
Kerhon nimi Kerhokuvaus, sisältö 
E-sportkerho 7-9 lk Erilaisiin e-sport peleihin ja genreihin tutustumista, ryhmän 

mielenkiinnot pyritään huomioimaan sisällössä. Osana peliryhmän 
toimintaa on unen, levon, koulun ja itsestään huolehtimisen merkitys ja 
esille nostaminen pelaajana kehittymisessä.  Kaikki pelattavat pelit ovat 
ikärajaltaan PEGI 12. 

Kepparikerho 4-6 lk käsityö Kepparikerhossa valmistetaan ikioma keppihevonen ja sille varusteita. 
Paikan päällä on tarvikkeita, joista saa suunnitella ja ommella oman 
tyylisen kepparin.  Kerhon ohjauksesta vastaa: Nurmijärven opisto  

Keramiikkakerho 3-6 lk Kerhossa kerrotaan tarinoita, rakennellaan, askarrellaan, maalataan ja 
tehdään savitöitä. 

Leivonta- ja välipalakerho 4-
6 lk 

Kerhossa opetellaan tekemään helppoja ja maistuvia leivonnaisia ja 
välipaloja. Kerhokerran päätteeksi maistellaan näitä itse tehtyjä 
herkkuja. Huomiothan ilmoittautuessa, että kerho ei ole tilan puitteissa 
täysin gluteeniton ja vakavampia ruoka-aineallergioita emme pysty 
turvallisesti huomioimaan toiminnassa.  

Kuntonyrkkeily 7-9 lk Nyrkkeilystä tuttuja tekniikoita, parin kanssa tehtynä, varusteisiin, ei 
kontaktia. Hyvää fiilistä ja hauskaa liikunnallisuutta. 
Sisäliikuntavaatteet ja kengät. 

Kuvataidekerho 3-6 lk Kuvataidekerhossa tutustutaan värien, paperien ja taiteen 
maailmaan. Kokeillaan erilaisia kuvataiteen toteuttamistapoja kuten 
piirtämistä, maalaamista, muovailua.  

Käsityökerho 3-6 lk Käsityökerho 3-6-luokkalaisille tytöille ja pojille. Askarrellaan, 
ommellaan, punotaan, muovaillaan monenlaisia kivoja juttuja. 
Kokeillaan erilaisia tapoja tehdä käsin pieniä tavaroita itselle tai 
lahjaksi. Tarvikkeina käytetään pääasiassa kierrätysmateriaaleja.  
Kerhon ohjauksesta vastaa: Nurmijärven opisto  

Liikuntakerho (1-2 lk) Kerhossa liikutaan monipuolisesti erilisten liikuntaleikkien, viitepelien 
ja lajien parissa ulkona ja sisällä.  

Liikuntakerho (3-6 lk) Kerhossa liikutaan monipuolisesti erilisten liikuntaleikkien, viitepelien 
ja lajien parissa ulkona ja sisällä.  

Manga piirtäjät 7-9 lk  Manga – kuvin kerrottuja maailmoja 
Mangan dramaattinen kuvakieli, tarinoiden moninaisuus ja kuvallisen 
kerronnan säännönmukaisuus tempaavat lukijansa helposti mukaansa 
tarinan visuaalisiin syvyyksiin 
Kurssilla luodaan omia mangahahmoja ja opitaan samalla piirtämään 
hahmojen mittasuhteita, asentoja ja tunteita, sekä sarjakuvien 
visuaalista tarinankerrontaa. Hahmosuunnittelussa pohditaan mikä 
tekee mangahahmosta juuri sen henkilön, joka hän on ja miten 
hahmon ulkoasulla, ilmeillä ja taustallakin kerrotaan juuri hänen 
tarinaansa. Mielikuvitus on luovuuden seikkailu ja rajaton maailma. 
Sopii niin vasta-alkajille kuin jo pidempää piirtäneille. 
Tavoitteet: 
Mangan kuvalliseen ilmaisuun tutustuminen. Sarjakuvien 
tarinankerronnan ja hahmosuunnittelun perusteiden oppiminen. Aikaa 
omalle luovuudelle ja mielikuvitukselle 

Musiikkiteatteri 3-6 lk 
(10krt) 

Tässä kerhossa yhdistyvät laulu, näytteleminen ja tanssi. Opettelemme 
kaikkia musiikkiteatterin osa-alueita matalalla kynnyksellä, kaikki 
taitotasot ovat tervetulleita. Ohjaajina Anna Kemppainen ja Neea 
Kuikka 



Ohjelmointi ja 
pelisuunnittelu Minecraft 
Educationin avulla 4-6 lk  
etäopetus ja oma kone 

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu -ryhmässä opitaan koodaamisen 
peruslogiikkaa visuaalisten koodiblokkien avulla Minecraftin 
pelimekaniikkoja hyödyntäen. Harrastuksessa koodataan myös omia 
minipelejä ja taitojen karttuessa hypätään pelinkehittäjan saappaisiin 
isomman peliprojektin pariin. https://youtu.be/_CWC5K8GOZI 

Outdoor lihaskuntotreenit 7-
9 lk 

Tule mukaan Krannilan urheilualueelle tutustumaan ja treenaamaan 
ulkokuntolaitteilla. Luvassa ulkokuntolaitteiden käytön opastusta, 
monipuolista lihaskunto- ja kiertoharjoittelua sekä ideoita omaan 
treenaamiseen. Ohjauksesta vastaa kunnan liikuntapalvelut. 

Parkour-kerhot Parkourkerhossa tutustutaan lajiin ja opetellaan yhdessä parkourin 
perusliikkeitä, liikkeiden turvallisuutta, tutkitaan lähiympäristön 
spotteja, suunnitellaan yhdessä ratoja, runeja sekä ennen kaikkea 
opitaan yhdessä tekemällä. 

Pienpelikerho Kla 1-2 lk Pien- ja viitepelien kautta oman tasoista harrastamista ja 
lajiharjoittelua Kivenpuiston koulun salissa. Haluamme, että lapset 
pääsevät pelaamaan erilaisia pelejä ja oppimaan jalkapalloa 
pelaamisen kautta. Pelipäivä on juhlapäivä, joten tule nauttimaan 
mukavasta pelaamisesta NJS:n futispelikerhoon! Varustus; 
sisäliikuntaan sopivat vaatteet ja kengät. Ohjauksesta vastaa: 
Nurmijärven jalkapalloseura  

Retkeilykerho 3-6 lk Retkeilykerhossa liikutaan joka kerta lähimaastoissa ja opetellaan 
luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn liittyviä taitoja. Luvassa on erilaisia 
retkeilyyn ja luontoon liittyviä tehtäviä ja askareita ja nuotion 
tekemistä. 

Salibandykerho + tyttösäbä SB-pro ry pitämä kerhon sisältö jakautuu pääsääntöisesti kolmeen 
osaan. 1) Alkulämmöt- tarkoittaen kehonhuoltoa ja lihasten 
lämmittelyä leikkien ja toiminnan kautta. 2) Lajiosuus- tarkoittaen 
pienpelejä salibandyharjoitteiden kautta. 3) Loppuverryttelyt ja 
loppuleikit, sekä pelit.  
Mukaan tarvitaan oma maila, sisäpelikengät ja jos on niin omat 
suojalasit. Seuralla on muutamia mailoja ja suojalaseja, mutta omat 
ovat aina omat. 

Sirkuskerho  Sirkustunneilla harjoitellaan perusakrobatiaa ja pyramideja sekä 
tutustutaan sirkusvälineharjoituksiin kuten erilaisiin jongleeraus ja 
tasapainovälineisiin. Mukaan liikkumiseen sopivat vaatteet ja 
juomapullo. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Tunnit ohjaa 
koulutettu sirkusohjaaja ja taikuri Taija Kummelus-Eskelinen.  Varustus: 
sisäliikuntaan soveltuva varustus   

Striimausta ja tubetusta 
mediakerho 7-9 lk, 
etäopetus + oma kone 

Mediaharrastuksessa otetaan haltuun eri mediatyökaluja, tutustutaan 
moniin julkaisualustoihin ja luodaan omaa sisältöä. Mediaryhmäläinen 
oppii toimimaan kameran edessä, takana ja leikkauspöydän ääressä. 
Omaksi mediaprojektiksi voi ottaa esimerkiksi striimin tai oman 
kanavan toteuttamisen. https://youtu.be/BBP_j54-MoI 

Taideaskartelu 1-2 lk Taideaskartelukerhossa katsotaan maailmaa värien ja 
kolmiulotteisuuden kautta. Tutustutaan materiaaleihin ja niiden 
käyttötapoihin. Katsellaan ympäristöä ja inspiroidutaan. Käytetään 
taiteilijavärejä, savea, puuta ja kierrätysmateriaaleja.  

Tanssikerho 1-3 lk Hauska tanssitunti, jossa pääset kokeilemaan eri tanssilajeja, välineitä 
ja joogaakin! Tanssipajassa opetellaan myös omien tanssien tekemistä 
ja muita kivoja tanssijuttuja. Tervetuloa tytöt ja pojat - aikaisempaa 
tanssikokemusta ei tarvita!  



Toiminnallinen harjoittelu,  

7-9 lk 

Toiminnallisen harjoittelun starttikurssi 7-9-luokkalaisille tytöille ja 
pojille, joilla ei ole omaa kuntosalikorttia/ jäsenyyttä. Starttikurssilla 
pääset tutustumaan toiminnallisen harjoittelun perusteisiin. Tunnit 
koostuvat liikesarjoista joissa, oma kehosi ja vapaat painot toimivat 
vastuksena. Opetamme sinulle tuntien aikana turvalliset tekniikat ja 
liikeradat. Mikäli sinua kiinnostaa kuntosalilla käynti, crosstraining, 
kehonpainoharjoittelu tai haluat muuten vain kasvattaa kuntoasi 
monipuolisesti, tämä on juuri oikea tunti sinulle. Tunti sopii kaiken 
tasoisille liikkujille, eikä aikaisempaa kokemusta tarvitse olla. 
 Varustus; sisäliikuntaan soveltuvat vaatteet ja jalkineet 

UintiMix 4-6 lk Uinti Mix on 4-6 luokkalaisten liikunnallinen kerho, jossa pääsee 
tutustumaan uimahallin ihmeelliseen maailmaan! Ohjaajina toimivat 
Uimahallin uimaopettajat. 
Ohjelmassa mm: Uimahyppyjä, sukelluksia, hengenpelastus taitoja, 
erilaisiin uintityyleihin tutustumista, pelastusliiveillä uimista ja 
hyppimistä, sekä leikkiä ja riemua altailla! 
 
Kurssille osallistujilta toivotaan 200m uimataitoa (tai vähintään 25m), 
koska ohjelmaa on myös syvissä altaissa 

Fillarin käsittely ja 
pumptrack ajo 3-6 lk 

Kevään lyhytkurssi (4 krt) fillarin käsittelytaitoihin ja pumptrack ajoon  

  

 


