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Härkönen haluaa Keinukalliosta
koko Suomen urheilukeskuksen
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Riku & Tunna Keravalla • Kotihoidon uusi toiminnanohjausjärjestelmä

JULKINEN TIEDOTE

Kerava

Poimintoja kevään 2015 tapahtumakalenterista
Sibelius Keravalla

Kerava-sali

20. - 26.4. juhlitaan säveltäjämestari
Jean Sibeliusta. Tänä vuonna tulee hänen
syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. Sibelius
vaikutti myös Keravalla (1899 - 1902) ja
sävelsi Mattilassa asuessaan mm. Finlandian ja
Ateenalaisten laulun.

ke 8.4. klo 19
Von Hertzen Brothers
saapuu Kerava-saliin levynjulkistamiskeikalle.
Yhtyeessä musisoi kolme veljestä: Kie, kitarat
ja laulu, Jonne, basso ja laulu ja Mikko
von Hertzen, laulu ja kitarat sekä Mikko
Kaakkuriniemi, rummut ja Juha Kuoppala,
koskettimet ja piano.
Liput: www.lippu.fi ja ovelta
Järjestää: Keravan kulttuuripalvelut, p. 040
318 2009

Keravan Sibelius-viikko käynnistyy
maanantaina 20.4. klo 19 urkukonsertilla
”Sibeliusta uruilla”. Konsertti järjestetään
Keravan kirkossa osoitteessa Papintie 2.
Viikko huipentuu 26.4. klo 16 Kerava-salissa
Sibeliuksen Juhlakonserttiin. Lue koko Sibeliusviikon ohjelma osoitteesta www.kerava.fi.

Taide- ja museokeskus
Sinkka
Sinkan näyttelyvuosi 2015 on värikäs. Kausi
alkaa ystävänpäivänä 14.2. avautuvalla
Pekka Elomaan ja Lyhdyn työryhmän
näyttelyllä Kuka painoi nappia, Herra
Holbein? Ryhmän henkeäsalpaavat muotokuvat
kantavat renessanssitaiteen perinnettä.
Oppaina muotokuvien maailmaan ovat olleet
Pohjois-Euroopan renessanssitaiteen mestarit
Albrecht Düreristä Lucas Cranachiin ja
Hans Holbeiin.
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Kesän kynnyksellä väripaletin sävyjä
sekoittelevat kuopiolaiset kuvataiteilijat
kuraattori Kaarina Kaikkosen johdolla.
Kahdeksankymmentäluvulla Kuopio tunnettiin
ekspressiivisen värimaalauksen keskuksena.
Nyt sävyt ovat muuttuneet ja esittävyys
lisääntynyt. Näyttelyn yhdeksästä taiteilijasta
jokainen työstää omaa ja itselleen ominaista
väriskaalaa. Sateenkaaren alla on esillä 28.4.18.6.
Vuoden päänäyttely Huvin vuoksi –
Suurenmoiset Sariolat on esillä 21.8.- 15.11.
Tivoliteemaa pohjustetaan kuitenkin jo keväällä
Sateenkaaren alla -näyttelyn avautuessa.
Silloin Sinkan Helmipaikalle nousevat Kirsti
Mannisen kirjoittaman Tivolinmäen Kalle
-kirjan kuvitukset. Pirkko Kanervan akvarellit
elävöittävät Keravan Sariolanmäellä asuneen
tivoliväen elämää.

Kirjasto

la 7.3. klo 13
Tuomari Nurmio & Doctor Liza:
Kyseenalaisia rakkauslauluja
Sähköakustisen folkduon lauluja rakkauden
kaipuusta.

Kerava-lehti
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KEINUKALLIO				
		
Härkönen suunnittelee suuria

la 9.5. klo 19
Ile Kallio Big Rock Band
on mm. Hurriganesista tunnetun kitaristi Ile
Kallion toivottu paluu rock´n´rollin pariin.
8-henkinen torvisektiolla varustettu bändi
tarjoilee setissään englanninkielisiä kaikken
tuntemia rock-kappaleita, Hurriganesmakupaloja ja omia täysin uusia kappaleita
upein sovituksin. Luvassa on maailmanluokan
katsaus rock´n´rollin historiaan ja
tulevaisuuteen huippumuusikoiden esittämänä.
Liput: lippu.fi ja ovelta
Järjestää: Keravan kulttuuripalvelut, p. 040
318 2009

Keravan kirjaston Yökirjasto-tapahtumaa
vietetään perjantaina 13.3. klo 18
- 23.00. Yökirjasto sisältyy kirjaston Saksateemaviikkoon ja tapahtumassa esiintyy mm.
Cafe Barock -duo sekä kuullaan Sophien
suojattu elämä-kertomuskonsertti. Esiintyjinä
Anna Kortelainen, Reetta Ristimäki ja Lotta
Emanuelsson. Klo 21.00 konsertoivat
Pentinkulma-salissa M. A. Numminen ja Pedro
Hietanen.

Huom! Näyttelyn aikana myös yleisö voi
kuvata itsensä renessanssirekvisiitan kera ja
kysyä näyttelyn taiteilijoiden tavoin: Kuka
painoi nappia, Herra Holbein.

Mari ja Olga koordinoivat
rasisminvastaista viikkoa s. 8
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Hyvää tekevät keravalaiset

S

eisoin jokin aika sitten keravalaisen päivittäistavarakaupan kassajonossa, kun
edelläni asioiva vanhempi rouva huomasi maksuhetkellä lompakkonsa puuttuvan.
Tilanne oli varmasti kiusallinen niin kassaneidille, kuin hätääntyneelle asiakkaallekin. Tapahtuma päättyi kuitenkin onnellisesti, sillä eräs toinen asiakas päätti
maksaa ostokset ja rouva pääsi pinteestä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun törmäsin
Keravalla vilpittömään auttamisen haluun.
Keravalla asuu suuri joukko ihmisiä, jotka vuodesta toiseen antavat aikaansa ja osaamistaan toisten hyväksi. Useat kaupunkitapahtumat, hyväntekeväisyystempaukset ja vapaaehtoistoiminnot perustuvat pitkälti ihmisten tahtoon tehdä töitä yhteisen hyvän eteen.
Tänä vuonna tulemme kaupungin viestinnässä tutustumaan keravalaisiin, jotka tekevät
hyvää vapaaehtoisina. Nimesimme tämän vuoden yhdessä tekemisen vuodeksi, sillä
meistä aihe ansaitsee oman tilansa ja huomionsa.
Tehdään yhdessä tästä vuodesta hyvä ja positiivinen.
Susan Mykrä, päätoimittaja
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Ajankohtaista
Tajua Mut! -projekti
käynnistyy Keravalla

K

eravan kaupunki käynnistää uuden toimintamallin, jonka
tarkoituksena on puuttua nuorten ongelmiin ennalta.
Tajua Mut! -nimisen toimintamallin pilotointi käynnistyy
keväällä 2015 yhdessä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran kanssa.
Tajua Mut! -toimintamalli on uusi varhaisen puuttumisen ja
ennaltaehkäisevän nuorisotyön toimintamalli.Tajua Mut! -toimintamalli on yksi keskeisimmistä hankkeista Keravan nuorisotakuun
toteuttamisessa.
Toimintamalli kytkeytyy Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran vuonna 2013 käynnistämään Nuoren tilannekuva - kokonaisuuteen, jossa etsitään uusia ratkaisuja nuorten tunnistamiseen ja
tukemiseen.Toimintamallin avulla voidaan tukea nuoria, jo varhaisessa vaiheessa. Mallin avulla tartutaan harmeihin, ennen kuin niistä
tulee ongelmia.
Lisätietoja: Erityisasiantuntija Mia Talikka, mia.talikka@kerava.fi
www.nuorisopalvelut.fi

Pop up -tapahtuma
Crazy Day valtaa
entisen Anttilan
myymälän

T

yhjillään olevan Anttilan entinen myymälätila saa ainakin
hetkeksi elämää, kun Keravan kaupunki, Keravan yrittäjät,
Keuda oppisopimuskeskus, Laurea sekä muut yhteistyökumppanit valtaavat sen lauantaina 28.2. klo 10 -16. Kyseessä on pop up -tapahtuma, jossa keravalaiset yritykset esittäytyvät
sekä myyvät tuotteitaan ja palveluitaan.Tapahtuman tarkoituksena
on tuoda esille Keravan monipuolista yritystoimintaa sekä elävöittää
kaupungin keskustaa.
Tapahtumassa esiintyvät laulaja Mikko Kuustonen ja taikuri
Henri Kemppainen. Ohjelmassa on myös muotinäytös, infoa
työllisyysasioista, yritysneuvonnasta ja nuorten työllistymisestä ja
koulutuksista. Tapahtuman juontaa Nicke Lingnell.Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille ja se on maksuton. Ostoksia varten pyydetään
varaamaan mukaan käteistä rahaa.
Lue lisää osoitteesta www.kerava.fi
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Maantie 148 -hanke
käynnistyy

T

uusulasta Keravan kautta Sipooseen johtavan maantie 148
parannushanke on vihdoin käynnistymässä. Hankkeen
tavoitteena on poistaa ruuhkia pahoin kuormittuneelta
maantieltä ja sen liittymistä. Maantie 148:n parannushanke
toteutetaan Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon yhteisrahoitteisena hankkeena, jonka rakennuttamisesta ja hankintojen
tilaamisesta vastaa Liikennevirasto.
Tällä hetkellä hankkeen rakennuttajakonsulttipalvelusta on tehty
hankintapäätös ja rakennusurakan kilpailutus on käynnissä. Rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä maastossa kesäkuussa. Hankkeessa maantie 148:tä parannetaan Savion eritasoliittymän ja Lahdentien välisellä tieosuudella maantielle ja sen liittymiin rakennettavien
lisäkaistojen avulla.Alikeravantien liittymäalueelle rakennetaan
alikulkukäytävät kevyelle liikenteelle, minkä lisäksi rakennetaan
melusuojauksia. Myös tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien
liikennevalot uusitaan.
Ruuhkien vähentämisen lisäksi toimenpiteillä parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta. Erityisesti kevyen liikenteen siirtäminen
ajoneuvoliikenteen kanssa eri tasoon kahden alikulkukäytävän avulla nostaa sen turvallisuustasoa.
Hankkeen myötä myös edellytykset alueen ja sen elinkeinoelämän
kehittymiselle paranevat, sillä toimivat yhteydet tukevat kaavoituksen ja maankäytön tarpeita.
Hanke lukuina
• Parannettava osuus noin 2,5 kilometriä
• Siltoja kolme kappaletta, joista kaksi alikulkukäytäviä ja
yksi vesistösilta
• Melusuojauksia noin 1,2 kilometriä
• Yhteisrahoitteinen hanke, jonka kustannusarvio 18,5 miljoonaa euroa
• Rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2015
• Hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on syksyllä 2016
Lue lisää osoitteessa www.liikennevirasto.fi/mt148

Uusi lounaspaikka
Sampolassa

S

ampolan kaupunginosaan on avattu uusi lounaspaikka. Lounasta on tarjolla Nuorisokahvila Tunnelissa maanantaista
perjantaihin klo 11 - 13. Tarjolla on maukasta kotiruokaa
hintaan 9 euroa/ ateria, keittolounas 8 euroa/ ateria.

Nuorisokahvila Tunneli, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Lisätiedot ja lounaslista: www.keravannuorisopalvelut.fi

Keksi nimi Kisapolun
hoivakodille ja voita!

T

erveyspuistossa sijaitsevan tehostetun palveluasumisen
hoivakodin rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti käynnistää nimikilpailun,
jolla etsitään hoivakodille sopivaa ja paikalliseen nimistöön
soveltuvaa nimeä.
Nimikilpailu on avoin kaikille ja ehdotukset voi lähettää Hopeahovin johtajalle Mikko Männikölle 31.3.2015 mennessä.Yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken arvotaan Kerava-aiheisia tuotepalkintoja. Esivalinnan jälkeen varsinaisen nimivalinnan tekee sosiaali- ja
terveyslautakunta.
Ehdotukset voi lähettää sähköpostitse mikko.mannikko@kerava.fi
tai tekstiviestillä numeroon 040 3183317.

Omatoimikirjasto

Eduskuntavaalit 2015

E

duskuntavaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina
19.4.2015. Ennakkoäänestys on kotimaassa 8.-14.4.2015 ja
ulkomailla 8.-11.4.2015. Eduskuntavaaleissa 2015 valitaan
200 kansanedustajaa.Vaalissa saavat äänestää kaikki äänioikeutetut, eli viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen
kansalaiset.
Lue lisää Keravan äänestyspaikoista osoitteesta www.kerava.fi

Passeja ja henkilökortteja saa jatkossa
myös Keravalta

K

eravan kirjaston Uutistorilla voi asioida nyt myös omatoimisesti joka päivä klo 6-22. Käytössä ovat kirjaston
lehtisali, palautus- ja lainausautomaatti sekä lainattava
pokkarikokoelma. Omatoimikirjastoon pääsee kirjautumalla sisään sivuovella. Kirkes-kirjastokortin lisäksi tarvitset kirjautumiseen tunnusluvun, jonka saat kirjaston neuvonnasta.Tunnusluku
on sama, jota käytetään verkkokirjastossa ja tietokoneilla.
Tiesitkö, että omalla kirjastokortillasi ja tunnusluvullasi voit
- tehdä aineistovarauksia ja uusia lainoja
- päivittää yhteystietojasi verkkokirjastossa
- lainata sähköisiä kirjoja
- käyttää ja varata kirjaston tietokoneita sekä
- käyttää Uutistorin Omatoimikirjastoa.
Hae ja varaa aineistoa tai uusi lainojasi osoitteessa www.kirkes.fi
Tutustu Keravan kirjaston palveluihin: www.kerava.fi

P

oliisin virkailija palvelee Sampolan palvelukeskuksen
yhteispalvelupisteessä ajanvarauksella. Poliisi virkailijat
palvelevat passi- ja henkilökorttiasioissa maanantaisin klo
9 - 16.Ajan voi varata osoitteesta www.poliisi.fi
Lisäksi yhteispalveluvirkailijat ottavat yhteispalvelupisteen
aukioloaikoina vastaan ajokorttilupa-, vammaisen pysäköintilupa-,
arpajaislupahakemuksia sekä kokoontumislain nojalla tehtäviä ilmoituksia huvitilaisuuksista.
Yhteispalvelupiste sijaitsee osoitteessa Kultasepänkatu 7, 04250
Kerava (Sampolan palvelukeskus) ja on avoinna maanantaista torstaihin klo 8 - 17.30 ja perjantaisin klo 8 - 12. Juhlapyhien aattona
yhteispalvelupiste on avoinna 8 - 15, paitsi arki/juhlapyhän osuessa
perjantaille klo 8 - 12.
1/2015
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Teksti ja kuvat: Susan Mykrä

Hyppyrimäki, seikkailupuisto
ja ampumahiihtostadion
Härkönen on teettänyt Keinukallion alueesta
uuden yleissuunnitelman, joka toimii maankäytön
suunnittelun, päätöksenteon, budjetoinnin,
jatkosuunnittelun ja kehittämisen pohjana.Alueelle
laaditaan parhaillaan uutta yleiskaavaa, jossa
Keinukallion osalta on tavoitteena luoda edellytykset
monipuolisen virkistysalueen kehittämiselle.
Keinukallion alueella harrastetaan jo nyt
vuodenajasta riippuen lukuisia eri liikuntalajeja
kuten hiihtoa, juoksua, kuntolenkkeilyä, suunnistusta,
frisbeegolfia ja jousiammuntaa.Alueella on myös
leikki- ja kuntoilualue sekä lapsiperheiden suosima
pulkkamäki. Keinukallio liittyy hyvin muihin
paikallisiin ulkoilureittiyhteyksiin. Jatkossa
Keinukalliossa voisi olla myös vaikkapa hyppyrimäki,
seikkailupuisto ja kotieläinpiha unohtamatta
toimivaa ja viihtyisää piknik- ja retkeilyaluetta.
Toiveidentynnyri on täynnä toinen toistaan
kiehtovampia ideoita.

"Tuossa voisi olla hiihtostadion", näyttää Petri Härkönen Keinukalliossa.

Monien mahdollisuuksien

Keinukallio
Keravan kaupunginvaltuusto päätti viime
vuoden lopulla pidetyssä juhlavaltuustossa,
että Keravan Keinukallion urheilupuistosta
kehitetään koko Suomelle merkittävä
ulkoilu- ja vapaa-ajanviettokeskus.
6
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K

einukallion urheilupuisto on suosittu kuntoilu-,
urheilu- ja vapaa-ajanviettoalue Keravalla.Tällä
hetkellä alueella toimii Keravan Urheilijat, joka
huolehtii hiihtokaudella hiihtolatujen kunnosta sekä
kahvilan pyörittämisestä keskuksen hiihtomajassa.
Keinukalliossa on järjestetty useita tapahtumia ja
urheilukilpailuja aina SM-hiihtoja myöten, joten sen
mahdollisuudet suurempienkin tapahtumien järjestämiseen
on testattu. Keinukallion sijainti eteläisessä Suomessa hyvien
kulkuyhteyksien päässä on merkittävä mahdollisuus.
— Hyvän sijaintinsa vuoksi Keinukalliota on mahdollista
kehittää merkittäväksi alueelliseksi ja myös valtakunnalliseksi
liikunta- ja hyvinvointikeskittymäksi, jossa on toimivat
palvelut ympäri vuoden, sanoo Keravan kaupunginjohtaja
Petri Härkönen. —Keinukalliossa voisi jatkossa olla
esimerkiksi hiihtostadion, jossa voitaisiin järjestää vaikkapa
ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut, kaavailee
Härkönen.

Kaupunki projektin
mahdollistajana, ei
rahoittajana
Liikunta- ja virkistyspaikkana Keinukalliolla on
erittäin monipuoliset kehittämismahdollisuudet
ja siksi Keravan kaupunki hakee nyt tahoja, jotka
olisivat kiinnostuneita investoimaan ja kehittämään
toimintoja Keinukallion urheilupuistoon.
— Alueen kehitys ei tapahdu kaupungin varoilla,
vaan kaupunki toimii hankkeen mahdollistajana,
kaavoituksen ja infran rakentajana, painottaa
Härkönen ja jatkaa, että hankkeen suunnitteluun
ja rakentamiseen on tarkoitus kutsua mukaan
niin asukkaat, urheilujärjestöt, lajiliitot kuin
yrityksetkin. Projekti käynnistyy maaliskuussa
järjestettävällä tapahtumalla, johon kutsutaan
kotimaisten lajiliittojen, seurojen ja erilaisten
vapaa-ajantoimijoiden edustajat. — Tämä projekti
on erittäin kiinnostava ja merkittävä hanke niin
Keravalle, kuin koko Suomelle, sanoo Härkönen. —
Toivon, että mahdollisimman moni taho kiinnostuu
hankkeesta ja lähtee mukaan kehittämään Keravan
Keinarista koko kansan vapaa-ajan keskusta.

Keinukallion urheilupuistossa nyt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 20 - 25 km hiihtolatuja talvella
n. 20 - 25 km lenkkipolkuja kesällä
entinen laskettelurinne toimii
mäkijuoksurinteenä
suunnistajien tukikohta, alueella
kiintorastiverkosto ja suunnistuskartat
lasten leikkialue
kuntoilupuisto
marja- ja sienimetsät
Frisbeegolf-rata
Jousiammuntamaastorata
Lennokkikerhon harjoitusalue
Pulkkamäki
Hiihtomaja, jossa talvella avoinna oleva kahvila
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Teksti: Olga Lappi
Kuvat: Susan Mykrä

Teksti: Riku Heino
Kuvat: Speakersforum

Tehdään yhdessä! -viik
olla

keravalaiset kohtaavat harrastusten
ja vapaa-ajan merkeissä
Maaliskuun 16. - 23. päivä vietetään kansainvälistä rasisminvastaista
viikkoa. Keravalla viikko kantaa nimeä Tehdään yhdessä!

työpajassa.
Kaiken tämän lisäksi viikon aikana on
mahdollista osallistua esimerkiksi eläkeläisten tai seurakunnan kerhoihin ja tapaamisiin sekä monikulttuuriseen vanhempien
keskusteluryhmään.Avoimia keskustelutilaisuuksia järjestetään muun muassa
aiheista uskonnot arjessa ja lasten ja nuorten
elämä netissä. Lisäksi järjestetään rasismiin
puuttumisen työpaja. Nuorille on tarjolla
musiikki-ilta ja disko.

Sokerina pohjalla
Rikun ja Tunnan
vierailu Keravalla

K

eravan kaupunki osallistuu kansainväliseen rasisminvastaiseen
viikkoon omalla Tehdään yhdessä! -kampanjalla. Kampanjaviikon aikana Keravan eri toimijat järjestävät
tilaisuuksia tutustua toimintaansa avoimien
ovien hengessä. Keravan kampanjaviikon
koordinoivat Kasvatus- ja opetustoimen
Tasku-hankkeen sekä Vapaa-aikatoimialan
Kulttuurit kohtaavat -hankkeen vetäjät
Olga Lappi ja Mari Raatikainen.
Viikolla 12 järjestettävä Tehdään yhdessä -viikko sijoittuu vuosittain vietettävän YK:n rasismin vastaisen päivän 21.3.
ympärille, jolloin järjestetään monia kansainvälisiä ja kansallisia rasisminvastaisia
tapahtumia.
— Me halusimme Keravalla nostaa viikon teemaksi yhdessä tekemisen ja kohtaa-
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misen, kertoo Tasku-hankkeen projektikoordinaattori Olga Lappi. Lappi kertoo, että
teemaviikon aikana kaikilla keravalaisilla on
mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan
ja löytää vaikkapa kokonaan uusi harrastus.
Keravalaiset yhdistykset ja muut toimijat tarjoavat mahdollisuuksia osallistua
yli sataan tapahtumaan.Viikon aikana on
mahdollista kokeilla ainakin seuraavia
liikuntalajeja: aikido, taido, vanhempi-lapsitanssi, senioritanssi, rivitanssi, luistelu, paini,
yleisurheilu, pesäpallo, pingis, ammunta ja
kyykkä. Lisäksi on tarjolla kirjailijavierailu,
elokuvanäytöksiä, konsertteja, tanssinäytöksiä, runojen lausuntaa ja erikielisiä
satutunteja.Viikko tarjoaa mahdollisuuden
kokeilla osallistumista lauluryhmään tai
kuoroon. Myös käsillä tekemistä voi kokeilla
käsityökerhossa sekä kuvataide- ja käsityö-

Aktiivisen viikon kruunaa TV:stä tuttujen Riku Rantalan ja Tuomas ”Tunna”
Milonoffin vierailu Keravalla. Luennon
nimi ”Avoimena maailmalla”kielii siitä, että
luvassa on tarinoita miesten Madventures
-reissuista sekä suvaitsevaisuudesta ja
erilaisten ihmisten ja kulttuurien hyväksymisestä.
— Riku ja Tunna ovat mielestäni mitä
parhain kaksikko levittämään suvaitsevaisuuden ja avoimuuden ilmapiiriä, sanoo
Kulttuurit kohtaavat -hankkeen koordinaattori Mari Raatikainen. — Madventures
tv-ohjelmat ovat jo itsessään opettaneet sen,
että positiivisella, uteliaalla ja ystävällisellä
asenteella voi oppia paljon uutta toisista
ihmisistä, kulttuureista sekä itsestään, sanoo
Raatikainen.
Avoimena maailmalle -luento järjestetään
Keravan lukion ja aikuislukion auditoriossa
keskiviikkona 11. maaliskuuta 2015 klo 18
- 19.30. Kaikki teemaviikon tapahtumat on
koottu yhteen ja niistä saa tietoa osoitteessa
www.kerava.fi.
Lisätietoja tapahtumaviikosta antavat:
Olga Lappi,
olga.lappi@kerava.fi, p. 040 3182831
Mari Raatikainen,
mari.raatikainen@kerava.fi, p. 040 3182471
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Reissaam
erilaisuudelle
Maaliskuussa Keravalla vierailevan Riku Rantalan mukaan reppureissaaminen antaa monelle kipinän sen ymmärtämiseen, että maailmassa on monenlaisia totuuksia.

V

uonna 2002 televisiossa ensiesityksensä saanut Madventures on
vähintään mielikuvien tasolla
muovannut monien katsojiensa
kokemuksia maailmasta ja sen monikulttuurisuudesta. Riku Rantalan ja Tuomas "Tunna" Milonoffin luoma konsepti on ehtinyt
lyhyehkössä ajassa muodostua huomattavasti alkuperäistä tv-produktiota laajemmaksi
ilmiöksi.
—Kaukomatkailu ja itsenäinen matkailu
ovat Suomessa räjähtäneet, ja uskomme
olevamme tästä osin vastuussa, Rantala
myöntää.
Madventures onkin vaikuttanut erityisesti niiden katsojien kokemusmaailmaan,
jotka ovat saaneet ohjelmasta inspiraation
lähteä maailmalle itse. Ja heitä riittää; Rantala kertoo saavansa edelleen palautteita,
joissa kerrotaan Madventuresin seuraamisen
johtaneen jonkin katsojan oman maailmankuvan avartumiseen reissaamisen kautta.
Omien kokemusten jakaminen muiden kanssa tuntuu Rantalasta erityisen hienolta.
—Silmien avautuminen on se, mitä itselleni on tapahtunut reissatessa, ja on aina
mahtavaa kuulla, että jollekin muulle on
tapahtunut sama.

Reissaajat
tiedonjakajina
Vaikka viihteellisessä televisio-ohjelmassa
on Rantalan mukaan vain rajalliset mahdollisuudet jakaa tietoa ja faktoja, kertoo hän
Madventuresia tehneen kaksikon ymmärtäneen jo varhain konseptiinsa liittyvän valistuksellisen potentiaalin.
—Haluamme opettaa ihmisiä reissaamaan vastuullisesti ja oikein, Rantala sanoo.
—Syiden vastuulliseen reissaamiseen ei tar-

vitse välttämättä olla ylevät; se, että reissusta
saa itse mahdollisimman paljon irti, tarkoittaa usein sitä, että osaa huomioida paikallisen kulttuurin ja käyttäytyä sen mukaisesti,
hän jatkaa.
Madventuresin valistuksellisen potentiaalin on huomannut myös Opetusministeriö,
joka myönsi vuonna 2012 Rantalalle ja Milonoffille tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon tunnustuksena heidän tekemästään työstä maailman tuntemuksen ja maantieteen
edistämiseksi.

Monikulttuurisuus
osaksi arkea
Suomalaisessa kasvatus- ja opetuskulttuurissa Rantala näkee monikulttuurisuuden kannalta keskeisenä avoimen keskustelun ja tiedon jakamisen sekä sen, että yksilökohtaiset
arvot ja toimintaedellytykset osataan ottaa
huomioon molemmin puolin.Tässä opetus on
avainasemassa.
—Myös ikävistä asioista pitää voida puhua, vaikka on asioita, joissa yhteisen sävelen
löytäminen on hankalaa. Aikamme ongelma on kuitenkin se, että pelkäämme liikaa
toisiamme. Tähän ei ole mitään parempaa
vastalääkettä, kuin tieto. Tätä tietoa mekin
haluamme levittää, ja se karttuu myös reissaamalla.
Lapsissa ja nuorissa Rantala näkee mahdollisuuden monikulttuurisen ymmärryksen
lisääntymiseen.
—Suomessa maahanmuutto on vielä
melko nuorta, ja on selvää että yhteiskunnassamme eniten monikulttuurisuuden kanssa
ovat tekemisissä lapset, hän pohtii.
—On hienoa, että erilaisuudesta tulee luonnollinen osa lasten arkea, eikä ihmisen ihonväri itsessään merkitse heille mitään.

"Hän luuli meitä
eläviksi kuolleiksi"
—On vielä paikkoja, jossa ihmiset elävät
hyvin eristyksissä modernista yhteiskunnasta, ja vaikka näissäkin paikoissa ihmiset ovat
kosketuksissa ulkomaailmaan, voivat tietyt
klaanit ja heimot olla hyvin pitkän matkan
päässä niin kutsutusta sivistyksestä, sanoo
Rantala.
—Eräänä aamuna ollessamme Uuden
Guinean saarella, Länsi-Papuan puolella, tulivat paikalliset herättämään meidät, koska
he halusivat esitellä meidät henkilölle, joka ei
ollut koskaan aiemmin nähnyt valkoihoista
ihmistä. Kohdatessamme kyseisen henkilön,
pelkäsi hän meitä silminnähden. Kävi ilmi,
että hän luuli meitä eläviksi kuolleiksi. Paikallisilla ihmisillä kun pakenee väri kasvoilta
vasta silloin, kun he kuolevat.
—Meni tovi, ennen kuin alkujärkytyksestä selvittiin, eikä hän senkään jälkeen missään tapauksessa uskaltanut katsoa meitä
silmiin.

RIKU & TUNNA: AVOIMENA MAAILMALLE
Luento Keravan lukiolla ja aikuislukiolla 11.3.2015 klo 18.00-19.30
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Kuva: Emmi Uutela

Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

Keravan vapaaehtoisissa on

Voimaa!

Tehdään yhdessä

M

iltä kuulostaa kahvin jakelu
aamulla rautatieasemalla töihin
lähteville? Tai popup-partiokolo
kävelykadulla? Partiolippukunta Eräkamut ideoi ja toteuttaa monenlaista
toimintaa yhteisöllisyyden edistämiseksi
Keravalla – ja Euroopassa.
– Viime vuonna saimme rahoitusta
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
keskus CIMO:lta kahteen nuorisoprojektiin.
CIMO vastaa Suomen EU-rahoitteisista
projekteista. Erasmus + Youth in Action
-projektit saivat nimet Artist of My Life ja
Activity Kit, kertoo Eräkamujen vuoden
alussa aloittanut uusi lippukunnanjohtaja
Emmi Uutela.
Kummassakin viime kesänä Vanhankylänniemessä Järvenpäässä järjestetyssä
projektissa oli mukana kymmenkunta keravalaista ja 50 nuorta Euroopasta – yhteensä
120.Artist of My Life keskittyi taiteeseen
– työpajoissa luotiin mm. ympäristö- ja valokuvataideteoksia.Activity Kit -työpajoissa
nostettiin esiin terveelliset elämäntavat ja
kokeiltiin erilaisia liikuntalajeja.
Flash Mob -tanssitapahtuma viime kesänä tornitalojen juurella oli osa Youth in Action -projekteja. Siihen osallistui 120 nuorta
yli kymmenestä Euroopan maasta.Tänäkin
vuonna on odotettavissa Flash Mob.
Eräkamut on järjestänyt jo kuutena
vuonna peräkkäin Keravan kaupungille
Kesäkirppis-tapahtumia kesätorstaisin sekä
tonttupolkuja Talven Taikamaa -tapahtumiin.
Erätoiminta luonnossa on keskeistä partiolaisuutta. Hiihtolomalla 25 keravalaista
nuorta lähtee englantilaisten partiolaisten
kanssa Lappiin opettelemaan eräelämää
talvisissa olosuhteissa. Saariselällä raken-

Keravan eläkkeensaajien piiristä.Vas.Tuulikki Manninen, pj. Marja-Liisa Nykänen, Sirkku Schlobohm.
netaan igluja ja lumikuoppia yöpymiseen
periaatteella ’lumi ei ole este’.
Muita partiolippukuntia Keravalla ovat
Keravan Korvenpojat, Kalevan Kipunat ja
Hiiden Hittavaiset.

Keravan Eläkkeensaajat toimii kerhoissa
Keravan Eläkkeensaajat on luonut yhteisöllisyyttä yli 50 vuoden ajan.Toiminta
keskittyy kerhoihin, joita on kymmenkunta
liittyen kirjallisuuteen, tanssiin, käsitöihin,
laulamiseen, keilailuun, muistiin, liikuntaan,
bocciaan.Toinen merkittävä toiminnan muo-

Keravalla yhteisöllistä toimintaa järjestävät useat tahot kaiken ikäisille.
Nuorempia koskettavat esimerkiksi partiolippukunnat ja vanhempia eläkeläisjärjestöt.
10
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to ovat erilaiset retket.
– Erinomaista muistisairauksien ehkäisyä ja tasapainon ylläpitämistä, toteaa Irja
Niskanen Senioritanssikerhon toiminnan
vaikutuksista. Niskasen pariskunta Roy ja
Irja asuivat nuoruutensa Karjalassa Venäjän
puolella. He muuttivat Suomeen ja Keravalle
1996 Petroskoista, jossa Irja veti lasten tanssiryhmiä.
Tuulikki Manninen muutti juuri Keravalle. Paikkakunta ja ihmiset ovat vieraita,
joten hän halusi tutustua uusiin ihmisiin
ja ikäistensä toimintaan Eläkkeensaajien
kautta. Ensin hän oli jumpassa, josta hänet
houkuteltiin tanssikerhoon.
Tanssikerhossa on tusinan verran jäseniä
– vetäjänä Eva Suutari. Kerho kokoontuu
kerran viikossa Viertolassa, mutta esiintyy
myös erilaisissa tapahtumissa, juhlissa ja palvelutaloissa. Kerhossa harjoitellaan helppoja
askelkuvioita ja vakiotansseja.
– Keravan Eläkkeensaajissa on jäseniä kaikkiaan 275, toteaa puheenjohtaja
Marja-Liisa Nykänen. Iästä johtuen
jäsenmäärä vaihtelee. Keskeinen toiminnan
muoto on keskiviikkokerho, joka nykyisin
kokoontuu uudessa Sampolan palvelukeskuksessa aina klo 11.30. Ohjelmassa on mm.
luentoja ja pullakahvit.
Muita keravalaisia eläkeläisten yhdistyksiä ovat Keravan Eläkeläiset, Keravan
kansalliset seniorit, Keravan kristilliset eläkeläiset sekä Eläkeliiton ryhmä.

1/2015

KERAVALEHTI

11

!
t
y
n
e
a
H

Teksti Juho Koivu
Kuva: Susan Mykrä

Töissä

Teksti: Susan Mykrä
Kuva: Jukka Nissinen

Keravalla

H

ei siellä! Pitelet käsissäsi jälleen uutta Kerava
lehteä.Teistä en tiedä, mitä tämä lehtenä teille
lukijoille merkitsee, mutta minulle tämä on eräänlainen saavutus.Tämä siis johtuu siitä, että kyseinen
numero on allekirjoittaneen ensimmäinen taittotyö lehtimuodossa.
Kliseisesti voin todeta, etten olisi ikinä uskonut löytäväni
itseäni kaupungilta töistä, saatikka tekemästä oman alan juttuja. Joskus voi vain onnistaa, vai mitä?
10 kuukauden pesti Sanssin kautta viestintäassistenttina
Keravan kaupungille (tätä kirjoittaessa reilu 8kk jäljellä).Voisin todeta, että ”Life is pretty good right now”.
Entäpä työmäärä? Riittääkö graafisia töitä vai onko suurin
osa ajasta peukaloiden pyörittelyä? Nämä asiat askarrutti
mieltäni ensimmäisinä päivinä.
Käsissäsi olevasta lehdestä voi tietenkin päätellä, että kyllä
niitä töitä on. Itse asiassa todella hyvin suurimman osan ajasta
ja tämä on vain hyvä asia, sillä aina on tarvetta uusille esitteille,
julisteille ja kuvituksille sekä muille taitto töille. Ensisijaisesti
kaikki on kiinni omasta aktiivisuudesta ja siitä että saat kaiken
valmiiksi ”deadlineen”mennessä, kuten elämässä yleensä.
En kuitenkaan tämän filosofisemmaksi mene, jottei tästä
tule koko sivun juttua.
Toivotan kaikille hyvää alkavaa kevättä!

Kesäduuni

kaupungilla

Keravan kaupunki tarjoaa tänäkin vuonna
kesätyöpaikkoja yhteensä 45 nuorelle.
Kuukauden kestäviä kesätyöpaikkoja
tarjotaan 16 - 17 -vuotiaille nuorille.

K

aupunki työllistää tänäkin vuonna Kesätyö kutsuu -hankkeen avulla nuoria yhden kuukauden ajaksi kaupungin eri
toimialoille. Hankkeen tavoitteena on työnhakutaitojen ja
työelämävalmiuksien opettaminen nuorille. Kesätyöllistäminen toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin henkilöstöosaston ja valtion työvoimahallinnon kanssa.
Työpaikkoja voivat hakea kaikki 16 - 17 -vuotiaat nuoret. Hakuaika on 2.2. - 1.3.2015.Kesätyö kestää yhteensä 21 työpäivää kesäelokuussa 2015.Työaika on kuusi tuntia päivässä ja palkka työstä
yhteensä 800 euroa.
Lisätietoja: www.keravannuorisopalvelut.fi
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90-vuotias K
Kohtaamisia Keravalla -juhlavuosi oli onnistunut!
Viime vuosi juhlittiin 90-vuotiasta Keravaa teemalla Kohtaamisia Keravalla. Juhlavuoden ideana oli
muistella mennyttä ja luoda uutta yhdessä tekemällä.Vuosi oli onnistunut ja kiitos siitä kuuluu kaikille, jotka
osallistuivat tapahtumiin.

V
Kesän 2014 kesätyöläiset saivat kokemusta Keravan päivän tapahtumajärjestelyistä.
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uosi käynnistyi vuoden ensimmäisen vauvan tapaamisella.
Nuori herra sai numeroidun
Kerava-valaisimen muistoksi juhlavuodesta. Kaupunki muisti myös kaikkia
juhlavuonna 90 vuotta täyttäneitä keravalaisia järjestämällä heille oman juhlan.
Juhlavuoden kohokohta oli Keravan
päivän viikko, jolloin kaupunkilaisia hellittiin usealla eri tapahtumalla.Viikon aikana
Keravalla vihittiin käyttöön krikettikentän
uusi klubitalo, ihailtiin restauroitua Sirkus-

muistomerkkiä, jammailtiin puistokonsertissa, taottiin juhlavuoden kolikkoja, kerättiin
rasteja Keravan päivän passiin ja jätettiin
viestejä graffitikuutioon. Jokainen tapahtuma keräsi mukavasti osallistujia ja järjestäjien saama palaute oli positiivista.
Kaupungin järjestämien tapahtumien
lisäksi useat seurat, järjestöt ja muut toimijat järjestivät lukuisia tapahtumia taloyhtiön kokouksista juhlakonsertteihin yhteisen
juhlavuoden logon alla.
Juhlavuodesta jäi muistoksi kokemusten

lisäksi ainakin Juha Mäkisen Laulava
pankkimies Heikki Valanne kauppalan johtajana -kirja, Keravan Käsintaitajien Kerava-lapaset, Rumpalipoika Puumalaisen
Aurinkosoitto -äänite ja korutaiteilija Anu
Ekin Kerava-korut.
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Terveyskeskuksen toiminnassa
muutoksia:

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä
Älypuhelimet kotihoidon käyttöön
Keravan kotihoito ottaa tämän vuoden aikana käyttöön uutta tekniikkaa, joka
auttaa hoitajia merkittävästi käytännön työssä.

Ä

lypuhelimiin perustuva tekniikka
kirjaa käynnit asiakkaiden luona,
huomioi lääkitystiedot, asiakkaan
tarpeet ja hoitokeinot. Puhelimen
avulla voi avata ovien lukot ja tilata kaupasta ruoat sekä apteekista lääkkeet.
Puhelimella saa yhteyden sekä hoitosuunnitelmaan että palvelusuunnitelmaan,
joita voidaan päivittää tarpeen mukaan –
puhelimesta voidaan siis katsoa työtehtävät
ja lääkitystiedot. Puhelimella kirjataan
tarkalleen, milloin on käyty ja mitä on tehty,
kuten esimerkiksi erilaiset hoidot tai suihkussa käyttäminen, asiakkaan kuulumiset.
Kirjaustiedot on mahdollista nähdä älypuhelimella kaksi viikkoa taaksepäin.
– Keravan kotihoito on jaettu eteläiseen
ja pohjoiseen alueeseen. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan ensin käyttöön pohjoisella alueella, jossa asiakkaita on 72. Koko
Keravan alueella kotihoidon piirissä on n.
170 henkilöä. Hoitajia on yhteensä 45, toteaa
projektityöntekijä Katja Kuutti.
– Kun puhelimessa on toiminnanohjausjärjestelmä, hoitaja voi siirtää koko käynnin
kaikkine tietoineen toiselle hoitajalla. Kun
klikkaa puhelinta, näkee mitä pitää tehdä.
Jos esimerkiksi käynti pitkittyy toisen asiakkaan luo, täytyy joskus siirtää seuraava
asiakas toiselle hoitajalle.Tähän asti se on
ollut vaivalloista tarvittavien tietojen keräämistä.

Testilukko on ollut Keravalla käytössä jo
nelisen viikkoa. Lukkojen asennus kaikille
asiakkaille alkaa helmikuussa. Systeemin
pitäisi toimia maaliskuun loppuun mennessä
pohjoisen alueella.
– Älylukko parantaa merkittävästi palvelun laatua, sillä asiakaskäynnin saa ajoitettua oikein.
Älypuhelimissa on myös sähköposti, jonka avulla hoitajat voivat yhdessä asiakkaan
kanssa esimerkiksi tilata kaupasta juuri
sellaisia tuotteita kuin asiakas haluaa tai
hoitaa lääkkeiden tilaamisen apteekista.
Apteekki tuo lääkkeet kahdesti viikossa
kotihoidon toimistolle, josta ne toimitetaan
asiakkaille seuraavan käynnin yhteydessä.
Myös tehostettu kotihoidon palvelut
(=Tehko-tiimi) tulee järjestelmän piiriin.
Tehostetun kotihoidon asiakkaat eivät ole
peruskotihoidon piirissä, vaan he ovat tilapäisiä asiakkaita. He ovat esimerkiksi leikkaushoidossa olleita potilaita, joita avustetaan
kunnes he toipuvat tai henkilöitä, joiden
kykyä selviytyä uusista tehtävistä – kuten
vaikkapa muistilääkityslaastarin vaihtamisesta – seurataan esimerkiksi kuukauden
ajan. He ovat voineet aloittaa insuliinihoidon
tai tukisukkien käytön ja tehtävistä selviytymistä seurataan.Tehkon yksi merkittävä
palvelu on saattohoito henkilöille, jotka
haluavat kuolla kotonaan.

Lukot auki puhelimella

Tavoitteena ajankäytön
hallinta ja palvelun paraneminen

Kotihoidon haasteena on ollut asiakkaiden
ovien avaaminen.Avaimet on täytynyt fyysisesti luovuttaa niitä seuraavaksi tarvitseville
ja avaimista on ollut huolta. Jos on tullut
jotain erikoista, eikä avaimia olekaan ehtinyt toimittaa eteenpäin, on siitä seurannut
ongelmia.
Uudessa järjestelmässä älypuhelimessa
oleva ohjelma avaa oven lukituksen puhelimen ollessa lukon läheisyydessä. Ohjelmaan
kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla.
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Järjestelmän avulla työnjakaja voi jakaa
töitä tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin.
Järjestelmä näyttää, onko hoitajalla asiakkaita liikaa vai liian vähän.Tietokoneelta
näkee suoraan, täyttyykö välitön työaikatavoite. Monesti aamuisin on ruuhkaa ja nyt on
mahdollista siirtää osa toimenpiteistä iltapäivälle. Järjestelmä lisää asiakkaan saamaa

aikaa ja auttaa henkilökunnan
Kuva:jaksamisessa
Jani Rinne
ja hyödyntää hoitajia tehokkaammin – tasaarvo toteutuu paremmin.
Kerava liittyy kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään yhdessä Vantaan ja
Tuusulan kanssa. Järjestelmä on ollut muualla Suomessa käytössä jo joitakin vuosia,
esimerkiksi Järvenpäässä, Helsingissä, Lahdessa, Mikkelissä ja Espoossa.
– Ensimmäinen osio valmistuu nyt maaliskuun loppuun mennessä.Toinen osio saadaan käyttöön syksyllä, jolloin valmistuvat
esimerkiksi Marevan-annostuksen näyttö ja
hoitosuunnitelmien päivitys. Koko järjestelmä on valmis arviolta lokakuussa, Kuutti
toteaa.

Maanantaina 23.2.2015 alkaen päivystys on auki virka-aikana
klo 8 - 16. Lääkäripäivystyksen lisäksi päivystyksessä on sairaanhoitajan vastaanotto. Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan pieniä vammoja ja tapaturmia, hyönteisten pistoepäilyjä,
selvitetään flunssa- ja mahaoireita jne. Sairaanhoitajan vastaanotto toimii ilman ajanvarausta klo 8-16 ja edeltävää puhelinsoittoa ei tarvita.
Ilta ja viikonloppupäivystys sekä juhlapyhien päivystys on Peijaksen terveyskeskuspäivystyksessä, niille potilaille, jotka eivät
sairautensa vuoksi voi odottaa seuraavaan arkipäivään.
1.3.2015 Keravan terveyskeskuksessa aloitetaan kokeiluluontoisesti akuutti iltavastaanotto klo 16 - 18 välillä. Vastaanotto
toimii ajanvarauksella päivystysluontoisille lääkärin vastaanottoa
tarvitseville potilaille. Aikoja saa saman päivän aikana joko puhelimitse omahoitajan kautta tai päivystyksestä hoidon tarpeen
arvion jälkeen.
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AVOIN ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA
11.3.2015 lähtien
Avoimeen neuvolaan voit tulla ilman ajanvarausta, esimerkiksi
silloin kun haluat
•
•
•
•
•

tarkistuttaa verenpaineen tai virtsanäytteen
jos olet raskaana
kuunnella sikiön sydänääniä
saada apua imetyspulmiin
tarkistaa vauvan painon
ottaa rokotuksia.

Avoin neuvola toimii Keravan Keskustan neuvolassa os. Metsolantie 2, 04200 Kerava (D-ovi).
Keskiviikkoisin klo 8.15 - 10.15 ajalla 11.3 - 30.12.2015.
Vastaanoton pituus max. 15min/asiakas.
Avoin neuvola palvelee koko kaupungin äitiys- ja lastenneuvola
asiakkaita.

Keravan terveyskeskuksen
kuntoutuspalveluiden
asiakasmaksuissa muutoksia

Lähihoitaja Aija Leppämäki kädessään älypuhelin, jolla
voi mm. avata kuvassa näkyvän sähkölukon. Kuvan lukko
on ollut kotihoidossa testikäytössä kuukauden verran.

Fysioterapian käyntimaksu on 1.1.2015 lähtien 8,80 euroa. Puheterapiassa ja toimintaterapiassa yli 18-vuotiaiden käyntimaksu
on 1.2.2015 lähtien 8,80 euroa. Ryhmäkäynnit sekä apuvälintoimintaan liittyvät käynnit ovat maksuttomia.
Maksut kartuttavat palvelun käyttäjän terveydenhuollon maksukattoa, joka vuonna 2014 on määritetty 636 euron suuruiseksi.

Hei mitä
kuuluu?

Palstalla
kerro
keravala taan
isten
kuulumis
ia.

Savikylästä viherkaupungiksi -kirjan tekijä,
toimittaja Juha Mäkinen sai viime vuoden
lopulla valmiiksi uusimman kirjansa
”Laulava pankkimies Heikki Valanne
kauppalanjohtajana”.

Mitä sinulle kuuluu nyt, suuren ja vaativan
kirjaprojektin jälkeen?
— Teimme vaimoni kanssa viime vuoden lopulla osoitteenmuutoksen Keravan sisällä. Olen huomannut, että Keravalla ei ole
pitkä matka mihinkään. Pyrin nyt liikkumaan paljon, koska kirjan kirjoitus piti minut liiaksi paikoillaan.

Oletko jo suunnitellut seuraava projektia?
— Edellisten projektien yhteydessä tehdyt haastattelut ja käydyt
keskustelut herättivät kiinnostuksen Keravan pienoisgolfratoihin,
joita ylläpitivät 1900-luvulla Keravan Urheilijat ja Keravan
Toverit. Aion selvittää ratojen taustaa. Mikäli joku tietää jotain
radoista tai omistaa kuvia niistä, otan mielelläni tietoja vastaan
numerossa 050 5658 538.
— Lisäksi selvitän vielä hieman yhden kauppalan perustajan
insinööri Urho J. Tammenoksan vaiheita.
Tällä hetkellä Mäkinen lukee kirjaa Sibeliuksesta ja lupaa kävellä kotiinsa kohottaakseen kuntoaan. Mäkisen kirjoja on myytävänä mm. Keravan Suomalaisessa kirjakaupassa.
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Luentoja & tapahtumia kevät 2015
Opiston luennoille ja kursseille ilmoittaudutaan kurssikoodilla verkossa, opiston toimistossa tai yhteispalvelupisteessä Sampola-talossa, Kultasepänkatu 7, 1. kerros. Kurssimaksut sekä liikunta- ja
kulttuurisetelit tuodaan vain yhteispalvelupisteeseen.
Myös maksuttomille luennoille toivotaan ennakkoilmoittautumista tilajärjestelyiden vuoksi.
Toteutuville luennoille voi myös ilmoittautua vasta paikan päällä - yleensä mukaan mahtuu.
www.keravanopisto.fi

HELMIKUU
111019 KERAVA KUVINA (60min)
ti 24.2. klo 18-19
Taide- ja museokeskus Sinkka
museoamanuenssi Tommi Uutela

111029 RIKU & TUNNA: AVOIMENA
MAAILMALLE- USKALLA RIKKOA RAJASI
(2t)
ke 11.3. klo 18-19.30
Keravan lukio ja aikuislukio auditorio

111023 KÄYTÄNNÖN
KIELIKYSYMYKSIÄ (2t)
ti 24.2. klo 18-19.30
Sampola-talo, Kultasepänkatu 7, 1.krs
erityisasiantuntija Riitta Korhonen, 5€

120810 MATKAILIJAN ROOMA (3t)
ti 3.3. klo 18-20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Restonomi Maarit Suonsivu, 5 €
PÄIHDEILTA KASVATTAJILLE
ke 4.3. 18-19.30
Nuorisotila Tunneli, Sampola-talo
kouluttaja Mika Piipponen, EHYT ry
KÄSITYÖKIRPPIS
la 7.3. klo 10-14.30
Keravan lukio ja aikuislukio ruokala
Ktyo, KM Aune Soppela
Tule myymään kaappiesi kätköistä käsityötarvikkeita ja -välineitä sekä käsitöitä:
110411 alakerran iso pöytä(160x70 cm)
30 €/kpl tai
110413 alakerran pienempi pöytä
(120x70 cm) 22,5 €/kpl
110415 yläkerran pöytäpaikka 30€
Tuunaustorilta saat hyviä kierrätysideoita.
Kahvio. Tiedustelut: aune.soppela@
kerava.fi

111045 ELÄKKEELLE KUIN
STRÖMSÖSSÄ? (2t)
to 16.4 klo 18-19.30
Sampola-talo, Kultasepänkatu 7, 1. krs
eläkevalmentaja Ilari Rantala, 5 €
111041 KAKKOSTYYPIN DIABETES JA
RUOKAVALIO (2t)
to 23.4. klo 18.30-20
Kerava lukio ja aikuislukio auditorio
lääkäri ja kirjailija Antti Heikkilä, 10 €

NONSTOP PÄIHDEILTA NUORILLE
ke 25.2. klo 17-20
Nuorisotila Tunneli, Sampola-talo
kouluttaja Mika Piipponen, EHYT ry

MAALISKUU

HUHTIKUU

111031 KUKA MINÄ OLEN - ELÄMÄNTARKOITUSTA ETSIMÄSSÄ (2t)
to 12.3. klo 18- 19.30
Sampola-talo, Kultasepänkatu 7, 1. krs
kouluttaja Katja Kokko, 5 €
219817 KANSAINVÄLINEN MUSIIKKIILTA (2t)
ti 17.3. klo 18-19.30
Sampola-talo, Nuorisotila Tunneli
111037 ONGELMAIHON HOITO (2t)
ti 24.3. klo 18-19.30
Sampola-talo, Kultasepänkatu 7, 1. krs
SKY-Cidesco kosmetologi, kouluttaja
Camilla Kaipiainen
111039 PARISUHTEEN TUNTEET JA
TARPEET (60min)
to 26.3. klo 18-19.00
Sampola-talo, Kultasepänkatu 7, 1.krs
tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja AnneMari Jääskinen, 5 €
111043 KASVIT- MIELEN RUOKAA (2t)
ti 31.3. klo 18-19.30
Sampola-talo, Kultasepänkatu 7, 1 krs
FT, professori, Sinikka Piippo, 5 €

KÄDENTAITOJEN KEVÄTNÄYTTELY
25.-29.4. la-su 10-16, ma-ti 10-19, ke
10-16
Opiston käsityötilat, Kauppakaari 11
Näytteillä talven aikana tehtyjä töitä ja
työnäytöksiä.
111065 VETÄMÄTTÄ HIHNASSA (2t)
la 25.4. klo 10-11.30,
Sampola-talo, Kultasepänkatu 1, 1. krs
YTM, eläintenkouluttaja Miira Hellsten,
5€
111067 KISSOJEN TEMPUT JA AGILITY
(2t)
la 25.4. klo 12-13.30
Sampola-talo, Kultasepänkatu 7, 1. krs
YTM, eläintenkouluttaja Miira Hellsten,
5€

TOUKOKUU
KOKO PERHEEN KERRÄTYSPÄIVÄ
la 23.5. klo 10-14
Opiston käsityötilat ja kävelykatu, Kauppakaari 11

