
JALAVAPUISTON KOULUN KERHOT lv 2022-23 

 

KOULUN OMA KERHOTOIMINTA on oppilaille ilmaista. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus 
ilmoittautua koulun järjestämiin ikätason mukaisiin kerhoihin. Koulun tarjoamat ilmaiset kerhot, 
kokoontumisajat ja kerhoon ilmoittautumisohjeet on esitelty tässä tiedotteessa. 

Koululla järjestettävä ulkopuolisten tahojen järjestämä harrastustoiminta on maksullista. Koulu on 
välittänyt tietoa näistä Wilman kautta ja lisätietoa on saatavilla netin kautta. Amado tarjoaa 
mahdollisuuden musiikin ja Espoon Tanssiopisto liikunnan harrastamiseen. Koululla kokoontuu myös 
Shakkikerho.  

 

LÄKSYKERHOT  

oppimisen tukemiseksi maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13.15-14.15 sekä perjantaisin 
klo 12.30-13.15. Ohjaajina kerhossa ovat Tuija Jokela (ma, ke ja to) ja Mirkka Jäntti (pe).  Kerho 
kokoontuu Mirkkan luokassa (3K).  Oppilas on tervetullut läksykerhoon oma-aloitteisesti, jos 
tarvitsee apua läksyjen tekemiseen tai vain haluaa tehdä ne jo koululla.  Myös opettaja voi 
yhteistyössä huoltajien kanssa ohjata oppilaan kerhoon tekemään unohtuneita tai kesken jääneitä 
kotitehtäviä. Kerhoon osallistuvat oppilaat voivat tuoda kotoa pienen terveellisen välipalan (esim. 
hedelmä). 

 

YMPÄRISTÖRAATI  

 

kokoontuu noin neljän viikon välein maanantaisin klo 11.45-12.30 luokassa 206 (OT:6A) opettaja Sari 
Pyysiäisen johdolla. Ympäristöraati on toiminut koulussamme jo vuosia.  Jalavapuiston koulu on 
Vihreä lippu -koulu. Ympäristöraadissa käsittelemme luontoon, ympäristöön ja kestävään 
kehitykseen liittyviä teemoja. Tänä lukuvuonna kattoteemana on Lähiympäristö . Ympäristöraatiin 
valitaan oppilaita luokilta 2-6. Tänä lukuvuonna myös TA-opetus osallistuu Ympäristöraadin 
toimintaan. 

 

OPPILASPARLAMENTTI  

on tarkoitettu 3.- 6. luokkien oppilaille. Se kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin klo 11.45 - 12.30 
luokassa 5K. Oppilasparlamenttiin on valittu kaksi oppilasta kustakin 3. - 6. luokasta. Ohjaajina 
toimivat opettajat Marja-Liisa Väisälä ja Maaria Hakonen. 

 

JAPU-KUORO 

Koulun kuoro kokoontuu 8.9. alkaen torstaisin klo 14.30-15.30 liikuntasalissa.  
Kuorossa lauletaan, soitetaan, leikitään ja liikutaan. JAPU-kuoroa ohjaa Taru Nyman.  
JAPU-kuoroon ovat tervetulleita kaikenikäiset Jalavapuiston oppilaat. Ilmoittautuminen  
Wilmassa Tarulle. 



 

TEKSTIILIKÄSITYÖKERHO 

Tekstiilityökerhossa (3. - 4. lk) valmistetaan ompelu-, kudonta- ja kankaanpainotöitä. Kerho 
kokoontuu tiistaisin tekstiililuokassa 13.9.2022 alkaen klo 15–16. Ohjaajana toimii käsityönopettaja 
Marja-Liisa Väisälä. Ilmoittautumiset suoraan opettajalle Wilman kautta tai sähköpostilla marja-liisa-
vaisala@opetus.espoo.fi. Tervetuloa! 

 

KÄSSÄKLUBI 

Tervetuloa Kässäklubiin (1. - 2. lk) maanantaisin klo 14.15–15.15 tekstiililuokkaan (tila 225) 
tekemään pienimuotoisia askartelu- ja ompelutöitä. Ryhmät kokoontuvat vuoroviikoin: 1. 
luokkalaisten ryhmä (12 oppilasta) aloittaa 12.9.2022 ja 2. luokkalaisten ryhmä 5.9.-22 (12 
oppilasta). Ohjaajana toimii käsityönopettaja Marja-Liisa Väisälä. Ilmoittautumiset suoraan 
opettajalle Wilman kautta tai sähköpostilla marja-liisa.vaisala@opetus.espoo.fi. 

 

LIIKUNNALLISET WAU-KERHOT  

Matalankynnyksen WAU liikuntakerhot ovat jo käynnistyneet. Kerho on maksuton ja kaikki 
ilmoittautuneet ovat vakuutettuja Espoon kaupungin puolesta. Kerhossa on monipuolista liikuntaa ja 
ohjaaja huomioi myös lasten omia toiveita. 

Kerhot ovat luokille 1-2 tiistaisin klo 8.00-9.00 ja luokille 3-4 keskiviikkoisin klo 14.15-15.15. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

1.-2.lk:  https://www.suomisport.fi/events/5c398bae-d1fd-46e1-92df-bb8f6c647666 

3.-4.lk:  https://www.suomisport.fi/events/a8d48428-f777-4fc0-94c0-b22b314d880f 

 

LIIKUNNAN ILOA 3.–6.-luokkalaisille 

Tule löytämään liikkumisen ilo ja riemu erilaisten liikuntaleikkien, pelien ja muiden luovien sekä 
toiminnallisten liikuntamuotojen kautta. Pääset pelaamaan muun muassa erilaisia pallopelejä, 
rakentamaan temppuratoja tai seikkailemaan lähimaastossa. Voit vaikuttaa ryhmän sisältöön, sillä se 
suunnitellaan yhdessä kaikkien osallistujien kanssa.  
  
Aika: Maanantaisin ryhmä 1 klo 14.20 ja ryhmä 2 klo 15.20, kesto 60 minuuttia/ryhmä. 
Paikka: Jalavapuiston koulu, liikuntasali/ulkona 
 

Ilmoittautuminen:  
Ryhmä 1: Ilmoittaudu tästä. 
 Ryhmä 2: Ilmoittaudu tästä. 

Espoon harrastuspolun harrastusryhmät alkavat viikolla 36. 
Järjestäjä: Espoon lastenliitto /Espoon harrastuspolku 



 

SAKSAN KIELIKERHO  Hallo! Saksan kielikerhoa pidetään helmi-maaliskuussa 2023 ja se on 
tarkoitettu 3A-luokan oppilaille, jotka eivät vielä opiskele saksaa. Kerhossa tutustutaan saksan 
kieleen ja kulttuuriin. Kerhon ohjaajana toimii saksanopettaja Jemina Peippo.  

 

RUOTSIN KIELIKERHO Hej!  Ruotsin kielikerhoa pidetään loppukeväästä 2023 koulumme 5-
luokkalaisille. Kerhossa tutustutaan ruotsin kieleen ja kulttuuriin. Kerhon vetäjänä toimii 
ruotsinopettaja Jemina Peippo. 

 

LEGO-ROBOTTIKERHO 4-6. Luokkalaisille alkaa syyslukukaudella 2022. Lego-robottikerhossa 
rakennetaan ja ohjelmoidaan robotteja Legon EV-materiaaleilla. Kerho on osallistunut myös Espoon 
koulujen robotiikkakisoihin kevätlukukaudella silloin kun se on ollut mahdollista. Kerhon tarkka 
alkamispäivämäärä tarkentuu myöhemmin. Kerho järjestetään tiistaisin koulupäivän jälkeen klo 15-
16 valinnaisainetuntien jälkeen tai 13.15-14.15 kun valinnaisainetunteja ei ole. Kerhoa ohjaa 
opettaja Timo Kilpiäinen.  Ilmoittautumiset tehdään Wilman kautta suoraan ohjaajalle 12.9. alkaen. 

 


