
 

 

Harrastamisen Ylöjärven malli kevät 2021 (päivitetty 27.1.2021) 

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

Karhen koulu   Kuvataide (1.-3lk) klo 13.00 - 
14.15 
 
KODARIT (4.-6.lk) klo 16.00 - 
17.00 Etänä 

  

Kauraslammen 

koulu (Asuntilan 

toimipiste) 

WAU-liikuntakerho (1.-
2.lk) klo 13.00 - 14.00 
 
Kässää-työpaja (1.-2.lk) klo 
13.00 - 15.00 

Sirkus (1.-2.lk) klo 13.00 - 
14.00 

Parkour (1.-2.lk) klo 15.30 - 
16.30 

Teatteri (1.-2.lk) klo 13.00 
- 14.00 

 

Kauraslammen 

koulu 

(Kuusistontie) 

Animaatiota käsityön 
keinoin -työpaja (7.-9.lk) 
klo 15.30 - 17.30 

Valokuvapaja (5.-9.lk) klo 
15.00 - 16.30 

Parkour (5.-6.lk) klo 14.15 - 
15.15 
 
Street food workshop (7.-
9.lk) klo 15.00 - 18.00 

Luistelu jäähallilla (5.-9.lk) 
klo 14.30 - 15.30 

 

Kauraslammen 

koulu 

(Veittijärven 

toimipiste) 

 Valokuvapaja (1.-4.lk) klo 
13.00 - 14.30 
 
WAU-liikuntakerho (1.-2.lk) 
klo 13.00 - 14.00 

Parkour (1.-4.lk) klo 13.00 - 
14.00 

WAU-liikuntakerho (3.-
4.lk) klo 14.00 - 15.00 

Sirkus (1.-4.lk) klo 14.00 
- 15.00 

Koulutuskeskus 

Valo 

Lisäopetuksen 
monilajikerho (koris, 
sulkapallo, tennis) 

    

Kurun 

Yhtenäiskoulu 

KODARIT (4.-6.lk) klo 
15.00 - 16.00 Etänä 

 Salibandykerhot (1.-3.lk) klo 
14.15 - 15.15, (4.-6.lk) klo 
15.15 - 16.15, (7lk. -->) klo 
16.15 - 17.15 

Valokuvapaja (3.-6.lk) klo 
13.30 - 15.00 

 



 

 

Metsäkylän 

Yhtenäiskoulu 

Tanssi (6.-9.lk) klo 15.00 - 
16.00 

WAU-liikuntakerho (2.-3.lk) 
klo 14.45 - 15.45 

KODARIT (3lk.) klo 15.00 - 
16.00 Etänä 

 Luistelu jäähallilla (5.-9.lk) 
klo 14.30 - 15.30 
 

Parkour (1.-3.lk) klo 
13.30 - 14.30 

Mutalan koulu Valokuvapaja (4.-6.lk) klo 
14.30 - 16.00 

Kässää-työpaja (1.-3.lk) klo 
13.00 - 15.00 

Heppakerho (3.-6.lk) klo 
14.00 - 16.00 

  

Siivikkalan koulu Parkour (1.-3.lk) klo 13.15 
- 14.15 

 Kiipeily (4.-6.lk) klo 14.00 - 
15.00 

Animaatiota käsityön 
keinoin -työpaja (1.-3.lk) 
klo 13.00 - 15.00 

 

Takamaan koulu Kuvataide (1.-3.lk) klo 
15.00 - 16.15 

 KODARIT (4.-6.lk) klo 16.15 - 
17.15 Etänä 

Sirkus (1.-3.lk) klo 14.15 - 
15.15 

 

 

Vahannan koulu Kuvataide (4.-6.lk) klo 
14.15 - 15.45 

 Sirkus (1.-2.lk) klo 14.15 - 
15.15 

Valokuvapaja (3.-6.lk) klo 
14.30 - 16.00 

WAU-liikuntakerho (1.-
4.lk) klo 13.15 - 14.15 

 

Viljakkalan 

Yhtenäiskoulu 

Street food workshop (7.-
9.lk) klo 15.00 - 18.00 

 Kuvataide (1.-3.lk) klo 15.00 - 
16.15 

KODARIT (4.-6.lk) klo 16.15 
- 17.15 Etänä 

 

Vuorentaustan 

koulu 

WAU-liikuntakerho (2.-
4.lk) klo 15.00 - 16.00 

Kuvataide (1.-3.lk) klo 
13.15 - 14.45 

Parkour (1.-3.lk) klo 14.00 - 
15.00 

Kuvataide (1.-3.lk) klo 
14.45 - 16.15 

Animaatiota käsityön keinoin 
-työpaja (3.-6.lk) klo 13.00 - 
15.00 

Animaatiota käsityön 
keinoin-työpaja (7.-9.lk) klo 
16.00 - 18.00 

  



 

 

 

 
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kalenteriin on koottu koulukohtaisesti eri harrastusryhmät. Toimintojen tarkemmat sisällöt ja 
tuntikuvaukset löytyvät alta: 
 

Street food workshop 

Oppilaille tarjotaan opastusta trendikkäiden Street food -annosten valmistuksessa. Tason kehittyessä tutustutaan myös A’la carte -maailman 

herkkuihin. Tarkoituksena on, että oppilaat valmistavat kaiken alusta loppuun itse, lopuksi syödään ja sometetaan porukalla. Ohjauksesta vastaa 

Iron Pig Food Companü Oy:n Edi ja Heidi. Heillä on kokemusta niin kotimaan, kuin Euroopan huippuravintoloista. Yhteystiedot: Heidi & Edi, puh. 

050 3226119. 

KODARIT 
Kodareiden kursseilla koodataan sekä opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua. Perusajatus on, että koodaus kuuluu kaikille. 
Aloittelijoiden kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä. Harrastuksen 
järjestää Kodarit Oy. Yhteystiedot: Eeva Kivilä, puh. 050 547 7678, sähköposti eeva.kivila@kodarit.fi ; Tiina Virtanen, puh. 050 341 2596, 
sähköposti virtanentiinapm@gmail.com ; Aleksandr Kähar, puh. 041 800 4057, sähköposti aleksandr.kahar@gmail.com. 

 

 

Parkour (7.-9.lk) klo 15.30 - 
16.30 

Tanssi (7.-9.lk) klo 15.00 - 
16.00 

Ylöjärven 

yhtenäiskoulu 

Parkour (1.-3.lk) klo 13.00 
- 14.00  

Keilaus (1.-6.lk) klo 14.30 - 
15.30  

KODARIT (3.lk) klo 16.00 - 
17.00 Etänä 

 Kuvataide (4.-6lk) klo 15.00 - 
16.30 

WAU-liikuntakerho (erityisen 
tuen lapset) klo 15.00 - 15.45 

Luistelu jäähallilla (5.-9.lk) 
klo 14.30 - 15.30 
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WAU!-liikuntakerho 
Liikuntakerhoon on matala kynnys tulla kokeilemaan ja innostua monenlaisesta liikkumisesta. Kaikki osallistujat pääsevät vaikuttamaan 

toiminnan sisällön suunnitteluun. Tärkeimpinä teemoina ovat ilo, hauskuus, kannustus, turvallisuus, onnistumiset, yhdessä tekeminen ja uuden 

oppiminen. Ohjauksesta vastaa Tappara Ry:n Juho Tukia, puh. 045 6006026 ja sähköposti juho.tukia@tappara.fi. 

Keilaus 

Tunnilla opetetaan oppilaille keilauksen perusteita. Halukkaita voidaan taitotason mukaan opastaa pidemmällekin. Ohjaajina toimivat: 

Ohjaajakurssin käynyt Anu Keskimäki, perusvalmentajakurssin käynyt Seija Ranttila sekä kilpavalmentajakurssin käynyt Kyösti Tahvanainen. Puh. 

010 4227650. 

Sirkus 

Sirkuskerhossa tutustutaan monipuoliseen sirkuksen maailmaan helppojen harjoitusten ja temppujen kautta. Tunneilla harjoitellaan 

jonglöörausta eri välineillä, tasapainoilua, klovneriaa sekä akrobatiaa. Monipuolisesta sirkusharjoittelusta voi jokainen löytää jotain kiinnostavaa 

ja kehittää omia vahvuuksiaan. Ohjauksesta vastaa SirkusRakkausPumPum. Puh. 040 6537363. 

Pyöräily 

Ohjauksissa pyöräillään maastossa ja nautitaan maastopyöräilyn elämyksellisyydestä sellaisenaan. Lisäksi mukaan voidaan ottaa pyöräilyn 

teknisyyttä esim. erilaisten ratojen ja teknisten esteiden avulla sekä pyörän tekniikan ja pyörähuollon perusteisiin tutustuen. Ohjauksiin voi 

osallistua omalla läski-/maastopyörällä tai ohjaajan lainaamalla pyörällä. Ohjauksesta vastaa Hiking Travelin ammattitaitoiset ohjaajat. 

Parkour 
Parkour on toiminnallista ja hauskaa treeniä kaikille - ikään tai kuntoon katsomatta. Siinä pyritään hyödyntämään kaikkia ympäristön esineitä ja 

rakenteita mahdollisimman nopeaan ja katkeamattoman sulavaan liikkeeseen. Parkouria voi harrastaa helposti omassa lähiympäristössä, mikä 

mahdollistaa lasten ja nuorten tukemisen ja innostamisen liikkumaan luovasti omassa lähiympäristössään. Ohjauksesta vastaa Parkour 

Akatemian ammattitaitoiset ohjaajat. Yhteystiedot: Roosa Laakkonen (roosa.laakkonen@gmail.com), Kaisla Nurmi (kaisla.nurmi@hotmail.com) 

ja Joonas Purastie (joonas.purastie@parkourakatemia.fi). 
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Teatteri 
Ryhmässä harjoitellaan teatteri-ilmaisun perusteita erilaisten pelien ja leikkien avulla. Näin vahvistamme oppilaiden vuorovaikutustaitoja, 

esiintymistaitoja, mielikuvitusta, heittäytymistä ja äänenkäyttöä. Musiikki ja liikeilmaisu ovat myös vahvasti mukana toiminnassa. Ryhmä saa itse 

vaikuttaa toiminnan sisältöön ja tavoitteena voisi olla myös pienimuotoisen produktion valmistaminen keväälle. Yhteystiedot: Mansikkamäen 

draamapaja / Jari Hiltunen, puh. 040 5236557 ja sähköposti jarihiltu@gmail.com. 

Valokuvapaja 

Opetellaan valokuvauksen perusteita ja sukelletaan yhdessä valokuvan maailmaan, jossa vain mielikuvitus on rajana. Opitaan leikin kautta 

valokuvaamaan joko kännykän kameralla tai omalla digikameralla sekä käsittelemään omia kuvia ilmaisella selainpohjaisella 

kuvankäsittelyohjelmalla tai sovelluksella. Kokeillaan ryhmissä villejä valomaalausharjoituksia taskulamppujen ja järjestelmäkameran avulla. 

Työpajoissa opetellaan myös medialukutaitoa, miettien kuvan merkitystä ja käyttöä. Opettajana toimii Mirja Paljakka, joka on valmistunut 

graafiseksi suunnittelijaksi sekä erikoistunut valokuvaukseen TAMKin 2 vuoden erikoistumisopinnoissa. Paljakka on pitänyt 

mediakasvatusjärjestö Videooteissa valokuvapajoja lapsille ja nuorille. Yhteystiedot: Mirja Paljakka, puh. 044 3452025 ja sähköposti 

paljakka.mirja@gmail.com. 

Kässää-työpaja 

Kässää-työpaja tutustuttaa oppilaat käsityöharrastukseen. Työpajaryhmissä toiminta rakentuu lasten kiinnostuksen, ikäryhmän, 

paikalliskulttuurin, vuoden kierron ja käsityön ajankohtaisten ilmiöiden mukaan. Työpajassa voidaan valmistaa käsitöitä esim. vuodenaikojen ja 

pelien mukaisesti tai vaatteiden ja elinympäristön materiaalien avulla. Ohjauksesta vastaa Taito Pirkanmaa. 

Animaatiota käsityön keinoin -työpaja 

Työpajassa luodaan ikioma animaatio hyödyntäen monipuolisesti erilaisia käsityötekniikoita. Katsotaan ja analysoidaan animaatioita, 

rakennetaan oma tarina ja käsikirjoitus, tarvittavat roolihahmot, tarpeisto ja kulissit. Käsikirjoitus huipentuu oman animaation kuvaukseen. 

Ohjauksesta vastaa Taito Pirkanmaa. 

Musiikkiteatterikerho (erityisen tuen lapset) 

Monitaiteinen harrastuskerho mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastuksen. Kerhon aikana tutustutaan teatteriin sekä 

musiikkiin ja niiden ilmiöihin aktiivisesti kokeilemalla. Tavoitteena on soittaa erilaisia soittimia rummuista puhaltimiin sekä laulaa, liikkua ja 
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tutustua erilaisiin rytmeihin. Lisäksi harjoitellaan esiintymistä ja rakennetaan yhdessä improvisoiden ryhmälle yhteinen tarina, jonka 

valmistamme näyttämölle. Ohjauksesta vastaa kulttuurikeskus PiiPoon ohjaajat. 

Heppakerho 
Kerho pitää sisällään sekä teoriaa, että käytäntöä hevosista, poneista ja niiden hoidosta. Teoriatunneilla käsitellään mm. hevosen hoitoa ja 

käsittelyä, tallirutiineja ja ruokintaa sekä hevosen terveyttä. Ratsastustunnilla edetään jokaisen lähtötason mukaisesti ja yksilöllisesti edeten. 

Kerho toteutuu, mikäli mukaan saadaan kaksi vanhempaa kuljetuksia ja valvontaa varten. Ohjauksesta vastaa Ponimäentilan työntekijät. Ohjaaja 

Kirsi puh. 040 5633919. 

Kuvataide (Ylöjärven yhtenäiskoulu) 

Kuvataidekerhossa pääsee harrastamaan turvallisessa ympäristössä ja kivojen aiheiden parissa. Käytössä on tavallisimmat välineet kynistä 

siveltimiin, näiden lisäksi voidaan käyttää savea ja kipsiä. Kokeillaan myös digitaalista piirtämistä ja valokuvaamista. Kevään mittaan jokainen saa 

maalata kerhossa oman taulun valmispohjalle. Valmiista maalauksista voidaan koostaa taidenäyttely keväällä. Kerhossa saa lisää tietoa taiteen 

tekemisestä, kuten jonkun aiheen piirtämisestä tai tekniikoista. Kerhossa voi myös keskittyä siihen, mistä erityisesti kuvataiteessa pitää. Jokainen 

kerholainen saa käyttöönsä oman luonnosvihkon koko kevään ajaksi. Tarvittaessa kerholaiset saavat varata eväät mukaan, ja niiden syömiseen 

on varattu hetki ennen taidekerhoa. Kerhoa pitää kokenut kuvataidekasvattaja Elina Lind (kuvataiteilija Amk, taiteen ammatillinen opettaja Amk). 

Yhteystiedot Elina Lind (elina.lind@ylojarvi.fi)  

Kuvataide (Karhe, Viljakkala, Vuorentausta, Vahanta ja Takamaa) 

Tutustutaan taiteen eri osa-alueisiin, erilaisiin tekniikkoihin ja taiteen historiaan. Pohditaan taiteen tehtäviä ja ilmenemismuotoja osana 

kulttuuria. Sovelletaan opittuja asioita ja pyritään syventämään oppilaan omaa visuaalista ilmaisua yksin ja ryhmässä. Oppilas voi taiteen keinoin 

toteuttaa luovuutta, ilmaista omia tunteita, harjoitella havainnointia ja kehittää ongelmanratkaisukykyä sekä mielikuvitusta. Opetus on 

rohkaisevaa, kannustavaa ja rentoa. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Taiteen eri osa-

alueiden sekä erilaisten tekniikoiden tuntemus kehittää kykyä ymmärtää ja hyväksyä ympäristöä ja kulttuurin ilmiöitä. Opetus tukee oppilaiden 

kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Opetuksesta vastaa kuvataiteilija 

Kukka Rantanen, puh. 050 5283269. 
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Salibandykerho 
Kerhoihin voit tulla mukaan kesken kauden. Mukaan liikuntavaatteet, sisäpelikengät, maila, suojalasit ja juomapullo. Kerhoissa on lainattavissa 

mailoja ja suojalaseja. Sählykerhojen ohjaamisesta vastaa Tappara Ry:n Juho Tukia, puh. 045 6006026 ja sähköposti juho.tukia@tappara.fi  

Kiipeily 

Ohjauksissa tutustutaan sisäkiipeilyyn ja käydään läpi seuraavia asioita: kiipeilyn termistö (kieli), perus kiipeilyvälineet, kiipeilyn harjoittelua 

tehdään mm. leikkien avulla, tekniikkaharjoittein, köysi kiipeillen, yläköysivarmistuksella, boulderoiden (ilman varmistusta, niin että 

kiipeilykorkeus on noin max. 5 m ja alla patja) sekä köysiin, että patjalle ”oikein” tippuen, kiipeilyyn liittyvä venyttely ja oheisharjoittelu. Kerhoon 

osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta kiipeilyssä. Ohjauksesta vastaa Hiking Travelin ammattitaitoiset ohjaajat Tapio Tyllilä 

(puh. 040 7457803 ja sähköposti tapio.tyllila@hikingtravelhit.fi) ja kiipeilykerhon vastuuvetäjä Tuire Tyllillä (puh. 040 7739685 ja sähköposti 

tuire.t@gmail.com). 

Luistelu 

Vapaata luistelua ja pelailua Ylöjärven jäähallilla, jossa Uplakersin ohjaaja paikalla. Kypärän käyttöä suositellaan. Yhteystiedot 

toimisto@uplakers.fi. 

Tanssi 
Tykkäätkö musiikista? Kaipaatko liikuntaa heti koulun jälkeen? Nyt on mahdollista kevään aikana tulla tanssimaan omalle koululle. 

Kevään aikana tutustumme oppilaiden toiveiden mukaan eri tanssilajeihin ja tanssitekniikoihin. SHOWTANSSI, HIP HOP, LATINOSHOW. 

Tanssitunti koostuu lämmittelystä, tanssitekniikasta & tanssisarjoista. Harjoittelemme myös tanssi-ilmaisua ja improa. Tunneilla opit uutta, 

tutustut eri tanssilajeihin ja rytmeihin sekä koet onnistumisen iloa! Tervetuloa tanssimaan! Harrastuksen järjestää Dance Action. Mira Aho, puh. 

040 5151124 ja sähköposti mira.aho@danceactions.fi. 

Monilajikerho (Lisäopetus) 

Kerhossa pelataan eri pallopelejä ja niiden variaatioita. Ohjaajana toimii Ylöjärven Ilveksen liikunnanohjaaja. 
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