
 

 

Harrastamisen Ylöjärven malli syksy 2021 (päivitetty 24.8.2021) 

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

Karhen koulu Hevostaitokerho 5.-6.lk 
14.20-15.20 

 Sirkus 1.-4.lk 13.00-14.00 
 
Parkour 1.-6.lk 9.30-11.00 
 

 Kiekkokoulu talvella 1.-6.lk 

Kauraslammen 

koulu (Asuntilan 

toimipiste) 

Kuvataide 1.-2.lk 13.00- 
14.30 
 
WAU! sportti 1.-2.lk 13.05-
14.00 

    

Kauraslammen 

koulu 

(Kuusistontie) 

Kodarit 5.-6.lk 15.00-16.00     

Kauraslammen 

koulu 

(Veittijärven 

toimipiste) 

Kuvataide 1.-2.lk 14.45-
16.15 
 
WAU! sportti 1.-2.lk 12.00-
13.00 

Valokuvauspaja 3.-4.lk 
14.00-15.30 

 Kodarit 3.-4.lk 14.00-15.00 
 
WAU! sportti 3.-4.lk 14.00-
15.00 
 

 

Koulutuskeskus 

Valo 

     

Kurun 

Yhtenäiskoulu 

Parkour 3.lk ja 6.lk 12.15 - 
13.15 

Parkour 1.-3.lk 13.15-14.15 

 Salibandy 1.-3.lk 14.15-15.15 

Salibandy 4.-6.lk 15.15-16.15 

Salibandy 7.-9.lk 16.15-17.15 

Pyöräily 4.-6.lk 14.15-15.45 
alkusyksy ja loppukevät 

 



 

 

Street food workshop 7.-9.lk 
14.15 - 16.45 

 

Eräpolulla 8.-9.lk 14.30-16.30  

Syyslukukaudella: 15.9., 29.9., 
13.10., 27.10. 10.11. ja 24.11. 

Kevätlukukaudella: 16.3., 
30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja 
mahdollisesti 25.5. 

Metsäkylän 

Yhtenäiskoulu 

 Parkour 1.-2.lk 14.00-
15.00 

Parkour 3.-4.lk 15.00-
16.00 

Kuvataide 3.-4.lk 15.15-16.45 Valokuvauspaja 5.-6.lk 
15.00-16.30 

 

Mutalan koulu   WAU! sportti 1.-6.lk 11.45 -
12.15 Välkkä 

Parkour 1.-2.lk 9.00-10.00 

 

 

Siivikkalan koulu   Kuvataide 1.-2.lk 13.30- 15.00 Kiipeily 3.-4.lk 13.30 - 
15.00 

Parkour 5.-6.lk 13.20-
14.20 

Takamaan koulu Parkour 1.-2.lk 13.15- 14.15 

Kädentaidot 3.-4.lk 13.15 - 
14.45 

    

Topin tupa   WAU! Sportti 1.-2.lk 
13.00-14.00 

Kuvataide 1.-2.lk 13.00-
14.00 

   



 

 

 
Painonnosto: Kerhossa lähdetään liikkeelle kehonpainoliikkeistä, jotta jokainen oppii hahmottamaan kehoaan ja tekemistään eri liikkeissä ja tilanteissa. Tällä tavalla vältytään 
loukkaantumisilta ja nuoret saavat paremman kuvan omasta vartalosta ja lihaksistostaan. Viikoittain tehdään vaihtuvilla teemoilla harjoitteita (käsipainot, kahvakuulat, 
tangot). Jokaiselle tunnilla keskitytään turvalliseen ja oikeaan suoritustekniikkaan. Alkuun otetaan myös yhdessä lasten kanssa sovituilla liikkeillä kuntotestit, joita tehdään aina 

Vahannan koulu Parkour 1.-3.lk 14.30- 15.30 

Parkour 4.-6.lk 15.30- 16.30 

  Kädentaidot 3.-4.lk 13.00-
14.30 

 

Viljakkalan 

Yhtenäiskoulu 

 Musiikkipaja 3.-4.lk 13.15-
14.15 

 Parkour 1.-4.lk 13.15-14.15  

Parkour 5.-6.lk 14.45-15.45 

Kuvataide 4.-6.lk  15.15 - 
16.45 

Kiekkokoulu talvella 7.-9.lk 
15.00-16.30 

Vuorentaustan 

koulu 

 WAU! sportti 2.-4.lk 
14.15-15.15 

Sarjakuvakerho 3.-4.lk 14.30-
15.30 

Sirkus 1.-2.lk 13.30-14.30  

Ylöjärven 

yhtenäiskoulu 

 Animaatiota käsityön 
keinoin 1.-2.lk 13.15-
14.45 

 

Street food workshop 5.-
6.lk 15.15-17.45 

 Teatteri 3.-4.lk 14.15-15.15  

Avoimet ryhmät Ravikoulu 3.-4.lk 14.30-
15.30 

Keilailu 1.-4.lk 14.30-15.25 

Keilailu 5.-9.lk 15.30-16.25 

Tanssi 5.-9.lk 15.30-16.30 

Suuret seikkailut 
Minecraftissa 3.-4.lk 
14.30-15.15 

Mopo- ja moottoripaja 7.-
9.lk 16.30-18.30 

Kamppailu 4.-6.lk 15.30-16.30 

Mekatroniikka ja dronet 7.-
9.lk 15.00-16.00 

Ravikoulu 5.-6.lk 14.30-15.30 

Helmenkalastajat 3.-4.lk 
14.15-15.15 

Kamppailu 7.-9.lk 15.30-
16.30  

Painonosto 7.-9.lk 15.30-
16.30 

E-sports 7.-9.lk 15.30-
16.15 

 

 



 

 

muutaman kuukauden välein ja katsotaan, onko kehitystä tullut. Harjoittelu on siis monipuolista kuntosaliharjoittelua sisältäen myös liikkuvuus- ja koordinaatioharjoitteita. 
Opettajana toimii Personal Trainer / painonnostovalmentaja Jutta Selin, joka itse kilpailee painonnostossa kansainvälisellä tasolla. 
  
Ravikoulu: Kerho sisältää monipuolista toimintaa ravikoulun kilttien ponien ja hevosten kanssa. Aiempi hevoskokemus ei ole vä lttämätön. Ravikoulu toimii ratsastuskoulun 

tapaan, mutta ratsastuksen sijaan poneilla ja hevosilla ajetaan kärryillä. Vaatetus sään mukaan. Tukevat kengät. Kypärän saa lainaksi ravikoululta. 

 

Kamppailu: Kerhon ohjelmassa on kuntoa ja liikkuvuutta parantavaa tekemistä kamppailulajia hyödyntäen. Oikeat suoritustekniikat potkuissa ja lyönneissä opitaan mm. 

potkusäkkejä ja muita maaleja hyödyntäen. Myös murskausta on mahdollisuus kokeilla sitten, kun tekniikka on hallussa. Opetellaan myös itsepuolustustekniikoita ja toimintaa 

uhkaavissa tilanteissa. Ohjauksesta vastaa Taekwondo-Center. 

 

Helmenkalastajat: Ryhmässä opitaan turvallisessa ympäristössä vapaasukelluksen ja hengenpelastuksen perusteita sekä nautitaan vesiliikunnasta pelien, leikkien ja 

harjoitteiden myötä. Et tarvitse aiempaa kokemusta vapaasukelluksesta tai hengenpelastusharjoitteista. Uimataitovaatimuksina vähintään 50 m uintia yhtäjaksoisesti sekä 

sukelluskyky minimissään yksi metri. Ohjauksesta vastaa SUH:n uimaopettaja, uinninvalvojan sekä KV-tason hengenpelastajakurssit suorittanut liikunta-alan yrittäjä Pekka 

Sutinen.  

 

Tanssi: Tykkäätkö musiikista? Kaipaatko liikuntaa heti koulun jälkeen? Nyt on mahdollista kevään aikana tulla tanssimaan isoon peilisaliin! Syksyn aikana tutustumme 

oppilaiden toiveiden mukaan eri tanssitekniikoihin ja tanssilajeihin, kuten SHOWTANSSI, HIP HOP ja LATINOSHOW. Tanssitunti koostuu lämmittelystä, tanssitekniikasta & 

tanssisarjoista. Harjoittelemme myös tanssi-ilmaisua ja improa. Tunneilla opit uutta, tutustut eri tanssilajeihin ja rytmeihin sekä koet onnistumisen iloa! 

 

Mekatroniikka ja Dronet: Oletko koskaan miettinyt, että olisi kiva rakentaa Drone, robottikäsi ja muita elektronisia laitteita? Jos olet, niin tule mukaan jännittävään maailmaan! 

Mekatroniikka, Dronet ja IoT ovat tulevaisuuden tärkeät A ja O teknologiat, joiden päälle ihmiskunnan tulevaisuus rakentuu vahvasti. Mekatroniikka ja Dronet -kerhossa 

tutustutaan, suunnitellaan ja rakennetaan erinäköisiä laitteita kukkapurkin kosteustutkasta aina itsestään liikkuviin laitteisiin ja kaikkea siltä väliltä. Tutustumme 3D-

Tulostukseen, LASER leikkaukseen, CNC-laitteisiin, elektroniikkaan, sensoritekniikkaan, valmistus-/asennus prosesseihin unohtamatta mitenkään tärkeitä IoT ja 

mikrokontrollereiden ohjelmointi harjoittelua, jossa laitteet todella heräävät henkiin. Ohjelma antaa hyvät lähtökohdat tulevaistuuteen, harrasteen jatkaminen on mahdollista 

syventävillä kursseilla. Soveltuu niin tytöille kuin pojillekin aina 7. luokasta ylöspäin. Ohjelmasta vastaa jDronicsin Jani Hirvinen, joka on kansainvälisesti tunnettu 

miehittämättömien laitteiden pioneeri.  

 

Mopo- ja moottoripaja: Kiinnostaako tulevaisuudessa auton/moottoripyörän huoltaminen? Tredun auto- ja moottoripajalla pääset tutustumaan autoalan ihmeisiin. Pajassa 

tutustutaan koulutusympäristöön ja päästään touhuamaan autojen sekä mopojen kanssa. Opetellaan muun muassa renkaiden vaihtoa vanteille, niiden tasapainotusta ja kiinni 

laittamista. Jos omistat oman kulkuneuvon, myös sen korjaaminen ja huoltaminen on mahdollista. Tule siis käymään ja tutustumaan autoalaan! 

 

Keilailu 1.-4.lk: Opetellaan keilailun alkeita askeleista pallon saattamiseen. Pyrimme harjoittelemaan ilman laitoja. Iloitsemme onnistumisista. Mukaan voi ottaa vesipullon, 

välineet löytyvät keilahallilta. Saavuthan paikalle n. 5-10min ennen tunnin alkua. 

 



 

 

Keilailu 5.-9.lk: Opettelemme keilailun askeleita, ajoitusta ja pallon saattamista radalle. Mahdollisesti myös heittolinjan ja paikkopelin opettelua. Mukaan voi ottaa vesipullon, 

välineet keilailuun löytyy hallilta. Saavuthan paikalle n. 5-10min ennen tunnin alkua. 

 

Suuret seikkailut Minecraftissa: Kerhossa lähdetään yhdessä tutkimusmatkalle ja opitaan pelaamisen kautta lisää koulustakin tutuista aiheista, kuten kemiasta, biologiasta ja 

koodaamisesta. Kerhossa saa perehtyä lisää itseä kiinnostaviin aiheisiin erilaisten projektien muodossa. 

 

E-Sports: Kerhossa tutustutaan e-urheilun maailmaan ja perehdytään siihen, mitä tavoitteellinen ja kilpailullinen e-urheiluharrastus vaatii. Kerholainen oppii löytämään 

tasapainon monipuolisen harrastaminen, sosiaalisten suhteiden, koulunkäynnin ja riittävän levon ja ravinnon välillä. 
  

WAU! sportti: Hauska liikunnallinen harrastus koulupäivän yhteydessä, jossa pääset pitämään hauskaa yhdessä kavereiden kanssa! Kaikki osallistujat pääsevät myös 

vaikuttamaan toiminnan sisällön suunnitteluun. Monipuolinen ohjelma rakennetaan osallistujien toivomista suosikkileikeistä, -peleistä ja sisällöistä yhdessä ammattiohjaajien 

kanssa! Mukaan saa tulla kokeilemaan milloin vain myös ilman ilmoittautumista. Ohjaajina Tappara ry / Tamspirit liikunnanohjaajat. Tervetuloa mukaan! Yhteyshenkilö: Juho 

Tukia juho.tukia@tamspirit.fi juho.tukia@tappara.fi p.0456006026 
  

Kuvataide: Kurssilla tutustutaan monipuolisesti kuvallisen ilmaisun eri osa-alueisiin sekä materiaalien ja tekniikoiden erilaisiin ilmaisullisiin tapoihin. Innostetaan lapsia 

kuvataiteen ja muotoilun keinoin luovuuteen ja oppimisen tekemällä sekä tutustumalla materiaaleihin, välineisiin ja erilaisiin työskentelymenetelmiin. Lapset toteuttavat ja 

tuottavat kuvataidetta ja muuta visuaalista materiaalia sekä tuotoksia useista materiaaleista erilaisin menetelmin. Kuvallisen ilmaisun avulla opitaan erilaisia esittämisen ja 

toiminnan tapoja sekä työmenetelmiä omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Monipuoliset työskentelytavat ja materiaalit sekä menetelmät vaihtuvat kurssin aikana. 

Toteutamme mm. skräppäystä, akryylimaalausta, elävän mallin piirtämistä, perspektiivioppia, esitystekniikoita, tussipiirroksia, hiilitöiden toteuttamista, ihmisen 

mittasuhteiden oppimista piirtäen, pastelliliitutekniikkaa, sekatekniikkaa, vesiväritöitä, raapetekniikkaa ja muovailutöitä sekä paljon muuta. Tekemisessä huomioidaan 

kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita mm. käyttämällä uusiokäytettyjä materiaaleja töiden toteutuksessa. Omia kyniä, liituja, tusseja, siveltimiä, maaleja, värejä, 

saksia, viivoittimia ja papereita tai vihkoja saa ottaa mukaan, jos niitä haluaa käyttää. Ne eivät ole välttämättömiä, kurssi lla käytettävät materiaalit ja välineet löytyvät kaikille 

osallistujille. 

 

Kodarit: 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. Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoom-

ympäristössä. Osallistujat osallistuvat opetukseen kotoa käsin. Opetukseen osallistumiseen riittää ihan perus tietokone sekä normaali Internet-yhteys. 

 

Valokuvauspaja: Opetellaan valokuvauksen perusteita ja sukelletaan yhdessä valokuvan maailmaan, jossa vain mielikuvitus on rajana. Opitaan le ikin 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 medianlukutaitoa, 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. 
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Salibandy: Hauska salibandy harrastus heti koulupäivän yhteydessä, jossa pääset pelaamaan ja pitämään hauskaa yhdessä kavereiden kanssa! Sopii kaikille salibandysta ja 

pelaamisesta kiinnostuneille. Toiminnassa opitaan salibandytaitoja ja pelataan paljon! Varustuksena sisäpelikengät ja juomapullo sekä halutessasi oma maila ja suojalasit. 

Paikanpäältä saa tarvittaessa mailoja, suojalaseja sekä maalivahdin varusteita lainaan. Ohjaajina koulutetut ammattiohjaajat.  Voi tulla mukaan kokeilemaan milloin vain ilman 

ilmoittautumista. Tervetuloa mukaan! Yhteyshenkilö: Juho Tukia juho.tukia@tamspirit.fi juho.tukia@tappara.fi p.0456006026 

 

Parkour: Hauska liikunnallinen harrastus heti koulupäivän yhteydessä. Harrastuksessa harjoitellaan monipuolisia parkourille tyypillisiä tekniikoita ja temppuja erilaisten 

hauskojen ratojen ja pelien avulla. Mukaan saa tulla kokeilemaan milloin vain myös ilman ilmoittautumista. Ohjaajina koulutetut ammattiohjaajat. Tervetuloa mukaan! 

Yhteyshenkilö: Juho Tukia juho.tukia@tamspirit.fi juho.tukia@tappara.fi p.0456006026 

 

Street food workshop: Kurssilla tutustutaan eri maiden katuruokatarjontaan ja valmistamme trendikkäitä street food annoksia. Luvassa mm. burgereita, pitaleipiä, jälkiruokia, 

itse tehtyjä ranskalaisia, dippejä, pikkeleitä, majoneeseja, salsoja, jne. Tunnin päätyttyä saat mukaasi reseptiikan, jonka avulla voit valmistaa herkkuja myös kotiväelle. 

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. 

 

Pyöräily: Ohjaukset perustuvat maastopyöräilyn elämyksellisyyteen sellaisenaan. Ohjauksissa liikutaan Pirkan Taival reitin pohjia pitkin. Tämän lisäksi lajin teknisyyttä voidaan 

kuitenkin ottaa mukaan: - erilaisin valmiiksi suunnitelluin radoin ja - tietynlaisten teknisten ”esteiden” ylittämisin. - Lisäksi voidaan perehtyä pyörien tekniikkaan ja 

pyöränhuollon perusteisiin. Ohjauksiin osallistutaan mielellään omalla läski-/ maastopyörällä, Läskipyöriä voimme tuoda mukanamme lainaksi n. 6–10 riippuen osallistujien 

koosta. Tämä sisältää myös kypärät. Lainapyörien koot ovat kuitenkin osittain hieman isoja ikäryhmään katsottuna. Pyöräilyn vetäjänä toimii Hiking Travelin pyöräilynohjaaja. 

Ohjaaja saattaa vaihtua kertojen välissä. 

 

Eräpolulla: Eräpolku on tarkoitettu 8-9-luokkalaisille ja tavoitteena on syventää kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan, hyödyntää ja kehittää koulussa opittuja taitoja ja 

tietoja, myös englannin kielessä, ammentaa hyvinvointia lähiluonnosta, opetella retkietiketti, tutustua metsiin luonnonvarana ja luonnonvara-alana, askarrella 

luonnonmateriaaleista, tutustua metsäalan työmahdollisuuksiin, myös kesätöinä sekä tutustua Tredun Metsätien toimipisteen toimintaan, mm. simulaattoreihin ja 

opintosuuntiin. Eräpolkulaisia ohjaavat myös toimipisteen opiskelijat. Eräpolulle lähdetään parittomien viikkojen keskiviikkoina syyslukukaudella syys-, loka- ja marraskuussa 

15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. ja 24.11.21. Ja kevätlukukaudella maalis-, huhti- ja toukokuussa 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja mahdollisesti vielä helatorstain aattona 

25.5.21 klo 14.30–16.30. Kerho alkaa kokoontumisella Kurun yhtenäiskoulun piha-alueella klo 14.30 ja päättyy Metsätien toimipisteellä klo 16.30 tai sopimuksen mukaan. 

Eräpolulle kannattaa varata säänmukainen vaatetus, sillä olemme paljon ulkona. Ensimmäisellä kerralla suunnittelemme kokoontumiskertojen ohjelmaa. 

 

Kiipeily: Ohjauksissa tutustutaan sisäkiipeilyyn ja käydään läpi seuraavia asioita: - kiipeilyn termistö (kieli) - perus kiipeilyvälineet - kiipeilyn harjoittelua: - leikkien avulla - 

tekniikkaharjoittein - köysikiipeillen, 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 sillä kaikki  pääsevät lajissa alkuun. 
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Kädentaidot: Kerhossa tehdään kivoja ja innostavia käsitöitä yhdessä kavereiden kanssa. Kerhotekeminen suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Se voi olla esimerkiksi 

huovutusta, korujen valmistusta tai vuodenaikaan sopivaa askartelua. Ammattilaisen ohjauksessa ideat kehittyvät valmiiksi töiksi. Kerhokertoihin sisältyy usein myös erilaisia 

pelejä ja leikkejä. 

 

Musiikkipaja: Pajassa tutustutaan soittamiseen ja soittimiin eri näkökulmista. Ryhmässä tutustutaan erilaisiin soittimiin (es im. ukulele, rummut, lyömäsoittimet, kitara, basso, 

kosketinsoittimet) tavoitteena innostaa lasta löytämään oma innostus soittamiseen. Pajassa aloittaminen on väylä soiton harrastamiseen. Pajasta löytyy kaikki tarvittavat 

soittimet, joten omia soittimia ei tarvita. Opetuksesta vastaa Mansikkamäen draamapaja/ Jari Hiltunen. 

 

Kiekkokoulu: Harjoitellaan jääkiekon perustaitoja. Tehdään erilaisia perusharjoituksia aina luistelutekniikasta mailankäsittelyyn, pelailua unohtamatta. Sopii kaiken tasoisille. 

HUOM! Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin, kun ajankohta tarkentuu. 

 

Hevostaitokerho: Opetellaan turvallista hevosen käsittelyä, hevostenhoitoa, ratsastusta ja muita hevosurheilun lajeja. Opetusmestareina Ihaamaassa toimivat rauhalliset ponit 

ja hevoset. 

 

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. 

 

Sarjakuvakerho: Kurssilla piirretään sarjakuvia. Samalla tutustutaan erilaisiin sarjakuviin ja sarjakuvantekemisen perusasioihin, kuten käsikirjoittamiseen, luonnosteluun ja 

puhtaaksi piirtämiseen. Työskentelemme yksinkertaisilla työvälineillä. Ota mukaan piirustuslehtiö tai paperia (A4 tai A3), lyijykynä, pyyhekumi, viivoitin ja ohut musta 

huopakynä. Opettajalla on myös mukana paperia ja kyniä, joten ei haittaa, vaikka itselläsi ei kaikkea olisikaan. Teemme pääasiassa mustavalkoisia töitä. Kokoamme lopuksi 

monistelehden kurssilla piirretyistä sarjakuvista. Opettajana toimii sarjakuvantekijä Timo Kokkila. 

 

Animaatiota käsityön keinoin: Kerhossa käsityö yhdistyy hauskalla tavalla tekniikkaan. Kerhossa suunnitellaan ja valmistetaan omia pieniä animaatioelokuvia. Pääosassa on 

kuitenkin käsillä tekeminen: elokuviin valmistetaan hahmoja, lavasteita, mietitään tarina ja lopulta kuvataan se valmiiksi tuotteeksi. Koska kerho on pitkäkestoinen, 

lukuvuoteen sisältyy myös hauskoja välitöitä, jotka toteutetaan käsityön erilaisilla tekniikoilla.  
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