
Veikkolan alueen kerhot

Veikkolan ja Vuorenmäen koulujen oppilaat saavat osallistua molemmissa kouluissa järjestettäviin kerhoihin.

Vuorenmäen koululla järjestettävät kerhot

Koodikerho 2.-3.luokkalaisille
Vetäjä: Jaana Laiho.
Perjantaisin klo 13-14.30.
Koodikerhossa lapsi oppii ohjelmoinnin perusteita leikkien ja tietokonetta käyttäen. Mitään esitietoja
ohjelmoinnista tai tietokoneista ei tarvitse olla. Ohjelmointiin tutustuminen on ennen kaikkea ohjelmoinnillisen
ajattelun perusteiden oppimista sekä komentoketjujen harjoittelua. Ohjelmoinnillisen ajattelun perusteita ovat
esimerkiksi kyvyt pilkkoa ongelma osiin, antaa yksikäsitteisiä komentoja tietokoneelle ja pohtia, mitkä
komennot ja missä järjestyksessä ratkaisevat ongelman. Varmasti kerhossa oppii myös ”debuggauksen” alkeet:
miksi koodinpätkä ei tuottanutkaan haluttua lopputulosta. Aloitamme yksikertaisilla harjoituksilla, mutta
kerhon lopussa jokainen on onnistunut koodaamaan yksinkertaisen pelin.

Sählykerho 4.-6.luokkalaisille
Kerhon vetäjä: Kai Pajukangas
Keskiviikkoisin klo 14-15
Rentoa pelailua, sääntöjen opettelua ja harjoitteluakin. Sisäpelikengät, -varusteet, maila, juomapullo mukaan.
Omat suojalasit mukaan jos on, tarvittaessa löytyy koulultakin.

Käsityö ja askartelukerho 1.-4.luokkalaisille
Kerhon vetäjä: Pirkko Ratilainen
Torstaisin klo 13.00-14.00
Teemme pehmoleluja sekä pieniä askarteluja esim. koruja.

Veikkolan koululla järjestettävät kerhot

Koulun kerhot alkavat koulun tiloissa kunkin kerhon esittelyssä mainittuna ajankohtana.  Kerhotoiminta
voidaan aloittaa, jos ryhmään ilmoittautuu vähintään 15 oppilasta. Jos oppilaita ilmoittautuu johonkin
kerhoista enemmän kuin siihen voidaan ottaa, joudutaan oppilaita jättämään jonotuspaikoille / varapaikoille
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu suoraan opettajalle/kerho-ohjaajalle alla olevan esitteen mukaisesti.
Laitathan ilmoittautumiseen mukaan lapsen koko nimen, lapsen luokan ja huoltajan
puhelinnumeron/yhteystiedot.

Käsityö- ja askartelukerho 3.-6.lk
Kerhossa tutustutaan eri käsityö- ja askarteluteknikoihin ja tehdään töitä oppilaan omien taitojen mukaan.
Teemoissa seurataan pääosin vuoden juhlia ja syksyllä tehdään esimerkiksi Suomi 100-aiheisia töitä esille
kouluun. Töitä voidaan toteuttaa myös oppilaan omien ideoiden pohjalta. Kerhon tutustumis- ja
suunnittelukerta ma 9.10. klo 14-15 / A 09 (5B:n kotiluokka). Kerho 16.10. alkaen maanantaisin klo 14.00-15.30

Ilmoittautumiset Helmen kautta Tiina Ilanderille tai tiina.ilander@kirkkonummi.fi



Matkalla maailma -kerho 3.-6.lk
Kerhossa ollaan yhteydessä suomalaisiin lapsiin, jotka asuvat Singaporessa, Belgiassa, Espanjassa, Ruotsissa,
Jordaniassa, Amerikassa, Sveitsissä ja purjeveneessä matkalla maailman ympäri.  Kerholaiset pääsevät
kyselemään lapsilta heidän arjestaan, harrastuksistaan ja koulunkäynnistään sähköpostin, Skypen ja videoiden
välityksellä. Saamme myös kuulla, millaista on elää Georgiassa, Myanmarissa ja Japanissa.

Kerhossa taitellaan origameja, paistetaan aitoja belgialaisia vohveleita, harjoitellaan japanilaisia kirjainmerkkejä
ja viestitellään viikoittain walesilaisen koulun kanssa englanniksi. Kokoonnumme 10 kertaa ennen joulua ja 10
kertaa tammikuusta alkaen. Kerhoa vetää pitkään ulkomailla asunut Tuija-ope. Kerho alkaa 4.10. kello 14.00.

Tervetuloa mukaan matkalle! Ilmoittautumiset Helmi-viestillä Tuija Collander tai
tuija.collander@kirkkonummi.fi

Robotiikkakerho 5.-9.lk
Tutustutaan koodaukseen ja robotiikkaan itse tehden, kokeillen ja rakennellen. Tarkoituksena myös
mahdollisesti valmentautua ja osallistua erilaisiin Lego-robottien ympärillä pidettäviin kilpailuihin. Opettajina
Hannu Björkqvist ja Hannu Jokinen.

Ilmoittautumiset Helmin kautta Hannu Björkqvist tai hannu.bjorkqvist@kirkkonummi.fi

Läksykerho (7.-9.lk)
Kokoontuu tarpeen mukaan kokoonpanoa vaihdellen syksyn ajan. Kerhossa harjoitellaan oppilaan
itseohjautuvuuden ja oppimaan oppimisen taitojen kartuttamista. Työtapana oppilaita ohjataan omatoimiseen
tekemiseen ja oman oppimistyylin löytämiseen sekä niiden hyödyntämiseen arkielämässä. Käytännössä tämä
tarkoittaa reaaliaineiden sekä muiden lukuaineiden ja niistä tulleiden läksyjen opiskelua ohjatusti, jotta
itsenäinen työskentely kotona olisi jatkossa helpompaa ja miellyttävämpää.
Oppilaita ohjataan kerhoon tarpeen mukaan.

Yhteydenotot Helmi-viestillä Juuli Puhto tai juuli.puhto@kirkkonummi.fi

Salibandykerho 7.-9.lk,
Ti klo 15-16, liikuntasali (alkaa marraskuussa)
Salibandykerho 7-9 -luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerho pidetään Veikkolan koulun liikuntasalissa torstaisin
klo 15-16. Kerho on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille yläkoululaisille, toiveiden mukaan kokeillaan myös
muita palloilulajeja.

Ilmoittautuminen 30.9 mennessä.
Ilmoittautuminen Helmi-viestillä Ari Jutilalle, tai sähköpostilla ari.jutila@kirkkonummi.fi

Liikuntakerho 3.-6.lk
Ti klo 15-16, liikuntasali (alkaa 19.9)
Liikuntakerho 3.-6. luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerho kokoontuu syys-lokakuussa tiistaisin klo 15-16
liikuntasalissa ja jatkuu keväällä. Ohjelmassa monipuolisia pelejä ja liikunnallisia leikkejä. Varusteiksi
sisäliikuntavaatteet, sisäpelikengät ja juomapullo.

Ilmoittautumiset Helmin kautta Jesse Saarinen tai sähköpostilla jesse.saarinen@kirkkonummi.fi



WAU- liikuntakerho 7-9.lk (järjestää WAU ry)
Liikunnallisessa WAU- kerhossa pelaillaan eri lajeja osallistujien toiveiden mukaan. Kerho pidetään koulun
liikuntasalissa perjantaisin klo. 16-17. Kaikki mukaan liikkumaan!

Maksuton ilmoittautuminen osoitteessa : http://www.wau-ry.fi/
Lisätiedot:
Jerri Hukio,
Liikuntakoordinaattori, WAU ry
jerri.hukio@wau-ry.fi


