
Keskustan alueen kerhot

Kirkkoharjun, Gesterbyn, Heikkilän ja Kantvikin koulujen oppilaat saavat osallistua kaikkiin näiden koulujen
kerhoihin.

Kirkkoharjun koululla järjestettävät kerhot:

Seuraavat KirkU ry:n järjestämät kerhot ovat osa koulujen kerhotoimintaa ja näin ollen osallistujille
maksuttomia:

Parkour-kerho 3.-6.luokkalaisille
Tiistaisin klo 14.50-15.50   ajalla 12.9.- 21.11.
Ohjaaja: Lauri Kortesoja
Kirkkoharjun koulu, alakoulun A-sali
Tule harjoittelemaan ylityksiä ja parkourtaitoja. Liikutaan salissa erilaisilla radoilla ja esteillä, alkusyksystä sään
salliessa treenataan myös ulkona.
Miten ilmoittaudutaan: sähköpostitse kurssivastaava@kirkkonummenurheilijat.fi
Ilmoittautuessa kerro osallistujan nimi, ikä, koulu, huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Parkour 6.-9.luokkalaisille
Tiistaisin klo 15.50-16.50 ajalla 12.9.- 21.11.
Ohjaaja: Lauri Kortesoja
Kirkkoharjun koulu, alakoulun A-sali
Tervetuloa parkouraamaan! Liikutaan salissa erilaisilla radoilla ja esteillä, treenataan erilaisia parkourtaitoja,
jokainen harjoittelee omalla tasollaan. Mukaan ovat tervetulleita niin lajia aiemmin harrastaneet kuin
aloittavatkin. Alkusyksystä sään salliessa treenataan myös ulkona.
Miten ilmoittaudutaan: sähköpostitse kurssivastaava@kirkkonummenurheilijat.fi
Ilmoittautuessa kerro osallistujan nimi, ikä, koulu, osallistujan ja huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Liikkakerho 1.-2. luokkalaisille
Torstaisin klo 15-16 ajalla 14.9.-30.11.  ei pidetä 19.10.
Ohjaaja: Mervi Lehto
Kirkkoharjun koulu, alakoulun A-sali
Liikkakerhossa reippaillaan monipuolisesti erilaisten liikuntaleikkien -ja lajien parissa. Syksyn ohjelmassa
liikuntaleikkejä, pelejä, kehonhallintaa, liikuntaratoja. Ehdota myös omia ideoita.
Miten ilmoittaudutaan: sähköpostitse kurssivastaava@kirkkonummenurheilijat.fi
Ilmoittautuessa kerro osallistujan nimi, ikä, koulu, huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Espanjan kielikerhot:

Ilmoittautuminen kielikerhoihin on päättynyt. Mahdollisia vapaita paikkoja voi kysellä opettaja Pauliina
Vuoriolta (etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi)

Espanjan kielikerho 2.-4.luokkalaisille ajalla 7.9.-21.12. ja 11.1.-31.5. torstaisin klo 14.15-15.15. Kerhon ohjaaja
on kansalaisopiston opettaja Pauliina Vuorio. Kerhossa tutustutaan espanjan kieleen ja espanjankieliseen
kulttuuriin iloisessa ilmapiirissä. Tavoitteena on opiskella espanjan alkeita ja innostaa oppilaita kielen
opiskeluun mm. musiikin ja tarinoiden avulla sekä lisätä heidän tietämystään espanjankielisestä maailmasta.
Kielikerholaiset voivat ottaa halutessaan mukaan pienen evään, jotka syödään tunnin alussa samalla kuulumisia
espanjaksi vaihdellen sekä ison vihkon, jonne voi liimata monisteita ja kynän, kumin ja puuvärit. Kerho on
suunnattu vasta-alkajille ja niille oppilaille, jotka osallistuivat kerhoon viime keväänä. (Ei espanjaa
äidinkielenään puhuville)
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Osallistuminen koulun kerhotoimintaan on maksutonta. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kielikerholaiset!
Bienvenidos!

Espanjan kielikerho 5.-6.luokkalaisille.
Ajalla 7.9.-21.12. ja 11.1.-31.5. torstaisin klo 15.15-16.15
Luokka: E-203 (Kirkkoharjun koulu)
Kerhon ohjaaja on kansalaisopiston opettaja Pauliina Vuorio.
Kerhossa tutustutaan espanjan kieleen ja espanjankieliseen kulttuuriin iloisessa ilmapiirissä. Tavoitteena on
opiskella espanjan alkeita ja innostaa oppilaita kielen opiskeluun mm. musiikin ja tarinoiden avulla sekä lisätä
heidän tietämystään espanjankielisestä maailmasta.
Kielikerholaiset voivat ottaa halutessaan mukaan pienen evään, jotka syödään tunnin alussa samalla kuulumisia
espanjaksi vaihdellen sekä ison vihkon, jonne voi liimata monisteita ja kynän, kumin ja puuvärit.
Kerho on suunnattu vasta-alkajille ja niille oppilaille, jotka osallistuivat kerhoon viime keväänä. (Ei espanjaa
äidinkielenään puhuville)
Osallistuminen koulun kerhotoimintaan on maksutonta. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kielikerholaiset!
Bienvenidos!

Koiranhoito -kerho

Oletko haaveillut omasta koirasta, mutta haaveesi ei ole vielä toteutunut? Pidätkö ulkoilusta koirien kanssa tai
viihtyisitkö koiraharrastuksissa? Haluaisitko ansaita vähän taskurahaa koiran hoidolla?

Koiranhoito -kerho kestää 12 tuntia ja sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Viimeisellä
kerralla pidetään käytännön loppukoe. Tämän jälkeen kurssilainen voi toimia koiranhoitajana ja ansaita
vaikka taskurahaa koiranhoidolla. Kerho sopii myös nuorille, jotka haluavat panostaa ainoastaan oman koiransa
koulutukseen.

Kerhon käynyt koiranhoitaja on vähintään 13-vuotias nuori, joka voi halutessaan toimia ulkoilutus-, koulutus- ja
näyttelyapuna, viikonloppu- tai lomahoitajana, kenneltyttönä tai -poikana. Kerhon käynyt nuori hallitsee
operantin koulututtamisen perusteet sekä yleisimmät koirien hoitoon ja hyvinvointiin liittyvät asiat.

Sisältö:

· Koirarodut ja rotujen erityispiirteitä
· Käyttäytyminen, elekieli ja koirien välinen viestintä
· Koulutuksen perusteet
· Hienosti hihnassa
· Ruokinta, hoito ja ensiapu
· Harrastaminen koiran kanssa, aktivointi
· Koiralainsäädäntöä

Koulutus perustuu koiran positiiviseen vahvistamiseen ja kaikki kurssilla käsitellyt aiheet noudattavat Suomen
eläinten kouluttajat ry:n eettistä säännöstöä eläinten käsittelystä ja hoidosta. Kerhon alkaa perjantaina 6.10.
klo 13.30 aina kaksi tuntia kerrallaan, eli 6 x 2h syksyn aikana seuraavasti:

6.10.
13.10.
27.10.
3.11.
10.11.
17.11.

Kouluttaja: eläintenkouluttaja ja erityisluokanopettaja Liisa Säkäjärvi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot sähköposti liisa.sakajarvi@edu.kirkkonummi.fi



Gesterbyn koululla toimivat kerhot:

International Club 5.-6.luokkalaisille
Vetäjät Lea Pulkkinen ja Ilkka Vuori, Erasmus-hanke "Working together"
ma 4.9. klo 15-16.30, pe 22.9. klo 15-16.30, ma 2.10. klo 15-16.30, pe 13.10 klo 15-16.30, ma 30.10. klo 15-
16.30 ja pe 10.11 klo 15-16.30, tai myöhemmin tarkentuva aikataulu.
Max. 24 osallistujaa. Kerhoon on haettu erillisillä hakemuksilla, ja huoltajille ilmoitetaan kerhopaikasta
viimeistään 1.9.

Muotoilukerho 3.-4.luokkalaisille
Vetäjät Eveliina Savisaari ja Kaisa Myllylä, Tutustumme 3D-tulostamisen ja laserleikkaamisen maailmaan.
keskiviikkoisin klo 15-16.30, 25.10., 1.11., 8.11. ja 15.11.
max. 8 osallistujaa

Kuviskerho 3.-5.luokkalaisille
Vetäjä: Senja Valo, Kuvista hauskasti! Maalataan tauluja, tehdään kivoja taidejuttuja, muotoillaan ja
askarrellaan!
to klo 13-14.30 21.9., 28.9., 5.10., 12.10.
10-12 osallistujaa

Kokkikerho 3.-4.luokkalaisille
Vetäjä: Daria Virrankari. Kokkikerhossa tehdään yhdessä suolaista ja makeaa syötävää kerholaisten toiveita
kuunnellen.
ti klo 13-14.30, 7.11., 14.11, 21.11., 28.11.
10-12 osallistujaa

Monikielinen näytelmäkerho 3.-5.luokkalaisille
Vetäjä: Sonja Valkeinen. Tehdään draamaharjoituksia ja improvisaatiota, ideoidaan ja kirjoitetaan omia
näytelmäpätkiä ja tarinoita. Leikitellään kielellä ja opitaan siinä sivussa itseilmaisua. Harjoituksissa saa vapaasti
käyttää kaikkia osaamiaan kieliä. Torstai- tai maanantai-iltapäivä, kellonaika tarkentuu myöhemmin, alkaa
viikolla 39
Suunnattu 3.-5. luokkalaisille, eritoten S2-oppilaat

Palloilukerho

3.- 6. luokkalaisille ajalla 18.9.2017 - 15.11.2017, tiistaisin klo 15:00 - 16:00, liikuntasali. Ryhmän koko max 25
lasta. Vetäjinä KyIF jalkapallo; Mikko Viitsalo, Masalan Kisa; Aarne Sulg, Kirku; Susanna Huusko ja Kirkkonummi
Rangers; Sebastian Fager-Pintilä.

Ohjattu tunti sisältää leikkiä, lajitaitoa sekä pelaamista. Lajeina mm. jalkapallo, salibandy, koripallo, käsipallo
jne. Aikaisempaa kokemusta palloilulajeista ei tarvita.

Kerho on osa koulujen kerhotoimintaa ja näin ollen osallistuminen on maksutonta.

Kantvikin koululla toimivat kerhot

Matalan kynnyksen liikuntakerho, WAU ry

1.-3.luokkalaisille keskiviikkoaamuisin klo 8-9. Lisätietoa koululta.

Kädentaidot –kerho 1.-3.luokkalaisille



Kerhossa tutustutaan erilaisiin käsityön menetelmiin, kuten puun ja saven työstöön sekä painantaan. Kerhon
aikana tehdään vuodenaikaan sopiva työ luonnonmateriaaleista. Kurssin tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä
lasten kanssa.

Kerho kokoontuu syksyn aikana 7 kertaa maanantaisin ajalla 25.9-6.11 klo 8-9.  Kerhoa pidetään myös keväällä.
Kevään kerhopäivät ilmoitetaan tammikuussa. Kerhoon otetaan max.12 lasta ja kerhoon ilmoittaudutaan
suoraan kerhon vetäjälle (Jenni Kuronen) Helmi-viestillä. Kerho on suunnattu ensisijaisesti 1.-3. luokkalaisille.

Robotiikka- ja ohjelmointikerho 4.-6.luokkalaisille
Kerhon vetäjä: Alex Neuman
Kerho sivuaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ohjelmoinnista sekä robotiikasta.
Ohjelmointia tehdään yksin, pareittain tai ryhmissä. Tavoitteena on tutustuttaa ja innostaa ohjelmointiin
erilaisissa graafisissa ohjelmointiympäristössä. Kerho painottuu Lego Mindstorms –robotin ohjelmointiin sekä
rakentamiseen. Kerhossa käsitellään tarvittavat ohjelmoinnin perusteet sekä pyritään etenemään
edistyneempiin toimintoihin, kuten toistoihin tai ehdolliseen toimintaan. Robotiikan osalta hyödynnetään
liikkumisominaisuuksien lisäksi erilaisia antureita, kuten etäisyys- sekä värianturia.
Kerhossa toteutetaan yksi laajempi projekti, jossa osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat oman
mielenkiintonsa mukaisen eheän kokonaisuuden, kuten esimerkiksi pelin tai animaation tai robotilla
selvitettävän esteradan ratkaisun.
Kerho toimii aikavälillä 2.10.2017–31.3.2018.
Kerhoon ei ole esitietovaatimuksia, vaan se soveltuu kaikille ohjelmoinnista tai robotiikasta kiinnostuneille.
Aikaisemmin ohjelmoineet oppilaat huomioidaan soveltuvan tasoisilla tehtävillä.
Kerhoon ilmoittaudutaan 15.10. helmiviestillä Alex Neumanille tai sähköpostitse alex.neuman@kirkkonummi.fi

Ohjelmointikerho 2.-3.luokkalaisille
Tutustutaan ohjelmoinnin ja koodauksen alkeisiin sekä ohjelmoinnilliseen ajatteluun leikin ja pelin kautta.
Kerhoon ovat tervetulleita 2.-3.luokkalaiset ja kerhoon otetaan korkeintaan 16 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerho kokoontuu syksyn aikana 6 kertaa aina tiistaisin klo 14-15 Eevin luokassa.
Kerhokerrat ovat 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11. ja 28.11. Kerhoon ilmoittaudutaan suoraan Eevi
Laakkoselle Helmi-viestillä.

Sirkuskerho 2.-4.luokkalaisille
Kantvikin koulun liikuntasalissa: tutustutaan sirkuksen eri osa-alueisiin kuten jongleeraukseen ja akrobatiaan.
Kurssin aikana tehdään myös omat jongleerauspallot ja tutustutaan maskeeraukseen sekä valmistellaan
mahdollisesti myös pieni esitys esitettäväksi muulle koululle. Kerho kokoontuu syyslukukaudella 6 kertaa
(keskiviikkoisin klo 13.00-14.30) seuraavina päivinä: 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. ja 25.10. Sirkuskerhoa
pidetään myös keväällä, kevään kerhopäivät ilmoitetaan tammikuussa. Kerhoon otetaan max. 16 lasta ja
kerhoon ilmoittaudutaan Helmiviestillä suoraan kerhon vetäjälle (Eevi Laakkonen). Kerho on suunnattu
ensisijaisesti 2.- 4. luokkalaisille.

Heikkilän koululla järjestettävät kerhot

Tiedot päivitetään lähiaikoina.

Kuviskerho 2.-4.luokkalaisille kuvataidekoululla
       maanantaisin klo 13.30-15.00. Opettajana Suvi Niskakangas. Syksyn ryhmä toimii ajalla 4.9.-18.12. ja kevään

ryhmä 8.1.-7.5. Ryhmäkoko on 12 oppilasta.
Ryhmäkoko: 12 oppilasta
Kuviskerhossa piirretään ja maalataan ateljeessa, rakennellaan eri materiaaleista, tehdään savitöitä,
valokuvataan ja tutustutaan monipuolisesti kuvataiteeseen.
Kerhon ilmoittautumiset www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummiktk Ilmoittautuminen kevään ryhmään tapahtuu
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummiktk



