat,
puu- ja metallityöt, kotitalous
040 318 2850

Asiointipiste

Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs
Ilmoittautuminen ja kurssimaksut
- myös liikunta- ja kulttuurisetelimaksut
Aukioloajat: ma−to klo 8−17.30, pe klo 8−12
Poikkeukset: kerava.fi/palvelut/asiointipiste
Opisto somessa

keravan.opisto
keravanopisto
Opisto
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OPISKELUSTA
JA OPISTOSTA

KERAVAN
OPISTO IN BRIEF

Syyslukukausi alkaa viikoilla 35 ja 36
(26.8.−8.9.). Lomien ja juhlapyhien aikana
ei ole opetusta, ellei siitä ole erikseen sovittu.
Opetusta ei ole: syysloma (14.−20.10.),
pyhäinpäivä 2.11., itsenäisyyspäivä 6.12.,
joululoma 24.–31.12.

Kerava Adult Education Center offers highquality 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.

Kurssin kesto on ilmoitettu pääsääntöisesti

oppitunteina (1t = 45 min).
Kurssit on tarkoitettu pääsääntöisesti 16 vuotta
täyttäneille. Lapsille ja nuorille on erikseen omia
kursseja. Aikuinen-lapsi -kurssit on tarkoitettu
vanhemmalle yhden lapsen kanssa, ellei muuta
mainita.

Enrollment for autumn semester 2019:

Opiskeluoikeus on määräaikaan mennessä

Cancellation terms:

ilmoittautuneella ja kurssimaksunsa
maksaneella. Saat pyydettäessä
opiskelutodistuksen, joka maksaa 5 €.
Kurssimateriaalit opiskelija hankkii itse.
Kurssitekstissä on erikseen mainittu, jos
materiaalit sisältyvät kurssimaksuun tai jos ne
voi hankkia opettajalta.
Palautetta voi antaa nettisivujen
palautelomakkeen kautta, suoraan opettajalle
tai Opiston toimistoon/henkilökunnalle.
Sähköisiä palautekyselyjä tehdään välillä
kurssikohtaisesti. Otamme myös vastaan
toiveita uusista kursseista ja/tai luennoista.
Tilauskoulutuksia voidaan järjestää yhteisöille
ja yrityksille. Koulutukset suunnitellaan
yhteistyössä tilaajan kanssa.
Kiinnostaako aikuisten opettaminen?

Etsimme jatkuvasti eri alojen ammattilaisia
opettamaan, kouluttamaan ja luennoimaan.
Ota yhteys ainealueen vastuuhenkilöön.

Thu 8 Aug starting at 8 am.
• Online: opistopalvelut.fi/kerava
• By phone: 09 2949 2352
• Face to face: Sampolankatu 7 (Asiointipiste)
• Cancellation 10 days before the course starts:
free of charge.
• Cancellation less than 10 days before the
course starts or has started: full course fee
has to be paid.
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 Finnish
language courses)
• 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.

Vakuutukset ks. s. 17
Opetuspaikat ks. s. 18–19
Opisto pidättää oikeudet ohjelman
muutoksiin. Opisto ei vastaa muutosten

aiheuttamista mahdollisista haitoista.
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TERVEYS
111312
ADHD ILTA (2t)

19.9. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
0€
Neuropsykiatr. valmentaja Monika Matthes
Huonoa käytöstä vai neuropsykiatrista erityisyyttä? Tietoa lasten ja nuorten ADHD:sta ja miten
se näyttäytyy lapsen käytöksessä. Vinkkejä arjen
haastekohtiin ja yhteistä keskustelua.

TERVEYS,
LUONTO,
YHTEISKUNTA &
TIETOTEKNIIKKA
Syksyn tarjonnassa on paljon mielenkiintoisia kursseja
ja luentoja. Terveysaiheisten kurssien ja luentojen
kiinnostus on edelleen korkea ja olemme vastanneet
tarjonnallamme niiden kysyntään. Uutuutena järjestämme useita luonnonmukaiseen puutarhanhoitoon liittyviä
kursseja Kiertotalouskeskus Jalotuksella. 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 8.8. KLO 8.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Kultasepänkatu 7: Asiointipiste tai
Opiston toimisto
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät sivuilta 16–17.
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ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

SISÄLLYS:

111202
ÄKILLISET SYDÄN- JA
AIVOINFARKTITILANTEET (2t)

24.9. | ti 17.30–18.15
Keravan lukio ja aikuislukio auditorio 1.97
0€
terveydenhoitaja Heli Vienonen
Tule luennolle kuuntelemaan miten maltti on
valttia kun pitää toimia äkillisessä sydän- tai
aivoinfarktitilanteessa. Luennoitsijana terveydenhoitaja Heli Vienonen/ Etelä-Suomen
Sydänpiiri. Yhteistyössä Keravan Sydänyhdistys
ry:n kanssa.

111206
ETEISVÄRINÄPOTILAAN
HYVÄ HOITO (2t)

24.9. | ti 18.30–19.15
Keravan lukio ja aikuislukio auditorio 1.97
0€
kardiologi Timo Ikonen
Eteisvärinäpotilaan hyvästä hoidosta luennoi
kardiologi Timo Ikonen. Yhteistyössä Keravan
Sydänyhdistys ry:n kanssa.

111702
ETÄLUENTO:
IKÄÄNTYMINEN
JA MUISTISAIRAUDET (2t)

2.10. | ke 14–16
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
5€
Gerontologian dosentti,
esh. Ulla Eloniemi-Sulkava
Etäluentoa seurataan yhdessä Sampolan palvelukeskuksessa katsoen valkokankaalta suoraa
lähetystä Jyväskylän yliopistolta. Luentojen
aiheet sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle,
sillä ikääntyminen ei tunne ikärajoja.

111704
ETÄLUENTO: TOIMINTAKYVYTTÖMYYTEEN
VARAUTUMINEN (2t)

16.10. | ke 14–16
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
5€
Dosentti, OTT Eva Gottberg
Toimintakyvyttömyyteen varautuminen – omaisten apu, edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus. Etäluentoa seurataan yhdessä Sampolan
palvelukeskuksessa katsoen valkokankaalta
suoraa lähetystä Jyväskylän yliopistolta. Luentojen aiheet sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle, sillä ikääntyminen ei tunne ikärajoja.

111208
KIPU ILMIÖNÄ JA
OSANA ELÄMÄÄ (2t)

7.11. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Ilmarinen
5€
osteopaatti Ilmo Anundi
Kiputieteen valossa pohdimme luennolla mitä
kipu on, miksi koemme sitä, ja kuinka voisimme
hoitaa omaa tai toisen kipua.
»

Terveys....................................25
Luonto.....................................28
Yhteiskunta..............................29
Tietotekniikka..........................32
Opisto | Terveys
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111200
SYDÄNTERVEELLISTÄ
RUOKAA DIABEETIKOLLE (2t)

11.11. | ma 18–19.30
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
0€
ravitsemusterapeutti
Niina Hämäläinen
Tervetuloa luennolle kuulemaan millaisella
ravitsemuksella pidät hyvää huolta sydämestäsi
ja koko kehostasi ilman kuureja ja erityisruokavaliota. Sydänterveydestä huolehtiminen
on tärkeää diabeetikolle, koska riski sairastua
sydän- ja verisuonisairauksiin on kohonnut. Yhteistyössä Keravan Diabetesyhdistys ry:n kanssa.

140026
KOHTI KOLMATTA
IKÄÄ (4x4t)

8.10.–19.11. | ti 17.30–20.45 |
joka toinen viikko
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.51
44 €
kouluttajat Kirsi Sukula-Ruusunen &
Kirsi Tsokkinen
Kurssin tavoite on motivoida ja innostaa
osallistujia kulkemaan kohti uutta elämänvaihetta. Tulevaisuuteen katsotaan eletyn elämän
kautta. Tarkoituksena on avata ovia itseen ja
tulevaisuuteen tutkitun tiedon sekä käytännön
harjoitteiden kautta. Kurssi sopii erityisesti yli 50
vuotiaille ja muutosta kaipaaville. Kokoontumispäivät 8.10., 22.10., 5.11. ja 19.11.

140028
ILOITSE LUOVUUDESTASI (2x7t)

26.–27.10. | la & su 10–15.15
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
44 €
ohjaaja Mari Vainio
Luovuuden viikonlopussa jokainen tutkii ryhmän
ja ohjaajan tuella omaa luovuuttaan. Mitä tarvitset elämääsi ollaksesi sinä? Kurssin pohjalla
kulkee luottamus luovuuden kantavaan voimaan. Etsintää tukevat kirjoittaminen, maalaaminen, meditointi ja kevyet joogaharjoitukset.
Ota mukaan omat eväät ja rennot vaatteet.

140032
ILOA INTUITIOSTA (8t)

140024
HILJAISUUDEN RETRIITTIPÄIVÄ (7t)

5.10. | la 10–15.45
Lapilan kartano
41 €
ohjaaja Mari Vainio
Jo yhden päivän retriitti antaa mahdollisuuden
levähtää. Puhumattomuus antaa tilaa omille
ajatuksille. Hiljaisuus auttaa selvittämään, mikä
elämässä on merkityksellistä. Rennon olemisen
lisäksi päivä koostuu ohjaajan hiljaisuutta tukevista sanoista ja meditaatioista. Mukaan omat
eväät ja rennot lämpimät vaatteet.
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17.11. | su 10–16.15
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
24 €
KM henkinen valmentaja Tanja Takala
Päivän aikana saat kokemuksia intuitiosi tavoista viestittää juuri sinulle. Vahvistut itsesi kuuntelemisessa ja sisäiseen ohjaukseesi luottamisessa. Käytämme erilaisia menetelmiä, yksilö,
pari- ja ryhmäharjoituksia. Tulethan avoimin
mielin, sillä juuri siellä piilee avain intuitioon.
Ota mukaan vesipullo & eväät.

140046
INTIALAINEN PÄÄHIERONTA (8t)

1.12. | su 10–16
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
32 €
kouluttaja Jonna Huttunen
Intialainen päähieronta auttaa mm. stressiin,
rentoutumisessa, niska-hartiaseudun kireyksiin
ja päänsärkyihin. Se vapauttaa verenkiertoa
pään, niskan ja hartioiden seudulla ja tuntuu
ihanalta. Saat apua myös unettomuuteen,
ahdistuneisuuteen tai hiusten kasvuun. Kurssilla
parityöskentelyä ja itsehoitomenetelmiä.

140056
AYURVEDA (2x3t)

24.9.–8.10. | ti 18–20.15 |
joka toinen viikko
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
23 €
joogaohjaaja Sanna Höhnle
Ayurveda on Intiasta peräisin oleva kokonaisvaltainen hoitomuoto ja elämäntapa, jonka
tarkoitus on terveyden ylläpitäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen. Kehotyypin (dosha)
mukainen, sopiva ruokavalio, liikunta, vuorokausirutiinit ja vuodenaikojen huomioiminen
muodostavat terveyden perustan. Kokoontumiskerrat 24.9 ja 8.10.

140058
AYURVEDINEN
VATA-ILTA (2t)

14.11. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
10 €
joogaohjaaja Sanna Höhnle
Vata-illassa perehdytään vata-doshaan käytännön ohjein ja harjoittein. Saat tietoa vataa
tukevista elämäntavoista, ruokailusta ja teemme
vata-doshalle sopivan joogaharjoituksen hengitysharjoituksineen ja meditaation. Vata-ilta on
jatkoa Ayurvedan perusteet -kurssille.

140060
AYURVEDINEN
PITTA-ILTA (2t)

21.11. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
10 €
joogaohjaaja Sanna Höhnle
Pitta-illassa perehdytään pitta-doshaan käytännön ohjein ja harjoittein. Saat tietoa pittaa
tukevista elämäntavoista, ruokailusta ja teemme
pitta-doshalle sopivan joogaharjoituksen hengitysharjoituksineen ja meditaation. Pitta-ilta on
jatkoa Ayurvedan perusteet -kurssille.

140062
AYURVEDINEN
KAPHA-ILTA (2t)

28.11. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
10 €
joogaohjaaja Sanna Höhnle
Kapha-illassa perehdytään kapha-doshaan
käytännön ohjein ja harjoittein. Saat tietoa
kaphaa tukevista elämäntavoista, ruokailusta ja
teemme kapha-doshalle sopivan joogaharjoituksen hengitysharjoituksineen ja meditaation.
Kapha-ilta on jatkoa Ayurvedan perusteet- kurssille.

190050
LUONNONKOSMETIIKKAA
KASVOILLE (4t)

5.9. | to 17.30–20.30
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
35 €
ekokosmetologi Katja Salomäki
Iho on suurin elimemme, joten ei ole sama mitä
imeytät ihoosi. Tällä kurssilla tutustumme luonnonkosmetiikkaan. Valmistamme yksilöllisen
kasvojenhoitosarjan: puhdistusaineen, kasvoveden, kasvovoiteen ja silmänympärysvoiteen tai
silmämeikinpoistoaineen. Materiaalit kuuluvat
hintaan.

LISÄÄ LUONNONKOSMETIIKKAKURSSEJA
SEURAAVALLA SIVULLA!
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190052
LUONNONKOSMETIIKKAA
VARTALOLLE (4t)

17.9. | to 17.30–20.30
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
35 €
ekokosmetologi Katja Salomäki
Ihanat eteeriset tuoksut ja ravintoa pursuavat
luonnon kasviöljyt johdattelevat luonnonkosmetiikan maailmaan. Valmistamme vartalovoiteen,
vartalokuorinta-aineen, suihkusaippuan ja
deodorantin. Materiaalit kuuluvat hintaan.

190055
LUONNONKOSMETIIKKAA
HIUKSILLE (4t)

24.9. | ti 17.30–20.30
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
35 €
ekokosmetologi Katja Salomäki
Tällä kurssilla ryhdymme astetta haastavampaan aiheeseen ja valmistamme hiustenhoitosarjan, johon kuuluu shampoo, hoitoaine,
kuivashampoo ja suolasuihke tai hiuslakka.
Materiaalit kuuluvat hintaan.

190058
LUONNONKOSMETIIKKA
EHOSTUKSEEN (4t)

12.11. | ti 17.30–20.30
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
35 €
ekokosmetologi Katja Salomäki
Tällä kurssilla valmistamme ehostuksen perussetin, johon kuuluu neljä tuotetta: peiteväri,
mineraalimeikkipuuteri, poskipuna ja sävytetty
huulipuna. Materiaalit kuuluvat hintaan.

LUONTO
125006
PATIKOINTIRETKI
SIPOONKORPEEN (8t)

15.9. | su 9–15
lähtö klo 9 Keravan aseman tilausajopysäkiltä
9€
retkenjohtaja Olli Ruuskanen
Retkellä kuljemme Sipoonkorvessa rauhallisessa
tahdissa, osittain vaativassa maastossa, polkuja
sekä metsäautoteitä pitkin. Retki ei sovellu
liikuntaesteisille. Varusteet: maastoon soveltuvat
kengät, säänmukainen vaatetus, juomavettä ja
eväät. Patikoitava matka 10–12 km. Oppaana
toimii eläkkeellä oleva retkeilystä kiinnostunut
ylikonstaapeli Olli Ruuskanen.

111610
HARRASTUSKOIRAN
HYVINVOINTI (2t)

26.9. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
5€
luennoitsijana kouluttaja Juha Korri
Harrastuskoira on myös rakas lemmikki ja
ystävä, joten sen hyvinvointi on meille tärkeää eikä menestystä harrastuksessakaan tule
ilman hyvinvoinnin huomioimista. Jos koira voi
fyysisesti huonosti, se voi sitä myös henkisesti,
ja päinvastoin. Tärkein sääntö on – tuntekaa
koiranne ja tarkkailkaa sitä.

125012
SYYSJUHLA (4t)

7.9. | la 12–15
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
0€
Kiertotalouskeskus Jalotuksen syysjuhlassa
juhlitaan satokauden päättymistä ja laitetaan
kesä talteen. Tilaisuudessa opit säilöntä- ja
kuivausniksejä, lankojen värjäystä ja kehruuta,
voit tutustua sadonkorjuutuotteisiin ja saat kiinteistön energialaitteiden säästövinkkejä kylmälle
kaudelle. Tapahtuma sopii koko perheelle.
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125010
MATOKOMPOSTORI (3+3t)

12.–15.9. | to 18–20.15 & su 11–13.15
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
18 €
biologian opettaja Risto Poijärvi
Tule saamaan tietoa tunkiolierojen toiminnasta
elintarvikejätteen kompostoitumisen nopeuttajina. Kurssilla rakennetaan sisätiloissa pidettävä
matokompostori vanerista tai valmiista moduulista. Tarvikelisämaksu n. 10 € maksetaan
opettajalle.

125014
LAVATARHURIN
SYYSTYÖT (4t)

21.9. | la 11–14
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
15 €
luomupuutarhuri Jaana Saraste
Kurssilla otetaan syksy vastaan ihailemalla
saatua satoa ottamalla siemenet talteen sekä
suojaamalla kylmää sietävät lajikkeet. Teemme myös syyskylvöharjoituksia ja laitamme
lavaviljelykset talviunille katteita ja kompostia
käyttäen. Sisältää teoriaa sekä käytännön harjoituksia lavatarhalla.

125016
LUONNONMUKAISET
PESUAINEET (6t)

21.9. | la 10–14.30
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
35 €
kouluttaja Anu Pensola
Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää pyykkäämisestä ja kodin siivoamisesta ekologisin
ainein. Kurssin aluksi luento ekologisesta
siivoamisesta ja pyykkäyksestä, sekä roppakaupalla vinkkejä. Sen jälkeen valmistamme
nestemäistä pyykinpesuainetta ja pyykkietikkaa.
Ota mukaan 2 kpl n. litran vetoista, kannellista
lasipurkkia.

YHTEISKUNTA
111700
ETÄLUENTO: KATSAUS
FINLANDIA-PALKITTUIHIN
ROMAANEIHIN (2t)

11.9. | ke 14–16
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
5€
kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen
Etäluentoa seurataan yhdessä Sampolan palvelukeskuksessa katsoen valkokankaalta suoraa
lähetystä Jyväskylän yliopistolta. Luentojen
aiheet sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle,
sillä ikääntyminen ei tunne ikärajoja.

111308
JUHO KUSTI PAASIKIVI
– TILANOMISTAJA JA
VALTIOMIES (2t)

12.9. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
0€
FM, KM Matti Nieminen
Paasikivi osti tilan Keravalta maanviljelykseen
ja toiseksi kodiksi. Työuransa hän teki pankinjohtajana, suurlähettiläänä, päämisterinä
ja presidenttinä. Hän oli sivistynyt, ahkera ja
oikeudenmukainen. Hän osallistui maamme
vaikeina aikoina kaikkien tärkeiden kysymysten
ratkaisemiseen.

111204
MAATA PITKIN
MATKUSTAMINEN (2t)

3.10. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
5€
luennoitsija Arto Sivonen
Sivonen kertoo maata pitkin matkustamisen
mahdollisuuksista ja matkailun ympäristöystävällisemmästä tulevaisuudesta. Sivonen on
markkinointiin erikoistuneen suunnittelutoimisto
Måndagin perustaja ja kaupunkiaktivisti.
»
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111600
NUORI KARL MARX (2t)

130014
KANSAINVÄLINEN
MIESTEN OLOHUONE (6x2t)

7.11. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
5€
VTM, HUK Veli-Matti Huhta
Karl Marxin nimissä voi väittää melkein mitä tahansa – niin kuin on väitettykin. Mutta miten tuo
vaikea ja monitulkintainen ajattelu rakentui?
Mitkä olivat Marxin intellektuaaliset rakennuspalikat? Luennolla luodaan katsaus nuoren
Marxin elämään ja ajatuksiin. Kukaan ei vielä
tiennyt mitä tuleman piti.

5.9.–28.11. | to 17.30–19 | joka toinen viikko
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
0€
ohjaaja Jyrki Brandt
International mens living room. Vapaamuotoista, pääosin suomenkielistä keskustelua erilaisista kulttuureista ja ajankohtaisista asioista. Osallistuminen on maksutonta. Kokoontumispäivät:
5.9., 19.9., 3.10., 31.10., 14.11. & 28.11.
Yhteistyönä Setlementti Louhela ry:n kanssa.

111602
KARL MARX
MAANPAOSSA (2t)

14.11. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
5€
VTM, HUK Veli-Matti Huhta
Luennolla pohditaan miten poliittinen ja filosofinen radikalisoituminen veivät Marxin maanpakoon. Hän eli täysillä Euroopan hullun vuoden
1848 huumassa. Marx päätyi Lontooseen ja
alkoi kirjoittaa suurta teostaan. Siihen meni
puolet elämästä.

111306
ILMASTONMUUTOS (2t)

28.11. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
0€
professori Jyri Seppälä
Tällä luennolla pohditaan professori Jyri Seppälän johdolla ilmastonmuutosta ja etenkin sitä
mitä Suomen pitäisi tehdä.

130024
PERINTÖ JA TESTAMENTTI (2x3t)

111300
KULTUURIKIOSKI:
AFRIKKA (2t)

5.9. | to 18–19.30
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
0€
fasilitaattori Marja-Riitta Salminen
Kulttuurikioskille voit tulla piipahtamaan ja tutustumaan eri kulttuureihin kahvikupin ääressä.
Idea on jakaa ymmärrystä ja makupaloja eri
kulttuureista Suomeen muuttaneiden kanssa.
Kuulet kertomuksia eri kulttuureista ja millä
tavalla omaa kulttuuria voi ylläpitää vieraassa
maassa. Yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n kanssa.

111302
KULTUURIKIOSKI:
AFGANISTAN (2t)

10.10. | to 18–19.30
Luennon kuvaus on sama kuin
luennolla 111300.

24.10.–31.10. | to 18–20.15
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
25 €
OTK Taneli Lallukka
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.

130030
JÄRJESTYKSENVALVOJAN
PERUSKURSSI (5x8t)

28.9.–12.10. | la 10–18, su 10–18
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
140 €
kouluttaja Sami Poikulainen
Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä 18
vuotta täyttänyt henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva nainen tai mies, joka
on hyväksyttävästi suorittanut peruskurssin.
Kurssi järjestetään sisäministeriön vaatimusten
mukaisesti. Tunneilla läsnäolopakko. Kurssipäivät 28.–29.9., 5.–6.10. & 12.10.

130034
MIESTEN KANTAPÖYTÄ (12x2t)

2.9.–2.12. | ma 13–14.30
Sampolan palvelukeskus, Aurinkomäki
39 €
VTM Markku Tahvanainen
Ajankohtaisten ja ajattomienkin asioiden
keskusteluryhmä miehille kahvikupin ääressä.
Ohjelmassa myös kiinnostavia vierailijoita ja
vierailukohteita. Ei kokoontumista 9.9. & 14.10.

130106
SUKUTUTKIMUS (8x2t)

12.9.–7.11. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
49 €
YTM Heikki Manninen
Kurssi on tarkoitettu sukututkimusta aloitteleville eikä se vaadi ennakkotietoja. Kurssi
painottuu evankelis-luterilaisten seurakuntien
kirkonkirjojen aineistoon käytännönläheisestä
näkökulmasta. Tavoitteena on oppia perusteet,
jonka jälkeen voi aloittaa omatoimisen suvun
tutkimisen ja jatko-opiskelun.

130110
GENEETTINEN
SUKUTUTKIMUS (7t)

12.10 | la 10–15.15
Sampolan palvelukeskus, Väinämöinen
21 €
ammattisukututkija Ari Kolehmainen
Kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen (DNA-avusteinen sukututkimus) tulosten
analysointia. Voit olla aloittelija, mutta pääpaino on jo DNA-testin tehneissä. Saat ymmärryksen mitä tietoa erilaiset DNA-testit
antavat yksityishenkilön kuin sukuseuran
näkökulmasta.

111304
KULTUURIKIOSKI:
TURKKI (2t)

21.11. | to 18–19.30
Luennon kuvaus on sama kuin
luennolla 111300.
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TIETOTEKNIIKKA
111148
TURVALLISESTI NETISSÄ (2t)

4.11. | ma 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.51
5€
kouluttaja Tanja Kilpeläinen
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.

111154
ANDROID ÄLYPUHELIN
TUTUKSI (2t)

24.9. | ti 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.57
5€
kouluttaja Mirkka Forsell
Yleisluento, joka esittelee Android-puhelimen
käyttöä. Luennolla tutustutaan älypuhelimen eri
sovelluksiin ja käyttömahdollisuuksiin ja kuinka
puhelimeen saatavia sovelluksia käytetään niin
arjessa kuin vapaa-ajan harrastuksissa.

111144
IPHONE TUTUKSI (2t)

25.9. | ke 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
5€
kouluttaja Tanja Kilpeläinen
Tutustumme Apple iPhone-älypuhelimeen ja sen
perusominaisuuksiin. Luento sopii hyvin iPhonen
juuri ostaneille, sellaisen ostoa vielä harkitsevalle
sekä älypuhelinten toiminnoista kiinnostuneille.
Luennon teoriatietoja voi syventää iPhone-peruskurssilla.

340164
ANDROID JATKOKURSSI (3x3t)
340146
IPHONE PERUSKURSSI (4x3t)

2.–30.10. | ke 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
28 €
kouluttaja Tanja Kilpeläinen
Lähdemme älypuhelimen käytön alkeista ja
harjoittelemme rauhallisessa tahdissa käyttämään mm. karttaa, kameraa, kuvia, sähköpostia,
internetselainta, musiikkipalveluita, kalenteria ja
muokkaamme puhelimen monipuolisia asetuksia
itselle sopivaksi. Ota mukaan oma Iphone.

340148
IPHONE JA IPAD JATKOKURSSI (3x3t)
6.–20.11. | ke 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
21 €
kouluttaja Tanja Kilpeläinen
Syvennämme alkeiskurssilla opittuja taitoja tutkimalla älylaitteille tarjolla olevia käteviä sovelluksia, tutustumme varmuuskopiointiin, tietoturvaan
ja jako-ominaisuuksiin. Kurssi sopii alkeiskurssin
käyneille tai perustaidot hallitsevalle. Ota mukaan
oma iPhone tai iPad.

340162
ANDROID PERUSKURSSI (4x3t)

1.–29.10. | ti 15–17.30
Sampolan palvelukeskus, Louhi
28 €
TM Taila Granlund
Opetus etenee hitaasti ja käytännönläheisesti pienryhmässä. Aiheina mm. puhelimen ominaisuudet,
tilit, perusohjelmat, valmiit ohjelmat, asetukset,
Play-kauppa, ohjelmien asennus, resurssienhallinta ja tietoturva. Ota mukaan oma Android
ladattuna.

340158
ANDROID PERUSKURSSI (4x3t)

1.–29.10. | ti 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.57
28 €
TM Taila Granlund
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 340162.
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4.–18.11. | ti 15–17.30
Sampolan palvelukeskus, Louhi
21 €
TM Taila Granlund
Jatkokurssilla muokataan puhelimen asetuksia
ja tutustaan eri sovelluksiin. Aiheina ovat mm.
eri tavat olla yhteydessä puhelimen avulla,
kalenteri, viihdekäyttö, internetin selailu, sosiaalisen median käyttö, puhelimen kamera sekä
tiedostojen luominen ja jakaminen.

340160
ANDROID JATKOKURSSI (3x3t)

4.–18.11. | ti 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.57
21 €
TM Taila Granlund
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 340164.

340152
KIRJOITA SOMESSA
SUJUVAMMIN (4x4t)

10.10.–21.11. | to 17.30–20.45 |
joka toinen viikko
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
37 €
kouluttaja Minna Luoma
Kirjoitatko työksesi tai harrastukseksesi sisältöjä
verkkoon ja sosiaalisen median kanaviin? Tule
työstämään tekstejäsi sujuvammaksi. Pääpaino
on blogi-, Facebook- ja Instagram-sisällöissä.
Lisäksi saat ja pääset antamaan palautetta
sisällöistä yhteisöllisessä ryhmässä.

340166
OMAKANTA JA
SUOMI.FI TUTUKSI (2x3t)

30.9.–7.10. | ma 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
14 €
FM Mirka Leppänen
Nykyään erilaiset asioinnit hoituvat sähköisten
verkkopalveluiden välityksellä. Kurssilla tutustutaan mm. Omakantaan (esim. terveystiedot,
reseptit) sekä Suomi.fi -asiointiporttaaliin. Ota
mukaan pankkitunnukset tunnistautumista varten. Tietokoneita lainattavissa lukiolla.

340168
WHATSAPP TUTUKSI (2x3t)

21.–28.10. | ma 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
14 €
FM Mirka Leppänen
WhatsAppaa - puhu, lähetä kuvia ja videoita
ilmaiseksi pikaviestisovelluksella. Näitä aiheita
käsitellään kurssin aikana sovelluksen asennuksen jälkeen. Tietoja voi testata ja oppia
käytännössä. Ota mukaan oma älypuhelin.
Tietokoneita WhatsApp Webiä varten lainattavissa lukiolla.

340170
FACEBOOK TUTUKSI (2x3t)

4.–11.11. | ma 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
14 €
FM Mirka Leppänen
Facebook on maailman suosituin sosiaalinen
media. Kurssilla asennetaan älypuhelinsovellus ja luodaan profiili. Tutustutaan helppoihin
toimintoihin esim. kaveripyynnöt, julkaiseminen,
tykkääminen, ryhmiin liittyminen. Ota mukaan
oma älypuhelin. Tietokoneita lainattavissa
lukiolla.

DIGIAPUA TARJOLLA
28.8. KLO 10–14
Tiedätkö miten asioida verkkopankissa? Osaatko lähettää valokuvia
kännykällä? Tarvitko apua Omakanta-palvelun käytössä?
Tule käväisemään Digiapupajassa,
niin autamme sinua kädestä pitäen.
Ohjelmassa myös lyhyitä tietoiskuja
tärkeistä käytännön digipalveluista.
Aika: keskiviikko 28.8.2019
klo 10–14
Paikka: Keravan kirjasto,
Pentinkulman Sali
Järjestäjä: Opetushallituksen
rahoittama Digistä mua -hanke/
Keravan Opisto, Järvenpään Opisto,
Tuusulan Opisto ja Jokelan kansalaisopisto.
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KIELEN TAITOTASOT A1–C
PERUSTASO

KESKITASO

YLIN TASO

A1 Alkeistaso –

B1 Kynnystaso

C Taitajan taso

Kielen perusteiden

– Selviytyminen

– Monipuolinen

hallinta

matkustaessa

kielellinen ilmaisu

A2 Selviytyjän

B2 Osaajan taso

taso – Sosiaalinen

– Työelämän sujuva

kanssakäyminen

kielitaito

ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

KIELET

SISÄLLYS:

Opiston kielikursseilla voit aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoasi. Pääpaino
kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurituntemuksen opetuksessa. Opiskelijat hankkivat itse kursseilla
käytetyt 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
löydät opiston nettisivulta tai saat ne toimistosta.

Kielten tapahtumat...................35

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ALKAA
TO 8.8. KLO 8.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Kultasepänkatu 7: Asiointipiste tai
Opiston toimisto

Ruotsi......................................42

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät sivuilta 16–17.

Viro.........................................45
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Italia.......................................40
Japani.....................................41
Kiina.......................................41
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Saksa......................................42
Suomi.....................................43
Turkki......................................44
Venäjä....................................44

KIELTEN TAPAHTUMAT
129800
KIELIKAHVILA - LANGUAGE CAFÉ

30.8., 27.9., 25.10. & 29.11. | pe 17.30–19.30
Me-talo, Keravan kirjasto, 2.krs
0€
Kielikahvila on avoin monikielinen keskustelutapahtuma, jossa voi hyvässä seurassa jutella eri
kielillä. Sopii niin aloittelijoille, vieraita kieliä pidempään harrastaneille, kuin äidinkielisille puhujille.
Maksuton, sisältää kahvin/teen. Ei ennakkoilmoittautumista.
Free and open multicultural event where you can chat in many languages in a friendly, informal
setting with language learners, language enthusiasts and native speakers.
Opisto | Kielet
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ENGLANTI
120300
ENGLANNIN PÄIVÄALKEET (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 12.45–14.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Mari Heikkinen
Tällä kurssilla aloitamme englannin opiskelemisen aivan alkeista. Opimme tervehdyksiä,
kertomaan itsestä ja lähipiiristä sekä matkailuun liittyvää sanastoa. Harjoittelemme myös
ääntämistä. Oppikirjana Destinations 1 alusta
alkaen.

120302
ENGLANNIN ALKEISJATKO (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
40 €
FM Mari Heikkinen
Jatkamme englannin alkeiden opiskelua.
Opimme arkielämään liittyvää sanastoa sekä
kysymysten tekemistä ja niihin vastaamista.
Teemme pieniä puheharjoituksia pareittain ja
ryhmissä. Syksyn aiheina harrastukset, ruoka ja
sää. Oppikirjana Destinations 1 kappaleesta 6.
Taitotaso A1.

120310
ENGLANTI 2 AAMUPÄIVÄ (12x2t)

2.9.–2.12. | ma 10–11.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Mari Heikkinen
Leppoisassa ilmapiirissä harjoittelemme uutta
sanastoa ja rakenteita, sekä teemme pieniä puheharjoituksia. Syksyn aiheina ovat lomamuistot, kotiaskareet ja vaatteet. Kurssi sopii hyvin
englannin alkeiden kertaukseen. Oppikirjana
Destinations 2 alusta alkaen. Taitotaso A1.
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120320
ENGLANTI 2 JATKO (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 18.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
40 €
kouluttaja Janne Heikkinen
Tällä kurssilla opimme kielen perusrakenteita ja
hyödyllistä perussanastoa. Pääpaino opiskelussa on suullisessa ilmaisussa. Kurssilla tehdään
kielitaitoa aktivoivia pari- ja pienryhmäharjoituksia. Soveltuu noin 2 vuotta englantia opiskelleille. Oppikirjana Destinations 2 kappaleesta
7. Taitotaso A1.

120332
BASIC ENGLISH IN ENGLISH (12x2t)
4.9.–27.11. | ke 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
43 €
B.A. Belinda Poropudas
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.

120338
ENGLANTI 3 PÄIVÄ (12x2t)

2.9.–25.11. | ma 14.45–16.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Mari Heikkinen
Tällä rauhallista tahtia etenevällä kurssilla
harjoittelemme selviämään arkielämässä eteen
tulevista tilanteista. Aiheina luonto ja ulkoilu, tavat ja kulttuurit. Oppikirjana Steps into English
3 kappaleesta 9. Taitotaso A2.

120340
ENGLANTI 4 SENIOREILLE (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 14.30–16
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Mari Heikkinen
Tällä englannin perusteiden päiväkurssilla
kertaamme aiemmin opittua, laajennamme
sanavarastoa sekä harjoittelemme puhumista
pareittain ja pienryhmissä. Aihepiirit liittyvät
asioiden hoitamiseen ja kierrätykseen. Kieliopissa aiheena passiivi. Oppikirjana Destinations 4
kappaleesta 6. Taitotaso A2–B1.

120344
ROHKAISTU PUHUMAAN
ENGLANTIA (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
43 €
kouluttaja Janne Heikkinen
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 A2–B1.

120358
BUSINESS
ENGLISH ONLINE

2.9.–8.10. | verkkokurssi
60 €
MA Maarit Pönkänen
Treenaa englannin kielen puhumista verkossa!
Kurssilla harjoitellaan työelämän keskustelutilanteita kirjallisin ja suullisin harjoituksin ja
tehdään aiheisiin liittyviä kuuntelutehtäviä.
Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka
sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Kurssiin sisältyy myös
kolme pariharjoitusta (17.9. & 1.10. & 8.10.
klo 17.15–18) verkkokokousjärjestelmässä.
Taitotaso A2–B1.

120360
ENGLANNIN KESKUSTELU
SENIOREILLE (12x2t)

2.9.–25.11. | ma 13–14.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Mari Heikkinen
Kurssi sopii opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta jotka
kaipaavat varmuutta ja rohkeutta puhumiseen.
Syyskaudella puhutaan työstä, urasta, matkustamisesta ja huumorista. Oppikirjana Catching
up! kappaleesta 10. Taitotaso B1.

120370
AFTERNOON ENGLISH
CONVERSATION (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 15.30–17
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
43 €
B.A. Belinda Poropudas
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.

120380
ADVANCED ENGLISH
CONVERSATION (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 19–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
43 €
B.A. Belinda Poropudas
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. Run by a native-speaking English teacher. Taitotaso C.
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ESPANJA
120702
ESPANJAN ALKEET (12x2t)

5.9.–28.11. | to 19–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
40 €
FM Raquel Domenech Martínez
Aloitamme espanjan opiskelun aivan alkeista.
Opimme tervehtimään, esittäytymään, kertomaan perheestä ja asioimaan kahvilassa
espanjaksi. Harjoittelemme ääntämistä ja
tutustumme espanjalaiseen kulttuuriin. Teemme
helppoja keskusteluharjoituksia pareittain. Oppikirjana Buenas Migas 1 alusta alkaen.

120704
ESPANJAN PÄIVÄALKEET (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 14.30–16
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
40 €
FM Raquel Domenech Martínez
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 120702.

120706
ESPANJAN
ALKEET LAULUJA
KUUNNELLEN (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 18.45–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
MSc Giovanni Ciet
Kuuntelemme joka oppitunnilla espanjankielisen laulun ja opiskelemme laulun sanoja sekä
niissä esiintyviä rakenteita. Opimme laulujen
kautta arkipäivän sanastoa ja harjoittelemme
puhumista. Tutustumme myös espanjalaiseen
kulttuuriin. Tunneilla on hauska ja dynaaminen
ilmapiiri. Opettajan materiaali.
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120710
ESPANJAN ALKEISJATKO (12x2t)

120740
ESPANJA 3 (12x2t)

120770
ESPANJA 4 JATKO (12x2t)

120730
ESPANJA 2 (12x2t)

120750
ESPANJA 3 JATKO (12x2t)

120780
VAMOS A HABLAR
ESPAÑOL (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 19–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
40 €
FM Raquel Domenech Martínez
Tervetuloa jatkamaan espanjan alkeiden
opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Keskitymme
käytännönläheisiin arjen tilanteisiin kuten tien
neuvominen ja majoittuminen hotellissa sekä
ulkonäön ja luonteen kuvaaminen. Teemme
runsaasti suullisia tehtäviä. Oppikirjana Ventana 1 kappaleesta 6. Taitotaso A1.

2.9.–25.11. | ma 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
40 €
HuK Päivi Suovuo
Tällä kurssilla opiskelemme rauhalliseen tahtiin
matkailusanastoa, asunnon vuokrausta, liikennevälineitä. Kertaamme perfektin ja pääsemme
alkuun preteritin ja imperfektin opiskelussa.
Teemme paljon puheharjoituksia. Oppikirjana
Buenas Migas 1 kappaleesta 12 ja Buenas
Migas 2 alusta. Taitotaso A1–A2.

120732
ESPANJA 2 PÄIVÄ (12x2t)

5.9.–28.11. | to 14–15.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Raquel Domenech Martínez
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Keskitymme käytännönläheisiin arjen tilanteisiin kuten asunnon vuokraaminen ja kotityöt, mielipiteen ilmaiseminen
ja asiointitilanteet. Teemme runsaasti suullisia
tehtäviä. Oppikirjana Buenas Migas 2 alusta
alkaen. Taitotaso A1–A2.

3.9.–26.11. | ti 18.45–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.44
40 €
HuK Päivi Suovuo
Jatkamme espanjan opiskelua rauhalliseen ja
leppoisaan tahtiin. Kertaamme aikamuotojen
perusasioita ja jatkamme preteritin ja imperfektin opiskelua. Opimme puhumaan työelämästä ja muista elämänvaiheista ja -tilanteista.
Teemme paljon puheharjoituksia. Oppikirjana
Buenas Migas 2 kappaleesta 5. Taitotaso A2.

4.9.–27.11. | ke 18.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Mia Mailander
Jatkamme preteritin ja imperfektin käytön
opiskelua. Tutustumme myös pluskvamperfektiin
ja käskymuotoihin. Aihepiireinä muun muassa
erilaiset asiointitilanteet. Oppikirjana Buenas
Migas 2 kappaleesta 10. Taitotaso A2.

120760
ESPANJA 4 PÄIVÄ (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 13.30–15
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
40 €
MSc Giovanni Ciet
Jatkamme espanjan opiskelua rennossa
ilmapiirissä. Opimme arkipäivän sanastoa ja
harjoittelemme puhumista eri viestintätilanteissa. Aihepiireinä ovat työelämä, historiallisiin kohteisiin tutustuminen ja musiikki sekä
subjunktiivi ja sen käyttö. Oppikirjana Buenas
Migas 3 kappaleet 4–7. Taitotaso A2–B1.

4.9.–27.11. | ke 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
FM Mia Mailander
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset asiointitilanteet sekä mielipiteen ilmaiseminen ajankohtaisista asioista. Käsittelemme myös mediaa.
Opiskelemme lisää subjunktiivin käyttöä ja
tutustumme subjunktiivin imperfektiin sekä konditionaaliin. Oppikirjana ¡Fantástico! 4 kappaleesta 5. Taitotaso A2–B1.

3.9.–26.11. | ti 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
43 €
MSc Giovanni Ciet
Ven a practicar Español en un ambiente relajado, amigable y con un profesor nativo. Hablaremos de diferentes temas interesantes del día
a día. Vamos a trabajar con noticias, pequeños
textos o temas de opinin personal. La idea es
pasar un buen rato juntos y practicar la lengua.
Taitotaso A2–B1.

120790
ESPANJANKIELISTÄ
KIRJALLISUUTTA VERKOSSA

9.9.–18.11. | verkkokurssi
36 €
FM Hanna Puhakka
Kurssin aiheena on espanjankielinen kirjallisuus. Tutustutaan kuuluisimpiin klassikoihin
sekä tunnetuimpiin nykykirjailijoihin. Laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään luetun ymmärtämistaitoa. Opiskelijat saavat joka viikko uuden aiheen harjoituksineen. Kurssi toteutetaan
kokonaan verkko-opintoina. Taitotaso B1–B2.
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ITALIA
120800
ITALIAN ALKEET (12x2t)

5.9.–28.11. | to 18.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
40 €
LLM Enrico Di Nardo
Alkeiskurssin aiheina ovat erilaiset viestintätilanteet kuten kahvilassa käyminen, itsestä kertominen, tapaamisesta sopiminen, kaupungilla
liikkuminen ja ravintolapöydän varaaminen.
Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme
sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Oppikirjana
Bella vista 1 alusta alkaen.

120802
ITALIAN PÄIVÄALKEET (12x2t)

6.9.–29.11. | pe 15–16.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
LM Simone Spaccatrosi
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 120800.

120810
JOULU JA UUSI
VUOSI ITALIASSA (4t)

30.11. | la 11–14.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
10 €
LM Simone Spaccatrosi
Puhumme joulusta ja uudesta vuodesta Italiassa. Katsomme kuvia ja videoita ja kuuntelemme
joululauluja. Käymme läpi jouluun ja uuteenvuoteen liittyviä perinteitä. Mitä on tapana
syödä? Mitä symboliikkaa eri perinteiden taakse
kätkeytyy? Aikaisempia kieliopintoja ei vaadita.
Opetus suomeksi.

120830
ITALIA 2 (12x2t)

5.9.–28.11. | to 16.45–18.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
40 €
LLM Enrico Di Nardo
Kurssin aiheina ovat erilaiset viestintätilanteet
kuten tapaamisesta sopiminen, vapaa-ajasta ja

40
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mieltymyksistä kertominen ja hotellissa asuminen. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Oppikirjana Bella Vista 1 kappaleesta 7. Taitotaso A1.

120850
ITALIA 3 (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
40 €
B.A. Emanuela Ronchini
Tervetuloa jatkamaan italian opintoja! Syksyn
aiheina ruoanlaitto ja matkailu. Harjoittelemme
edelleen perfektin käyttöä ja uutena asiana
opiskelemme konditionaalin. Teemme paljon
suullisia harjoituksia pareittain sekä kuunteluja rakennetehtäviä. Oppikirjana Bella vista 2
alusta alkaen. Taitotaso A2.

120860
ITALIA 4 PÄIVÄ (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 14–15.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
B.A. Emanuela Ronchini
Syksyn aiheina luonteen ja ulkonäön kuvailu
sekä tulevaisuuden suunnitelmista kertominen. Syvennämme tähän mennessä opittua ja
harjoittelemme futuurin käyttöä. Teemme paljon
suullisia harjoituksia pareittain sekä kuunteluja rakennetehtäviä. Oppikirjana Bella vista 2
kappaleesta 8. Taitotaso A2.

120880
CONVERSAZIONE ITALIANA (12x2t)
6.9.–29.11. | pe 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
45€
LM Simone Spaccatrosi
In questo corso chiacchiereremo su molti
argomenti interessanti della cultura italiana: la
politica, il cibo, l’arte, la letteratura, la storia, i
gesti, etc. Ci saranno foto, canzoni e video che
guideranno le nostre ”chiacchierate”. In questo
corso è vietato stare zitti! Taitotaso B2–C.

JAPANI

KREIKKA

129820
JAPANIN ALKEET (12x2t)

129852
KREIKKAA EDISTYNEILLE (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
40 €
FM Takae Takanen
Tervetuloa opiskelemaan japania! Tällä alkeiskurssilla opimme muun muassa kertomaan
itsestä ja omista tekemisistä. Harjoittelemme
myös lukemaan ja kirjoittamaan japanilaisia
tavuaakkosia. Kurssi sopii sekä nuorille että aikuisille. Oppikirjana Michi Tie japanin kieleen.

KIINA
129830
KIINAN KIEHTOVAT
MERKIT (8x2t)

18.9.–13.11. | ke 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.51
32 €
kouluttaja Janne Heikkinen
Tule tutustumaan kiinan kielen merkkeihin.
Opimme merkkien perusvedot, rakenteen sekä
kiehtovaa historiaa. Tunnilla harjoittelemme
tunnistamaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia
merkkejä. Tutustumme myös merkkien tuottamiseen tietokoneella.

KOREA
129840
KOREAN ALKEET NUORILLE (8x2t)
2.9.–28.10. |ma 17–18.30
Katso lisää Nuorten opisto s. 73

129846
KOREAN JATKO NUORILLE (10x2t)
2.9.–11.11. |ma 18.45–20.15
Katso lisää Nuorten opisto s. 73

6.9.–29.11. | pe 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
45 €
HuK Antero Hyvönen
Laajennamme sanavarastoa ja vahvistamme jo
hankittua kielitaitoa. Kertausta tarpeen mukaan. Kurssi sopii vähintään 4 vuotta nykykreikkaa opiskelleille. Aihealueena ruoka ja kreikkalainen keittiö. Oppikirjana I glossa pu milame
stin Ellada (Kieli jota puhumme Kreikassa)
kappaleesta 5. Taitotaso B1.

RANSKA
120510
RANSKAN ALKEISJATKO (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 19–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.44
40 €
FM Leena Kivinen
Opimme kertomaan vapaa-ajasta ja harrastuksista, puhumaan perheestä ja ihmissuhteista kannustavassa ilmapiirissä. Syvennämme
verbien osaamista, harjoittelemme adverbien
käyttöä ja harjoittelemme myös kuullun ymmärtämistä. Soyez les bienvenus! Oppikirjana
Escalier 1 kappaleesta 10. Taitotaso A1.

120530
RANSKAN JATKO (12x2t)

2.9.–25.11. | ma 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.44
40 €
FM Leena Kivinen
Tällä kurssilla vahvistamme ja syvennämme
ranskan kielen ja kulttuurin osaamista. Syksyn
teemoina ovat arki ja ajankohtaiset asiat kuten
ekologisuus, terveys ja luonto - kielioppia unohtamatta. Kurssi sopii muutaman vuoden ranskaa opiskelleille. Oppikirjana Chez Marianne 3
alusta alkaen. Taitotaso A2–B1.
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RUOTSI
120210
RUOTSIN ALKEET (12x2t)

5.9.–28.11. | to 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53
40 €
FM Heidi Nevalainen
Tarvitsetko työssäsi tai vapaa-ajallasi ruotsia,
mutta sen puhuminen ja kirjoittaminen tuntuvat
haastavilta? Oletko joskus opiskellut ruotsia,
mutta et ole sitä hetkeen käyttänyt? Tämä kurssi
on juuri sinulle. Kurssilla käsitellään arkielämän
aihepiirejä ja puhetilanteita. Oppikirjana Häng
med 1.

120450
SAKSAN JATKO (12x2t)
120220
DISKUSSION PÅ SVENSKA (12x2t)

5.9.–28.11. | to 19–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53
43 €
FM Heidi Nevalainen
Vill du tala svenska eller behöver du den kanske på jobbet eller i privatlivet? Vi diskuterar aktuella teman och använder svenska i vardagliga
situationer. Kursen är avsedd för en person som
redan kan tala svenska eller vill förstärka sina
språkkunskaper. Lärarens material. Taitotaso
B1–B2.

2.9.–25.11. | ma 18.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
40 €
HuK Milla Löfman
Tällä kurssilla tehdään paljon puheharjoituksia,
opitaan ajankohtaista sanastoa sekä syvennetään kieliopin osaamista. Syksyn teemoja ovat
maat ja kansallisuudet, liikkuminen ja autoilu
sekä arjen askareet ja kieliopin osalta artikkelisäännöt, verbit ja prepositiot. Oppikirjana
Hallo! 3. Taitotaso A2–B1.

120470
KAFFEEKLATSCH (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 14–15.30
Sampolan palvelukeskus, Ilmarinen
47 €
FM Carmen Czajkowski
Du möchtest Deine Deutschkenntnisse bewahren? Diskutierst du gerne? Willkommen in unserer Diskussionsrunde. Bei Kaffee und Tee diskutieren wir über aktuelle Trends und Themen aus
Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die
Kursteilnehmer gestalten den Kurs. Komm und
diskutiere mit uns. Taitotaso B2.

SUOMI
SAKSA
120400
SAKSAN ALKEET (12x2t)

4.9.–4.12. | ke 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
40 €
fil. yo. Tuija Schmid
Tervetuloa opiskelemaan saksan alkeita rennossa ilmapiirissä! Teemme puheharjoituksia,
harjoittelemme sanastoa ja tutustumme saksan
kielen rakenteisiin. Syksyn teemoina ovat itsestä
kertominen, kahvilassa asiointi ja kaupungilla
liikkuminen. Kurssi soveltuu vasta-alkajille.
Oppikirjana Hallo! 1 alusta alkaen.

120420
SAKSAN ALKEISJATKO (12x2t)

4.9.–4.12. | ke 18.45–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.43
40 €
fil. yo. Tuija Schmid
Saksan alkeiden opiskelu iloisessa ilmapiirissä
jatkuu! Teemme puheharjoituksia, harjoittelemme kielen rakenteita ja opimme mielenkiintoisia
kulttuuriin liittyviä asioita. Puheharjoitusten
teemoina ovat perhe, ravintolassa asioiminen
ja lomailu. Oppikirjana Hallo! 1 kappaleesta 6.
Taitotaso A1.

42

Opisto | Kielet

120110
SUOMEN ALKEET (12x2t)
120430
RAMMSTEINSAKSAA (4x2t)

19.9.–10.10. | to 18.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.41
20 €
HuK Milla Löfman
Pidätkö Rammsteinista tai muusta saksalaisesta raskaammasta musiikista? Haluatko oppia
ymmärtämään sanoituksia ja samalla saksaa?
Kurssin materiaalina on saksalaisten bändien,
kuten Rammstein ja Eisbrecher, musiikki ja
sanoitukset. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että
saksaa jo osaaville.

120440
SAKSAA
TALVIMATKAILIJOILLE (3x2t)

5.–19.11. | ti 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.41
15 €
FM Carmen Czajkowski
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. Opettajan materiaali. Taitotaso A1–A2.

3.9.–26.11. | ti 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
25 €
FM Mari Heikkinen
Finnish for foreigners, beginner level. Kurssilla
opimme tervehtimään sekä kertomaan itsestä
ja perheestä. Opiskelutahti on rauhallinen ja
ilmapiiri iloinen ja kannustava! Oppikirjana No
niin! 1 alusta alkaen. Kurssimaksuun sisältyy
opintoseteliavustus 15 €.

120120
SUOMEN ALKEISJATKO (12x2t)

4.9.–27.11. | ke 18.45–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
25 €
FM Mari Heikkinen
Tervetuloa jatkamaan suomen alkeiden opiskelua. Kurssilla opimme lisää arkisanastoa sekä
asumisen ja matkustamisen sanastoa. Opiskelutahti on rauhallinen ja ilmapiiri kannustava!
Oppikirjana Suomen mestari 1 kappaleesta 6.
Kurssimaksuun sisältyy opintoseteliavustus 15 €.
Taitotaso A1.

120130
LUETAAN JA
KESKUSTELLAAN
SUOMEKSI (12x2t)

5.9.–28.11. | to 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.44
25 €
FM Annamaija Leinonen
Kurssilla luetaan helpohkoja tekstejä ja tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Teemat liittyvät
perheeseen ja kasvatukseen, rahankäyttöön
ja vapaa-aikaan. Pääpaino on keskustelussa,
lukemisessa ja sanavaraston kartuttamisessa.
Oppikirjana Samalla kartalla 1. Kurssimaksuun
sisältyy opintoseteliavustus 15 €. Taitotaso A2.

120140
SUOMEN JATKO (12x2t)

5.9.–28.11. | to 18.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.57
25 €
TM Taila Granlund
Jatkokurssilla opiskelemme suomen kieltä monipuolisesti. Kieliopin ja sanaston lisäksi harjoittelemme kirjoittamista, lukemista ja puhekieltä.
Aiheina ovat muun muassa kodintekniikka ja
urheilu. Oppikirjana Suomen mestari 3 kappaleesta 7. Kurssimaksuun sisältyy opintoseteliavustus 15 €. Taitotaso B1.
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TURKKI

VENÄJÄ

VIRO

129860
TURKIN ALKEET (8x2t)

120610
VENÄJÄN ALKEISJATKO (12x2t)

120970
VIRON ALKEET (12x2t)

5.9.–31.10. | to 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
32 €
FM Dide Ciyiltepe
Merhaba! Tervetuloa turkin alkeiskurssille!
Kurssilla opimme kieliopin alkeita ja perussanastoa. Harjoittelemme kielen käyttöä arkisissa
tilanneissa. Pääpaino on suullisessa harjoittelussa. Kielioppiasioina käsittelemme preesens
aikamuotoa ja sijamuodot. Opettajan materiaali.

129862
TURKIN ALKEISJATKO (12x2t)

5.9.–28.11. | to 18.45–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.54
40 €
FM Dide Ciyiltepe
Kursumuza hoşgeldiniz! Opiskelemme perussanastoa ja -rakenteita ja harjoittelemme
puhumaan arkisissa tilanteissa. Kielioppiasioina
imperatiivi, sanojen johtaminen ja sijamuodot.
Pääpaino on suullisessa harjoittelussa. Kurssi
sopii noin 1,5 vuotta turkkia opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

28.8.–20.11. | ke 17.15–18.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
40 €
B.A. Natalia Härmä
Opimme lisää arkipäivässä tarvittavaa sanastoa sekä uusia venäjän kielen perusrakenteita.
Aiheina muun muassa ostokset ja matkailu.
Kurssi sopii noin vuoden venäjää opiskelleille.
Opettajan äidinkieli on venäjä. Oppikirjana
Pora! 1 kappaleesta 6. Taitotaso A1.

120620
VENÄJÄÄ KÄÄNTÄMÄLLÄ
(6x60min)

4.9.–9.10. | ke 18.50–19.50
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.42
20 €
B.A. Natalia Härmä
Kääntäminen on perinteinen tapa oppia vierasta kieltä - niin sanoja, kielioppia kuin sanontojakin. Kurssilla käännetään suomenkielisiä
tekstejä venäjäksi, muun muassa lehtiartikkeleita. Sopii noin 3–5 vuotta kieltä opiskelleille.
Opettajan äidinkieli on venäjä. Opettajan
materiaali. Taitotaso A2–B1.

12.9.–12.12. | to 18.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
40 €
KM Suivi Karus
Tule opiskelemaan viron kieltä aivan alusta
alkaen! Opimme sekä tervehdykset ja hyvästelyt, että kertomaan perheestä ja harrastuksista.
Oppikirjana E nagu Eesti, vuoden 2016 painos.

120972
VIRON ALKEISJATKO (12x2t)

120976
EESTI KEELE
VESTLUSKURSUS (12x2t)

10.9.–3.12. | ti 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
45 €
KM Suivi Karus
Suulist keeleoskust arendav kursus pikemat
aega eesti keelega tegelenutele. Loeme erinevaid tekste ja vestleme nende põhjal vabas ja
mõnusas õhkkonnas. Ole valmis lugema uudiseid, vaatama telesaateid ja rääkima nendest.
Õpetaja materjal. Taitotaso B2.

12.9.–12.12. | to 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.46
40 €
KM Suivi Karus
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet
viron alkeita noin kaksi vuotta. Leppoisan kannustavassa hengessä siirrymme puhevalmiuksien kehittämiseen. Oppikirjana Meie keelesild.
Taitotaso A2.

120680
РАЗГОВОРНЫЙ
КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА (12x2t)
28.8.–20.11. | ke 10–11.30
Sampolan palvelukeskus, Louhi
43 €
B.A. Natalia Härmä

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.

129860
129862
TURKIN
KIELI

44

Opisto | Kielet

Opisto | Taide

45

Fretti © Timo Leppänen

TAIDELUENNOT JA
-TAPAHTUMAT
111112
SVEN-HARRYS
KONSTMUSEUM
TUKHOLMASSA (2t)

TAIDE
Taideaineissa tarjotaan musiikin, kirjallisuuden, esittävän taiteen, kuvataiteen, valokuvauksen, keramiikan ja
posliinimaalauksen kursseja. Taiteen alueella tarjotaan
syksyn Armas-festivaaliin liittyvät Armas-kuoron ja
Innovointipajan lyhytkurssit. Taidehistorian luentosarjassa päästään tutustumaan harvemmin esillä oleviin
Tukholman museokohteisiin ja naapurimaan kulttuurihistoriaan. Kurssiuutuuksia ovat Runon matkassa,
Novellipaja, Valo- ja videokuvauksen perusteet, kehitysvammaisille suunnatut Taidepäivät, Ikonimaalauksen
alkeet, Kalligrafian lyhytkurssi vasta-alkajille, Piirtäen ja
maalaten, grafiikan perinteiset etsaus- ja mezzotintomenetelmän kurssit, Bändisoitto 55+ -vuotiaille sekä
Musiikin teorian alkeet monimuoto-opetuksena. Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijaksi
valintaan ehtii vielä ilmoittautua elokuussa. Nelivuotiset
opinnot käynnistyvät syksyllä 2019.

ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

7.11. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
5€
FM Eija Olsson
Luennolla tutustutaan Leppävaarassa asuneisiin suomalaistaiteilijoihin: Anna Sahlsten, Uno
Alanco, Mauri Favén, Standerskjöldin sisarukset, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela ja Ville
Vallgren.

111114
THIELSKA GALLERIET
TUKHOLMASSA (2t)

111420
INNOVOINTIPAJA (2x3t)

3.10. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
5€
FM Eija Olsson
Luennolla tutustutaan pankkiiri Ernst Thielin
itselleen rakennuttamaan huvilaan ja sen taidekokoelmaan Tukholmassa.

24.10. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
5€
FM Eija Olsson
Esittelyssä kuningas Kustaa III:n hovi, sen uudet
etikettisäännöt sekä merkittävä taidekokoelma.

19.–26.9. | to 14–16.30
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen
20 €		
Innovointityöpaja 60 vuotta täyttäneille - toteutetaan yhteistyössä paikallisen ARMAS kulttuurifestivaalin kanssa. Työpajassa tutustutaan
luennon ja harjoitusten avulla innovointiin ja
keksinnöllisyyteen. Tulokset julkistetaan
ARMAS-festivaalin 1.–14.10. aikana yleisötilaisuudessa.

111420
INNOVOINTIPAJA

SISÄLLYS:
Taideluennot ja
-tapahtumat............................47

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät sivuilta 16–17.

Muu taide................................57
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19.9. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
5€
FM Eija Olsson
Luennolla tutustutaan rakennusmestari
Sven-Harry Karlssonin toteuttamaan taidemuseohankkeeseen Tukholmassa

111116
KUNINGAS KUSTAA III
- KULTTUURIPERSOONA! (2t)

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ALKAA
TO 8.8. KLO 8.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Kultasepänkatu 7: Asiointipiste tai
Opiston toimisto
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111118
LEPPÄVAARASSA
ASUNEET TAITEILIJAT (2t)

Musiikki...................................48
Esittävä taide ja kirjallisuus.......52
Kuvataiteet..............................53
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110118
ÄÄNENKÄYTÖN
VIIKONLOPPU ALKEET (10t)

MUSIIKKI
110100
ARMAS-KUORO (9t)

30.–31.8. | pe 18–20.15 & la 10–15
Talkoorengas, Sininen sali
10 €
MuM Lotta Pettinen-Diaby
Kurssilla harjoitetaan esitys Keravan
ARMAS-festivaalille. Konsertin aiheena on
Sibelius ja Chydenius – rakkautta ja politiikkaa.
Kurssi muodostuu viikonlopun laululeiristä. Ilmoittautuneet saavat nuotit sähköpostitse 26.8.
Esitys on 14.9. klo 14 Keuda-talolla. Esityksessä
kuoroa säestää soitinyhtye.

110104
VIRVATULET (12x60min+60min)

5.9.–28.11. | to 16–18
Kurkelan koulu, ruokala
64 €
MuM Lotta Pettinen-Diaby
Virvatulet on kypsään ikään ehtineiden naisten
kuoro. Laulamme ikivihreitä sävelmiä. Syyslukukaudella 2019 esiinnymme yhdessä musiikkiluokan oppilaiden kanssa 1.10. sekä kierrämme esiintymässä Keravan palvelutaloissa joulun
alla. Materiaalimaksu 5 € sisältyy kurssihintaan.

110106
KERAVA SINGERS (12x60+60min)

4.9.–27.11. | ke 18–20
Kurkelan koulu, ruokala
69 €
MuM Lotta Pettinen-Diaby
Kerava Singers on kantaaottava sekakuoro,
joka laulaa ajankohtaisista aiheista. Ohjelmistossa on lauluja rauhasta ja luonnonsuojelusta,
60-luvun laululiikkeestä Palefaceen. Laulamme suomeksi ja englanniksi. Kuoroon ei ole
laulukoetta, mutta aiempi kuorolaulukokemus
on toivottavaa. Materiaalimaksu 5 € sisältyy
kurssihintaan.

48
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28.–29.9. | la 10–14 & su 10–14
Taidepäiväkoti Konsti
29 €
MuT Sirkka Kosonen
Tutustutaan lauluäänen mahdollisuuksiin kehoa
ja omaa ääntä kuunnellen. Tutustutaan oman
äänen ulottuvuuksiin kokeillen ja tutkien, puhuen ja laulaen. Kurssilla ei ole laulupakkoa.

110108
NAISKUORO AIOLIS (12x3t)

2.9.–25.11. | ma 18–20.15
Sompion koulu, ruokala
72 €
kuoronjohtaja Jaime Belmonte Caparrós
Kuorossa pääsee kehittämään äänenkäyttöä ja
esiintymistaitoja. Laulaminen edellyttää jonkin
verran laulukokemusta, nuotinlukutaito on
eduksi. Opetuskieli on englanti/suomi. Kuoro
esittää pääosin neliäänisesti monipuolista viihde- ja klassista kuoromusiikkia. Uusille laulajille
paikka kuorossa varmistuu äänialatarkistuksen/
koelaulun jälkeen.

110110
HYTKYT-KANSANLAULUKUORO
(12x60+60min)

2.9.–25.11. | ma 18.30–20.30
Taidepäiväkoti Konsti
64 €
MuT Sirkka Kosonen
Kuorossa lauletaan kansanlauluja perinteitä
kunnioittaen uusin maustein maustettuna.
Omaa instrumenttiamme käytämme iloisesti ja
rohkeasti yhteisen soinnin löytämiseen. Kuoroon
on laulukoe.

110112
POP/ROCK -LAULU (12x75min)

4.9.–27.11. | ke 17–18.15
Sompion koulu lk. C 140
41 €
musiikkipedagogi (AMK) Liisa Anastasiadis
Kurssin tavoitteena on tutustua pop/rock-laulun
tyylilajeihin ja äänenkäyttöön. Tehdään käytännönläheisiä ääniharjoituksia, omaksutaan terveen äänenkäytön tekniikkaa sekä harjoitellaan
pop/rock-kappaleita eri vuosikymmeniltä. Sopii
sekä aloittelijoille että laulua jo harrastaneille.

110114
OMALLA ÄÄNELLÄ
-LAULURYHMÄ (12x2t + 15min)

4.9.–27.11. | ke 18.15–20
Sompion koulu lk. C 140
56 €
musiikkipedagogi (AMK) Liisa Anastasiadis
Lauluryhmässä harjoitellaan uusia lauluja ja
keskitytään kuorotaitojen kehittämiseen leppoisassa ilmapiirissä, ilman suorituspaineita. Kauden aikana tehdään ääniharjoituksia, harjoitellaan sekä yksiäänistä että helppoa kaksiäänistä
kuoro-ohjelmistoa.

110116
LAPILAN LINNUT (12x60min)

3.9.–26.11. | ti 19–20
Sompion koulu lk. C 140
38 €
MuM Lotta Pettinen-Diaby
Lapilan linnut on rento miesporukka, jonka ohjelmiston valitsevat kuorolaiset itse. Illan harjoituksissa edetään ääniharjoituksista kappaleisiin
ja tulkintaan sekä ilmaisuun liittyviin teemoihin.
Kurssin lopuksi järjestämme pienimuotoisen
esiintymisen.

110120
ÄÄNENKÄYTÖN
VIIKONLOPPU JATKO (10t)

26.–27.10. | la 10–14 & su 10–14
Taidepäiväkoti Konsti 		
29 €
MuT Sirkka Kosonen
Tutustutaan lauluäänen mahdollisuuksiin kehoa
ja omaa ääntä kuunnellen improvisoimalla.
Tutustutaan oman ääneni ulottuvuuksiin kokeillen ja tutkien, puhuen ja laulaen. Kurssi sopii
aloitteleville laulajille ja myös pidemmällekin
ehtineille. Sopii myös puheäänen harjoittamiseen. Tutustumme yläsävellauluun sekä jodlaustekniikkaan.

110124
MUSIIKIN TEORIAN
ALKEET (2x2t + 10t verkossa)

31.8.–30.11. | la 15–16.30
28 €
MuM Lotta Pettinen-Diaby
Nyt voit opiskella musiikin teoriaa verkkokurssina. Tarvitset kurssia varten tietokoneen, tabletin
tai älypuhelimen sekä internet-yhteyden. Kurssin
alussa laitteellesi ladataan ilmainen nuotinkirjoitusohjelma, joten ota oma laitteesi mukaan
ensimmäiseen tapaamiseen. Ohjeet verkko-opiskeluun saat alun lähitapaamisessa 31.8.
lukio lk. 3.06.
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110126
LAULUNKIRJOITUSPAJA

110130
YKSINLAULU B (11x30min)

4.9.–20.11. | ke 16–20
Keravan lukio ja aikuislukio 0.13
220 €
MuM Jorma Martikainen
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 110128.

110132
BÄNDISOITTO 55+ (12x1t)

4.9.–27.11. | ke 17–17.45
Killan koulu, musiikkiluokka
48 €
MuM Lotta Pettinen-Diaby
Oletko aina halunnut soittaa rumpuja, kitaraa,
pianoa tai bassoa, mutta et ole saanut siihen
tilaisuutta? Haluatko kokeilla mikrofoniin laulamista? Kurssilla tutustutaan bändisoittimiin ja
soitetaan rennosti iskelmiä ja rock-musiikkia. Et
tarvitse aiempaa musiikillista osaamista. Kurssi
on suunnattu noin 55 ikävuodesta ylöspäin,
yläikärajaa ei ole.

110126
LAULUNKIRJOITUSPAJA (9t)

15.–16.11. | pe 18–20.15 & la 10–15
Taidepäiväkoti Konsti
20 €
MuM Lotta Pettinen-Diaby
Kurssilla voit kirjoittaa laulun sanoja, sävelen
tai molemmat. Voit asettaa itsellesi kurssitavoitteet, sillä kukin etenee omaan tahtiinsa.
Keskustelemme myös oman musiikin jakamisesta sähköisten kanavien kautta, kappaleiden
tarjoamisesta artisteille sekä omien esiintymismahdollisuuksien parantamisesta.

110128
YKSINLAULU A (11x30min)

5.9.–28.11. | to 16–20
Keravan lukio ja aikuislukio 0.13
220 €
MuM Päivi Bonde-Jensen
Kurssille ilmoittautuminen vain puhelimitse ke
21.8. klo 16.00–17.00 numerossa 040 318
2564. Kurssin tavoite on oman äänen löytäminen ja sen vapauttaminen opiskelijalle mieluisia
lauluja laulamalla. Opiskelijat esiintyvät Joulumatineassa su 24.11. klo 13 Lottamuseolla,
Tuusula. Ei kokoontumista 19.9.
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110134
KORVAKUULOLTA (12x2t)

5.9.–28.11. | to 17–18.30
Killan koulu, musiikkiluokka
54 €
MuT Sirkka Kosonen
Kurssin tavoite on kuulonvaraisen oppimisen
syventäminen. Opitaan soittaen korvakuulolta.
Kurssilaiset tuovat myös omaa lempisoitettavaa
mukanaan joka jaetaan toisille. Kurssi sopii
myös vähän soittaneille. Ei nuotinlukua.

110136
KELLARIORKESTERI (12x60+60min)

110138
KITARANSOITTO ALKEET (11x60min)

4.9.–4.12. | ke 17–18
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
38 €
kitaransoiton opettaja Onni Lonka
Kurssin tavoitteena on tutustua kitaraan soittimena sekä oppia soittamaan helppoja kappaleita
soinnuilla säestäen. Tutustutaan myös melodian
soittoon. Sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille ja sitä
vanhemmille. Aikaisempaa kokemusta kitaransoitosta ei tarvita. Jokaisella tulee olla oma akustinen
kitara sekä muistiinpanovälineet. Ei kokoontumista
30.10. ja 13.11.

110140
KITARANSOITTO
ALKEISJATKO (11x60min)

4.9.–4.12. | ke 18–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
38 €
kitaransoiton opettaja Onni Lonka
Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden
osaamista kitaransoiton parissa. Sopii kaikille 10
vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, joilla on
aiempaa kitaran soittokokemusta. Jokaisella tulee
olla oma akustinen kitara sekä muistiinpanovälineet. Ei kokoontumista 30.10. ja 13.11.

110142
UKULELENSOITTO
ALKEET (11x60min)

4.9.–4.12. | ke 19–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
38 €
kitaransoiton opettaja Onni Lonka
Kurssin tavoitteena on tutustua ukuleleen soittimena ja oppia säestämään helppoja kappaleita
soinnuin. Tutustutaan myös melodian soittoon.
Sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille. Aikaisempaa
kokemusta ukulelen soitosta ei tarvita. Jokaisella
tulee olla oma ukulele sekä muistiinpanovälineet.
Ei kokoontumista 30.10. ja 13.11.

110150
5-KIELISEN
KANTELEEN ALKEET (5x2t)

19.9.–24.10. | to 10–11.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
23 €
MuT Sirkka Kosonen
Kurssilla opetellaan 5-kielisen kanteleen perussoittotekniikat ja tutustutaan ikiaikaisiin sävelmiin.
Kurssin antia on myös ilo improvisoimalla luoda
omaa musiikkia. Kurssi sopii uusille soittajille.

110152
5- JA 10-KIELISEN
KANTELEEN JATKO (12x2t)

110142
UKULELENSOITTO
ALKEET

2.9.–25.11. | ma 13–14.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06 		
54 €
MuT Sirkka Kosonen
Kurssilla harjoitellaan vähäkielisten kanteleitten
ohjelmistoa sekä improvisointia. Kurssi sopii jo
aikaisemmin kannelta soittaneille.

5.9.–28.11. | to 18.30–20.20
Killan koulu, musiikkiluokka
72 €
MuT Sirkka Kosonen
Kurssin tavoite on vanhan tanssimusiikin erityylilajien 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.
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ESITTÄVÄ TAIDE
JA KIRJALLISUUS
130202
KIRJOITTAMISEN
7 SALAISUUTTA (12t)

6.–7.9. | pe 17.30–20.45 & la 10–16.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
30 €
FM, kirjailija Mertzi Bergman
Kurssi vahvistaa käytännön kirjoittajaosaamista ja auttaa oman äänen löytämisessä sekä
johdattaa kohti syvempää itsetuntemusta. Siitä
hyötyvät niin harrastukseksi tai tavoitteellisesti
kirjoittavat kuin myös kaikki työelämässä kirjoittamisen taitoja tarvitsevat.

130204
RUNON MATKASSA (9x3t)

12.9.–14.11. | to 18–20.15
Sompion koulu lk. C 140 		
54 €
FT Ritva Takkinen
Kurssilla tutustutaan runoihin, niiden analyysiin
ja esittämiseen sekä kehitetään omaa äänenkäyttöä ja ilmaisua. Tehdään ääni- ja improvisaatioharjoituksia ja valmistetaan pienimuotoinen runoesitys. Kurssi on tarkoitettu kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita runoista sekä äänen,
ilmaisun ja esiintymisrohkeuden kehittämisestä.

130214
KERAVAN OPISTON
LUKUPIIRI A (4x2t)

130208
NOVELLIPAJA (2x3t)

6.–13.11. | ke 17.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53 		
12 €
sanataideohjaaja Anne Tarsalainen
Kurssilla kirjoitetaan pienoisnovelleja, joihin
osallistujat saavat innoitusta myös musiikista ja
kuvataiteesta. Kokoontuminen kahtena peräkkäisenä keskiviikkona. Mukaan voit ottaa joko
läppärin tai perinteiset kirjoitusvälineet (kynä ja
vihko).

130212
TERAPEUTTINEN
KIRJOITTAMINEN (6x3t)

26.9.–7.11. | to 17.30–20
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.63
38 €
kirjallisuusterapiaohjaaja Helena Hietaniemi
Tavoitteena on omien muistojen, ihmissuhteiden ja tunteiden tunnistaminen kirjoittamalla
ja kirjoitetusta keskustelemalla. Kirjoittaessa
olennaista on itsensä kuuntelu ja oivaltamisen ilo. Kurssi ei edellytä aiempaa kokemusta
kirjoittamisesta. Mukaan tarvitset vihon ja kynän
sekä evästä tauolle.

130206
OMAELÄMÄKERRALLINEN
KIRJOITTAMINEN (8x2t)

4.9.–30.10. | ke 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.53
32 €
sanataideohjaaja Anne Tarsalainen
Kurssin tavoitteena on oman elämän merkittävimpien käännekohtien tallentaminen kirjalliseen muotoon. Kurssi ei vaadi erityisiä kirjoittamisen taitoja, vaan intoa ja rohkeutta muistella
mennyttä. Mukaan suurikokoinen vihko ja kynä.
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12.9.–5.12. | to 16.30–18
Keravan kirjasto, Kerava-parvi
19 €
FM Tuula Rautio
Syksyn kirjoissa matkataan Brittein saarille sekä
Afrikan orjakauppa-aikojen kautta Amerikan
mantereelle. Lisäksi otetaan selvää eräistä
1900-luvun alun New Yorkin epäkohdista. Portugalin kirjallisuushistoriaan tutustumme vuoden
1998 nobelistin teoksessa. Saat lukupiirikirjat
kirjastosta! 12.9. Yaa Gyaasi 2017: Matkalla
kotiin, 10.10. Hillary Boyd 2015: Täydellinen
avioliitto, 7.11. Alice Hoffman 2015: Ihmeellisten asioiden museo ja 5.12. José Saramago:
Baltasar ja Blimunda.

KUVATAITEET
110304
AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAKSI VALINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

8.–22.8. 			
TaM, päätoiminen taideopettaja Teija Leppänen
Keravan Opistossa voi suorittaa nelivuotiset
Aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot kuvataiteissa syksystä 2019
alkaen. Viimeinen ilmoittautumispäivä opiskelijavalintaan 22.8.2019.

110306
AIKUISTEN TAITEEN
PERUSOPETUS ORIENTAATIO (4t)

130208
NOVELLIPAJA
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11.9.–4.12. | ke 15–16.30
Keravan kirjasto, Kerava-parvi
19 €
FM Tuula Rautio
Syksyn kirjoissa matkataan Brittein saarille sekä
Afrikan orjakauppa-aikojen kautta Amerikan
mantereelle. Lisäksi otetaan selvää eräistä
1900-luvun alun New Yorkin epäkohdista.
Portugalin kirjallisuushistoriaan tutustumme
vuoden 1998 nobelistin teoksessa. Saat lukupiirikirjat kirjastosta! 11.9. Hillary Boyd 2015:
Täydellinen avioliitto, 9.10.Yaa Gyaasi 2017:
Matkalla kotiin, 6.11. José Saramago: Baltasar ja Blimunda ja 4.12. Alice Hoffman 2015:
Ihmeellisten asioiden museo.

130216
KERAVAN OPISTON
LUKUPIIRI B (4x2t)

3.9. | ti 17.30–20.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
90 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Aikuisten taiteen perusopetuksen kuvataideopintojen syksyn aloitustilaisuus. Kurssille voivat osallistua aikuisten taiteen perusopetuksen
1. ja 4. vuoden opintoja suorittavat opiskelijat.

110308
KUVALLINEN HAHMOTUS
JA ILMAISU (11x4t)

10.9.–21.11. | ti 17.30–20.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
90 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Opintojen tavoitteena on tukea kuvailmaisun
perustaitojen kehittymistä piirtämisessä ja maalaamisessa sekä kykyä kommunikoida kuvan
avulla ja kehittää omaa ilmaisua. Kurssille voivat osallistua aikuisten taiteen perusopetuksen
1. vuoden opintoja suorittavat opiskelijat.

110310
PÄÄTTÖTYÖN OHJAUS (4x4t)

12.9.–21.11. | to 17.30–20.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.50
90 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Opintokokonaisuuden aikana työskennellään
yhdessä aikuisten taiteen perusopetuksen 4.
vuoden opiskelijoiden päättötyön parissa.
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110316
AKVARELLIMAALAUS (12x3t)

110324
MYYTIT JA TARUT (2x4t)

2.9.–25.11. | ma 15–17.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
64 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Kurssin tavoite on oman persoonallisen kuvailmaisun tukeminen ja kehittäminen. Maalataan
akvarelleja sekä annetuista että omista aiheista.
Harjoituksia syvennetään sekatekniikoilla. Kurssi
sopii maalausta aikaisemmin harrastaneille.
Hintaan sisältyy 6 € materiaalimaksu.

28.–29.9. | la 10–13.15 & su 10–13.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
15 €
taideopettaja Tiina Kolehmainen
Kurssin tavoite on avata myyttien historiaa myös
taidekuvien kautta. Luentosisältöä sovelletaan
aiheeseen liittyvillä harjoituksilla piirtäen ja
maalaten. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin
myös enemmän kuvan tekemiseen perehtyneille. Omat välineet ja materiaalit mukaan.

110318
PIIRTÄEN JA
MAALATEN (12x3t)

110326
IKONIMAALAUS
ALKEET (10x4t)

2.9.–25.11. | ma 17.30–19.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
64 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Kurssilla piirretään ja maalataan akvarelli- ja
guassiväreillä, tehdään kokeiluja sekatekniikoilla ja syvennetään omaa kuvailmaisua. Maalataan annetuista ja omista aiheista. Hintaan
sisältyy 6 € materiaalimaksu.

110320
MAALAUS A (12x3t)

4.9.–27.11. | ke 15–17.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
58 €
taideopettaja Tiina Kolehmainen
Tavoitteena on oman persoonallisen kuvailmaisun tukeminen ja kehittäminen. Työskentelyssä
painotetaan väriin, muotoon, sommitteluun ja
tilavaikutelmaan liittyviä kysymyksiä. Maalataan
omia ja annettuja aiheita.

110322
MAALAUS B (12x3t)

4.9.–27.11. | ke 17.30–19.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
58 €
taideopettaja Tiina Kolehmainen
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 110320.
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10.9.–19.11. | ti 12.30–15.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06 		
75 €
ikonimaalaus-opettaja Maria-Liisa Holst
Kurssilla harjoitellaan ikonimaalauksen perusteita. Käytetään Suomenikonimaalareiden
opetusohjelmaa. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, mutta mukaan voi tulla myös aikaisemmin maalanneet. Ensimmäisellä kerralla
mukaan lehtiö, kynä ja viivain. Osallistujille
jaetaan tarvikelista kurssin alussa. Välineistä ja
materiaaleista tulee lisäkustannuksia, jotka selviävät kurssin alussa yhteistilauksien yhteydessä.
Lisätietoa www.liisaholst.fi

110328
KALLIGRAFIAA
VASTA-ALKAJILLE (2x7t)

5.–6.10. | la 9–14.45 & su 9–14.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06 		
39 €
tasapainovalmentaja Tessi Ranta-aho
Tervetuloa hauskalle viikonloppukurssille ihastumaan kalligrafian värikkääseen ja loputtoman
luovaan maailmaan. Tarvitset vain innostusta
ja valmiutta harjoitteluun. Aloitamme alkeista,
perehdymme unsiaalityyliin, saat ohjausta ja
vinkkejä, joiden avulla voit harjoitella ja kehittyä
taidoissasi. Kurssimaksuun sisältyy 20 € materiaalimaksu.

110330
AVOIN ATELJEE 1 (4t)

19.9. | to 14–17.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
12 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Tutustutaan kubismin tyylisuuntaan ja toteutetaan tyylisuunnan mukainen maalaus. Käytetään akryylivärejä. Kurssi sopii aloittelijoille ja
aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit
ja välineet kuuluvat kurssin hintaan.

110332
AVOIN ATELJEE 2 (4t)

31.10. | to 14–17.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
12 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Tutustutaan dadaismin tyylisuuntaan ja toteutetaan tyylisuunnan mukainen maalaus. Käytetään akryylivärejä. Kurssi sopii aloittelijoille ja
aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit
ja välineet kuuluvat kurssin hintaan.

110334
AVOIN ATELJEE 3 (4t)

28.11. | to 14–17.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
12 €
TaM, päätoim. taideop. Teija Leppänen
Tutustutaan konstruktivismin tyylisuuntaan ja
toteutetaan tyylisuunnan mukainen maalaus.
Käytetään akryylivärejä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin maalanneille. Maalausmateriaalit ja välineet kuuluvat kurssin hintaan.

110336
TAIDEPÄIVÄ
KEHITYSVAMMAISILLE A (6t)

21.9. | la 10–15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06 		
15 €
taideterapiaohjaaja Suvi Saarinen 		
Miten syksy maalautuu paperille? Tule maalaamaan omat värisi ja sävysi ja jakamaan
kokemuksia muun ryhmän kanssa. Käytössämme on vesiliukoiset värit ja erilaisia liituja,
joita kokeilemalla voit antaa luovuutesi kukkia.
Teemme päivän aikana myös pieniä kehollisia
harjoitteita. Omat eväät mukaan. Tarjolla on
teetä halukkaille. Kurssimaksuun sisältyy 10 €
materiaalimaksu ja 15 € opintoseteliavustus.

110338
TAIDEPÄIVÄ
KEHITYSVAMMAISILLE B (6t)

16.11. | la 10–15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06 		
15 €
taideterapiaohjaaja Suvi Saarinen
Miten kaamos maalautuu paperille? Kurssin
sisältö muutoin sama kuin kurssilla 110336.

110340
PERINTEINEN KIINALAINEN
MAALAUSTAIDE JA
KALLIGRAFIA (12x3t)

3.9.–26.11. | ti 18–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
58 €
Taiteilija Liuhuo Wang
Kurssilla tutustutaan kiinalaiseen taidehistoriaan
ja kuvan tekemiseen liittyvään filosofiaan sekä
maalauksen ja kalligrafian erilaisiin tekniikkoihin, joista opiskelija voi valita töidensä toteuttamistavan. Opettajalta voi hankkia materiaalia.
Sekä aloittelijat että jakajat ovat tervetulleita.
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110344
110346
GRAFIIKKAKURSSIT

110350
VÄRIGRAFIIKKAA,
AKVARELLIMONOTYPIA JA
CHINE COLLÉ (18t)

27.9.–6.10. | pe 17.30–20.45, la 10–15.45,
su 10–15.45
Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
49 €
TaM, taidegraafikko Hanna Holma
Kurssilla toteutetaan maalauksellisia kollaaseja
akvarellimonotypia- ja chine collé -tekniikalla.
Värien iloa, yllätyksiä ja seikkailua! Kurssi sopii
sekä ensimmäiseksi kosketukseksi taidegrafiikan tekoon että pidempään grafiikkaa tehneille. Kiinnostava lisäkurssi myös maalareille!
sisältää 20 € materiaalimaksun. Kokoontumiskerrat 27.9., 5.–6.10.

110352
MANGAA JA JAPANIA (10x2t)
110344
GRAFIIKKA,
VIIVASYÖVYTYS JA
PEHMEÄPOHJA (4x4t)

4.9.–25.9. | ke 17.30–20.45
Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1
49 €
taidegraafikko Mari Hallapuro
Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan kahteen
perinteiseen etsausmenetelmään; viivasyövytykseen ja pehmeäpohjaan. Tutustumme
myös tekstuuripehmeäpohjan tekoon. Kurssi
sopii kaikille grafiikasta kiinnostuneille, sekä
vasta-alkajille että aiemmin grafiikkaa tehneille.
Kurssimaksuun sisältyy 25 € materiaalimaksu.

110346
GRAFIIKKA, MEZZOTINTO
JA VALEMEZZOTINTO (4x4t)

23.10.–13.11. | ke 17.30–20.45
Jenga, Taidetila, Santaniitynkatu 1 		
49 €
taidegraafikko Mari Hallapuro
Kurssilla tutustutaan grafiikan perinteiseen mezzotintomenetelmään ja samalla myös valemezzotinton tarjoamiin oikoteihin. Valemezzotinton
tekemiseen käytetään apuna esimerkiksi syövytysmenetelmiä. Kurssi sopii kaikille grafiikasta
kiinnostuneille! Kurssimaksuun sisältyy 25 €
materiaalimaksu.
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12.9.–21.11. | to 16–17.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
20 €
FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen
Kurssi japanilaisesta sarjakuvasta ja japanin kielestä kiinnostuneille! Harjoittelemme
hahmopiirtämisen & anatomian perusteita
sekä japanilaisen sarjakuvan kuvakerrontaa ja
opiskelemme mangan ääniefekteissä tärkeää
katanakaa. Tavoitteena on oman taiteellisen
ilmaisun kehittäminen, mangan lukukokemusten rikastuttaminen ja japanin kielen osaamisen
kasvattaminen.

110354
MANGAA JA
JAPANIA JATKO (10x2t)

12.9.–21.11. | to 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.55
20 €
FM, sarjakuvataiteilija Sari Manninen
Syvennämme anatomian, perspektiivin, kuvakerronnan ja sommitelman osaamista sekä
opiskelemme mangaan liittyvää sanastoa &
japanin perusteita. Tavoitteena on oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen, fokus erityisesti
hahmokuvauksessa ja mangan kuvakerronnan
erityispiirteiden tuntemuksen syventämisessä
sekä japanin kielen osaamisen laajentaminen.
Kurssi sopii Mangaa ja japania -kurssin käynneille tai muuten manga piirtämistä jo itsenäisesti harrastaneille.

110358
VALO- JA
VIDEOKUVAUKSEN
PERUSTEET (10x3t)

12.9.–21.11. | to 17.30–19.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06 		
48 €
TaM, rehtori Katja Uksila
Kurssilla tutustutaan valo- ja videokuvauksen perusteisiin. Opitaan kuvaamaan valokuvia ja videota erilaisilla digitaalisilla kameroilla ja älypuhelimella.
Harjoitellaan myös kuvankäsittelyä ja
editointia tietokoneella ja älypuhelimella. Kurssilla tarvitaan mukaan oma
kamera, kannettava tietokone/tabletti
ja älypuhelin.

110360
KUVAUSHARJOITTELUA (12x2t)

3.9.–26.11. | ti 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 2.53
39 €
valo- ja videokuvaaja Antti Kallio
Kurssin tavoite on kuvausharjoitusten,
pienryhmäpohdintojen ja runsailla
kuva- ja videoesimerkeillä höystettyjen
luentojen kautta löytää omaan kuvaamiseen lisää potkua. Asioita käsitellään
käytännön harjoittelun, analyysin ja
syventävän teorian kautta. Kurssi sopii
joko valo- tai videokuvausta vähän jo
harrastaneelle. Kuvausvälineeksi käyvät
hyvin mm. järjestelmäkamera ja myös
mobiililaitteet.

110366
LUOVA
VALOKUVAUS (7x3t + 6t)

12.9.–12.12. | to 18–20.15, la 9–14 |
joka toinen viikko
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 1.45
47 €
luontovalokuvaaja Jorma Peiponen
Kurssin tavoite on henkilökohtaisen
valokuvaustyylin kehittäminen. Kurssi
koostuu teoriasta, keskustelusta ja
kuvaustehtävistä. Kurssi on tarkoitettu
pitkään valokuvausta harrastaneille
valokuvauksen harrastajille.

MUU TAIDE

110806
KERAMIIKKA A (12x3t15min)

3.9.–26.11. | ti 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 0.50
89 €
keraamikko Marja Myllymäki
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. Hintaan sisältyy
materiaalimaksu 25 €.

110808
KERAMIIKKA B (12x3t15min)

5.9.–28.11. | to 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 0.50
89 €
keraamikko Marja Myllymäki
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 110806.

110812
POSLIINIMAALAUS (9x4t)

16.9.–18.11. | ma 9.30–12.45
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.06
58 €
posliinimaalari Marjo Peltokoski
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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OPISTON KUDONTA-ASEMA
Kauppakaari 11, Kerava
Kudonnanohjaaja Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
p. 040 318 4418
s-posti: hanna-kaisa.varpio-tikka@kerava.fi
Kudonnanohjaaja paikalla: ma–ke 8.45–13.30
ja to 14.15–19

KÄDENTAIDOT
Kädentaitojen kursseissa tarjotaan entistä enemmän
kestävän kehityksen teemalla päivä-, ilta- ja viikonloppukursseja. Kudonta-asemalla pääset kutomaan henkilökohtaisella ohjauksella valmiisiin loimiin erilaisia
sisustustuotteita ja saat uusia ideoita kuukausittaisissa
teemailloissa. Uusien tilojen käyttöönoton myötä myös
kovien materiaalien harrastusmahdollisuuksia on lisätty
työpajapäivillä Kurkelan koulun metallityöluokassa ja
Keravan kartanon puutyösalissa.
ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ALKAA
TO 8.8. KLO 8.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Kultasepänkatu 7: Asiointipiste tai
Opiston toimisto
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät sivuilta 16–17.
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ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

SISÄLLYS:
Opiston kudonta-asema...........59
Tapahtumat ja luennot.............60
Ompelu..................................61
Lankatyöt................................64
Erikoistekniikat.........................65
Puu-ja metallityöt.....................68

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 ja
uusia loimia rakennetaan toiveiden mukaan.
Nopeimmat työt valmistuvat yhdessä illassa,
vaihtoehtoja löytyy helpoista haastaviin. Kudonta-asemalla voit valmistaa myös tuftausryijyjä. Kudonta-asemalla voi työskennellä myös
ohjausajan ulkopuolella sopimuksen mukaan.
Myytävänä on myös monia kudonnassa tarvittavia materiaaleja.

KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSIT

220624 | 1.–31.10.
KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI
220626 | 4.–28.11.
KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI
220628 | 2.–12.12.
KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

220630
KUDONNAN TEEMAILTA:
OMA MATTO

26.9. | to 15–19 (neuvonta-aika)
Kudonta-asema, Kauppakaari 11
0€
Vinkkejä ja ideoita maton suunnitteluun,
materiaaleihin ja kudontaan. Matonkuteiden
leikkuuopetus.

ma-ke 10.45–13 | to 16.45–19
tekstiilialan artesaani Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Kurssimaksu on erillislaskutus toteutuneiden
kurssipäivien ja käytettyjen materiaalien mukaan. Päivämaksu on 5 € / päivä. Kuhunkin
työhön voit varata ajan ohjaajalta p. 040
3184418. Kurssilla on kangaspuut kudontavalmiina, voit myös opiskella loimen rakentamista
kangaspuihin ja tuftausta. Opetusta annetaan
mallien suunnitteluun ja kudontatekniikkaan.

220632
KUDONNAN TEEMAILTA: KUINKA
KUDONTAOHJETTA LUETAAN?

220620 | 19.–29.8.
KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

220636
KUDONNAN TEEMAILTA:
JOULULAHJOJA KUTOMAAN

220622 | 2.–30.9.
KANKAANKUDONNAN
PERUS- JA JATKOKURSSI

24.10. | to 17–19
Kudonta-asema, Kauppakaari 11
0€
Teemaillassa tutustumme kudontaohjeisiin ja
sidospiirroksiin; miten niisintä- ja poljentaohjetta luetaan, kuinka kankaankuvaa tulkitaan.

21.11. | to 15–19 (neuvonta-aika)
Kudonta-asema, Kauppakaari 11
0€
Jouluun lahjat kutoen! Tule tutustumaan jouluisiin lahjaideoihin, pieniä, nopeita kudonnaisia
valmistat jo yhdessä illassa useitakin.

Kotitalous................................70
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TAPAHTUMAT JA LUENNOT

OMPELU

220124
HYVÄ KIERTOON (2t)

220210
KANSALLISPUKUJA
JA FERESEJÄ (11x4t)

31.10. | to 16.45–18.15
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
0€
luennoitsijat Ali Harlin ja Markus Terho
Etäluento Helsingin työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseuran tuottamana. Klo 16.45–17.30:
tutkimusprofessori Ali Harlin, VTT. Klo 17.30.–
18.15: projektijohtaja Markus Terho, Sitra

220110
KÄDENTAITOJEN JA
KUDONTA-ASEMAN
AVOIMET OVET (3t)

29.8. | to 16.30–19
Kauppakaari 11
0€
KM, Ktyo Aune Soppela & kudonnanohjaaja
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Avoimet ovet esittelevät syksyn tulevia kursseja
vitriininäyttelyllä ja tuntiopettajien työnäytöksin.
Samalla voit tutustua myös kudonta-asemaamme, suunnitella tulevia loimia ja ideoida tulevia
kudontatöitä.

220118
RETKI SUOMEN
KÄDENTAIDOT-MESSUILLE (10t)

220126
KESTÄVÄ MUOTI (2t)

7.11. | to 16.45–18.15
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
0€
luennoitsijat Hannes Bengs ja Essi Karell
Etäluento Helsingin työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseuran tuottamana. Klo 16.45–17.30:
Costo ja Pure Waste Textilesin perustaja &
osakas Hannes Bengs. Klo 17.30–18.15:
tohtoriopiskelija, vaatesuunnittelija Essi Karell,
Aalto-yliopisto.

220128
MERKITYKSELLINEN
ELÄMÄ (2t)

14.11. | to 16.45–18.15
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
0€
luennoitsijat Arto O. Salonen ja Aino Faven
Etäluento Helsingin työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseuran tuottamana. Klo 16.45 –17.30:
Prof. Arto O Salonen. Klo 17.30–18.15. tekstiilitaiteilija Aino Faven.
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17.11. | su 8–18
Keravan aseman tilausajopysäkki
38 €
artenomi AMK Aini Julkunen
Tervetuloa päiväretkelle Tampereen käsityömessuille. Matkan hintaan kuuluu kuljetus ja pääsyliput. Ruokailu omatoimisesti messualueella.
Lähtö Keravan rautatieasemalta tilausajopysäkiltä klo 8. Pysähdys Tuusulan linja-autoasemalla klo 8.15 ja paluu noin klo 18.

220120
KÄSITYÖMATKA
ROMANIAAN

30.4.–5.5.2020
ennakkomaksu 250 €
KM, Ktyo Aune Soppela
Lähde mukaan tutustumaan unkarilaiseen kulttuuriin ja käsitöihin kahden eri maan alueelle.
Matkaamme Unkarin kautta Romanian Transsylvaniaan. Matkanjohtajana opetusneuvos
Kaisa Väyrynen. Arvioitu kokonaishinta 1200 €.

KÄSITYÖTORI
23.11. | 10–14.30

Tule myymään kaappiesi kätköistä käsityötarvikkeita, -välineitä, vanhoja, uusia tai
keskenjääneitä käsitöitä, kirjallisuutta yms.
itsellesi tarpeetonta käsitöihin liittyvää tavaraa.
Ilmoittaudu myyjäksi valitsemalla pöydän koko
ja kerros. Yläkerran pop-up pöytäpaikalla voit
pitää työpajaa materiaalimaksuja vastaan ja
myydä omia käsityötavaroitasi. Kahvio. Ei
yhdistyksille, ei omia pöytiä. Tiedustelut aune.
soppela@kerava.fi

220134
KÄSITYÖTORI

alakerran iso pöytä (6t), 160x70 cm
30 €

220136
KÄSITYÖTORI

alakerran pieni pöytä (6t), 120x70 cm
23 €

220138
KÄSITYÖTORI JA POP-UP PAJAT
yläkerran pöytäpaikka (6t)
30 €

220468
ASKARTELUA TALVEN
TAIKAMAASSA (6t)

2.9.–25.11. | ma 13–16
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
59 €
erikoisneuvoja Marjo Vainio
Kurssilla voit valmistaa kansallispuvun, uudistaa
tai täydentää vanhaa, siihen osia, päähineitä
tai päällysvaatteen. Myös feresejä tai siihen
kuuluvan päällysvaatteen, suhain. Ei kok.
viikolla 43. Kurssi järjestetään yhteistyössä Taito
Etelä-Suomi ry:n kanssa.

220212
OMPELUTALKOOT (3+7+7t)

13.–15.9. | pe 18–20.30, la 10–16 & su 10–16
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
0€
KM, Ktyo Aune Soppela ja
käsityöohjaaja Vilma Virtanen
Leikkaamme ja ompelemme sarjatuotantona
lämpimiä ulkoiluvarusteita vanhuksille. Materiaalilahjoituksia otetaan vastaan. Tiedustelut
aune.soppela@kerava.fi

220214
SUJUVASTI SAUMURILLA (6+3t)

29.9.–2.10. | su 10–15 & ke 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
20 €
artenomi AMK Marjo-Riitta Harjula
Harjoitellaan saumurin monipuolista käyttöä,
esim. langoitus, tikkityypit, säädöt, differentiaalisyötön käyttö, huoltotoimenpiteet jne. tehden
harjoitustöitä. Mikäli mahdollista ota mukaan
oma saumuri + langat. Opiston saumurit
käytettävissä.

14.12. | la 10–14
Ostoskeskus Karuselli
0€
ohjaajat Vilma Virtanen ja Aini Julkunen
Tervetuloa askartelemaan kortteja ja joulun
koristeita vanhemman, kummin tai isovanhemman kanssa.
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220216
OMPELUPÄIVÄ
SYYSKUUSSA (8t)

27.9. | pe 14–20
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
13 €
KM, Ktyo Aune Soppela
Ompelupäivään voit tulla korjaamaan vaatteita, ompelemaan verhot tai jatkamaan kesken
jääneitä ompelutöitäsi. Käytössäsi luokan
koneet ja saumurit. Ilmoittautuminen etukäteen
varmistaa mahtumisen ryhmään.

220218
OMPELUPÄIVÄ
MARRASKUUSSA (8t)

1.11. | pe 14–20
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
13 €
KM, KtyO Kirsi Kostamo
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220216.

220220
OMPELUPÄIVÄ
JOULUKUUSSA (8t)

2.12. | ma 14–20
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
13 €
artenomi AMK Marjo-Riitta Harjula
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220216.

220224
VAATTEITA KOKO
PERHEELLE (12x3t)

2.9.–25.11. |ma 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
57 €
artenomi AMK Marjo-Riitta Harjula
Kurssilla on mahdollista ommella vaatteita
itselle tai muille. Voit saada omien mittojen
mukaiset kaavat. Kurssi sopii aloitteleville tai jo
pidempään ompelua harrastaneille. Käytössäsi
on kaavapaperit, saumurilangat ja mallilehtiä.
Ota mukaan omat ompelutarvikkeet.
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220226
VAATEOMPELU (6x3t)

5.9.–28.11. | to 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11 |
joka toinen viikko
57 €
artenomi AMK Marjo-Riitta Harjula
Kurssilla on mahdollista ommella vaatteita ja
saada omien mittojen mukaiset kaavat. Sopii
aloitteleville tai jo pidempään harrastaneille.
Käytössäsi on kaavapaperit, saumurilangat ja
mallilehtiä. Ota mukaan omat ompelutarvikkeet. Kok. 5.9., 19.9., 3.10., 31.10., 14.11. ja
28.11.

220230
OMPELUA TIISTAIPÄIVISIN (12x3t)

3.9.–26.11. | ti 10–12.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
57 €
KM, Ktyo Aune Soppela
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. Ei kokoontumista 22.10.

220232
OMPELU-, NAHKA- JA
TURKISTÖITÄ (12x3t)

4.9.–27.11. | ke 10–12.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
57 €
KM, Ktyo Aune Soppela
Kurssilla saat omien mittojen mukaiset kaavat,
joilla voit tehdä vaatteita sisä- ja ulkokäyttöön.
Voit myös korjata, uudistaa ja muodistaa vanhoja vaatteita sekä nahkatakkeja. Turkkeja voit
muodistaa tai uusiokäyttää esim. torkkupeitoiksi. Ei kokoontumista 23.10.

220234
OMPELU-, NAHKA- JA
TURKISTÖITÄ (12x3t)

220236
KORJAA KOMEROSTA
KÄYTTÖÖN (6x3t)

12.9.–21.11. | to 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11 |
joka toinen viikko
33 €
KM, KtyO Kirsi Kostamo
Kaiva kaapeistasi sopimattomat vaatteet
ja sisustustekstiilit, unohtuneet kangas- ja
lankahankinnat ja tule ideoimaan. Korjataan,
kunnostetaan, kirjotaan tai keksitään kokonaan
uusi käyttötapa ja tehdään kesken jääneet
käsityöt valmiiksi. Kok. 12.9., 26.9., 10.10.,
24.10., 7.11. ja 21.11.

220240
TILKKUTYÖT
PÄIVÄKURSSI (12x3t)

4.9.–27.11. | ke 13.30–16
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
57 €
käsityöohjaaja Vilma Virtanen
Kurssilla tutustut tilkkutöiden perustekniikoihin,
työvälineisiin ja materiaaleihin. Tavoitteenamme
on valmistaa käytännöllisiä kodintekstiilejä joko
helpolla ja nopealla tekniikalla tai kokeilemalla
jotain uutta ja haastavampaa työtapaa. Ota
mukaan omat työ- ja ompeluvälineet sekä
puuvillakankaita.

220248
IDEARIKAS
TILKKUVIIKONLOPPU (3+8+8t)

30.8.–1.9. | pe 18–20.30, la 10–16.30 &
su 10–16.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
59 €
tuntiopettaja Sanna Eva Paranko
Tule tekemään pikkulompakko kolikkotaskulla
ja magneettineulatyyny hillopurkin kansista.
Ohjelmassa myös sulkamalli jämäsuikaleista, hevosen pää, mäyräkoira villapaidassa,
vinoketju- ja nenäliinapussukka. Mukana myös
muutama blokkimalli. Etukäteen saat infokirjeen hankittavista materiaaleista.

220252
KANGASLAUKKUJA (3+8+8t)

11.–13.10. | pe 17.30–20.30, la 10–16.30 &
su 10–16.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
49 €
käsityöläinen Hannele Kinnunen
Kurssilla voit valita ja valmistaa nopeista ja
näppäristä laukkuideoista haluamasi: esim.
käsityökassin, jossa työvälineet ja tarvikkeet
kulkevat helposti mukana. Erilaisia tarvikepussukoita ja bag-in-bag matkalle matkalaukkuun.
Ilmoittautuneille lisäohjeita infokirjeessä.

220254
KEHYSKUKKAROITA (2+7+7t)

8.10.–3.11. | ti 18–19.30, la 10–16, su 10–16
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
35 €
käsityöohjaaja Vilma Virtanen
Kurssilla valmistetaan kukkaroita ja pikkulaukkuja liimattavilla kehyksillä sekä japanilaisilla
tukiraudoilla. Infoiltana 8.10. tehdään yhteistilaus kehyksistä ja piirretään kaavoja, viikonloppuna 2.–3.11. työskennellään. Ota mukaan
myös omia kehyksiä ja muistiinpanovälineet.

220256
JOULUISIA TILKKUTÖITÄ (3+8+8t)

15.–17.11. | pe 18–20.30, la 10–16.30,
su 10–16.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
49 €
käsityöläinen Hannele Kinnunen
Ilahduta ystävääsi tilkkuterveisin. Voit valmistaa
töitä sisustukseen liinoiksi, tyynyiksi tai torkkupeitoiksi. Erilaisia tilkkupintoja voit yhdistää
pussukoihin, tonttuihin, leluihin ja säilyttimiin.
Runsaasti ideoita pukinkonttiin. Lisäohjeita
kurssikirjeessä.

5.9.–28.11. | to 14–16.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
57 €
KM, Ktyo Aune Soppela
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220232.
Ei kokoontumista 24.10.
Opisto | Kädentaidot

Opisto | Kädentaidot

63

LANKATYÖT
220308
KEHRUUKURSSI (3+7+7t)

18.–20.10. | pe 18–20.30, la 10–16, su 10–16
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
45 €
KM, KtyO Kirsi Kostamo
Opi kehräämään joko värttinällä tai rukilla,
mukaan sekä aloittelijat että konkarit. Materiaalina lähinnä lampaanvillaa, ota halutessasi
mukaan oman lemmikkisi karvaa. Tuo esiliina
ja omia kehruuvälineitä perjantaina, jos sinulla
on. Välineitä ja materiaalia on myös kurssilla
käytettävissäsi.

220312
NYPLÄYS- JA
KÄPYPITSIKURSSI (12x3t)

5.9.–28.11. | to 11–13.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
57 €
ohjaaja Pirkko Särkimäki
Opiskellaan sekä nypläys- että käpypitsitekniikoita. Perusasioiden lisäksi jatkuvalankaisia- ja
palapitsitekniikoita, kolmiulotteisia muotoja
ja kansallispukujen pitsejä ja helminypläystä.
Käpypitsiä eli frivoliteetä tehdään kävyn, neulan
ja koukun avulla. Sekä aloittajille että aiemmin
tehneille.

220320
PUIKKOPIIRI (6x4t)

3.9.–12.11. | ti 13–16 |
joka toinen viikko
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
48 €
erikoisneuvoja Marjo Vainio
Kurssilla opimme erilaisia neuletekniikoita ja
uusia niksejä. Neulomme pääasiassa asusteita,
mutta suurempiakin projekteja, peitteitä tai paitoja voi valmistaa. Kurssilla tulevat tutuksi pitsit
ja palmikot, raidat, kirjo- ja pintaneuleet. Kurssi
yhteistyössä Taito Etelä-Suomi ry:n kanssa.
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220334
ARAN- ELI
PALMIKKONEULE (3x3t)
220330
VILLASUKAT (4x3t)

3.–24.9. | ti 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
28 €
neulesuunnittelija Sisko Sälpäkivi
Opetellaan sukanteon eri vaiheet lähtien joko
varresta tai varpaista. Kurssilla voit kokeilla
molempia tapoja. Käymme läpi erilaisia kantapäitä ja kärkikavennuksia. Ota mukaan sopivia
sukkalankoja ja niihin sopivia puikkoja.

19.11.–3.12. | ti 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
20 €
neulesuunnittelija Sisko Sälpäkivi
Opetellaan palmikoiden tekemistä edeten
helpoista vaikeampiin ja monimutkaisempiin.
Opetellaan samalla lukemaan lehdissä olevia
ruutupiirroksia ja niiden merkkien selityksiä.
Opitaan, mitä pitää ottaa huomioon palmikoita
neulottaessa. Ota mukaan vaaleita, yksivärisiä
lankoja sekä sopivat puikot.

220340
AUTA OMMELLEN JA
NEULOEN (12x3t)

4.9.–27.11. | ke 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
0€
KM, Ktyo Aune Soppela
Teemme yhdessä talkoilla Opistolle lahjoitetuista langoista ja kankaista. Neulomme tai
virkkaamme lämmintä hartioille tai jalkoihin ja
ompelemme mm. ruokailukauluksia ja huiveja
lahjoitettavaksi tarvitseville. Ei kokoontumista
2.10.

220332
VIRKATUT PALAT JA
YHDISTÄMINEN (5x3t)

1.10.–12.11. | ti 18–20.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
30 €
neulesuunnittelija Sisko Sälpäkivi
Tehdään erilaisia toisiinsa sopivia paloja virkkaamalla ja kokeillaan niiden yhdistämiseen
erilaisia sekä ompelu- että virkkaustapoja. Ota
mukaan eri värisiä, saman paksuisia lankoja
(jämälangat) ja niihin sopivia koukkuja (löytyy
myös Opistolta).

220416
KASVIVÄRJÄYS

ERIKOISTEKNIIKAT
220410
AURINKOVÄRJÄYS (3+5+3+1t)

6.–8.9. | pe 18–20.30, la 10–14, su 11–13.30
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
30 €
askarruttaja Marja-Liisa Neuvonen
Tekniikalla voit värjätä kankaita tilkkutöihin
sekä vaatetukseen, uudistaa vanhoja vaatteita,
pöytäliinoja tms. Voit teettää niistä laminoituja
tarjottimia, leikkuulautoja ja pannunalusia. Ota
mukaan luonnon lehtiä tai kuviosabluunoita.
Materiaalista 10 € opettajalle.

220416
KASVIVÄRJÄYS (2+3+7+7t)

13.–22.9. | pe 18–20.30,
la 10–16, su 10–16
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
39 €
KM, KtyO Kirsi Kostamo
Luonnosta ja kotipihoilta löytyy monia kasveja,
joilla voidaan värjätä perinteisesti villaa ja
silkkiä. Ja mikä parasta, värit sointuvat hyvin
keskenään. Infoillassa 13.9. klo 18–19.30 saat
tarkemmat ohjeet ja näet näytteitä eri kasveilla
värjätyistä langoista. Työskentelyviikonloppu
20.–22.9.

220418
HEIJASTIMET
HEILUMAAN (5t)

28.9. | la 11–14.30
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
6€
artenomi AMK Aini Julkunen
Tule tekemään lapsesi kanssa omannäköisiä
heijastimia! Molemmista oma ilmoittautuminen.
Työpajamaksuun sisältyvät materiaalit.

220420
KESTOTUOTTEITA
ARKIKÄYTTÖÖN (3x5t)

22.9.–6.10. | su 16–20
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
38 €
kouluttaja Pia Leikas
Kurssilla valmistetaan mm. kestotalouspapereita
ja -hedelmäpusseja, korjataan kestovaippoja ja
valmistetaan kestohygieniatuotteita. Tuo mukanasi kierrätettävää tekstiilimateriaalia.
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220426
HOPEAKETJUT (2x8t)

17.–24.11. | su 10–16.30
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
34 €
Tuija Vänttinen-Putto
Opit valmistamaan hopeasta lenkkiketjuja, joissa ei tarvita juottamista. Kaikilla käytettävissä
oma työskentelypöytä ja tarvittavat käsityökalut.
Materiaalit ostettavissa opettajalta. Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille ja niille, jotka tarvitsevat lenkkejä ja koukkuja muita koruja varten.

220450
SISÄTOSSUT
HUOVUTTAMALLA (2+6+6t)

10.–27.10. | to 18–19.30, la 10–15, su 10–15
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
28 €
artenomi AMK Aini Julkunen
Valmistetaan huovuttamalla sisäkäyttöön
sopivat kevyet tossut, jotka muotoillaan omiin
jalkoihin sopiviksi. Samalla opit kaavan käyttämisen huovutuksessa. Materiaalit ja kaavat
valitaan infoillassa 10.10., villat yhteistilauksena n. 10 €/tossupari. Työskentelyviikonloppu
26.-27.10.

220454
KESTOJOULUKALENTERIT (2x5t)

220428
LUSIKASTA KORUKSI (2+7+7t)

31.10.–10.11. | to 18–19.30, la 10–16 & su 10–16
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
38 €
hopeaseppä Tuula Ruuttunen
Valmistamme hopea- ja alpakkalusikoista
persoonallisia riipuksia, korva- ja rannekoruja
sekä sormuksia viilaamalla, sahaamalla ja
pakottamalla. Infoilta to 31.10. klo 18–19.30,
työskentelyviikonloppu 9.–10.11. Ota mukaan
omat lusikat, työvälineet saat käyttöösi kurssin
ajaksi Opistolta.

220440
KALANNAHKAA
KÄTEVÄSTI (6+4+4+4t)

29.9.–29.10. | su 10–15, ti 18–21
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
50 €
perinnenahkuri Anne Jouhtinen
Opit parkitsemaan kalannahkaa valmiilla parkkijauheilla (mm. mimosa, querberacho), 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
29.9., ti 1.10., ti 22.10. ja ti 29.10.
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3.–10.11. | su 16–20
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
23 €
kouluttaja Pia Leikas
Tule ompelemaan kestojoulukalenteri, jota voit
käyttää vuodesta toiseen. Ota mukaan materiaaleja ajattelemaasi kalenteria varten, paikan
päältä löytyy myös kierrätettävää.

220460
VALOHIMMELEITÄ (3+6t)

29.–30.11. | pe 18–20.30 & la 10–15
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
39 €
artenomi AMK Aini Julkunen
Kurssilla suunnitellaan ja leikataan itse valohimmeli, kootaan ja pujotetaan valot paikalleen.
Materiaali ostettavissa opettajalta alkaen 25 €
himmelin koosta riippuen.

220466
MOBILEITA OLJISTA (2x4t)

9.–10.12. | ma 18–21 & ti 18–21
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
18 €
artenomi AMK Aini Julkunen
Opetellaan peruskuutiot aidoista oljista. Kootaan niistä pikkuhimmeleitä ja tähtiä tai moderneja olkimobileita joulukotia koristamaan.
Oljet kuuluvat kurssin hintaan, tuo mukanasi
puuhelmiä, ’kristalleja’ tai rihkamakorujen osia
koristeiksi.

220470
LASTEN JOULUPAJA (6t)

1.12. |su 10–15
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
6€
ohjaajat Marja-Liisa Neuvonen ja Aini Julkunen
Jouluisessa lasten askartelupajassa voit tulla
askartelemaan muutamaksi tunniksi joulukoristeita ja kortteja esim. vanhemman, kummin tai
isovanhemman kanssa. Kurssimaksu jokaiselta
osallistujalta ja materiaalit kuuluvat hintaan.

220472
AIKUISTEN JOULUPAJA (6t)

1.12. | la 10–15
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
6€
KM, KtyO Kirsi Kostamo
Tervetuloa tekemään kestolahjapakkauksia,
pusseja ja rasioita lähinnä kierrätysmateriaaleista taitellen, liimaten, ommellen ja silittäen.
Ota mukaan esimerkiksi vanhoja solmioita,
tapetteja, kalenterikuvia, kuvakirjoja. Myös
Opiston kierrätysvarastot käytössäsi sekä joulukankaita ostettavissa.

220476
KESTOJOULUPAKETTEJA
JA KÄÄREITÄ (2x3t)

12.–19.11 | ti 17.30–20
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
25 €
kuvataiteilija Anu Pensola
Kurssilla valmistetaan kovia ja pehmeitä kestojoulupaketteja ja kääreitä. Materiaalimaksu
10 € sisältyy kurssimaksuun, ota mukaan myös
omia kierrätysmateriaaleja.

220480
KIRJANSIDONTAA JA
-KORJAUSTA (12x3t)

4.9.–27.11. | ke 18–20.30
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
57 €
ohjaaja Seppo Seppälä
Kurssilla perehdytään länsimaisen kirjansidonnan työtapoihin, vanhan kirjan uudelleen sitomiseen ja kirjan korjaukseen. Sidotaan muistitai vieraskirja, romaani ja vanha kirja sekä
korjataan opiskelijoiden omia teoksia. Myös
katsaus itämaisen kirjansidonnan perusteisiin.
Materiaalit yhteishankintana.

220490
TIFFANYTÖITÄ (12x3t)

2.9.–25.11. | ma 18–20.15
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
57 €
artesaani Seija Posio
Kurssille voit tulla aloittamaan tiffanytöitä
perusteista tai jatkamaan aloitettua työtäsi.
Kurssin aikana myös mahdollisuus kokeilla
lasinsulatusta ja tehdä osia tiffanytyöhön
sulattamalla. Opetellaan kuparinauhatekniikan
työvaiheet lasin leikkauksesta juottamiseen ja
työn viimeistelyyn.

220496
HUONEKALUJEN VERHOILU (36t)
23.10.–17.11. | ke 18–21, la 10–16.30, su
10–16.30
Verhoomo, Jenga, Santaniitynkatu 1
57 €
verhoilija Aila Törmälä
Kurssilla voit verhoilla vanhan huonekalun aloittaen
pienistä töistä tai tehdä valmiiksi jo aloittamasi. Ensimmäiselle kerralle työ mukaan!
Materiaalit yhteishankintana. Ensimmäinen
kokoontuminen
ke 23.10. ja
työskentely kahtena
viikonloppuna
la–su 2.–3.11. ja
16.–17.11.
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PUU- JA METALLITYÖT
220504
PYÖRÄNHUOLTOKURSSI (3+6t)

11.–14.9. | ke 18–20.30, la 10–15
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
25 €
polkupyörämekaanikko Jukka Falck
Tällä kurssilla opetetaan perustarkistus-,
huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä puhdistus-,
voitelu- ja säätötoimet. Korjaukset sisältävät
jarrujen, ohjauksen ja vaihteiden toiminnan.
Keskiviikkoiltana teoriaa ja pyörien tarkistus
varaosien hankkimista varten. Lauantaina tehdään omaan pyörään huolto.

220510
PUUTYÖT ILTAPÄIVÄLLÄ (42t)

3.9.–26.11. | ti 16–19
Kurkelan koulu, puutyöluokka
62 €
KM, tekn. työnopettaja Samu Koski
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen puuesineiden valmistaminen. Työkalujen
ja koneiden käytön oppiminen.

220514
PUUTYÖT A (42t)

2.9.–25.11. | ma 17.30–20.30
Kurkelan koulu, puutyöluokka
62 €
verhoilija/puuseppä Anne-Maj Forsman
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen puuesineiden valmistaminen. Työkalujen
ja koneiden käytön oppiminen.

220516
PUUTYÖT B (42t)

4.9.–27.11. | ke 17.30–20.30
Kurkelan koulu, puutyöluokka
62 €
verhoilija/puuseppä Anne-Maj Forsman
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220514.
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220534
PUUTYÖPAJAPÄIVÄ
MARRASKUUSSA (8t)

220528
KÄSITYÖKALUJEN
KUNNOSTUSPÄIVÄ (8t)

28.9. | la 10–16
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
15 €
hienopuuseppä Jani Pensola
Puutyöpajaan voit tulla kunnostamaan omia
käsityökaluja käyttöösi.

220530
PUUTYÖPAJAPÄIVÄ
SYYSKUUSSA (8t)

7.9. | la 10–16
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
15 €
hienopuuseppä Jani Pensola
Puutyöpajaan voit tulla tekemään töitäsi puutyöstökoneilla ja saada apua ohjaajalta.

220532
PUUTYÖPAJAPÄIVÄ
LOKAKUUSSA (8t)

19.10. | la 10–16
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
15 €
hienopuuseppä Jani Pensola
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220530.

220548
IKKUNANKUNNOSTUS

30.11. | la 10–16
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
15 €
hienopuuseppä Jani Pensola
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220530.

220536
TERÄT TERÄVIKSI (2x4t)

15.–16.11. | pe 18–21 & la 11–14
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
25 €
hienopuuseppä Jani Pensola
Kurssilla opetellaan teroittamaan höylänterät,
taltat, puukot ja keittiöveitset. Voit tuoda omat
teroitettavat työkalut, mutta voit harjoitella myös
teroittamalla puutyöpajan höyliä ja talttoja.
Kurssilla on käytettävissä käsikäyttöinen tahko
ja hiomakiviä.

220546
TAONTAKURSSI (2+6+6t)

29.8.–15.9. |to 18–19, la 10–15 & su 10–15
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
62 €
seppämestari Ahto Penne
Kurssilla opimme taonnan perustaitoja sepän
pajassa. Infoilta to 29.8. klo 18 Opiston käsityötiloissa, Kauppakaari 11. Työskentelyviikonloppu la–su 14.–15.9. Kurssilla työskennellään
ulkona Ahtonpajassa, Tuomikatu 11. Tarvikkeet
maksetaan opettajalle. Lue lisää: www.ahtonpaja.com.

220548
IKKUNANKUNNOSTUS (4x4t)

5.–26.9. | to 17.30–20.30
Kiertotalouskeskus, Keravan kartano
45 €
ikkunanentisöijä Jenna Seppänen
Kurssilla opetellaan oman puuikkunan kunnostamista perinteisin menetelmin (ei puuosakorjauksia), jonka jälkeen osaat kunnostaa loput
ikkunasi kotona. Materiaalit ja työvälineet
hankitaan itse tai yhteistilauksena. Korvauslasia
ja käytettyjä puuosia mahdollista ostaa paikan
päällä

220550
METALLITÖITÄ (42t)

5.9.–28.11. |to 18–21
Kurkelan koulu, metallityöluokka
57 €
ohjaaja Mikko Uitto
Tavoitteena eri työtapojen oppiminen. Pienehköjen metalliesineiden valmistaminen kuten takkavälineitä, kynttilänjalkoja, puutarhakoristeita.
Työkalujen ja koneiden käytön oppiminen.

220554
METALLIPAJAPÄIVÄ
SYYSKUUSSA (7t)

27.9. | pe 16–21
Kurkelan koulu, metallityöluokka
13 €
ohjaaja Mikko Uitto
Metallityöluokkaan voit tulla kysymään apua
ohjaajalta ja tekemään jotakin, missä tarvitset
metallityöluokan koneita.

220556
METALLIPAJAPÄIVÄ
MARRASKUUSSA (8t)

9.11. | la 10–16
Kurkelan koulu, metallityöluokka
13 €
ohjaaja Mikko Uitto
Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla 220554.

220566
PUUKKOKURSSI
(1+6+6+6+6+6t)

29.8.–5.9. | to 18–19, la 10–15, su 10–15
Monitoimiluokka, Kauppakaari 11
70 €
seppämestari Ahto Penne
Kurssilla valmistetaan puukko teräntakomisesta
alkaen aina tupen ompeluun. Infoilta 29.8. klo
18–19. Kauppakaari 11. Taontaviikonloppu
21.–22.9. Ahton pajalla/ Tuomikatu 11 ja lestan & tupenvalmistaminen 5.–6-10. ja 26.10.
Keravan kartanolla puutyösalissa.
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KOTITALOUS

810224
KASVISRUOKAA
ITALIALAISITTAIN (3x5t)

19.9.–7.11. | to 17.30–21.15
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
49 €
kokki Cipriano Franchini
Hyvää kasvisruokaa italialaisittain italialaisen
kokin johdolla. Opetuskielenä englanti, italia
ja suomi. Kokoontumiset 19.9., 3.10. ja 7.11.
Reseptit suomeksi. Materiaalit kuuluvat kurssimaksuun, ota mukaan esiliina.

810210
SIENILUENTO (3t)

21.8. | ke 18–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
5€
Satu Lukkanen
Luennolla käydään läpi ruokasienestysvuoden
lajit tuntomerkkeineen värikuvin. Luento kattaa
tavallisimmat ruokasienet, näköislajit ja myrkkysienet kevään ensimmäisistä sienistä aina
joulukuun sieniin saakka. Sopii vasta-alkajille ja
kokeneille sienestäjille.

810212
TATTIRETKI (3t)

25.8. | su 11.30–14
Toimipaikka avoin
10 €
Satu Lukkanen
Tule laajentamaan sienituntemustasi sekä
ruoka- että myrkkysienten osalta, innostu poimimaan uusia sienilajeja ja opi erottamaan eri
lajeja toisistaan. Ota metsään mukaan keliin
sopiva vaatetus sekä sienikori ja -veitsi. Tarkka
tapaamispaikka ilmoitetaan ennen retkeä.

810214
ROUSKU- JA
SUPPILORETKI (3t)

22.9. | su 11.30–14
10 €
Satu Lukkanen
Tule laajentamaan sienituntemustasi sekä
ruoka- että myrkkysienten osalta, innostu poimimaan uusia sienilajeja ja opi erottamaan eri
lajeja toisistaan. Ota metsään mukaan keliin
sopiva vaatetus sekä sienikori ja -veitsi. Tarkka
tapaamispaikka ilmoitetaan ennen retkeä.

810218
KALANKÄSITTELYÄ JA
RUOAKSIVALMISTUSTA (2x5t)

2.–9.10. | ke 17.30–21.15
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
40 €
kokki, kalamies Eemeli Liljeström
Kalankäsittelyä perusteista lähtien, eli kuinka
juuri pyydetty perkaamaton kala saadaan
keittiömestarin opissa fileiksi ja siitä eteenpäin
kalaherkuiksi. Ota mukaan esiliina, sisäkengät,
iso leikkuulauta (väh. A3 tai suurempi), kalapiikki ja kalasakset, jos on.

810220
SUOMIMIES KOKKAA LA (5x6t)

7.9.–14.12. | la 10.30–15
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
98 €
kokki Cipriano Franchini
Valmistamme italialais-suomalaista kotiruokaa
italialaisen opettajan johdolla, opetuskielenä
englanti, italia ja suomi. Perustietoja tai taitoja
ei tarvita. Oma essu mukaan. Kokoontumiskerrat 7.9., 28.9., 26.10., 16.11. ja 14.12.

810222
SUOMIMIES KOKKAA SU (5x6t)

8.9.–15.12. | su 10.30–15
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
98 €
kokki Cipriano Franchini
Valmistamme italialais-suomalaista kotiruokaa
italialaisen opettajan johdolla, opetuskielenä
englanti, italia ja suomi. Perustietoja tai taitoja
ei tarvita. Oma essu mukaan. Kokoontumiskerrat 8.9., 29.9., 27.10.,17.11. ja 15.12.
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810250
LASTEN
KANSSA
LEIVONTAA

810238
HYVÄÄ HAPATTAMALLA (4t)

22.10. | ti 17.30–20.30
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
26 €
diplomiravintoneuvoja Katja Salomäki
Hapattamalla säilömisessä ei käytetä säilöntäaineita, etikkaa eikä sokeria. Kurssilla
valmistamme hapankaalia, kimchiä ja muita
satokauden antimia. Ota mukaan 2 lasipurkkia
kansineen (n. 1l ja 2dl). Materiaalimaksu sisältyy hintaan.

810240
HYVÄÄ SUOLISTOLLE (2x5t)

29.10.–14.11. | ti 17.30–21.15, to 17.30–21.15
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
34 €
diplomiravintoneuvoja Katja Salomäki
Tervetuloa tutustumaan 1,5 kilon bakteerikantaasi, joka huolehtii terveydestäsi! 29.10.
Ruuansulatuksen parantaminen ja suoliston
rauhoittaminen, 14.11. Hyvien bakteerien
merkitys ja niiden aktivoiminen. Ota mukaan
oma essu ja sisäkengät, materiaali kuuluu
kurssimaksuun.

810250
LASTEN KANSSA
LEIVONTAA (5t)

21.9. | la 10–14
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
18 €
leipuri Maria Malinen
Kurssi tarkoitettu yli 8v. lapsille ja nuorille
vanhemman kanssa helppojen ja terveellisten
välipalojen ja leivonnaisten leipomiseen. Materiaalimaksu sisältyy hintaan. Ota mukaan oma
esiliina ja sisätossut.

810252
SUOLAISIA JA MAKEITA
PIIRAKOITA (6t)

9.11. | la 10–15
Keravanjoen koulu, Jaakkolantie 8
26 €
leipuri Maria Malinen
Kurssilla valmistetaan syksyn pimeneviin iltoihin
herkullisia suolaisia ja makeita piirakoita
satokaudessa olevista raaka-aineista. Materiaalimaksu sisältyy hintaan. Ota mukaan oma
esiliina ja sisäkengät.
Opisto | Kädentaidot
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129840
KOREAN ALKEET NUORILLE (8x2t)

2.9.–28.10. | ma 17–18.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.45
32 €
fil. yo. Mia Ahn
Aloitamme korean kielen opiskelun äänteistä,
kirjaimista ja yksinkertaisista lauseista. Opimme
kertomaan itsestä, tekemään suunnitelmia ystävien kanssa sekä asioimaan kaupassa ja kahvilassa. Vinkkejä myös itsenäiseen opiskeluun ja
oppimiseen. Opettajan materiaali.

129846
KOREAN JATKO NUORILLE (10x2t)

2.9.–11.11. | ma 18.45–20.15
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.45
36 €
fil. yo. Mia Ahn
Osaatko lukea ja kirjoittaa koreaa? Osaatko
hiukan sanastoa ja juttuja vähän sieltä täältä?
Tervetuloa korean jatkokurssille! Kurssilla
kuuntelemme paljon ja poimimme autenttisesta
puheesta yleisiä ja tarpeellisia sanoja, ilmaisuja
ja kielioppia, joiden pohjalta rakentaa omia
lauseita. Opettajan materiaali. Taitotaso A1-A2.

NUORTEN
OPISTO
Nuorten opisto on osa Keravan Opistoa tarjoten
nuorille kiinnostavaa tekemistä; kursseja, tapahtumia,
työpajoja ja teemailtoja eri puolilla Keravaa. Toiminnan
yläikäraja on 29 vuotta. Lisätietoa:
opisto.kerava.fi/oppiaineet/nuorten-opisto
katri.liikonen@kerava.fi, puh. 040 318 2877
ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ALKAA
TO 8.8. KLO 8.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 09 2949 2352
Kasvokkain: Kultasepänkatu 7: Asiointipiste tai
Opiston toimisto
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät sivuilta 16–17.
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ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

26.8.–23.9. | ma 16–16.55
Keravan lukio ja aikuislukio tanssisali
20 €
ohjaaja Petra Koskimäki
Kurssilla opetellaan hiphopin perustekniikkaa rennosti. Hiphopissa yhdistellään mm.
lindyhoppia, steppiä, breakdancea, reggaeta,
housea, hypeä, New Jack Swingiä, jammingia
ja discoa. Rytminvaihdokset ovat tyypillisiä.
Sopii 9–14 -vuotiaille.

841706
JOOGAA NUORILLE POP-UP

Nuorten Opisto somessa
nuortenopisto
Katso myös Nuorisopalvelut s. 12–15.

841700
HIP HOP NUORILLE
9–14 v. (5x55min)

841702
FUNK JAZZ NUORILLE
13–16 v. (5x55min)

26.8.–23.9. | ma 17–17.55
Keravan lukio ja aikuislukio tanssisali
20 €
ohjaaja Petra Koskimäki
Funk jazz on commercial tyylistä kaupallista
tanssia ja tunnilla yhdistellään monia eri lajityylejä. Tunneilla harjoitellaan paljon keskivartalon
käyttöä tanssissa. Musiikkina on pop-, danceja hip hop- musiikki. Sopii 13–16 -vuotiaille.

28.8. | to 17−18
Nuorten Kulma, Kauppakaari 11
0€
joogaohjaaja Minna Loponen
Tutustumistunnilla tehdään jooga-asentoja virtaavasti, asennosta toiseen liikkuen. Harjoitukset tehdään oman hengityksen tahdissa, kehoa
kuunnellen. Tunnin jälkeen olo on energisoitunut ja samalla rauhoittunut. Ei ennakkoilmoittautumista. Mukaan matto ja villasukat, sekä
päälle joustavat vaatteet.

841704
JOOGAA NUORILLE (6x60min)

18.9.–30.10. | ke 17–18
Nuorten Kulma, Kauppakaari 11
25 €
joogaohjaaja Minna Loponen
Tunnilla tehdään joogaa virtaavasti, asennosta
toiseen liikkuen ja hengityksen tahdissa. Tunnin
jälkeen olo on energisoitunut ja rauhoittunut.
Mukaan joogamatto ja villasukat.
Opisto | Nuorten Opisto
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4.–11.9. | ke 16–17.30
Nuorten Kulma, Kauppakaari 11
0€
sanataideohjaaja Anne Tarsalainen
Kurssin tavoitteena on kielen ja mielikuvituksen
rikastuttaminen. Osallistuja oppii tuottamaan
runoja ja lyhytproosaa sekä ottamaan vastaan
ja antamaan rakentavaa palautetta. Monipuoliset kirjoitustehtävät kannustavat kokeilemaan
uusia kielellisiä ilmaisutapoja. Kurssi on tarkoitettu yli 13-vuotiaille lukemisesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneille.

130222
NUORTEN LUOVA
KIRJOITTAMINEN 2 (2x2t)

6.–13.11. | ke 16–17.30
Nuorten Kulma, Kauppakaari 11
0€
sanataideohjaaja Anne Tarsalainen
Jatkoa Luovan kirjoittamiseen ykköskurssille.
Mukaan mahtuvat myös ne, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua ensimmäiselle kurssille.
Nyt perehdymme erityisesti runo- ja räppitekstien tuottamiseen.

OPISTON MUITA KURSSEJA,
JOTKA SOPIVAT MYÖS
NUORILLE:
129820
JAPANIN ALKEET (12x2t)
katso s. 41

120430
RAMMSTEIN-SAKSAA (4x2t)
katso s. 42

110352
MANGAA JA JAPANIA (10x2t)
katso s. 56

110354
MANGAA JA JAPANIA
JATKO (10x2t)
katso s. 56

340152
KIRJOITA SOMESSA
SUJUVAMMIN (4x4t)
katso s. 33

130030
JÄRJESTYKSENVALVOJAN
PERUSKURSSI (5x8t)

katso s. 86

840536
TWERKKAUS JA
REGGAETON JATKO (14x55min)
katso s. 86
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KERAVAN OPISTON JA LIIKUNTAPALVELUN

ILMOITTAUTUMINEN

ALKAA 8.8.2019 KLO 8.00

Verkossa
opistopalvelut.fi/kerava

Puhelimella
p. 09 2949 2352
8.8.–9.8. klo 8−15, muutoin
normaalit aukioloajat.
Katso s. 21.

Kasvotusten
Asiointipiste,
Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. krs.
ma-to klo 8–17.30, pe klo 8–12.
Poikkeukset: kerava.fi/
palvelut/asiointipiste

LISÄTIETOA
S. 17

MAKSAMINEN // MAKSUTAVAT
Voit maksaa kurssin heti joko verkkopankissa tai Asiointipisteessä.
Jos haluat 14 päivän maksuajan, ota maksutiedot ylös sähköpostivahvistuksesta.
Laskuja ei lähetetä postitse.

katso s. 31

840534
TWERKKAUS JA
REGGAETON ALKEET (14x55min)

Syksy 2019

130220
NUORTEN LUOVA
KIRJOITTAMINEN 1 (2x2t)

VIITENUMERO
Verkossa ilmoittautumisen yhteydessä
Huom! maksu veloitetaan heti
• Verkkopankki
• Sportti-ja kulttuuripassi
• Smartum-saldo

Viitenumerolla verkkopankin kautta eräpäivään
mennessä
• Maksuaika on 14 pv
ilmoittautumisesta.
• Saat viitenumeron
ilmoittautumisen yhteydessä.
• Tilinumero:
FI11 5132 0520 1836 09
• Saaja: Keravan kaupunki /
Keravan Opisto

Asiointipiste
• Käteinen tai pankkikortti
• Liikunta-ja kulttuuriseteli
• Smartum-kortti
• TYKY-kuntoseteli
• Edenred Ticket
Mind&Body® ja
Ticket Duo® kortit
• Virikeseteli

Ilmoittautuminen: Opisto & Liikunta
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YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kerava.fi

LIIKUNTAPALVELU

LIIKUNTA

ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

Toimisto

Liikunnanohjaustoiminta

Metsolantie 3 (jäähalli) 04200 Kerava
Asiakaspalveluaika: ma–pe klo 9–15
p. 040 318 2331, 040 318 2168
liikunta@kerava.fi
www.kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu

Arja Vakkila, liikuntaesimies,
ohjattu liikuntatoiminta, uinninvalvonta
p. 040 318 4443

Henkilökunta

Pasi Sirolinna, liikunnanohjaus,
laiteopastus, uinninvalvonta
p. 040 318 2242

Eeva Saarinen, liikuntapalvelujohtaja,
liikuntapalveluyksikön johtaminen
p. 040 318 2246

Tanja Pirtamo, erityisryhmät, uinninvalvonta,
p. 040 318 2489

Liikuntapaikat, liikunta- ja urheiluseurat,
käyttövuorot, seura-avustukset
p. 040 318 2446

Margit Grönroos, liikunnanohjaus,
laiteopastus, uinninvalvonta
p. 040 318 2158

Jarkko Vilhunen, liikunnanohjaaja,
tapahtumat, liikuntaryhmät, projektit
p. 040 318 2840

Heidi Pakarinen, liikunnanohjaus,
laiteopastus, uinninvalvonta
p. 040 3184112

Katri Keminen, hallinnolliset asiat,
laskutus, asiakaspalvelu
p. 040 318 2331

Liikuntapaikkojen hoitajat

Paula Juhanantti, toimistotyöntekijä,
asiakaspalvelu
p. 040 318 2168

Jäähallien, maauimalan ja uimahallin hoito,
p. 040 318 2706

Kari Ahola, Jari Flyktman, Kai-Erik Sund,
Cristian Sirola, Joni Hiltunen

Kerava on pieni suuri liikunta- ja urheilukaupunki:
monipuoliset liikuntapalvelut ovat lähellä ja helposti
saavutettavissa. Keravan kaupungilla on lähes sata
liikuntapaikkaa, jotka tarjoavat laajat mahdollisuudet
liikkua ja ulkoilla. Tavoitteena on luoda kaikille kaupungin asukkaille edellytyksiä aktiiviseen elämäntapaan ja kannustava ympäristö liikkeen lisäämiseksi.
Kaupungin ohjatun liikunnan kursseja järjestävät
Keravan Liikuntapalvelu ja Keravan Opisto.

SISÄLLYS:

Liikuntapaikat..........................92

KERAVAN OPISTO

ASIOINTIPISTE

Keravan Liikuntavuosi 2019 jatkuu! Tavoitteena on
järjestää monipuolisia hyvinvoinnin tapahtumia kaikenikäisille sekä näkyä vahvasti kuntalaisten arjessa
vuoden aikana. Lue lisää s. 97.

Seniorien lähiliikunta................96

Toimisto

Liikuntavaunut ja PeLi...............97

Käyntiosoite 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

Sampolan palvelukeskus,
Kultasepänkatu 7, 1. kerros.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksut myös liikunta- ja kulttuurisetelimaksut
Aukioloajat: ma−to klo 8−17.30,
pe klo 8−12
Poikkeukset: kerava.fi/palvelut/asiointipiste

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ALKAA
TO 8.8. KLO 8.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/kerava
Puhelimitse: 8.−9.8. klo 8−15 p. 09 2949 2352
Soveltava liikunta p. 040 318 2489
Kasvokkain: Kultasepänkatu 7: Asiointipiste tai
Opiston toimisto
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löydät sivuilta 16–17.
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Yhteystiedot.............................77
Ohjattu liikunta........................78
Kurssikuvaukset.......................79
Ohjatun liikunnan
viikkokalenteri.........................86

Liikuntapalvelun tapahtumia.....97

Liikunta somessa
keravan.liikuntapalvelu
keravan.opisto
keravanliikuntapalvelut
keravanopisto

Liikunta- ja tanssikurssit

Katri Liikonen, koulutussuunnittelija
p. 040 318 2877
katri.liikonen@kerava.fi
opisto.kerava.fi/oppiaineet/liikunta-ja-tanssi
Liikunta
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OHJATTU LIIKUNTA
• Ilmoittautuminen alkaa 8.8. klo 8,
ilmoittautumisohjeet s. 16–17.
• Keravan kaupungin ohjatun liikunnan kursseja järjestävät Keravan liikuntapalvelu ja
Keravan Opisto.
• Syksyllä on pääsääntöisesti 14 kokoontumiskertaa. Kurssien ajankohdat sekä poikkeukset
viikkokalenterissa s. 86−91.
• Syyslomalla (14.–20.10.) ei ole ohjatun
liikunnan tunteja.

KURSSIKUVAUKSET

• Korvaustunnit järjestetään viikolla 50
(9.–15.12.) asiakkaille, joiden kursseilla on
ollut kaksi tai useampi peruutus kauden aikana. Korvaustunneista tiedotetaan erikseen.
• Keravan Opistolla ja Liikuntapalvelulla on eri
hinnoitteluperusteet, minkä vuoksi kurssihinnat vaihtelevat.
• Ota tunneille mukaan oma jumppa/joogamatto. Huomioithan, että kaikissa opetustiloissa ei ole pukeutumis- ja/tai peseytymistiloja.

• Uimahallin kursseilla maksetaan kurssimaksun lisäksi uimahallimaksu.

Kuvaukset ovat aakkosjärjesteyksessä. Kurssipaikat ja kellonajat näkyvät
liikuntakalenterissa s. 86–91. Lisätietoa verkossa: opistopalvelut.fi/kerava.

AAMUTREENI (pe)

ASTANGAJOOGA (ma)

Työikäisille ja hyväkuntoisille senioreille tarkoitettua lihasvoiman kehittämistä ja ylläpitämistä
tukevaa voimaharjoittelua. Sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelun ja loppuvenyttelyn.
Kauden aikana tehdään sekä laiteharjoittelua
että koko tunnin jumppaa.

Alkeiskurssilla käydään läpi astangajoogan ensimmäistä asentosarjaa, auringontervehdyksiä,
helppoja asana-liikesarjoja, sekä hengityksen, liikkeen ja jooga-asentojen yhdistämistä.
Alkeisjatko sopii astangajoogan perusteet
hallitsevalle.

AFROTANSSI / SENIORIAFRO (to)

BURLESKI
WORKSHOP 14.–15.9.

Afrotanssi on iloinen ja tehokas liikuntamuoto,
jossa liikkeet voi tehdä oman kunnon mukaan.
Tunti tekee hyvää mm. niska-hartiaseudulle,
luustolle ja lantiolle. Tanssitaan rennoissa vaatteissa ja paljain jaloin. Senioriafro on hidastempoisempaa eikä sisällä hyppyjä.

AIKUISBALETTI (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 (ke, to)

KERAVALLA
ON ILO
LIIKKUA!

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.
Rauhalliset ja helposti opittavat liikkeet tehdään
pystyasennossa.

AVH (ti)
LIIKUNNAN TASOT
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.
Taso 1/Alkeet: Sopii vähän liikuntaa harrastaneille/aloittelijoille.
Taso 2/Alkeisjatko: Sopii kohtalaisen peruskunnon omaaville/lajia jonkin verran harrastaneille.
Taso 3/Jatko: Sopii hyvän peruskunnon omaaville/lajia pidempään harrastaneille.
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Liikuntaryhmä, jonka tavoitteena on ylläpitää/
parantaa liikunta- ja toimintakykyä auttaen
jaksamaan arjen askareissa. Tunti sisältää vaihtelevan alkulämmittelyn eri välineillä, kuntosaliharjoittelun ja venyttelyn. Sopii aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutujalle.

Burleski on tanssityyli, jossa pääset
nauttimaan kehostasi vapaasti kehopositiivisella
asenteella. Viikonlopun aikana tutustumme burleskin historiaan ja nykyhetkeen, sekä teemme
perustanssitekniikoita ja sensuelleja ilmaisuharjoituksia. Ota mukaan hanskat sekä halutessasi
korkokengät, joilla pystyt tanssimaan.

CHIBALL JA
RENTOUTUS 8.9. ja 22.9.
Chiball on lempeä, aromaterapeuttisen
pallon kanssa tehtävä keho&mieli-tunti, joka
sisältää elementtejä taichista, qigongista, tanssista, joogasta, pilateksesta ja feldenkreis-menetelmästä. Tunti päättyy rauhoittavaan syvärentoutuksen. Chiball kehittää mm. liikkuvuutta,
tasapainoa ja koordinaatiota. Mukaan oma
matto ja viltti. Huom! Kahden kerran kurssi.

FASCIAMETHOD® (ti, to, 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-, danceja hip hop -musiikki. Sopii 13–16 -vuotiaille.

Liikunta

79

HATHAJOOGA (ma, ke, la) /
LEMPEÄ HATHAJOOGA (to)
Hathajooga on lempeä, kokonaisvaltainen
harjoittelumuoto, joka edistää kehon ja mielen
hyvinvointia ja terveyttä. Tunti sisältää yksinkertaisia, oman kehon edellytysten mukaan
tehtäviä liikeharjoituksia, hiljentymistä ja rentoutumista.

HIIT (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).

HIP HOP NUORILLE (ma)
Kurssilla opetellaan hiphopin perustekniikkaa rennosti. Hiphopissa yhdistellään mm.
lindyhoppia, steppiä, breakdancea, reggaeta,
housea, hypeä, New Jack Swingiä, jammingia
ja discoa. Rytminvaihdokset ovat tyypillisiä.
Sopii 9–14 -vuotiaille.

ITÄMAINEN TANSSI (ke)
Itämaisen tanssin perustekniikkaa ja haastavampaakin materiaalia monipuolisesti eri
tanssityylejä esitellen. Sopii vähintään yhden
lukukauden verran itämaista tanssia harrastaneille.

ITÄMAISEN TANSSIN
VIIKONLOPPU 16.–17.11.
Kurssin aiheena on kavaasitanssi eli egyptiläinen folkloretyyli, jossa lantion aksentit ja juureva jalkatekniikka korostavat naisen voimaa.
Kurssilla on mahdollisuus kokeilla myös tanssikeppiä ja zillien eli sormisymbaalien soittoa.
Ota mukaan oma keppi ja sormisymbaalit, jos
omistat sellaiset. Välineet voi myös ostaa kurssilta tai tanssia ilman niitä.
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JOOGAA NUORILLE (ke)

KERAVAN KUNDIT
KONDIKSEEN (ti)

Tunnilla tehdään joogaa virtaavasti, asennosta
toiseen liikkuen ja hengityksen tahdissa. Tunnin
jälkeen olo on energisoitunut ja rauhoittunut.
Mukaan oma joogamatto ja villasukat. Ks.
myös: Joogaa nuorille pop-up 28.8., s. 73.

Tunnilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
liikuntalajeihin, jotka kehittävät hengitys-ja
verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskuntoa ja
liikkuvuutta. Välillä liikutaan myös ulkona. Sopii
kaikille Keravan kundeille!

JOOGAPILATES (pe)
Joogapilateksessa yhdistyvät flow
joogan asanat ja klassisen pilateksen
liikkeet sekä hengitys. Liikkeet virtaavat rauhalliseen tahtiin ja tunnin lopussa on rentoutusharjoitus. Tunti parantaa kehontuntemusta ja syvien
tukilihasten voimaa. Saat virkistyneen mutta
levollisen olon.

JOOGAA
UNEN AVUKSI 5.–6.10.
Onko sinulla haasteita nukkua? Tältä
viikonloppukurssilta saat vinkkejä rentoutumiseen sekä tietoa unesta ja hyvän unen edellytyksistä. Opit, kuinka voit omilla valinnoillasi
saavuttaa hyvän unen. Joogaamme lempeästi
ja käymme läpi erilaisia rauhoittumistapoja,
jotka edesauttavat unen saantia. Mukaan oma
joogamatto ja muistiinpanovälineet.

JOOGAA ÄIDEILLE
JA TYTTÄRILLE (9–15v.)
8.9. ja 22.9.
Kurssi tarjoaa yhteistä aikaa äideille ja tyttärille
johdattaen heidät joogan maailmaan. Teemme
kahtena sunnuntaina lempeän ja virtaavan joogaharjoituksen, joka vahvistaa kehoa, parantaa
kehontuntemusta, lisää joustavuutta sekä
rauhoittaa mieltä. Mukaan oma matto ja viltti.
Jokaisesta osallistujasta oma ilmoittautuminen
ja kurssimaksu.

KAHVAKUULA (ke, su)
Kahvakuula on toiminnallinen ja monipuolinen
väline. Sillä tehdään kokonaisvaltaisia ja tehokkaita liikkeitä, jotka kehittävät mm. lihaskuntoa,
liikkuvuutta ja tasapainoa. Mukaan oma kahvakuula ja jumppamatto (tilassa on muutamia
kahvakuulia).

KIINTEYTYSJUMPPA (ma)

KAHVAKUULA SENIORIT (ti)
Ulkoharjoittelu, joka sisältää alkulämmittelyn,
kahvakuulaharjoittelun ja loppuvenyttelyn. Kokoontuminen jäähallin juoksusuoralla. Omaa
kahvakuulaa ei tarvita. Huonolla säällä harjoitellaan jäähallin juoksusuoralla.

KEHON
AAMUHERÄTTELY (ti)
Tunti koostuu helposti omaksuttavista
rauhallisista liikkeistä sekä itsehoitomenetelmistä, joiden avulla haetaan hengityksen ja
mielen tasapainoa. Harjoituksissa on vaikutteita
itämaisista lajeista kuten asahi, qigong, jooga,
ja taiji. Mukaan oma joogamatto.

Tunti koostuu helpoista askelista ja lihaskuntoliikkeistä. Tunnin alkuosa askelletaan tehokkaasti, lihaskunto-osuudessa vahvistetaan koko
kehoa ja lopuksi venytellään. Tunti kehittää
sekä aerobista kuntoa että lihasvoimaa.

KUNDALIINIJOOGA (ke)
Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa, joka vahvistaa kehoa, rauhoittaa
mieltä, sekä lisää elinvoimaa ja kykyä asettua
tähän hetkeen. Tunti koostuu lämmittelyliikkeistä, harjoitussarjasta, rentoutuksesta ja meditaatiosta. Mukaan oma joogamatto, pieni tyyny,
joustavat vaatteet sekä viltti. Ks. myös Kundaliinijoogaa naisille -viikonloppu 23.–24.11.

KUNTOJUMPPA (ma, ti, ke, to, pe)
Kuntojumppatunti koostuu lämmittelystä, lihaskunto/tasapaino-osuudesta ja venyttelystä.

KEHONHUOLTO (ti, ke, pe)

KUNTOLATTARIT (pe)

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.

KUNTO MIX (ti, ke)

KEHONHUOLTO JA VENYTTELY
(ma, ke, to) / KEHONHUOLTO JA
FASCIA (pe)
Tunti sisältää lihasten kevyttä lämmittelyä, tasapainoharjoittelua, keskivartalon vahvistamista,
erilaisia venyttelyjä ja välillä myös rentoutusta.
Fascia-tunnilla tehdään lisäksi toiminnallista
harjoittelua ja fasciakäsittelyä palloilla.

Tunneilla lämmitellään, käydään läpi lattaritanssien perusaskeleita, tehdään helppoja
tanssisarjoja ja yhyet loppuvenyttelyt. Tanssitaan
yksin.

Lihasvoiman kehittämistä ja ylläpitämistä tukevaa voimaharjoittelua. Sisältää reippaan alkulämmittelyn, voimaharjoittelun eri välineillä/lattialla ja loppuvenyttelyn.

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

METSÄJOOGA 8.9. / 15.9.

Ohjattuja kuntosaliryhmiä miehille, naisille ja
senioreille. Sisältävät 20 min alkulämmittelyn,
lihaskuntotreenin laitteita ja välineitä käyttäen,
sekä loppuvenytykset. Senioreiden ryhmässä ei
ohjattua jumppaa, eli koko tunti harjoitellaan
salilaitteilla.

Joogahetki Keravan Keinukalliolla. Aloitamme
läsnäoloharjoituksella, kävelymeditaatiolla
ja asetumme luonnon joogasaliin. Teemme
rauhallisia ja yksinkertaisia pääosin seisten
tehtäviä joogaliikkeitä, joissa käytämme apuna
maaston muotoja sekä puita. Kokoontuminen
Keinukallion kahviolla. Mukaan istuinalusta ja
sään mukaiset varusteet. Sateen sattuessa kurssi
peruuntuu.

KUNTOSALI STARTTI (ma)
Tunnilla tutustutaan ohjatusti ja turvallisesti
kuntosaliharjoitteluun. Tunti sisältää kevyen
alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelun ja venyttelyt. Tule ja aloita uusi harrastus.

KUNTOTANSSI (ti)
Hauskaa tanssiliikuntaa eri tanssityylien
mukaan. Helpot askelsarjat tehdään suoraan
musiikkiin.

LASTENTANSSI 4–5v ja 5–6v (pe)
Lastentanssi on luovaa liikettä, iloisia loruja ja
reippaita rytmejä. Monipuoliset tanssiharjoitukset kehittävät lasten perusliikuntataitoja ja
tutustuttavat heidät tanssitekniikan alkeisiin.
Yhteistyössä Keravan Tanssiopiston kanssa.

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).

PILATES (ma, ti, ke, pe)

SAMBIC® (la)

Rauhallista tuolijumppaa kepeillä ja muilla
välineillä, sekä kevennettyä harjoittelua kuntosalilaitteilla omaan tahtiin. Tunti sisältää alkulämmittelyn, laiteharjoittelun ja loppuvenyttelyn.
Tervetuloa yli kuntarajojen!

Pilates on kehonhallintamenetelmä, jolla
vahvistetaan keskivartalon syviä tukilihaksia,
kehitetään hengitystekniikkaa ja harjoitellaan
ergonomista kehonkäyttöä. Menetelmä kehittää
mm. kehonhallintaa, tasapainoa ja kehotietoisuutta. Toiminnallinen ryhti ja selkärangan
liikkuvuus paranevat. Ks. myös Pilateksen
perusteet -viikonloppu 31.8.–1.9., s. 91.

Sambic® on vauhdikasta tanssiliikuntaa brasilialaisten rytmien tahdissa. Sambic pistää selän,
hartiaseudun, rintaragan ja lantion liikkeelle!
Tunnilla on selkeät askelkuviot. Yhteistyössä
Keravan Voimistelijat KNV ry:n kanssa

NISKA-SELKÄJUMPPA (ti)

PILATES JA ERKAUMA (ke)

Tunnilla keskitytään niska-hartiaseudun liikkuvuuden lisäämiseen, lihasten vahvistamiseen
sekä keskivartalon hallintaan. Ei askelsarjoja.
Sopii kevyemmästä liikunnasta pitäville. Välineinä käytetään jumppakeppejä ja kuminauhoja.
Mukaan käsi- tai rannepainot (1 kg) ja jumppamatto.

Raskaus ja/tai painon lisääntyminen muuttaa
kehon painopistettä ja passivoi tukilihaksia.
Kurssilla keskitytään kehon asennon hahmottamiseen ja sen tuen aktivoimiseen pilateksen
keinoin. Tunnilla vahvistetaan tukilihaksia ja
keskitytään suorien vatsalihasten erkauman
kuntoutukseen. Mukaan oma matto. Ks. myös
Pilates ja suorien vatsalihasten erkauma -viikonloppu 31.8.–1.9., s. 91.

MS-RYHMÄ (ke)

PARITANSSIN ALKEET (pe)

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.

Kurssilla opetellaan rennosti mutta tehokkaasti
perustekniikkaa ja -kuvioita yleisimmistä vakioja lattaritansseista oman parin kanssa. Jokaisesta osallistujasta oma ilmoittautuminen ja
kurssimaksu. Mukaan tanssiin sopivat kengät,
joista ei jää jälkiä lattiaan. Tunneilla on paikalla
kaksi ohjaajaa.

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).
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SALSA (to)

Liikuntaryhmä, jonka tavoitteena on
ylläpitää/parantaa liikunta- ja toimintakykyä
auttaen näin jaksamaan arjen askareissa. Tunti
sisältää vaihtelevan alkulämmittelyn eri välineillä, kuntosaliharjoittelun ja venyttelyn.

LATINOMIX (to)

LIHASKUNTO JA VENYTTELY (ti)

PARKINSSONRYHMÄ (pe)

PARITANSSIN JATKO,
LATTARIT/VAKIOT (pe)
Kaksi seitsemän kerran kurssia: vakiot 13.8.–
11.10. ja lattarit 25.10.−13.12. Kursseilla
opetellaan edistyneempiä kuvioita ja vakio/
lattaritanssien tekniikkaa oman parin kanssa.
Jokaisesta osallistujasta oma ilmoittautuminen ja kurssimaksu. Mukaan tanssiin sopivat
kengät, joista ei jää jälkiä lattiaan. Tunneilla on
paikalla kaksi ohjaajaa.

PÄIVÄJOOGA (ti)
Päiväjooga lisää kehon liikkuvuutta ja poistaa
jännitystiloja. Tunnilla tehdään helppoja
flowjooga-harjoituksia ja rentoudutaan pitkäkestoisten venyttelyjen avulla. Sopii erityisesti
alaselkävaivoista ja niska-hartiaseudun jäykkyydestä kärsiville.

RENTOUTUSJOOGA (ti)
Tunnilla hiljennytään kehon äärelle ja tehdään
rauhallisia, venyttäviä, kehoa avaavia ja
hoitavia liikkeitä, sekä meditoidaan ja tehdään
hengitysharjoituksia. Välineenä mm. fascia-pallot sekä äänimalja, jonka sointi auttaa rentoutumaan. Mukaan oma joogamatto ja viltti.

SHINDO JA YIN -JOOGA (pe)
Shindo ja yin-jooga pohjautuvat itämaiseen meridiaanioppiin ja joogaan. Liikkeet
vaikuttavat selkään, lantion seutuun, käsiin ja
jalkoihin. Harjoittelu vähentää mm. stressiä ja
unettomuutta, sekä parantaa mielen ja kehon
tasapainoa. Mukaan oma joogamatto ja viltti,
sekä joogablokki jos sellaisen omistat.

SENIORIRIVITANSSI (ti)
Rivitanssi kuuluu kantritansseihin ja on mukaansa tempaava harrastus, joka sopii kaikenikäisille. Rivitanssissa kaikki tekevät samat liikkeet.
Askeleet ovat helppoja ja ne toistuvat tanssin
aikana. Mukaan sisäliikuntakengät, kevyt vaatetus ja juomapullo (tasot: alkeet ja jatko).

SENIORITANSSI (ke)
Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty 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.
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SIRKUSKURSSIT (to, pe)
Vauva-, taapero- ja minisirkus yhdessä
aikuisen kanssa (torstaisin): Tunneilla lii-

kutaan, lorutellaan, tasapainoillaan ja harjoitellaan pariakrobatiaa käyttäen värikkäitä
liikuntavälineitä. Päälle joustava vaatetus ja
liukuestesukat. Hinta sisältää aikuisen ja lapsen
osallistumisen. Ilmoita lapsi osallistujaksi ja
itsesi maksajaksi.

Sirkusryhmät 5–15 v. (perjantaisin):

Tunneilla tutustutaan sirkukseen liikunta- ja
taidemuotona, kehitetään kehonhallintaa ja
koordinaatiota, sekä tehdään ilmaisu- ja esiintymisharjoituksia. Harrastajalta vaaditaan kykyä
ottaa vastaan ohjeita ja motivaatiota käydä
tunneilla. Tarkemmat sisällöt ja ohjeistukset
osoitteessa opistopalvelut.fi/kerava.

SOTAVETERAANIT +
KEVENNETTY KUNTOSALI (ma, ke)
Kevyttä kuntoliikuntaa, jossa alkulämmittely,
laiteharjoittelu ja venyttelyt.

SPORTTIKERHO 1 ja 2 (ti)
Pienryhmässä liikuntaa 7–12 v. lapsille
(1) sekä nuorille/aikuisille +13 v. (2), joilla on
liikuntarajoite, kehitysviive tai vamma. Sisältää
temppujumppaa, palloilua, tanssia ym. Sopii
pyörätuolia käyttäville. Voit myös tulla mukaan
oman avustajan kanssa

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.

SÄHLY NAISET / SÄHLY MIEHET (ti)
Kurssilla tutustaan salibandyn erilaisiin
harjoitteisiin ja pelimuotoihin. Tunti sisältää alkulämmittelyn, erilaisia pelimuotoja sekä loppuverryttelyn. Harjoitteet sovelletaan kurssilaisten
taitotason mukaan. Ota mukaan sisäpelikengät, oma maila ja suojalasit.
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TAIJI ALKEET (ke)

TUOLIJUMPPA (ma, ke)

Taiji on kiinalainen terveysliikuntamuoto, joka edistää mm. kehon ja mielen
tasapainoa. Siinä on tärkeää rentous, hyvä
asento ja rauhallinen hengitys. Tunti sisältää kevyen lämmittelyn, taiji-liikkeiden harjoittelun ja
loppuvenyttelyn. Etenemistahti on rauhallinen.

Reipasta tuolijumppaa mukavan musiikin tahtiin. Tunnilla käytetään erilaisia välineitä mm.
keppejä, käsipainoja ja palloja. Mukana myös
laiteharjoittelua. Sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä ja loppuvenyttelyn. Maanantain
tunti suunnattu liikuntarajoitteisille.

TANSSIA & JUMPPAA (ti)

TWERKKAUS JA REGGAETON (ma)

Tunnilla tanssitaan ja jumpataan Suomi-hittien
ja lattarirytmien tahtiin hymyillen ja hikoillen.
Tunti sisältää helppojen tanssiaskeleiden lisäksi
oman kehon painolla tehtäviä lihaskuntoharjoitteita. Lopuksi venyttelyt.

Kurssilla yhdistellään twerkkauksen ja reggaetonin parhaita puolia. Twerkissä tehdään
lantion liikkeitä sekä seisten että lattiatasossa.
Reggaetonissa korostuvat lantion, rintakehän
ja olkapäiden liikuttaminen. Tunnilla tehdään
koreografista sarjaa. Mukaan polvisuojat.

TANSSI- JA
TAIDETERAPEUTTINEN
VIIKONLOPPU 28.–29.9.
Kurssilla lähdetään tutkimusmatkalle
itseen helppojen liikeharjoitusten, kuvan tekemisen ja kirjoittamisen avulla. Opettelemme
suhtautumista kehoon sekä kykyä tunnistaa ja
käsitellä omia tarpeita ja tunteita. Rauhallinen
eteneminen antaa tilaa omille havainnoille.
Mukaan rennot vaatteet sekä evästä.

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. Mukaan
oma jumppamatto.

TEHOSENIORIT (ke)
Tehokasta kuntojumppaa hyväkuntoisille
senioreille, sisältäen reippaan alkuverryttelyn,
lihaskuntoharjoittelun välillä välineitä käyttäen
ja loppuvenyttelyn.

TWERKSHOP - TWERKKAUKSEN
TIIVISKURSSI 21.9.
Suursuosioon noussut twerk on provosoiva tanssityyli, jossa erityisesti lantio, peppu ja reidet
ovat pääosassa. Yhden kerran kurssilla käydään läpi twerkkauksen tekniikkaa ja luodaan
hauskan viettelevä koreografia, johon pääsee
helposti mukaan. Mukaan polvisuojat.

ULKOLIIKUNTAA
KEINUKALLIOLLA 9.–30.9.
Sisältää Keinukallion juoksuportailla tehtäviä
kävely-, juoksu- ja loikka- sekä lihaskuntoharjoituksia. Välillä harjoitellaan myös pururadan
puolella. Osallistuminen vaatii jonkin verran
aikaisempaa kuntotasoa. Mukaan sään mukaiset varusteet ja vesipullo. Käytettävissä ei ole
pukuhuone- ja wc-tiloja.

VESIJUMPPA
LIIKUNTARAJOITTEISILLE (ma, pe)
Kevennettyä voimistelua veden vastusta hyväksi
käyttäen Sopii liikuntavammaisille, tuki- ja
liikuntaelinsairaille. Maanantain ryhmä reippaampi, perjantain ryhmä tarkoitettu myös
apuvälineitä käyttäville (pyörätuoli, rollaattori,
keppi).

WOIMA (ma–pe)
Senioreille tarkoitettua lihasvoiman kehittämistä
ja ylläpitämistä tukevaa voimaharjoittelua.
Sisältää ohjatun alkulämmittelyn, voimaharjoittelun laitteissa ja loppuvenyttelyn.

YIN-JOOGA (ma)
Yin-jooga keskittyy lihasten sijaan sidekudosten venyttämiseen ja vahvistamiseen, erityisesti
lantion alueen kireyden poistamiseen. Perusperiaatteena on harjoituksen tekeminen lihaksia
rentouttaen, jolloin vaikutus kohdistuu sidekudoksiin. Venytykset kestävät useita minuutteja.

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)

VESIJUMPPA (ti, to, pe)

Äijäjooga soveltuu kaikenikäisille miehille.
Harjoitukset ovat kevyitä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen rentoutuminen ja virkistyminen
sekä todellinen itsetuntemus. Mukaan oma
joogamatto, villasukat ja viltti.

Reipasta vesijumppaa ikivihreitten/uusien
sävelteen tahtiin. Kauden aikana käytetään
monipuolisesti eri vesiliikuntavälineitä.

ÄIJÄ-VESITREENI (ke)
Tehokas ja monipuolinen vesitreeni rokin tahtiin. Tule ottamaan hiki pintaan.
Tästä ei puutu menoa eikä meininkiä.
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OHJATUN LIIKUNNAN
VIIKKOKALENTERI

TIISTAI (14 krt, 27.8.–3.12.)
Jäähalli, kuntosali

18.30−19.25............. 840112............ Keravan kundit kondikseen B....................................... Katja Holm....... 60

Keravan Opiston ja Liikuntapalvelun kurssit. Uimahallin kursseilla maksetaan kurssimaksun
lisäksi uimahallimaksu. Ilmoittautuminen alkaa 8.8. klo 8.00. Lisätietoa s. 16–17.
Kurssipaikkojen osoitteet s. 19.

19.30−21.00............. 840170............ Lihaskunto ja venyttely.......................................... Miisa Pirkkanen....... 95
Kurkelan koulu, tanssisali
19.00−19.55............. 840172............ Niska-selkäjumppa naiset............................. Tarja Schneider-Lehto....... 58
20.00−20.55............. 840174............ Niska-selkäjumppa naiset ja miehet.............. Tarja Schneider-Lehto....... 58

MAANANTAI (14 krt, 26.8.–2.12.)
Budosali

€

17.30−18.25............. 840110............ Keravan kundit kondikseen A....................................... Katja Holm....... 60

Lukio, liikuntasali

€

10.15−11.30............. 840704............ Hathajooga............................................................... Eija Laitinen....... 70
11.45−13.00............. 840706............ Hathajooga............................................................... Eija Laitinen....... 70
Lukio, liikuntasali

Huom! Kuntojumppa pidetään lukion yo-kirjoitusten vuoksi 17.9., 24.9. ja 1.10. Kurkelan koulun liikuntasalissa

16.00−16.55............. 840118............ Kuntojumppa............................................................ Tiina Järvelä....... 58
Sampolan palvelukeskus
9.00−9.55................. 840914............ Kehon aamuherättely (17.9.−10.12.) UUSI!......... Jonna Huttunen....... 58

Huom! Yo-kirjoitukset 13.9.–4.10., jona aikana ao. lukion liikuntasalin kursseilla ei ole tunteja.

10.00−11.30............. 840718............ Päiväjooga (17.9.−10.12.)................................... Jonna Huttunen....... 84

17.00−17.55............. 840124............ Kuntopiiri ............................................................. Pirkko Taskinen....... 50

17.30−18.25............. 840758............ Pilates alkeisjatko....................................................Nina Taponen....... 65

18.00−18.55............. 840114............ Kiinteytysjumppa................................................... Pirkko Taskinen....... 50
Lukio, tanssisali
16.00−16.55............. 841700............ Hip hop nuorille 9−14 v. (26.8.−23.9.) ............... Petra Koskimäki....... 20
17.00−17.55............. 841702............ Funk jazz nuorille 13−16 v. (26.8.−23.9.)............ Petra Koskimäki....... 20

18.30−19.25............. 840770............ Pilates jatko............................................................Nina Taponen....... 65
19.30−20.25............. 840720............ Rentoutusjooga.......................................................Nina Taponen....... 58
Sompion koulu, juhlasali
16.00−16.55............. 840532............ Tanssia & Jumppaa............................................... Pirkko Taskinen....... 58

18.00−18.55............. 840534............ Twerkkaus ja reggaeton alkeet ...........................Minna Heiskanen....... 58

17.00−17.55............. 840510............ Kuntotanssi........................................................... Minna Ojajärvi....... 58

19.00−19.55............. 840536............ Twerkkaus ja reggaeton jatko............................. Minna Heiskanen....... 58

18.00−18.55............. 840180............ Teemamix............................................................. Minna Ojajärvi....... 58

20.00−21.15............. 840708............ Hathajooga............................................................... Eija Laitinen....... 80

19.00−19.55............. 840906............ FasciaMethod® A....................................................Reija Karvonen....... 58

Sampolan palvelukeskus
16.55−18.25............. 840702............ Astangajooga alkeisjatko........................................... Ulla Laitinen....... 95

20.00−20.55............. 840908............ FasciaMethod® B....................................................Reija Karvonen....... 58

18.30−19.25............. 840700............ Astangajooga alkeet................................................. Ulla Laitinen....... 58

19.00−19.55............. 840176............ Sähly naiset.............................................................Enström Erkki....... 58

19.30−21.00............. 840724............ Yin-jooga................................................................. Ulla Laitinen....... 95

20.00−20.55............. 840178............ Sähly miehet............................................................Enström Erkki....... 58

Uimahalli, Hanna-Maria

Uimahalli, Hanna-Maria.............................................................................................................................

9.00−10.00............... 840316L.......... Kuntosali startti, aloittelijalle......................................Tanja Pirtamo....... 30

11.30−12.30............. 841300L.......... AVH .......................................................................Tanja Pirtamo....... 20

10.00−11.00............. 840340L.......... Sotaveteraanit + kevennetty kuntosali ...................... Pasi Sirolinna....... 30

12.30−13.30............. 841308L.......... Sisu.........................................................................Tanja Pirtamo....... 20

10.15−11.00............. 841316L.......... Tuolijumppa liikuntarajoitteisille................................Tanja Pirtamo....... 20

Uimahalli, Joona

14.00−15.00............. 841310L.......... Soveltava Woima ....................................................Tanja Pirtamo....... 20

11.00−12.00............. 840526L.......... Senioririvitanssi, alkeet................................................ Eva Suutari....... 30

Uimahalli, Joona

12.00−13.00............. 840528L.......... Senioririvitanssi, jatko ................................................. Eva Suutari....... 30

13.00−14.00............. 840308L.......... Kuntojumppa seniorit........................................... Heidi Pakarinen ..... 30

17.00−17.45............. 841312L.......... Sporttikerho 1 (7–12 v.) UUSI!.................................Tanja Pirtamo....... 20

15.00−16.00............. 840756L.......... Pilates alkeisjatko....................................................... Arja Vakkila....... 40

18.00−19.00............. 841314L.......... Sporttikerho 2 (+13 v.) UUSI!..................................Tanja Pirtamo....... 20

18.00−19.00............. 840116L.......... Kiinteytysjumppa, naiset....................................... Heidi Pakarinen....... 40

Uimahalli, Toivo+Olavi

19.00−20.00............. 840768L.......... Pilates jatko............................................................... Arja Vakkila....... 50

9.15−10.15............... 840304L.......... Kunto mix seniorit UUSI!..................................... Margit Grönroos....... 30

Uimahalli, Toivo+Olavi

10.15−11.15............. 840368L.......... Woima............................................................... Margit Grönroos....... 30

9.00−10.00............... 840360L.......... Woima.................................................................... Pasi Sirolinna....... 30

15.15−16.15............. 840146L.......... Kuntosali naiset........................................................ Pasi Sirolinna....... 30

11.00−12.00............. 840362L.......... Woima.................................................................... Pasi Sirolinna....... 30

17.00−18.00............. 840150L.......... Kuntosali naiset ja miehet......................................... Pasi Sirolinna....... 40

12.00−13.00............. 840364L.......... Woima.................................................................... Pasi Sirolinna....... 30

18.00−19.00............. 840152L.......... Kuntosali naiset ja miehet......................................... Pasi Sirolinna....... 40

13.00−14.00............. 840366L.......... Woima miehet........................................................... Arja Vakkila....... 30

19.00−20.00............. 840142L.......... Kuntosali miehet...................................................... Pasi Sirolinna....... 40

16.45−17.45............. 840148L.......... Kuntosali naiset ja miehet........................................... Arja Vakkila....... 40

Uimahalli, monitoimiallas

17.45−18.45............. 840140L.......... Kuntosali miehet........................................................ Arja Vakkila....... 40

13.45−14.15............. 841158L.......... Vesijumppa seniorit............................................. Margit Grönroos....... 30

19.05−20.00............. 840920L.......... Kehonhuolto ja fascia UUSI!............................... Heidi Pakarinen....... 40

14.30−15.00............. 841156L.......... Vesijumppa seniorit............................................. Margit Grönroos....... 30

Uimahalli, monitoimiallas

Ulkona (kokoontuminen: Jäähallin juoksusuora)

11.15−11.45............. 841320L.......... Vesijumppa liikuntarajoitteisille reipas ......................Tanja Pirtamo....... 20

12.00−13.00............. 840302L.......... Kahvakuula seniorit............................................. Margit Grönroos....... 30
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KESKIVIIKKO (14 krt, 28.8.–4.12.)

TORSTAI (14 krt, 29.8.–5.12.)

Budosali

€

Budosali

€

11.15−12.30............. 840710............ Hathajooga............................................................... Eija Laitinen....... 70

8.45−10.15............... 840712............ Lempeä hathajooga............................................ Nina Vuorenpää....... 84

13.30−14.25............. 840752............ Pilates alkeet............................................................Katri Liikonen....... 58

10.20−11.15............. 840902............ Asahi.................................................................. Nina Vuorenpää....... 58

14.30−15.25............. 840904............ Taiji alkeet UUSI!.....................................................Katri Liikonen....... 58

13.30−14.15............. 841504............ Vauvasirkus 4−12 kk.............................Taija Kummelus-Eskelinen....... 66

Combat Club Sankukai

14.20−15.05............. 841506............ Taaperosirkus 1−2 v..............................Taija Kummelus-Eskelinen....... 66

10.00−10.55............. 840104............ Kahvakuula.............................................................Katri Liikonen....... 58

15.10−15.55............. 841508............ Taaperosirkus 2−4 v..............................Taija Kummelus-Eskelinen....... 66

11.00−11.55............. 840922............ Kehonhuolto ja venyttely...........................................Katri Liikonen....... 58

16.00−16.45............. 841510............ Minisirkus 3−6v.....................................Taija Kummelus-Eskelinen....... 66

Killan koulu, peilisali

Killan koulu, peilisali

18:45−20:00............. 840726............ Äijäjooga.............................................................. Arto Neuvonen....... 80

18.00−19.15............. 840502............ Aikuisbaletti alkeet................................................... Viivi Virtanen....... 80

Lukio, tanssisali

19.20−20.35............. 840504............ Aikuisbaletti jatko..................................................... Viivi Virtanen....... 80

17.15−18.45............. 840716............ Kundaliinijooga UUSI!................................................Mari Vainio....... 95

Lukio, liikuntasali Huom! Yo-kirjoitukset 13.9.–4.10., jona aikana ao. lukion liikuntasalin kursseilla ei ole tunteja.

19.00−20.30............. 840506............ Itämainen tanssi, alkeisjatko/jatko..............................Leena Kallio....... 95

16.00−16.55............. 840120............ Kuntojumppa............................................................ Tiina Järvelä....... 58

Nuorten kulma

Sompion koulu, juhlasali

17.00−18.00............. 841704............ Joogaa nuorille (6x, 18.9.−13.10.)........................Minna Loponen....... 25

16.00−16.55............. 840524............ Senioriafro UUSI!........................................................Taija Kuula....... 58

Sampolan palvelukeskus

17.00−17.55............. 840500............ Afrotanssi alkeet...........................................................Taija Kuula....... 58

17.05−18.20............. 840772............ Pilates ja erkauma............................................. Linda Martikainen....... 88

18.00−18.55............. 840182............ Teemamix............................................................. Minna Ojajärvi....... 58

18.25−19.40............. 840760............ Pilates alkeisjatko.............................................. Linda Martikainen....... 88

19.00−19.55............. 840520............ Salsa alkeisjatko................................................... Yosuel Elejarde....... 58

19.45−21.00............. 840750............ Pilates alkeet..................................................... Linda Martikainen....... 88

20.00−20.55............. 840512............ Latinomix.............................................................. Yosuel Elejarde....... 58

Svenskbacka skola, liikuntasali

Uimahalli, Joona

18.45−19.40............. 840538............ Zumba®......................................................................Petri Ekqvist....... 58

13.00−14.00............. 840312L.......... Kuntojumppa seniorit........................................... Heidi Pakarinen ..... 30

19.45−20.40............. 840916............ Kehonhuolto...............................................................Petri Ekqvist....... 58

17.30−18.25............. 840910............ FasciaMethod® C....................................................Nina Taponen....... 50

Uimahalli, Hanna-Maria

Uimahalli, Toivo+Olavi

10.00−11.00............. 840342L.......... Sotaveteraanit + kevennetty kuntosali......................... Arja Vakkila....... 30

9.00−10.00............... 840372L.......... Woima kevennetty................................................ Heidi Pakarinen ..... 30

10.15−11.15............. 840314L.......... Kuntosali seniorit......................................................... Maija Hotti....... 30

10.30−12.00............. 840344L.......... Tasapainoharjoittelu................................ Raili Laurila ja Raili Dahl ...... 30

12.00−13.00............. 841304L.......... MS-ryhmä ...............................................................Tanja Pirtamo....... 20

13.30−14.30............. 840374L.......... Woima kevennetty.................................................... Pasi Sirolinna....... 30

13.00−14.00............. 841302L.......... Liikuntaneuvonta -ryhmä .........................................Tanja Pirtamo....... 30

18.00−19.00............. 840154L.......... Kuntosali naiset ja miehet......................................... Pasi Sirolinna....... 40

15.15−16.00............. 840348L.......... Tuolijumppa........................................................ Margit Grönroos....... 30

19.00−20.00............. 840144L.......... Kuntosali miehet vaativa........................................... Pasi Sirolinna....... 40

Uimahalli, Joona

Uimahalli, monitoimiallas

8.30−9.30................. 840762L.......... Pilates alkeisjatko....................................................... Arja Vakkila....... 40

10.30−11.00............. 841160L.......... Vesijumppa seniorit.............................................. Heidi Pakarinen....... 30

11.00−12.00............. 840346L.......... Tehoseniorit .............................................................. Arja Vakkila....... 30

11.15−11.45............. 841162L.......... Vesijumppa seniorit.............................................. Heidi Pakarinen....... 30

12.00−13.00............. 840530L.......... Senioritanssi ..........................................................Tanssiohjaajat....... 30
13.00−14.00............. 840310L.......... Kuntojumppa seniorit................................................. Arja Vakkila....... 30
14.30−15.30............. 840764L.......... Pilates alkeisjatko....................................................... Arja Vakkila....... 30
Uimahalli, Toivo+Olavi...............................................................................................................................
9.00−9.45................. 840900L.......... Asahi.......................................................................Pirtamo Tanja....... 30
13.00−14.00............. 840370L.......... Woima............................................................... Margit Grönroos....... 30
18.00−19.00............. 840122L.......... Kunto mix UUSI!................................................ Margit Grönroos....... 40
Uimahalli, monitoimiallas

ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 8.8.
KLO 8.00

19.30−20.10............. 841166L.......... Äijä vesitreeni UUSI!........................................... Margit Grönroos....... 40

ILMOITTAUTUMISOHJEET
S. 16–17
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PERJANTAI (14 krt, 30.8.–13.12.)
Ahjon koulu, liikuntasali

LAUANTAI (14 krt, 31.8.– 7.12.)
€

16.45−17.30............. 841500............ Lastentanssi 4−5 v................................................Riina Husgafvel....... 66

Kalevan koulu, liikuntasali

€

11.00−12.00............. 840522............ Sambic® (13x60min)...............................................Kanerva Taina....... 58

17.30−18.15............. 841502............ Lastentanssi 5−6 v................................................Riina Husgafvel....... 66
Budosali
10.00−10.55............. 840918............ Kehonhuolto (13x, 30.8.–29.11.).......................... Miisa Pirkkanen....... 54
13.00−13.55............. 840508............ Kuntolattarit (13x, 30.8.−29.11.)............................Reija Karvonen....... 54
Kurkelan koulu, tanssisali
17.00−17.55............. 840754............ Pilates alkeet (13x, 30.8.−29.11.)............................. Salla Ovaska....... 65
18.00−18.55............. 840766............ Pilates alkeisjatko (13x, 30.8.−29.11.)...................... Salla Ovaska....... 65
19.10−20.10............. 840714............ Joogapilates (13x, 30.8.−29.11.) UUSI!.................. Salla Ovaska....... 65
PompIT

SUNNUNTAI (14 krt, 25.8.– 1.12.)
Combat Club Sankukai

€

15.00−15.55............. 840106............ Kahvakuula ................................ Sanna Erdogan/Miisa Pirkkanen....... 58
16.00−16.55............. 840108............ Kahvakuula................................. Sanna Erdogan/Miisa Pirkkanen....... 58
Svenskbacka skola, liikuntasali
16.30−17.25............. 840540............ Zumba®......................................................................Petri Ekqvist....... 58
17.30−18.25............. 840928............ Syvävenyttely...............................................................Petri Ekqvist....... 58

15.45−16.30............. 841512............ Sirkus alkeisryhmä Merileijonat 5−6 v.................. Ramona Reinvall....... 66
16.30−17.15............. 841514............ Sirkus alkeisryhmä Kirput 7−12v.......................... Ramona Reinvall....... 66
17.15−18.10............. 841516............ Sirkus jatkoryhmä Marakatit 6−8 v...................... Ramona Reinvall....... 78
18.15−19.10............. 841518............ Sirkus jatkoryhmä Karhut 8−12 v......................... Ramona Reinvall....... 78
19.15−20.30............. 841520............ Sirkus jatkoryhmä Sirkushevoset 9−15 v............... Ramona Reinvall..... 107
Sampolan palvelukeskus
17.00−18.30............. 840722............ Shindo ja yin-jooga (13x, 30.8.–29.11.)................ Jonna Huttunen....... 88
Sompion koulu, juhlasali
16.30−17.25............. 840912............ FasciaMethod® D (13x, 30.8.−29.11.)...................Sanna Erdogan....... 54
17.30−18.25............. 840514............ Paritanssi, alkeet.................... Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi....... 65
18.30−19.45............. 840516............ Paritanssin jatko, vakiot.......... Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi....... 52
(7x, 30.8.−29.11.)
18.30−19.45............. 840518............ Paritanssin jatko, lattarit.......... Mika Seppänen ja Satu Pihlajaniemi....... 52
(7x, 25.10.−13.12.)

VIIKONLOPPU- JA LYHYTKURSSIT Kurssikuvaukset s. 79–85
Keinukallio

€

su 8.9.
klo 11−13.15............ 840732............ Metsäjooga ............................................................... Eija Laitinen....... 10
su 15.9.
klo 11−13.15............ 840734............ Metsäjooga................................................................ Eija Laitinen....... 10
ma 9.−30.9.
klo 16.45−17.40....... 840184............ Ulkoliikuntakurssi Keinukalliossa (4x)......................Sanna Erdogan....... 15
Lukio, tanssisali
la 21.−22.9.
klo 12−14................. 840552............ Twerkshop - twerkkauksen tiiviskurssi UUSI!........Minna Heiskanen....... 10

Svenskbacka skola, liikuntasali

la–su 16.−17.11.
klo 11.30−13.30....... 840556............ Itämaisen tanssin viikonloppukurssi ............................Leena Kallio....... 20

17.00−17.55............. 840102............ HIIT (13x, 30.8.−29.11.)...................................... Joanna Ahonen....... 54

Nuorten kulma

Uimahalli, Hanna-Maria
9.00−10.00............... 840378L.......... Woima................................................................ Heidi Pakarinen ..... 30

to 28.8.
klo 17−18................. 841706............ Joogaa nuorille pop-up ........................................Minna Loponen......... 0

10.45−11.45............. 840926L.......... Kehonhuolto ja venyttely...................................... Margit Grönroos....... 30

Sampolan palvelukeskus

13.15−14.15............. 841306L.......... Parkinsson ryhmä UUSI!..........................................Tanja Pirtamo....... 20

la–su 31.8.−1.9.
klo 10−12................. 840780............ Pilates perusteet ............................................... Linda Martikainen....... 20

Uimahalli, Joona
10.00−11.00............. 840306L.......... Kuntojumppa kevennetty...........................................Tanja Pirtamo....... 30
Uimahalli, Toivo+Olavi
7.30−8.30................. 840300L.......... Aamutreeni....................................... Heidi Pakarinen/Arja Vakkila ...... 30
9.00−10.00............... 840380L.......... Woima.................................................................... Pasi Sirolinna....... 30
10.00−11.00............. 840382L.......... Woima.................................................................... Pasi Sirolinna....... 30
11.00−12.00............. 840384L.......... Woima.................................................................... Pasi Sirolinna....... 30
13.00−14.00............. 840376L.......... Woima kevennetty.................................................... Pasi Sirolinna....... 30
Uimahalli, monitoimiallas
11.30−12.00............. 841318L.......... Vesijumppa liikuntarajoitteisille.................................Tanja Pirtamo....... 20
12.15−12.45............. 841150L.......... Vesijumppa kevennetty seniorit.... Margit Grönroos/Heidi Pakarinen....... 30
12.45−13.15............. 841164L.......... Vesijumppa seniorit.................... Margit Grönroos/Heidi Pakarinen....... 30

la–su 31.8.−1.9.
klo 12.30−14.30....... 840782............ Pilates ja vatsalihasten erkauma ........................ Linda Martikainen....... 20
su 8.9. ja 22.9.
klo 10−11................. 840730............ Joogaa äideille ja tyttärille (9–15v.) UUSI!...............Sanna Höhnle....... 10
su 8.9. ja 22.9.
klo 11.15−13.45....... 840930............ Chiball ja rentoutus UUSI!......................................Sanna Höhnle....... 25
la–su 14.−15.9.
klo 10−14................. 840554............ Burleski workshop UUSI!..........................................Pilvi Virtanen....... 30
la–su 28.−29.9.
klo 11−15................. 840550............ Tanssi- ja taideterapeuttinen viikonloppu UUSI!.............Taija Kuula....... 35
la–su 5.−6.10.
klo 10−13................. 840736............ Joogaa unen avuksi UUSI!....................................Minna Loponen....... 30
la–su 23.−24.11.
klo 10−15................. 840738............ Kundaliinijoogaa naisille.............................................Mari Vainio....... 45
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LIIKUNTAPAIKAT
Liikuntapalvelun hinnasto:

Ahjon koulun tekonurmi

www.kerava.fi/palvelut/liikunta-jaulkoilu/hinnasto

Ketjutie 2, 04220 Kerava

Tilavaraukset:
Selaa varauksia netissä:
www.kerava.fi/asioi-verkossa/liikunta
Tee varaus sähköpostitse:
tilavaraukset@kerava.fi
Lisätietoja:
p. 040 318 2168
Ulkoliikuntapaikkojen (Keinukallio,
Kalevan urheilupuisto, luistinradat)
kunnossapidon tiedustelut: Kaupunkiympäristö
p. 040 318 2085 tai 040 318 2270.
Jäähalli

Savion koulun tekonurmi
Juurakkokatu 33, 04260 Kerava
Vuorot kouluaikojen ulkopuolella kesäkaudella
p. 040 318 2168
Savion pesäpallokenttä
Koivikontie 35, 04260 Kerava
Keinukallion liikuntapuisto
Keinukalliontie 42, Kerava
• Keinukallion pururata ja tekolumilatu
• Hiihtostadion lenkki 1500 m

Metsolantie 3, 04200 Kerava, p. 040 318 2706

• Keinukallion lenkki ja Ahjon lenkki
yhdessä 5600 m

Sähköposti: jaahalli@kerava.fi

• Juoksuportaat 261 askelmaa

Asiakaspalveluajat: ma–pe 7–23, la 7–23,
su 7.30–23

• Street workout -teline

Kalevan tekonurmi

Frisbeegolf

Metsolantie 3, 04200 Kerava
Ikäihmisten talvikävelyt keskiviikkoisin
klo 13–14
Yleisurheilukenttä

• Pulkkamäki talvella

Keinukallion frisbeegolfrata on 18-väyläinen
rata. Rata on kaikille avoin ja maksuton.
Lisätietoja: https://frisbeegolfradat.fi/rata/
keinukallio_kerava/

Metsolantie 3, 04200 Kerava

Budosali

Tekonurmen ja yleisurheilukentän
pukuhuonevaraukset otteluihin jäähallin
valvomosta
p. 040 318 2706

Eerontie 1, 04200 Kerava

Uimahalli
Tuusulantie 45, 04200 Kerava
Uimahallin kahvio ja lipunmyynti,
p. 040 318 2081
Maauimala
Uimalanpolku, 04200 Kerava
p. 040 318 2079
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MONIPUOLINEN
LIIKUNTAKESKUS!

• Reitti Jokivarren tielle 3800 m

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 Asiointipiste, Kultasepänkatu 7
• Uimahalli, Tuusulantie 45

UIMAHALLI AVATAAN!
Keravan uimahalli on monipuolinen
liikuntakeskus, josta löytyy toimintoja kaikille
sukupolville. Uimahallissa on yhteensä kuusi
erikokoista allasta, isoimpana 6-ratainen 25m
allas. Hallin alakerrasta löytyvät monipuoliset
liikuntatilat kuntosaleineen. Uimahallissa on
myös kaksi erillistä pukuhuonetta saunoineen,
joita voi varata uimahallin aukioloaikoina myös
yksityisiin tilaisuuksiin.
Uimahalli tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia
vesiliikuntapalveluita, vesijumppia sekä ohjattuja liikuntaryhmiä ja kuntosaleilla vapaaharjoitteluvuoroja. Hallin hyvinvointihuoneessa on
mahdollisuus liikuntaneuvontaan / elintapaohjaukseen. Talvella uimahallista pääsee myös
vilvoittelemaan avantoon maauimalan puolelle.
Monipuolinen kahvilatoiminta palvelee hallissa
uimahallin aukioloaikoina.

Keravan Uimahallista löytyy:
• rannekkeilla toimiva älykaappijärjestelmä
ja lokerikkoja
• liikuntaneuvontapiste
• 6-ratainen uintiallas
• lasten kahluuallas
• opetusallas
• monitoimiallas
• hieronta-allas
• kylmäallas
• vesiliukumäki pienille ja isoille lapsille
• kolme laitekuntosalia ja kaksi liikuntasalia
• saunat ja höyrysaunat
• talvisin ”avanto” ulkoaltaassa
• kahvio ulkoterasseineen ja pieni kokoustila
kahvion yhteydessä

Liikunta

93

PALLOKENTÄT JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Kurkelan lähiliikuntapaikka

Savion lähiliikuntapaikka

Kaikissa lähiliikuntapaikoissa on n. 12 x 24m. 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.

Käenkatu 10, 04230 Kerava

Juurakkokatu 33, 04260 Kerava

tekonurmialusta, koripallokenttä ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä.

tekonurmialusta, koripallokorit ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä.

Lapilan lähiliikuntapaikka

Savion Salavapuiston freerun -alue

Jurvalantie 7, 04200 Kerava

Koivikontie 9, 04260 Kerava
Tapulipuiston ulkoliikuntapaikka

Kalevan koulun pallokenttä

Sompion pallokenttä

Kalevankatu 66, 04230 Kerava

Luhtaniituntie, 04200 Kerava

asfalttialusta, 3 koripallokenttää, skeittipuisto,
iso hiekkakenttä vieressä.

Jaakkolan koulun pallokenttä
ja PANNAfootball

Virrenkulman pallokenttä

Päivölänlaakson koulu

Pihkaniityntie, 04200 Kerava

Päivöläntie 16, 04220 Kerava

Ahjon lähiliikuntapaikka

tekonurmialusta, koripallokenttä ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä,
pulkkamäki talvisin.

Jaakkolantie 8, 04250 Kerava
Kanniston pallokenttä
Kannistonkatu 5, 04260 Kerava

Ketjutie 2, 04220 Kerava

Tapulikatu 3, 04200 Kerava
Street workout -laitteita, ikäihmisille
suunnattu telineistö

tekonurmialusta, koripallokorit, iso
tekonurmikenttä vieressä.

Keravan kartanon pallokenttä
Kivisillantie 5, 04200 Kerava

Jaakkolan lähiliikuntapaikka
Jaakkolantie 8, 04250 Kerava

Keskuskoulun pallokenttä
Sibeliuksentie 6, 04200 Kerava
Killan koulun pallokenttä
Sarvimäentie 35, 04200 Kerava
Kurkelan koulun pallokenttä

pallokenttä, lähiliikuntapaikka;
tekonurmialusta, koripallokenttä ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä, pihalla myös
PANNAFootball kenttä.
Kalevan lähiliikuntapaikka
Kalevankatu 66, 04230 Kerava

Käenkatu 10, 04230 Kerava

asfalttialusta, koripallokorit, iso hiekkakenttä
vieressä.

Lapilan koulun pallokenttä

Kanniston lähiliikuntapaikka

Jurvalantie 7, 04200 Kerava

Kannistonkatu 5, 04260 Kerava

Pihkaniityn pallokenttä

asfalttialusta, koripallokorit ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä.

Ylikeravantie 107, 04230 Kerava
Keskustan lähiliikuntapaikka

KUNTORADAT

TENNISKENTÄT

Pohjolantie pallokenttä

Sibeliuksentie 6, 04200 Kerava

Pohjolantie, 04230 Kerava

tekonurmialusta, koripallokenttä ja kiinteitä
leikkipaikkoja, iso hiekkakenttä vieressä.

Jokaisen kuntoradan varrella on toimintapiste,
jossa on erilaisia kiinteitä kuntoilupisteitä.

Koivikon tenniskenttä
Koivikontie 35, 04260 Kerava

Päivölänlaakson pallokenttä
Päivöläntie 16, 04220 Kerava

Killan lähiliikuntapaikka

Sompion koulun pallokenttä
ja PANNAFootball

asfalttialusta, 2 isoa koripallokenttää,
palloseiniä ja kiinteitä leikkipaikkoja, koulun
toisella puolella 12 x 24m.

Aleksis Kiven tie 18, 04200 Kerava
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Sarvimäentie 35, 04200 Kerava

• Pihkaniityn kuntorata 4600 m
• Ahjon kuntorata 1800 m
• Sompion kuntorata 1750 m
• Kalevan urheilupuiston kuntorata 1250 m
• Koivikon kuntorata 800 m

Lapilan tenniskenttä
Paloasemantie 8, 04200 Kerava
Kenttien varaus: www.kets.fi
Tenniskeskus
Metsolantie 5, 04200 Kerava
www.keravantennishalli.fi
Liikuntapalvelu myy omia vuorojaan,
tiedustelut: liikunta@kerava.fi
Liikunta
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SENIORIEN LÄHILIIKUNTA
Toimintaan osallistuminen on maksutonta
eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Ryhmiä
ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Tervetuloa
mukaan iloiseen ja rentoon menoon!
Tiedustelut Arja Vakkila
p. 040 318 4443.

LIIKUNTAVAUNUT

SENIORIPUISTOT
Kalevan senioripuisto
Sijaitsee Keravan jäähallin ja uimahallin välissä.

Syyskausi alkaa 26.8.2019

Savion senioripuisto
Sijaitsee Savion Salavapuiston välittömässä
läheisyydessä.

Jaakkola Ali-Keravan koulu,
Jokelantie 6
• tuolijumppaa maanantaisin
klo 14.15

Tapulipuiston ulkoliikuntapaikka
Tapulikatu 3, 04200 Kerava
Street workout -laitteita, ikäihmisille suunnattu
telineistö

Kalevan koulu, Kalevankatu 66
• tuolijumppa keskiviikkoisin
klo 16−17
• 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
Savion Elzu, Juurakkokatu 58
• tuolijumppaa keskiviikkoisin
klo 13.30
Sompion Hyvinvointikeskus,
Aleksis Kiven tie 19
• tuolijumppa perjantaisin klo 12.30

Liikuntavaunuja voi vuokrata ympäri vuoden
erilaisiin yritystapahtumiin sekä yhdistys- ja
talkootilauksiin sovittua korvausta vastaan.
Tilaukset ja tiedustelut:
jarkko.vilhunen@kerava.fi tai
p. 040 318 2840
Liikkari−vaunu
• Sisältää monia erilaisia pelejä ja pelivälineitä.
• Voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin korvausta
vastaan (sis. vaunu ja ohjaaja).
Seniorivaunu
• Sisältää monia erilaisia pelejä ja pelivälineitä
ja on suunnattu senioreille.
• Voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin korvausta
vastaan joko ohjaushenkilöllä tai ilman.

SENIORIT
LIIKKEELLE!

PERHEEN
LIIKUNTAPÄIVÄ
(PeLi)
PeLi-päivä on koko perheen, kaikille avoin
ja maksuton liikuntavuoro. Liikuntasalissa on
mahdollista temppuilla, pelailla ja liikkua oman
mielensä mukaan. Vuorolla on käytettävissä
erilaisia liikuntavälineitä. Vuorolle saa tulla
vapaasti oman aikataulun mukaan. Lasten tulee
olla aina vanhempien valvonnassa vuorolla.
Tervetuloa liikkumaan!
Lauantaisin klo 9.30–12.30
Keravan lukio, liikuntasali:
31.8., 19.10., 23.11., 21.12., 25.1.

LIIKUNTAPALVELUN
TAPAHTUMIA

Keravan kaupunkistrategiassa korostetaan, että
”hyvinvointi ja terveys ovat meille ykkösasia”.
Tästä syystä Keravalla järjestetään Liikuntavuosi
2019. Sen tavoitteena on järjestää monipuolisia
hyvinvoinnin tapahtumia kaikenikäisille sekä
näkyä vahvasti kuntalaisten arjessa vuoden
aikana.
Haastamme jokaisen keravalaisen mukaan
toteuttamaan liikuntavuotta kanssamme. Lähde
mukaan järjestämällä liikuntaan ja hyvinvointiin
liittyvä tempaus/tapahtuma itsenäisesti,
työporukassa, yhdistyksen, perheen tai yhdessä
kaupungin kanssa.
Onko teillä olemassa olevia tai uusia liikuntaan
ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia? Ilmoittakaa
niistä Liikuntavuosi 2019 koordinaattori
Jarkko Vilhuselle, jarkko.vilhunen@kerava.fi.
Tapahtumat kootaan nettiin www.kerava.fi sekä
www.facebook.com/keravan.liikuntapalvelu.
Muita tapahtumia mm.
• KesäKimara 30.8. saakka.
• Sykettä sydämiin, Seniorisäpinät 20.8.
klo 13−15.
• Wibit-vesiesterata Keravan uimahallissa
14.−15.10.
• Syyslomaviikko 14.−20.10.
(paljon toimintaa koko perheelle).
• Halloween-uinnit 1.11.

Päivölänlaakson koulu:
7.9., 5.10., 2.11., 7.12., 4.1.
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KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO
- kehittyvä ja aktiivinen lukio
HAE LUKIOON - VALITSE OMA POLKUSI
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. Luma-linjalla painotat opintojasi matematiikkaan,
fysiikkaan, kemiaan, biologiaan, maantieteeseen tai tietojenkäsittelytieteeseen oman kiinnostuksesi
mukaan. Esittävän taiteen linjan opinnot koostuvat musiikin, kuvataiteen, tanssin ja draaman
suuntautumisvaihtoehdoista sekä taiteidenvälisistä kursseista.

HAKU LUKIOON KEVÄÄN
2020 YHTEISHAUSSA

HAE AIKUISTEN
LUKIOKOULUTUKSEEN

• sisäänottomäärät yleislinja 130

Suorita tutkinto tai täydennä osaamistasi
joustavasti verkko-opintoina omaan tahtiisi
ja/tai päivällä lähiopetuksessa nuorten
lukiolaisten kursseilla.

• luma-linja 36
• esittävän taiteen linja 26

sirkusmarkkinat

LA-SU 7.-8.9.2019

Ilmoittaudu sähköisesti nettisivujen kautta.

YHTEYSTIEDOT
Keravan lukio ja aikuislukio | Keskikatu 5, 04200 Kerava

lukio.kerava.fi

lukio@kerava.fi

keravanlukioaikuislukio

@keravanlukio

keravan joulu
kerava.fi

PE-LA 13.-14.12.2019

YHTEYSTIEDOT
VAPAA-AJAN JA
HYVINVOINNIN TOIMIALA
KERAVAN OPISTO
Kultasepänkatu 7, 1 krs., 04250 Kerava
p. 09 2949 2352
keravanopisto@kerava.fi
opisto.kerava.fi

KIRJASTOPALVELUT
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Neuvonta 040 318 2580
Palvelukeskus 040 318 2157
kirjasto@kerava.fi
kerava.fi/kirjasto
kerava.verkkokirjasto.fi

KULTTUURIPALVELUT
Paasikivenkatu 12, 2. krs, 04200 Kerava
p. 040 318 2002 | 040 318 2004
kulttuuri@kerava.fi
kerava.fi/kulttuuri

LIIKUNTAPALVELU
Metsolantie 3, 04200 Kerava
p. 040 318 2331 | 040 318 2168
liikunta@kerava.fi
kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu

MUSEOPALVELUT
Kultasepänkatu 2, 04250 Kerava
p. 040 318 4300
sinkka@kerava.fi
sinkka.fi

NUORISOPALVELUT
Kauppakaari 11, 04200 Kerava
p. 040 318 2176
nuoriso@kerava.fi
keravannuorisopalvelut.fi

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala | Keravan Opisto | Kirjastopalvelut
Kulttuuripalvelut | Liikuntapalvelu | Museopalvelut | Nuorisopalvelut

