
Keskustan alueen kerhot

Kuviskerho
2.4.-luokkalaisille
Kokoontuu Kuvataidekoululla Vanha Heikkiläntie 19b
Tiistaisin klo 13.45-15.15
Opettajana Suvi Niskakangas
1 ryhmä syksyllä, 1 ryhmä keväällä, 2x45min viikossa
syksyn kerho 4.9.-18.12. (15 kertaa)
kevät kerho 8.1.-7.5. (15 kertaa)
ilmoittautuminen avautuu 27.8.2018
Ryhmäkoko: 12 oppilasta
Kuviskerhossa piirretään ja maalataan ateljeessa, rakennellaan eri materiaaleista, tehdään savitöitä,
valokuvataan ja tutustutaan monipuolisesti kuvataiteeseen.
Kerhon ilmoittautumiset www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummiktk

Kirkkoharjun koululla toimivat kerhot

Espanjan kielikerhot alkavat taas!

Keskiviikkoisin 5.9.-19.12. ja 9.1.-22.5.
- Club de Español alkeet klo 14.45-15.30 ja
- Club de Español jatko klo 15.30-16.15
Luokka: E-205 (Kirkkoharjun koulu)
Kerhon ohjaaja on espanjan opettaja Pauliina Vuorio (FM).

Kerhossa opiskellaan espanjan kielen perusteita ja tutustutaan kiehtovaan espanjankieliseen maailmaan
iloisessa ilmapiirissä. Tavoitteena on oppia espanjaa toiminnallisesti ja innostaa oppilaita kielen opiskeluun
mm. pelien, leikkien ja musiikin avulla sekä lisätä heidän tietämystään espanjankielisestä maailmasta.
Kielikerholaiset voivat ottaa halutessaan mukaan pienen evään sekä ison vihkon, jonne voi liimata monisteita ja
kynän, kumin ja puuvärit.

Kerhot on suunnattu 2.-6.luokkalaisille.
-Club de Español alkeet 017440 on suunnattu vasta-alkajille.
-Club de Español jatko 017441 on suunnattu niille oppilaille, jotka osallistuivat kerhoon viime lukuvuonna tai
aiemmin. Myös 5-6.luokkalaiset vasta-alkajat voivat halutessaan tulla mukaan jatkoryhmään. (Kerhot ei ole
tarkoitettu espanjaa äidinkielenään puhuville)

Osallistuminen koulun kerhotoimintaan on maksutonta. Kerhot ovat suosittuja, paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä! Kerhoon mahtuu 16 oppilasta.
Ilmoittautuminen kansalaisopiston nettisivujen kautta: (Tarvitset ilmoittautumisen yhteydessä kurssin numeroa
joka on yllä.)
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-1-150-01741

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummiktk
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/courses.php?l=fi#pos-1-150-01741


Kirkkonummen Urheilijat ry toteuttaa Kirkkoharjun koululla seuraavia liikuntakerhoja. Ne ovat osa koulun
toimintaa ja näin ollen osallistujille maksuttomia.

VOIMISTELUMIX - liikuntakerho 4- 6 luokkalaisille
Aika ja paikka: Tiistaisin klo 14.30-15.30 Kirkkoharjun koulu, alakoulun sali
Ilmoittautuminen: Linkin kautta https://kirkkonummenurheilijat.myclub.fi/flow/events/1011410

Voimistelumix liikuntakerhossa voimistellaan monipuolisesti. Tutuksi tulevat esimerkiksi väline, -akrobatia ja
telinevoimistelu.
Ryhmässä harjoitellaan niin lattialajien taitoja kuten siltoja, kärrynpyöriä, spagaatteja, tasapainoliikkeitä kuin
telinetaitoja vaikkapa rekillä, renkailla tai puomilla. Aikaisempaa kokemusta voimistelusta ei tarvita.

PALLOILU JA PELIT -Liikuntakerho 4- 6 luokkalaisille
Aika ja paikka: Keskiviikkoisin klo 16-17 Kirkkoharjun koulu, alakoulun sali
Ilmoittautuminen: Linkin kautta https://kirkkonummenurheilijat.myclub.fi/flow/events/1011416

Palloilu -ja pelikerhotunti sisältää monipuolisesti alkulämmittelyleikkejä, palloilulajien lajitaitoharjoitteita sekä
eri lajien pelaamista.
Lajeina mm. jalkapallo, salibandy, koripallo, käsipallo, sulkapallo, temppurataa jne. Aikaisempaa kokemusta
palloilulajeista ei tarvita.

Gesterbyn koululla toimivat kerhot
Syyslukukauden kerhot:

International Club
Kerhossa tehdään kansainvälistä yhteistyötä monin eri tavoin, mm. kirjekaverit, muihin kulttuureihin
tutustuminen, yhteiset englanninkieliset projektit eri maiden kanssa.
Ilmoittautuminen on tehty keskitetysti aiemmin.
Ohjaajat: Lea Pulkkinen ja Ilkka Vuori
Kerhokertoja syksyllä 2018 11 krt a 1,5h. Tarkat ajankohdat on ilmoitettu kerholaisille erikseen.

Liikuntakerho / Gympaklubben
Liikuntakerho on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, jotka eivät muuten arjessa harrasta liikuntaa. Tarkempi
liikunnallinen ohjelma suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Kerho on tarkoitettu 1.-6.-luokkalaisille.
Klubben är tvåspråkig!
Ohjaaja: Maarika Männikkö
Järjestetään syyslukukaudella parittomien viikkojen torstaisin kello 15-16. Ensimmäinen kerhokerta torstaina
6.9.
Ilmoittautuminen sähköpostitse: maarika.mannikko@kirkkonummi.fi

Sählykerho
Sählykerho kaikenikäisille ja -tasoisille peruskoululaisille.
Ohjaaja: Laura Haapalahti
Järjestetään syyslukukaudella parillisten viikkojen torstaisin kello 15-16. Ensimmäinen kerhokerta torstaina 6.9.
Ilmoittautuminen sähköpostitse: laura.haapalahti@kirkkonummi.fi

Muotoilukerho
Tutustumme 3D-tulostukseen ja laserleikkaamisen maailmaan. Kerho on suunnattu kolmas- ja
neljäsluokkalaisille.
Ohjaajat: Eveliina Savisaari ja Tuomas Ylikotila
Järjestetään syyslukukaudella torstaisin: 27.9. klo 15-17 ja 4.10., 11.10., 25.10. ja 1.11. klo 15-16.30.

https://kirkkonummenurheilijat.myclub.fi/flow/events/1011410
https://kirkkonummenurheilijat.myclub.fi/flow/events/1011416


Ilmoittautuminen sähköpostitse: eveliina.savisaari@kirkkonummi.fi

Keväällä 2019 alkavat kerhot Gesterbyn koululla

Kerhotiedot voivat vielä täydentyä. Osa syksyn kerhoista järjestetään myös keväällä. Kevään kerhoihin
ilmoittaudutaan myöhemmin.

Kaksikielinen kuviskerho
Kuvista hauskasti! Maalataan tauluja, tehdään kivoja taidejuttuja, muotoillaan ja askarrellaan! Ryhmäkoko
korkeintaan 12 osallistujaa.
Klubben är tvåspråkig!
Ohjaaja: Hanna Pietiläinen
Järjestetään kevätlukukaudella (alkaa tammikuussa). Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kepparikerho (noin 14 h)
Rakenna oma keppihevonen!
Ohjaaja: Laura Haapalahti
Järjestetään keväällä 2019. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kantvikin koululla toimivat kerhot
Tiedot päivitetään myöhemmin.

Laajakallion koululla toimivat kerhot

Minä digiosaajana-kerho 1-2-luokille
maanantaisin klo 13-14 5.11., 12.11. ja 15.11.
Minä digiosaajana-kerho 3-5-luokille
maanantaisin klo 14-15 24.9., 1.10. ja 8.10.

Molempia digiosaaja-kerhoja vetää Jussi Panula. Ilmoittautuminen Helmi-viestillä Jussi Panulalle 1-2-
luokkien osalta lokakuun 15.päivään mennessä ja 3-5-
luokkien kerhoon syyskuun 15.päivään mennessä. Kumpaankin kerhoon sopii 10 osallistujaa.
Kerhon ohjelma tarkentuu ryhmän toiveiden mukaan, mutta Minä-
digiosaajana kerhon tarkoituksena on opetella ja syventää arjen tietoviestintä taitoja. Aiheina mm. laitteisto, oh
jelmat ja koodauksen alkeet.

Opin rentoutumaan-kerho
1-5-luokille
tiistaisin klo 8-9 23.10., 30.10., 6.11. ja 13.11. Ilmoittautuminen Helmi-
viestillä Isa Lemmetylle lokakuun 15.päivään mennessä. Kerhoon mahtuu 10 osallistujaa.

Jouluaskartelukerho 1-2-luokille
tiistaina 11.12. ja torstaina 13.12. Klo 14-15.30.
Jouluaskartelukerho 3-4-luokille
tiistaina 18.12. ja torstaina 20.12. Klo 14-15.30.
Molempia askartelukerhoja ohjaa Hanna Paavonen, jolle ilmoittautuminen Helmi-
viestillä marraskuun loppuun mennessä. Kumpaankin kerhoon mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautujaa.



Joulujuhlakuoro
3-4-luokille
keskiviikkoisin klo 14-15. Kerhokerrat ovat 28.11., 12.12. ja 19.12.
Kerhoa ohjaa Maarit Savola. Ilmoittautuminen Helmi-viestillä Maarit Savolalle lokakuun loppuun mennessä.

Puutyökerho
3-5-luokille kevätlukukaudella 2019.
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin 3x 120 min, josta 30 min käytetään valmisteluun ja/tai siivoukseen klo 13-
14.30/15. Kokoontumiskerrat ovat 8.5., 15.5. ja 22.5. Kerhon teemana on puun ja metallin käyttö arkipäivän
tavaroissa. Rakenna, korjaa ja kokoa hyödyntäen erilaisia materiaaleja. Kerhoa ohjaa Mika
Sosunov. Ilmoittautuminen Mika Sosunoville Helmi-
viestillä huhtikuun 15.päivään mennessä. Puutyökerhoon mahtuu 10 osallistujaa.
Oppilas saa suunnitella oman 6 tunnin projektinsa tai muutaman lyhyemmän projektin. Lisäksi esim.
rikkinäisten tavaroiden korjaus voi olla mahdollista.

Lautapelikerho
Kerho kokoontuu kevätlukukaudella 2019 keskiviikkoisin klo 13-15 16.1. ja 23.1.
Ilmoittautuminen Helmi-viestillä ohjaaja Mika Sosunoville tammikuun 7.päivä mennessä.
Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.
Perehdy ja syvenny shakin maailmaan sekä tutustu uusiin strategiapeleihin.

Arjen taitoja- kerho
kevätlukukaudella 2019. Kerho-ohjaajat ovat Isa Lemmetty ja Maarit Savola. Kerhoon mahtuu 10 osallistujaa.
Kerhon tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Pyöräkerho
3-4-luokille kevätlukukaudella 2019
Kerhoa pitävät Mari Sotejeff ja Jussi Panula. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Pääsiäisaskartelukerhot
kevätlukukaudella 2019. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa 1-2-luokan kerhoon ja 10 osallistujaa 3-4-
luokan kerhoon. Kerhon tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Heikkilän koululla ei toimi koulun kerhoja lukuvuonna 2018-2019.


