
Masalan alueen kerhot

Kartanonrannan koululla toimivat kerhot

Teema-askartelukerhot
1.-6. luokkalaisille
Ohjaaja Annu Alikoski. Ilmoittautumiset Helmi-viestillä kerho-ohjaajalle tai sähköpostitse osoitteeseen
annu.alikoski@kirkkonummi.fi.
Halloween: 31.10. Ke klo 13-14 ja 14-15
Joulu: 12.12. Ke klo 13-14 tai 14-15
Ystävänpäivä: 13.2. ke klo 13-14 ja 14-15
Pääsiäinen: (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin) klo 13-14 ja 14-15
Vappu: (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin) klo 13-14 tai 14-15

Liikuntakerho
1.-3.luokkalaisille
Ohjaaja Annu Alikoski. Ilmoittautumiset Helmi-viestillä kerho-ohjaajalle tai sähköpostitse osoitteeseen
annu.alikoski@kirkkonummi.fi.
Monipuolista liikuntaa sisällä ja ulkona. Keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan
myöhemmin.

Ukulelekerho
Ensisijaisesti 2.-4. luokkalaisille, mutta jos paikkoja jää, myös muut halukkaat huomioidaan.
Ohjaaja Heidi Hyväri. Ilmoittautumiset helmi-viestillä kerho-ohjaajalle tai sähköpostitse osoitteeseen
heidi.hyvari@edu.kirkkonummi.fi
Kerhossa harjoitellaan soittamaan melodioita ja sointuja ukulella.
Lokakuusta alkaen Kartanonrannan koululla. Tarkemmat aikataulut ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Omaa ukulelea ei välttämättä tarvita.

Ohjelmointi- ja robotiikkakerho
Ensisijaisesti 5.–6. luokkalaisille, mutta myös 4.-luokkalaiset voivat osallistua.
Ohjaaja Alex Neuman. Ilmoittautumiset Helmi-viestillä kerho-ohjaajalle tai sähköpostitse osoitteeseen
alex.neuman@kirkkonummi.fi.
Kerhossa tutustutaan monipuolisesti ohjelmointiin ja harjoitellaan robottien käyttöä.
Syysloman jälkeen Kartanonrannan koululla.

Huilukerhot
Jatketaan huilunsoiton opiskelua ja yhteissoittoa.
Ohjaaja Sini-Inari Lehtinen. Ilmoittautumiset Helmi-viestillä kerho-ohjaajalle tai sähköpostitse osoitteeseen
inari.lehtinen@kirkkonummi.fi.
Aikaisemmin osallistuneille tai muuten sopraanonokkahuilun sormitukset c1 – d2 osaaville (nokkahuilukerho/-
orkesteri); poikkihuilukerho niille, joilla on käytössään poikkihuilu.
Kartanonrannan koulu maanantai- ja keskiviikkoaamuisin klo 8 – 9 vko 37 (10.9.) lähtien
Tarvitaan soitin, jolla voi harjoitella kotonakin.



Nissnikun koululla toimivat kerhot

Alakoulu:

Saksa-kerho /Deutschclub
2.-3.luokkalaisille
Ohjaajat Hanne Ahola ja Ilona Nukari. Ilmoittautumiset sähköpostitse hanne.ahola@kirkkonummi.fi tai
ilona.nukari@kirkkonummi.fi
Hallo! Tule tutustumaan Saksan kieleen leikkien ja laulaen. Berliinin eläintarhasta tänne Suomeen päätyneet
kaverukset Felix-sammakko ja Franzi-ankka odottavat jo sinua kerhoon. He opettavat sinulle omaa kieltään.
Kerhossa tutustumme saksalaiseen kulttuuriin sekä opimme arkikieltä, kuten saksankielisiä tervehdyksiä,
eläimiä ja numeroita.
Aloitus marraskuun lopussa Nissnikun koululla
Kerhoon mahtuu 14 oppilasta

Välipalakerho
2.-4.luokkalaisille
Ohjaajat Pia Kaitera, Emmi Kaitera. Ilmoittautumiset sähköpostitse pia.kaitera@kirkkonummi.fi tai
emmi.kaitera@kirkkonummi.fi Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdollisista ruoka-aineallergioista.
Kerhossa tutustutaan ruoanlaittoon välipalojen muodossa. Helppoa ja maistuvaa tekemistä yhdessä.
Torstai 20.9., 27.9., 4.10. ja 11.10. klo 14.15-15.15 yläkoulun kotitalousluokka. Ensimmäisellä kerralla
kokoontuminen yläkoulun pihalla. HUOM! Jakson vaihtuessa kerhopäivä vaihtuu, neljän viimeisen kerran
päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.
Kerhoon mahtuu 20 oppilasta.

Ala- ja yläkoulu:

Parkour-kerho
5.-7. luokkalaisille
Ohjaaja Mikko Puhakka. Ilmoittautuminen kerhoon: mikko.puhakka@kirkkonummi.fi
Kerhossa harjoitellaan parkouria ja oman kehon hallintaa hauskojen temppuratojen ja vaihtelevien pelien
kautta.
Nissnikun koulun alakoulurakennuksen sali syyskuussa, ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Kerhoon mahtuu 15 oppilasta.

Liikunta-, tanssi- ja keppanakerhot
7.–9. luokkalaisille (liikunta- ja tanssikerhot), sekä ala- että yläkoululaisille (keppanakerho)
Ohjaaja Martti Iivonen. Ilmoittautuminen kerhoon: martti.iivonen@kirkkonummi.fi
Tarjotaan mahdollisimman monipuolisia liikunta-aktiviteetteja yläkoululaisille. Palloiluturnauksia, tanssia,
keppiheppaliikuntaa.
Aloitus syyskuussa Nissnikun koululla

Yläkoulu:

Friends-kerho
7.-9.luokkalaisille
Ohjaajat Vera Norrman ja Ilona Nukari. Ilmoittautuminen kerhoon: vera.norrman@kirkkonummi.fi tai
ilona.nukari@kirkkonummi.fi
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 ja sen puitteissa harjoitellaan tunteiden tunnistamista, rentoutumistaitoja,
ristiriitatilanteiden rauhanomaisia ratkaisumalleja sekä rakentavaa vuorovaikutusta eli vahvistetaan
itsetuntemusta ja opitaan elintärkeitä mielenterveystaitoja.
Kerho järjestetään keväällä 2019 Nissnikun koululla.
Kerhoon mahtuu 15 oppilasta.

Mosaiikki-paja
7.–9. luokkalaisille
Ohjaaja Annika Gummerus. Ilmoittautuminen kerhoon: annika.gummerus@kirkkonummi.fi
Kerhossa tutustutaan mosaiikkitaiteeseen, historiaan ja nykyajan moderniin mosaiikkitöiden muotoon.
Mietitään, millaisia erilaisia tuotteita voidaan päällystää ja koristella erilaisista mosaiikkimateriaaleista.
Tehdään pieni kokeilu, jotta saadaan pohjatietoa ja sen perusteella suunnitellaan oma tuote, esimerkiksi
ruukku tai peilinkehys ja valmistetaan tuote valmiiksi lasimosaiikkitekniikalla.
Kerho järjestetään keväällä 2019 Nissnikun koululla.
Kerhoon mahtuu 8 oppilasta.

Kuntosalikerho
7.-9.luokkalaisille
Ohjaaja Mikko Puhakka. Ilmoittautuminen kerhoon: mikko.puhakka@kirkkonummi.fi, paikalle saa tulla myös
ilman sitovaa ilmoittautumista tutustumaan ja kokeilemaan.
Koulun kuntosalilla on viikoittain sovittuina ajankohtina “avoimet ovet” ja opettaja on paikalla valvomassa
kuntosaliharjoittelua ja antamassa vinkkejä.
Nissnikun koulun yläkoulurakennuksen kuntosali, ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Kerhoon mahtuu 20 oppilasta.

Masalan koululla toimivat kerhot

Tiedot päivitetään myöhemmin. Kerhoista voi kysellä myös koululta.


