
Masalan alueen kerhot

Kartanonrannan, Nissnikun, Masalan ja Laajakallion koulujen oppilaat saavat osallistua kaikkiin näiden koulujen
kerhoihin.

Kartanonrannan koululla toimivat kerhot

Teema-askartelukerhot
torstaisin klo 13-14 tai tiistaisin 13 -14
Teeman mukaista askartelua; kortteja, koristeita ym.
Halloween 31.10.ti / 2.11.to
Joulu 7.12.to
Ystävänpäivä 8.2.to
Pääsiäinen 22.3.to
Vappu 26.4.to

Liikuntakerho
Monipuolista liikuntaa ulkona ja sisällä.
Telineitä, välineitä, pelejä, leikkejä, tanssia jne.
Ajankohta on vielä auki.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kerho-ohjaaja Annu Alikoski (annu.alikoski@kirkkonummi.fi).

Akrobatia- ja draamakerho
Ajankohta vielä avoin, siitä tiedotetaan myöhemmin. Suunnattu 3. - 6. -luokkalaisille. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset kerho-ohjaaja Maija Brunni Helmen tai sähköpostin kautta (maija.brunni@kirkkonummi.fi).

Joogakerhot
Joogakerhot alkavat myöhemmin syksyllä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset kerho-ohjaaja Anne Slåen
(perhejooga@gmail.com)

Ukulele-kerho
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kerho-ohjaaja Heidi Hyväri (heidi.hyvari@kirkkonummi.fi)

Huilukerhot
Nokkahuilukerhon alkeis- ja jatkoryhmä sekä poikkihuilukerho

Kaikki huilukerhoterhot pidetään 3.A-luokassa.
Nokkahuilukerhon alkeisryhmä keskiviikkoisin klo 13 - 14
13.9., 20.9., 27.9., 11.10., 25.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 20.12.

Nokkahuilukerhon jatkoryhmä perjantaisin klo 14.10 - 15.10
15.9., 22.9., 29.9., 13.10., 27.10., 3.11., 17.11., 1.12., 8.12., 15.12.

Poikkihuilukerho torstaisin klo 14.10. - 15.10
21.9., 26.10., 16.11., 14.,12., 21.12.

Nokkahuilukerholaisilla olisi hyvä olla oma soitin, jotta voi harjoitella kerhokertojenkin välillä.
Poikkihuilukerhossa oma soitin on välttämätön.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kerho-ohjaaja Sini-Inari Lehtinen (sini-inari.lehtinen@kirkkonummi.fi)



Nissnikun koululla toimivat kerhot

Fantasiaolentoja massasta, syksy 2017
Vetäjä: Ilona Nukari
1.-4.lk oppilaille
Valmistamme yksinkertaisia nukkeja. Nukke voi olla esimerkiksi marionettinukke: hurja hirviö, ihminen,
maaginen eläin...  Suunnittelemme oman hahmomme satujen ja tarinoiden pohjalta, mietimme kuka tai mikä
hän on ja millaisia ominaisuuksia hänellä on. Kerhossa muotoillaan massasta hahmon pää ja jäsenet, maalataan
ne ja toteutetaan vartalot ja vaatteet tekstiilimateriaalista. Sopii hyvin oppilaille, jotka eivät vielä osaa suomen
kieltä hyvin.
Kerhoon mahtuu 12 oppilasta
Aika: Keskiviikkoisin klo 14-16, 4.10.2017 alkaen
Ilmoittautuminen kerhoon: ilona.nukari@kirkkonummi.fi

Liikuntakerho syksy 2017/kevät 2018
Vetäjät: Pia Kaitera ja Jukka-Pekka Paloniemi
1.-3. luokkalaisille.
Liikuntakerhossa liikutaan monipuolisesti, kokeillen erilaisia liikuntamuotoja. Harjoittelemme motorisia
perustaitoja leikkien ja pelien kautta. Tavoitteena on, että kerhokerran jälkeen hiki virtaa ja hymy on huulilla.
Kerhoon ovat tervetulleita kaikki 1-3-luokkalaiset!
Kerhoon mahtuu 25 oppilasta
Aika: Tiistaisin klo 14.15-15.15, 26.9.2017 alkaen
Paikka: Nissnikun alakoulun Sali
Kerhoon ilmoittautuminen: pia.kaitera@kirkkonummi.fi tai jukka-pekka.paloniemi@kirkkonummi.fi

Suomi 100 –lapsikuoro syksy 2017
Vetäjä: Eeva Äärimaa
1.-4.luokkien oppilaille
Kuoron laulusto koostuu suomalaisista lasten- ja leikkilauluista sekä kansanlauluista. Kuoro esiintyy koulun
itsenäisyysjuhlassa. Mukana on iloista ja toisaalta tunnelmallista laulumateriaalia. Kuorotuntiin kuuluu aina
tuokio lapsille sopivaa leikinomaista äänenkäytön harjoitusta ja rentoutusta. Kuoron toiminta sopii mainiosti
kaikille laulaville tytöille ja pojille!
Kerhoon mahtuu 25 oppilasta
Aika: Torstaisin klo 14.10-15.10, 14.9.2017 alkaen
Paikka: Saukko-luokka
Ilmoittautuminen kerhoon: eeva.aarimaa@hotmail.com

Lapsikuoro kevät 2018
Vetäjä: Silja Sotamaa
5.-6.luokkien oppilaille
Kerhossa laulamme ensisijaisesti kevyttä suomalaista ja englanninkielistä pop-musiikkia. Kerhon kesto
kerrallansa on 60 min sisältäen erilaisia äänenkäyttöharjoituksia, rentoutuksia sekä itse kappaleiden
harjoittelua. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki laulamisesta kiinnostuneet ja innostuneet!
Kerhoon mahtuu 20 oppilasta
Aika: maanantaisin klo 14–15 alkaen ma 15.1.2018
Paikka: Nissnikun alakoulun Saukko-luokka
Ilmoittautuminen: silja.sotamaa@kirkkonummi.fi

Sanataidekerho syksy 2017/ kevät 2018
Vetäjä: Anna Ylimaunu
5.-10. luokkalaisille.



Rakastatko tarinoita ja kirjoittamista? Palatko halusta päästää mielikuvitus valloilleen? Tule kirjoittamaan
luovasti sanataidekerhoon! Kerhossa kirjoitamme erilaisia luovia tekstejä ja kirjoitusharjoituksia, luemme
fiktiota, kehittelemme huimia henkilöhahmoja, kirjoitamme runoja ja vaikka laulun sanoituksia, teemme
kenties pieniä retkiä, saamme kirjailijavieraita sekä ennen kaikkea opimme ilmaisemaan itseämme
kirjoittamalla. Tule siis päästämään mielikuvituksesi lentoon!
Kerhoon mahtuu 16 oppilasta
Aika: Keskiviikkoisin kello 15-17, joka toinen viikko, alkaen viikolla 39, 27.9.2017.
Paikka: Nissnikun yläkoulun luokassa 312
Ilmoittatuminen: anna.ylimaunu@kirkkonummi.fi

Parkour-kerho syksy 2017
Vetäjä: Mikko Puhakka
5.-7. luokkalaisille
Harjoittelemme erilaisia temppuja ja kehonhallintaa.
Aika: Keskiviikkoisin alkaen 20.9. klo 14.55-15.55
Paikka: Nissnikun alakoulun liikuntasali
Kerhoon mahtuu 15 oppilasta
Ilmoittautuminen: mikko.puhakka@kirkkonummi.fi

Oh là là, ranskaa! kevät 2018
Vetäjä: Annika Gummerus
5.-7.luokkalaisille
Tule oppimaan ranskalaisia sanoja, sanontoja sekä ennen kaikkea ranskalaista kulttuuria mukavan tekemisen
merkeissä. Leivomme, kuuntelemme lauluja, kässäilemme, pelaamme jne. Mahdollisuuksien mukaan saamme
jollekin kerralle oikean ranskalaisen vieraan.
Montako oppilasta olisi maksimimäärä kerhoon?
Ilmoittautuminen: annika.gummerus@kirkkonummi.fi

Yläkoulun liikuntakerho syksy 2017/kevät 2018
Vetäjä: Martti Iivonen
7. -  9. luokkalaisille
Kerhon ajankohta vaihtelee eri jaksoissa, mutta useimmiten koulupäivän päätyttyä.
• pienpelejä eri pallopeleissä
• mailapeli pikkuturnauksia esim. salibandy, pingistä apinatikkaiden vieressä
kerhoon mahtuu 30 oppilasta
Kerho alkaa viikolla 36. Ohjaaja infoaa kerholaisia aloituspaikasta ja -ajasta. Kerhoaikataulut ovat eri päivinä eri
jaksoissa, sovittu aina oppilaiden kanssa erikseen.
Ilmoittautuminen: martti.iivonen@kirkkonummi.fi tai suoraan opettajalle.

Friends-kerho kevät 2018
7.-10.lk oppilaille
Kerhoon mahtuu16 oppilasta
Vetäjät: Ilona Nukari, Vera Norrman, Jenni Johansson
Friends-kerhossa tutustumme vahvuuksiimme ja voimavaroihimme. Luottamuksellisessa ryhmässä
harjoittelemme erilaisia ongelmanratkaisutaitoja arjen tilanteita varten. Kuulostelemme fiiliksiä ja miten
voimme itse vaikuttaa niihin jokapäiväisessä elämässä. Kerhossa käytetystä Friends-ohjelmasta on tutkitusti
hyötyä itsetuntemuksen vahvistamisessa ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toimimisessa. Ohjelma on laajasti
käytössä ympäri maailman.
Ilmoittautuminen: vera.norrman@kirkkonummi.fi



Kuntosalikerho kevät 2018
Vetäjä: Mikko Puhakka
7.-9. luokkalaisille
Kuntosaliohjausta ja lihaskuntoharjoittelua koulun kuntosalilla.
Kerhoon mahtuu 10 oppilasta
Ilmoittautuminen: mikko.puhakka@kirkkonummi.fi

Masalan koululla toimivat kerhot

Palloilukerho 3. 6.luokkalaisille
18.9.2017 - 15.11.2017
Maanantaisin Masalan alakoulu klo 16:00 - 17:00, 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.

Muista Masalan koulun kerhoista voi tiedustella koululta. Tiedot päivitetään lähiaikoina.

Laajakallion koululla toimivat kerhot

Wau-välkkä

Viikosta 36 alkaen keskiviikkoisin klo 10.30-11.00. Kaikki halukkaat mukaan liikkumaan välitunnilla! Luvassa on
ohjattuja leikkejä ja pelejä. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua.

Hoplaa-liikuntakerho

Sisältää erilaisia leikkejä, ratoja ja liikuntatehtäviä. Kerho on suunnattu 1. luokkalaisille. Mukaan mahtuu 10
liikkujaa. Kerhossa kaikki liikkuvat omien taitojen mukaan kannustavassa hengessä. Kerho on koulun
liikuntasalissa. Kerholainen tarvitsee mukaan sisäliikuntavaatteet ja vesipullon. Kerho kokoontuu 5 kertaa
syyslukukaudella ja 5 kertaa kevätlukukaudella. Ohjaajana toimii Isa Lemmetty.
Tärkeät tiedot:
Kerho on keskiviikkoisin klo 13.15-14.
Kerhopäivät ovat syksyllä  25.10, 1.11, 8.11, 15.11. ja 22.11.
Kerhopäivät ovat keväällä 28.2, 7.3, 14.3, 21.3. ja 28.3.
Ilmoittautuminen Isa Lemmetylle Helmi-viestillä 1.10. mennessä. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 10,
paikat arvotaan.

Minä luonnontutkijana- kerho

Kerhossa tutkitaan maastossa lähiluontoa. Kerho on tarkoitettu 1-2-luokkalaisille. Kerho kokoontuu kaksi kertaa
1.5 h kerrallaan. Kerhoa vetävät Maarit Savola ja Juhani Panula. Kerhopäivät ja ajat ovat tiistait 24.4. ja 8.5. klo
14-15.30. Ilmoittautumiset 31.3. mennessä Maarit Savolalle Helmi-viestillä

Suomi soi! –kuoro

Kuorossa harjoittelemme esityksen Laajakallion koulun Suomi 100 -juhlaan. Esityskappaleen lisäksi
lauleskelemme lyhyitä kuorokappaleita sekä availemme ääntä ja kehoa hauskojen äänenavausharjoitusten
avulla. Tervetuloa mukaan 3.-4.-luokkalaiset musiikin ja laulamisen ystävät!



Ajankohta: kolmena tiistaina klo. 14:00-15:00 (14.11.2017-28.11.2017) max. ryhmäkoko: 20 op.
Ilmoittautumiset: Helmi-viestillä Veera Panulalle 7.11.2017 mennessä.

Draama- ja näytelmäkerho

Hyppää mukaan draaman ihmeelliseen maailmaan! Draamakerhossa leikimme ja hassuttelemme erilaisten
draamaharjoitusten merkeissä sekä opimme näyttelemisestä ja itseilmaisusta. Syksyn aikana valmistelemme
myös pienen näytelmän Laajakallion koulun Suomi100 –juhlaan. Tervetulleita ovat kaikki draamasta ja
hauskasta yhdessäolosta pitävät 3.-4.-luokkalaiset.

Ajankohta:10x maanantaisin klo. 14:00-15:30 (25.09.2017-27.11.2017) max. ryhmäkoko:12 op.

Ilmoittautumiset: Helmi-viestillä Veera Panulalle 18.09.2017 mennessä.

Puutyöpaja 1

Rakennellaan metsän menninkäisiä. 1.-2. lk tiistaisin 6.2. ja 13.2. klo 13-14.

Puutyöpaja 2

Rakennellaan metsän menninkäisiä. 1.-2. lk. tiistaisin 27.2. ja 6.3. klo 13-14

1-2 luokkalaisille kohdistetussa kahdessa saman sisältöisessä pajassa tehdään oma metsän menninkäinen
käyttäen apuna luonnosta löytyviä materiaaleja.

Maksimi ryhmäkoko on 10 oppilasta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 10, paikat arvotaan.
Ilmoittautuminen: Helmi-viestillä Mika Sosunoville 30.9.2017 aikana

Puutyöpaja 3

Rakennellaan robotti. 3.-4 lk. keskiviikkoisin klo 14-15 4.10 ja 11.10

Puutyöpaja 4

Rakennellaan robotti. 3.-4 lk. keskiviikkoisin klo 14-15 18.10. ja 25.10.

3-4-luokkalaisiile kohdistetussa kahdessa saman sisältöisessä pajassa tehdään oma robotti käyttäen erilaisia
puumateriaaleja.

Maksimi ryhmäkoko on 10 oppilasta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 10, paikat arvotaan.
Ilmoittautuminen: Helmi-viestillä Mika Sosunoville 30.9.2017 aikana

Media ja TVT-paja 1

Tutustutaan mediaan ja tietoviestinnän saloihin. 1.-2. lk. tiistaisin klo 13-14 31.10.,7.11. ja 14.11.

Media ja TVT-paja 2

Tutustutaan mediaan ja tietoviestinnän saloihin. 1.-2.lk. tiistaisin klo13-14 21.11, 28.11 ja 5.12

Media ja TVT-pajat 1 ja 2: Bluebott (ohjelmointi), piirustusohjelma + tekstinkäsittely ja pelit.

Maksimi ryhmäkoko on 10 oppilasta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 10, paikat arvotaan.
Ilmoittautuminen: Helmi-viestillä Mika Sosunoville 30.9.2017 aikana

Media ja TVT-paja 3

Tutustutaan mediaan ja tietoviestinnän saloihin 3.-4. lk. keskiviikkoisin klo 14-15 14.3., 21.3. ja 28.3.

Media ja TVT-paja 4



Tutustutaan mediaan ja tietoviestinnän saloihin 3.-4. lk. keskiviikkoisin klo 14-15 4.4., 11,4. ja 18.4.

Media ja TVT-pajat 3 ja 4: Bluebott/legorobotti (ohjelmointi), valokuvaus/viestintä ja pelit sekä Youtube.

Maksimi ryhmäkoko on 10 oppilasta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 10, paikat arvotaan.
Ilmoittautuminen: Helmi-viestillä Mika Sosunoville 30.9.2017 aikana.

Jouluaskartelukerho  1. - 2.  -luokkalaisille
Kerhossa tehdään jouluisia askartelutöitä ja joulukortteja Anja Viitasen ohjauksessa.
Kerhopäivät ovat keskiviikko 29.11. ja keskiviikko 13.12.2017 kello 14.00 - 15.30. Mikäli ilmoittautuneita on
enemmän kuin 10, osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja kumpikin ryhmä kokoontuu yhden kerran.
Ilmoittautumiset Anja Viitaselle Helmi-viestillä syyslomaan 18.10.2017 mennessä.

Jouluaskartelukerho 3. - 4. –luokkalaisille

Kerhossa tehdään jouluisia askartelutöitä ja joulukortteja Anja Viitasen ohjauksessa.
Kerhopäivät ovat torstai 30.11. ja torstai 14.12.2017 kello 14.00 - 15.30. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän
kuin 10, osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja kumpikin ryhmä kokoontuu yhden kerran. Ilmoittautumiset
Anja Viitaselle Helmi-viestillä syyslomaan 18.10.2017 mennessä.

Pääsiäisaskartelukerho 1. - 2. -luokkalaisille
Kerhossa askarrellaan pääsiäiskoristeita ja pääsiäiskortteja. Vetäjä Anja Viitanen
Kerhopäivät ovat keskiviikko 21.3. ja keskiviikko 28.3.2018 kello 14.00 - 15.30. Mikäli ilmoittautuneita on
enemmän kuin 10, osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja kumpikin ryhmä kokoontuu yhden kerran.
Ilmoittautumiset Anja Viitaselle Helmi-viestillä hiihtolomaan 16.2.2018 mennessä.

Pääsiäisaskartelukerho 3. - 4. -luokkalaisille
Kerhossa askarrellaan pääsiäiskoristeita ja pääsiäiskortteja. Vetäjä Anja Viitanen.
Kerhopäivät ovat torstai 22.3. ja torstai 29.3.2018 kello 14.00 - 15.30. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin
10, osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja kumpikin ryhmä kokoontuu yhden kerran. Ilmoittautumiset Anja
Viitaselle Helmi-viestillä hiihtolomaan 16.2.2018 mennessä.

Pyöräilykerho 2.-luokkalaisille. Kerho kokoontuu kaksi kertaa toukokuussa.  Ensimmäisellä kerralla tehdään
polkupyörän turvallisuustarkastus ja harjoitellaan turvallista matka-ajoa jonossa. Kerhokerrat ovat tiistai 15.5.
klo 14-15 ja tiistai 22.5. klo 14-15.30. Toisella kerralla tehdään pyöräretki lähialueille. Mukaan voi ottaa pienet
eväät. Ilmoittautuminen Helmi-viestillä Maarit Savolalle 30.4. mennessä.


