
Kerhot Ymmerstan koulussa 2019-2020 

Olemme saaneet mukavasti rahaa tälle vuodelle kerhotoimintaa varten. Koulun kerhot ovat ilmaisia 

kaikille ja niissä tarvittavat materiaalit järjestää ja maksaa koulu. Kerhojen vetäjinä voivat toimia 

koulumme aikuiset ja esim. huoltajat. Tässä alla nyt tiedossa olevat kerhot tälle syksylle ja keväälle. 

Joissakin kerhoissa ei ole vielä tiedossa tarkkoja aikoja, kerhon vetäjä tiedottaa wilman kautta, kun ne 

varmistuvat. Kerhoihin ilmoittaudutaan vetäjän ohjeiden mukaan.  Kerhoihin voivat osallistua koulumme 

tämän hetken oppilaat silloin, kun heiltä on loppunut koulu.  

 

Kun kerhoon tullaan, tullaan kerhonvetäjän ohjeistamaan aikaan ja paikaan. Jos koulu päättyy esim. 

tuntia tai kahta aikaisemmin, oppilas käy siinä välissä kotona. Valitettavasti täällä koululla ei ole ketään 

ylimääräistä aikuista, joka voisi odottavia oppilaita valvoa. Tämä kerhomainos löytyy jatkossa koulumme 

nettisivuilta.  

 

Jos jollakin teistä huoltajista on intoa/mahdollisuutta tulla kerhon vetäjäksi tai tietoa sellaisesta 

aikuisesta, joka olisi innokas kerhonvetäjä, voi olla yhteydessä Marika Ketomäkeen p. 040-1884482 
 

Monikulttuurinen käsityökerho  

Monikulttuurinen käsityökerho kokoontuu maanantaisin klo 14.30-16.00 ihmeelliset sakset 
luokassa. Kerho on tarkoitettu 3.-6. luokkien oppilaille. Kerhoon ovat tervetulleita mukaan 
myös vanhemmat tai isovanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Yhdessä puuhaillen opimme 
ihania uusia juttuja. 

Kerhossa tutustutaan eri maiden käsityökulttuuriin ja kokeillaan tehdä niihin liittyviä pieniä 
töitä. Välillä saatamme myös leipoa. Mikäli kerholaiset haluavat, lähdemme yhdellä 
kerhokerralla tutustumaan Espoon keskuksessa Entressessä olevaan kulttuurien museoon. 

 Kerho on maanantaisin. Kerho alkaa 18.11.2019 

18.11-9.12, 13.1-10.2, 24.2-11.5 (ei pääsiäismaanantaina) 

Kerho ei maksa mitään. Mukaan mahtuu noin 20 osallistujaa. Materiaalit saa täältä koululta.  

Ilmoittautuminen wilman kautta kerhon vetäjälle, käsityönopettaja Marika Ketomäelle. 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaisitteko mahdolliset allergiat. 

Jos vanhempana sinulla olisi aikaa ja taitoa, olisit todella lämpimästi tervetullut mukaan 
kertomaan jostain kulttuurista ja esittelemään/ohjaamaan jonkin työn tekemistä.  

--------------------------------- 

Näyttämötekniikkakerho 5.- ja 6.-luokkalaisille.  

Kerhossa harjoitellaan koulun valaistus- ja äänentoistokaluston käyttöä.  Laitteiden 
käytön hallitsevista valitaan vastaavat koulun joulu- ja kevätjuhliin. 

Etusijalla ovat viime vuonna kerhossa aloittaneet. 

Kerhoon haetaan erillisellä hakemuksella. Kerhon opettaja kiertää luokissa 
esittelemässä kerhoa marraskuun ja joulukuun vaihteessa. 



------------------------------------------ 

Koulun kuoro ( 2.-6.lk) jatkaa taas toimintaansa. 

Päivä on tänä lukuvuonna torstaisin ja tapaamme klo 15-15.45 

Hanna Tukiaisen 5.a-luokassa, Mustikkametsässä Tarinatalossa. 

Ensimmäinen kerta on ensi viikolla to 31.10. Tapaamme syksyn aikana 6 kertaa. 14.11. ei 
ole kuoroa. Nyyttärikerta ja joululaulut pidämme 12.12. Kevääällä jatkamme taas 9.1. 2020 

Laulamme lauluja laidasta laitaan suomeksi ja englanniksi. Myös joululauluja on luvassa. 
Välillä teemme pieniä esiintymisiä koululla. 

Toivon ilmoittautumista Wilman kautta. Kuoroon voi tulla myös katsomaan ja tutustumaan 
aluksi, jos lapsi vielä epäröi. 

Joka kerta pidämme äänenavauksen ja venyttelyn ja laulujen jälkeen meillä on aina 
loppuleikki. Joulun alla pidämme pienen nyyttärijuhlan. 

Tervetuloa mukaan laulamaan toivottaa Hanna Tukiainen 

--------------------------------------------- 

LÄKSYKERHOT 

Läksykerhot on tarkoitettu avuksi läksyjen tekemiseen ja 

vaihtoehtoisesti kokeeseen kertaamiseen. Maanantain kerho 

kokoontuu  Kissankulma-luokassa klo 13.15-14 ja se on 

tarkoitettu 1-3lk oppilaille. Keskiviikon kerho kokoontuu 

Pöllönkoti-luokassa klo 13.15-14 ja se on tarkoitettu 4-6lk 

oppilaille.  

Ilmoittautuminen Wilman kautta koulunkäyntiavustaja Miia 

Päiviselle.  

Kerhojen kokoontumisajat: 

Ma 1-3lk                 Ke 4-6lk 

4.11-9.12                4.9-11.12 

20.1-6.4                 22.1-8.4    

 

 

 



3.-6. -luokkalainen, Tervetuloa Kieli-Klubiin! 

Kerhossa saat apua ja harjoitusta suomen kielessä, englannissa, ranskassa ja ruotsissa. Kerhossa voit tehdä eri 
kielten läksyjä, harjoitella kokeeseen tai keskittyä vain vahvistamaan kielen osaamistasi. Kieli-Klubiin 
ilmoittaudutaan koulunkäyntiohjaaja Maija Kokkomäelle wilman kautta. 

Klubiin voi tulla opettajan suosituksesta, vanhempiesi toiveesta ja tietenkin sinun omasta halustasi johtuen! 

Tervetuloa!   Welcome!    Bienvenu!   Välkommen! 

toivottaa    Maija-avustaja   (Maija Kokkomäki) 

Kerho kokoontuu tiistaisin kello 13.30-14.30 Ovi Hiljaisuudessa 

3.-luokkalaiset 4.-6.-luokkalaiset 
5.11. 26.11. 

12.11. 3.12. 
19.11. 10.12. 

4.2. 14.1. 
11.2. 21.1. 
3.3. 28.1. 

10.3. 21.4. 
17.3. 28.4. 
24.3. 5.5. 
31.3. 12.5. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kevään puolella on tulossa mahdollisesti seuraavat kerhot: 

1. 

Selviydy metsässä! Tule oppimaan retkeilytaitoja retkeilykerhoon. Kerho aloittaa toimintansa keväällä. 

Harjoittelemme erilaisien laavujen tekoa, opimme turvallisia tapoja tehdä retkiruokaa, tulenkäsittelyä, 

retkeilyvälineistöä, ensiaputaitoja, luonnon tutkimista ja muuta mukavaa. Kerho kokoontuu noin 7- 8 kertaa, 

yhteensä 15 tuntia.  Tervetuloa! T. Taina 🌸 

2. 

Bändikerho 

3.  

Draamakerho 

  

T. Marika Ketomäki 

Kerhovastaava 


