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Stop kiusaamiselle
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keravalaistalouteen

Poimintoja tapahtumakalenterista
Lisää tapahtumia osoitteessa www.kerava.fi/ajankohtaista/tapahtumat.
Syksyn 2017 Asukasillat
28.9. klo 18 Ahjo
30.11. klo 18 Kannisto & Savio
Tarkasta tapahtumapaikat osoitteessa
www.kerava.fi

Kerava-sali

Keuda-talo, Keskikatu 3a
www.keravasali.fi
Varaukset ja tiedustelut p. 040 318 2004
Siks' oon mä suruinen – Suomi 100 Tangoa
pe 15.9. klo 19
Amadeus Lundberg, Teemu Roivainen, Hannu Lehtonen ja Juha Tikan orkesteri.
Käsikirjoitus & ohjaus Susanna Haavisto.
Liput 25 € (sis. Lippupisteen palvelumaksun),
www.lippu.fi

Scandinavian Music Group pe 24.11. klo 19
Scandinavian Music Group, tutummin SMG,
on ehtinyt ihastuttaa oivaltavan poprockin
ystäviä jo neljäntoista vuoden ajan. 2000-luvun alussa perustettu yhtye ei toki ilmestynyt tyhjästä: bändin jäsenet olivat tuttuja yleisölle jo Ultra Bran ajoilta, mutta mikään jatke tai korvike yhtye ei ole, vaan Scandinavian Music Group on alusta asti luonut
omannäköistään musiikkia.
Liput 20 € (sis. Lippupisteen palvelumaksun),
www.lippu.fi
Järjestää Keravan kulttuuripalvelut.

Röyhkä & Pyysalo la 23.9. klo 19
Kauko Röyhkä ja Severi Pyysalo konsertoivat
duona. Heiltä ilmestyi tämän vuoden keväällä yhteisalbumi Turmion suurherttua.
Liput 20 € (sis. Lippupisteen palvelumaksun),
www.lippu.fi

Anna Puu to 9.11. klo 19
Puu nousi julkisuuteen vuoden 2008
Idols-laulukilpailusta. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi hävittyään kisan voittaneelle Koop
Arposelle. Syksyllä 2016 Anna Puu oli yksi
Vain elämää -televisiosarjan viidennen tuotantokauden artisteista. Anna Puu toimi yhtenä tähtivalmentajana alkuvuodesta 2017
The Voice of Finlandin kuudennella tuotantokaudella.
Liput 20 € (sis. Lippupisteen palvelumaksun),
www.lippu.fi
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Suuri viihdekonsertti – Suomi 100
su 26.11. klo 16
Keravan musiikkiopiston suuri viihdeorkesteri esittää tunnettuja klassikoita vuosien
varrelta. Konsertissa esiintyy musiikkiopiston omia laulajia sekä tähtisolistina Diandra.
Konsertin johtaa Juhani Palola.
Liput 10/8 € (sis. Lippupisteen palvelumaksun), www.lippu.fi
Järjestää Keravan musiikkiopisto ja Keravan
kulttuuripalvelut.

Itsenäisyyspäivän juhla ke 6.12. – Suomi 100
Keravan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus.
Tuntematon sotilas -maraton! – Suomi 100
Tuntematon sotilas I (ohjaus Edvin Laine,
1955) pe 1.12. klo 18
Rooleissa mm. Kosti Klemelä (luutnantti Vilho Koskela), Heikki Savolainen (kersantti Urho Hietanen), Reino Tolvanen (alikersantti
Rokka), Veikko Sinisalo (alikersantti Yrjö Lahtinen), Åke Lindman (alikersantti Lehto).
Tuntematon sotilas II (ohjaus Rauni
Mollberg, 1985) la 2.12. klo 12
Rooleissa mm. Risto Tuorila (Koskela), Pirkka-Pekka Petelius (Hietanen), Kari Väänänen
(Lammio).
Tuntematon sotilas III (ohjaus Aku
Louhimies, 2017) su 3.12. klo 14 ja 17.30
Cinema Kerava esittää uusimman Tuntemattoman sotilaan. Elokuvaesityksen lipunmyynnin aloituksesta ilmoitetaan lokakuun aikana.
Perjantain ja lauantain tuntematon sotilas
-elokuvat esitetään Keravan kirjaston Pentinkulma-salissa. Sunnuntain elokuva on Kerava-salissa.

KERAVALLA TAPAHTUU

Poimintoja tapahtumakalenterista

PÄÄTOIMIT TA JALTA

Pääkirjoitus

A JANKOHTAISTA

Keravan kuulumisia
KUNTA

Uusi Kerava on vanha hyvä plus jotain muuta
LIFESTYLE

Taide- ja museokeskus Sinkka rikkoo rajoja
SOTE

Telle-hanke
SOTE

Terveyskeskuksen uusi ajanvarausjärjestelmä
SOTE

Kotisairaala
Matalan kynnyksen neuvontapiste
SOTE

Sote- ja maakuntauudistuksen tilanne

Kirjasto

Suomi 100 -tapahtumia Keravan kirjastossa
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Kirjailijavieraana Sirpa Kähkönen
ke 6.9. klo 18
Kirjailijaa haastattelee toimittaja Hannu Taanila.
Jonna Tervomaa ke 29.11. klo 19
Jonna Tervomaan pitkään jatkunut menestyksekäs artistiura on tällä hetkellä hyvässä, luovassa vaiheessa. Jonnan aikaisemmat albumit ovat tuoneet artistille kaksi platinalevyä ja kolme kultalevyä. Menestyksekkäällä urallaan Jonnalle on myönnetty useita
palkintoja, kuten esimerkiksi Teosto-palkinto, Soundi-palkinto, ja peräti seitsemän Emma-palkintoa.
Liput 20 € (sis. Lippupisteen palvelumaksun),
www.lippu.fi

Sisällysluettelo 2/2017

Meillä on Suomi to 12.10. klo 18
Keravan Musiikkiopiston dramatisoitu konsertti pienille lapsille. Musiikkiopiston huilistit ja viulistit soittavat, mukana näyttelijä
Veikko Honkanen.
Maakuntalaulut ma 6.11. klo 18
Mikko Innanen (saksofoni), Veli Kujala (haitari) ja Mika Kallio (rummut) soittavat maakuntalauluja uudella tavalla. Miten sadan vuoden takainen isänmaallinen paatos ja nykyjazz tulevat keskenään juttuun?

LAPSET, NUORET JA KOULU

Taidetivoli

LAPSET, NUORET JA KOULU

#lupapuuttua (Stop kiusaamiselle, Tajua mut!)
VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

Päätoimittajalta

”Uusi Kerava on vanha
hyvä plus jotain uutta”

S

ain tilaisuuden haastatella kaupunginjohtaja Kirsi Rontua ja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isolaa tämän
lehden pääjuttua varten. Juttutuokion keskiöön nousivat rakennusten sisäilmastot ja ihmisten hyvinvointi. Kaupunki panostaa
nyt erityisen paljon rakennusten kuntoon ja sisäilmaston laatuun. Sekä
Rontu että Isola kumpikin vakuuttavat, että ihmisten terveys menee
kaiken muun edelle.
Toiseksi keskeiseksi teemaksi nousi Keravan kehitys ja erityisesti yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Tulevaisuuden Keravasta rakennetaan
entistä yhteisöllisempää, kaikille yhteistä, inspiroivaa kaupunkia, jossa
asukkaat voivat elää omannäköistään elämää. Isola kuitenkin muistutti,
että kova kehitysvauhti ei tarkoita sitä, että Keravassa olisi paljon muutettavaa – päinvastoin. Maailman parhaasta Keravasta tulee vain entistäkin parempi. Isolan sanoja lainaten: uusi Kerava on vanha hyvä plus
jotain uutta.
Onnellista ja energistä syyskautta teille toivotellen,
Susan Mykrä

Lukion monikulttuurisuushanke

KERAVAN OPISTO

Luennot ja tapahtumat kevät 2017

Keravan kaupungin lehti asukkaille 2/2017
Toimitus Keravan kaupungin viestintä
Päätoimittaja Susan Mykrä | Taitto Mainostoimisto KMG Turku
Paino Savion Kirjapaino Oy | Painos 19 500 kpl | ISSN 1798-4823

4041
0660
Painotuote
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Ajankohtaista

Ajankohtaista

100 Kirsikkapuuta
Keravan kaupunkitekniikka istutti 100 kirsikkapuuta 100-vuotisen
Suomen kunniaksi. Kirsikkapuulajina käytettiin Rusokirsikkaa
(Prunus sargentii). Kirsikkappuut istutettiin neljään kohteeseen,
jotka valittiin eri puolilta Keravaa ja jotka kaikki ovat luonteeltaan
hieman erilaisia.
Salavapuiston 'kirsikkatori' on saanut inspiraationsa Tukholman
Kungsträdgårdenista. Salavapuiston kirsikkatorin alustaksi tulee
kivituhka ja sitten kun kirsikkapuut kasvavat isoimmiksi, niiden
lehvästö muodostaa ikään kuin katon torille. Ahjonlaakson puisto
taas tulee olemaan erilainen: siitä tulee kolmion mallinen nurmialue,
jonka ympärille istutetaan kirsikkapuut riveihin. Tästä on
tarkoitus tulla mukava piknik-paikka.
Keravantien varren kirsikkapuut taas ovat ikään kuin tervetulotoivotus Keravalle ohi ajaville autoille ja pyöräilijöille. Luhtaniitun
puistoraitti on merkittävä lenkkeilyväylä Sompiossa, joka mielestämme kaipaa hieman piristystä ja toisaalta sinne helposti mahtuu istuttaa uusia puita, joten tämä kohde on ajateltu lenkkeilijöiden näkökulmasta.

Salavapuiston leikkipaikan
puiden uusiminen

05.09.2017

Salavapuiston leikkipaikan ympärillä olevat salavat ovat niin huonokuntoisia, että syksyllä 2017 ne poistetaan ja tilalle istutetaan uudet
puut. Myös Koivikontien varteen Salavapuiston kohdalle istutetaan
puuttuvat katupuut.

Savion koulun tekonurmikenttä
Savion koulun pihan heikkakentän paikalle rakennetaan aidattu
tekonurmikenttä. Kenttä on mitoitettu jalkapalloliiton 5v5-pelimuodon mukaisesti. Lisäksi kentälle tehdään kahdet poikittaisviivoitukset
4v4-pelimuodon mukaisesti. Samalla urakassa parannetaan
sekä uuden kentän että vanhan koripallokentän valaistusta. Kentille
asennetaan valaistuksen ohjausta varten painonapit.

7

Sirkunpuiston leikkipaikan peruskorjaus
Sirkunpuiston leikkipaikka Kalevassa peruskorjataan täydellisesti
aitoja ja leikkivälineitä myöten. Leikkipaikan teemaksi tulee metsäleikki ja leikkivälineet on valittu teeman mukaisesti.
Lisäksi puistoalueen valaistusta parannetaan ja polun varteen
rakennetaan kuntoilupiste aikuisille. Leikkipaikan ympärillä olevia
vanhoja ja huonokuntoisia kuusia karsitaan ja tilalle istutetaan
uusia puita.

J E N N I PÄ Ä S K Y S A A R I
“ TA S A - A RV O N L Ä H E T T I L Ä S ”

ARMAN ALIZAD
“MAAILMANMATKAAJA”
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Entistä parempaa vettä
runkovesijohtoja saneeraamalla
Keravan kaupunginvaltuuston
kokoukset syksyllä 2017
Keravan kaupunginvaltuusto kokoontuu Keravan lukion ja aikuislukion auditoriossa tiistaina 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 18. Tervetuloa!

Tule seuraamaan
Keravan valtuuston
päätöksentekoa ja
keskustelua ajankohtaisista asioista!

Tarkistathan
kokousajankohdan
vielä ennen kokousta
osoitteesta

kerava.fi

Keskustan Kehällä, Seunalantien ja Aleksis Kiven tien välillä, on
kesän ajan tehty runkovesijohdon saneerausta. Uusiminen on
ajankohtaista, koska vesijohto on tullut käyttöikänsä päähän.
Vesijohtojen saneerauksella varmistetaan jatkossakin hyvänmakuisen veden jakelu ja yllättävien vesikatkojen välttäminen. Vesijohdon saneeraustyöstä johtuen vedenjakeluun aiheutuu joitakin lyhyitä katkoksia lähialueen kiinteistöille. Vesijohtotyö valmistuu syksyn 2017 aikana.

Uimahallin rakennustyöt
kulkevat aikataulussaan
Uimahallin rakennustyöt jatkuivat läpi kesän ja kohteen runko- ja elementtiasennustyöt valmistuivat kesäkuun aikana. Työmaalla
ovat käynnissä vesikaton puutyöt ja ilmanvaihtokonehuoneen
runkoasennus, altaiden betonirakennetyöt sekä väliseinämuuraustyöt. Työt kohteessa etenevät aikataulussaan. Uimahallin on määrä
avautua loppu vuodesta 2018.

duuniportaali.fi

Uimahalli on tarkoitus
avata jälleen käyttäjille
lokakuussa 2018.
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KUNTA

KUNTA

Uusi Kerava on
vanha hyvä plus jotain
muuta

– haastattelussa Kirsi Rontu ja Samuli Isola
Teksti: Susan Mykrä

Keravan kaupunkisiluettia dominoivat nostokurjet kertovat satunnaiselle
ohikulkijalle, että tuossa kaupungissa tapahtuu nyt paljon. Vakituisesti Keravalla
oleskelevat saattavat aistia kehityksen ja muutoksen myös useista uusista
osallistavista hankkeista, kuten erilaista kaupunkitaideprojekteista. Jotkut puhuvat
”Uudesta Keravasta” ja ”Kerava 2.0:sta”.
— Kyllä nyt voidaan puhua uudesta alusta, sillä meillä on uusi kaupunginvaltuusto ja -hallitus ja minäkin olen vielä suhteellisen uusi
kaupunginjohtaja, sanoo Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.
— Meillä on hyvä tekemisen meininki ja paljon pitkään valmistelussa olleita hankkeita on
vihdoin saatu liikkeelle.
Kesäkuussa kaupunginhallituksen puheenjohtajana aloittanut pitkän linjan poliitikko
ja kaupunkikehittäjä Samuli Isola tunnistaa
myös muutoksen ja uuden ajan. Isolan mukaan Keravalla eletään jonkinlaista taitekohtaa, vaikkei hänen mielestään mitään dramaattista muutosta ole tapahtunut.
— Olemme tunnistaneet monia asioita, jotka ovat muutoksessa ja se näkyy muun muassa keskustan rakentamisen kohdalla. Uutta
on tulossa ja me olemme itse tekemässä sitä
uutta ja muutosta, sanoo Isola.
— Ehkä tuo ajatus uudesta Keravasta pitää sisällään myös sen ajatuksen, että kaupunki
on meidän yhteinen ja meille kaikille, yhdessä tehden.
Isola painottaa vielä, ettei uusi tarkoita sitä,
että entinen olisi ollut huonoa tai että siitä pitäisi hankkiutua eroon.
— Ei täällä huonosti ole ollut aiemminkaan,
päinvastoin, nyt on vaan aika tuoda uusia
asioita. Jo edellisten kaupunginjohtajien aikana hyvin hoidettu talous ja aiemmin tehty työ
jättävät nyt pelivaraa. Vahvan talouden myötä
meillä on liikkumavaraa, jota tarvitaan uuden
luomisessa, kiittelee Isola.

— Uuden tuleminen ei siis tarkoita vanhan
tuhoa, vaan uusi Kerava on vanha hyvä plus
jotain uutta. Kerava on maailman paras paikka edelleen, tiivistää Isola.
Isolan mielestä suurin muutos kohdistuukin
Keravan toiminta- ja ajattelutapaan.
— Toimintatapamme ja se, kuinka suhtaudumme tulevaan ja muutoksiin, kaupungistumiseen ja kaupunkilaisten arvoihin - ne meidän on syytä tunnustaa ja tunnistaa.
— Kerava on muutakin, kuin joustavasti toimiva ja kiva pikkukaupunki. Kerava on myös
aktiivinen ja uutta luova kaupunki. Kaupunkikulttuurissamme on tapahtunut muutoksia ja
olemme rohkeasti nostaneet uudenlaisia tekijöitä esille. Uskon, että se luo hyvää fiilistä ja että kaupunki muuttuu tarjottimeksi, jolla ihmiset voivat tuoda omia hyviä juttujaan
esille. Se puolestaan luo menestystä ja tekee
kaupungista kiinnostavan ja haluttavan.

”Uusi Kerava on yhteisöllinen ja
kaikkien yhteinen.”
Myös kaupunginjohtaja Kirsi Rontu nostaa yhteisöllisyyden ja keravalaiset tärkeään
rooliin kaupunkikehityksessä.
— Keravalaiset ovat meidän vahvuutemme;
meillä on halu tehdä yhdessä ja uskallusta olla ennakkoluulottomia.
Rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä
löytyy
Rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta päätöksenteossa onkin tarvittu tänä syksynä ja vieläpä pikaisella aikataululla. Keskuskou-

— Aiomme ottaa nämä rakennusterveysasiat
nyt kaupungin ykköslistalle. Se tarkoittaa rakentamisen laatua, materiaalien valintaa, rakennusten parempaa ylläpitoa ja huoltoa, sisäilmaongelmien aktiivista tutkimista ja terveysongelmia aiheuttavien rakennusten ja
järjestelmien korjaamista. Ihmisten, lapsista vanhuksiin, terveys on meille kaikkein tärkeintä.

”Uusi Kerava on
yhteisöllinen ja
kaikkien yhteinen.”
lu päätettiin sulkea sisäilmastoon kohdistuvien epäilyjen vuoksi ja koulun toiminta oppilaineen ja henkilökuntineen siirrettiin kahdessa päivässä uuteen Kurkelan yhtenäiskouluun. Keskuskoulu on nyt suljettu ja siellä tehdään lisäselvityksiä heränneiden epäilyjen
selvittämiseksi.
Kesän ajan paikallislehdestä on saatu lukea
kaupungin huumeongelmasta, kaupungin siivottomuudesta, koulujen sisäilmasto-ongelmista ja kaduilla tapahtuvasta ryöstelystä –
onko tilanne oikeasti näin paha ja jos on, mitä
asioille aiotaan tehdä?
— Kyllä meillä on ongelma, mutta olemme jo
ryhtyneet toimiin asioita parantaaksemme.
Olemme esimerkiksi perustaneet monialaisen Keravan nuorten ja perheiden hyvinvointiryhmän, jossa on mukana kaupungin lisäksi mm. poliisi, seurakuntia, eri järjestöjä ja yhdistyksiä. Ryhmässä etsitään yhdessä keinot pureutua ongelmiin. Paljon on vielä tehtävää, mutta paljon on jo tehtykin.

”Ihmisten, lapsista vanhuksiin,
terveys on meille kaikkein
tärkeintä.”
— Minusta on hyvä, että asiat ovat esillä mediassa ja että niihin puututaan. Usein turvattomuuden tunne on kuitenkin suurempi, kuin
todellinen turvattomuus. Emme todellakaan
lepäile laakereillamme, vaan puutumme ongelmiin. Kaikista asioista emme vain voi julkisesti kertoa, koska useiden asioiden takana on pahoinvoiva ihminen. Pyrimme pureutumaan sinne pahoinvoinnin alkulähteille, jolloin avusta ja ratkaisusta tulee pidempiaikainen, sanoo Isola.
Myös rakennusten sisäilmastoasioihin kaupunki tulee Isolan mukaan tarttumaan
tiukasti.

Rohkeasti eteenpäin henkisiä rajoja rikkoen
Keskustelutuokion lopuksi Kirsi Rontu ja Samuli Isola pohtivat, millaisen Keravan he näkevät kymmenen vuoden päästä.
— Näen vahvan keskustan sekä vahvoja asuinalueita, kuten esim. Ahjon ja Savion. Myös
kulttuurihistorialliset kohteemme, kuten Keravan kartano ovat aktiivisessa käytössä.
Näen yhteisen Keravan, jossa kaikki asukkaat
sekä kolmannen ja neljännen sektorin edustajat tekevät yhdessä asioita. Näen tulevaisuuden Keravan yhteisenä Keravana, joka panostaa yhä enemmän lapsiin ja nuoriin, sanoo Rontu.
— Kymmenen vuoden päästä Kerava saattaa
olla sellainen, kuin se on nytkin tai jotain aivan muuta. Maailma muuttuu niin nopeasti, ettei koskaan tiedä, mitä on tulossa, sanoo
Isola viitaten viime vuosien useisiin kuntaliitoshankkeisiin, joilla on haluttu rikkoa kuntien maantieteellisiä rajoja.
Isolan mielestä kuntarajojen rikkominen on
turhaa ja sen sijaan pitäisi keskittyä henkisten
rajojen rikkomiseen.
— Muiden kuntien positiivinen tekeminen ja
kehittyminen vaikuttavat positiivisesti myös
Keravaan. Uusien asioiden tekeminen ja salliminen muualla, auttaa myös meitä Keravalla kehittymään.
— Virtuaalisuus muuttaa käsitystä kunnasta nopeaa vauhtia. Uskon, että e-Keravat ja
e-Tampereet ovat vasta askeleita kohti uutta
todellisuutta. Kymmenen vuoden päästä kaupunki voi koostua monista pienistä elämän
lohkoista roboboosteineen ja hologrammeineen, jotka houkuttelevat ihmisiä tänne, sanoo Isola.

Yhteisöllisyys on
kunnissa nyt suosittua

Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, kaupunkiaktivismi sekä kierto- ja jakamistalous ovat
päivän sanoja ja trendejä. Yhä useammat kaupungit haluavat osallistaa asukkaitaan ja
muita kaupungissa toimivia mukaan keskusteluun, toimintaan ja päätöksentekoon, ja
sitä kautta vaikuttamaan heitä itseään koskeviin asioihin. Yhteisöllisyys ja osallistumisen
mahdollisuus tiedetään merkittäviksi keinoiksi lisätä ihmisten hyvinvointia.
Ajatuksina yhteisöllisyys ja yhteisyys eivät ole uusia, vaan ne ovat jo kauan sitten tunnistettu yhteiskunnan keskeisiksi prosesseiksi. Sosiologien mukaan yhteiskunta pysyy koossa
yhteisyyden tunteen ansiosta. Yhteisöllisyys ja yhteisyys toimivat tärkeänä pohjana yksilön
ja yhteiskunnan välisessä suhteessa.
Sosiologi Erik Allardt (1976) esitteli vuosikymmeniä sitten klassisen hyvinvointiteorian,
jossa hyvinvointi määräytyy elintason (having), yhteisyyssuhteiden (loving) ja itsensä
toteuttamisen (being) mukaan. Ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat
siis merkittävästi yhteisölliset suhteet.
Käsitteet tutuksi:
Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten sosiaalisten suhteiden muodostamaa kokonaisuutta.
Yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat luottamus, osallisuus, sitoutuminen, motivaatio
ja läheisyys.
Kaupunkiaktivismin perusajatus on, että ihmiset organisoituvat itsenäisesti ja omaaloitteisesti kaupunkiympäristössä tapahtuvan toiminnan ympärille. Markkinoinnissa
ja viestinnässä käytetään hyödyksi sosiaalista mediaa.
Kiertotalous on resurssitehokkuutta edistävä taloudellinen toiminta, jossa pidennetään
materiaalin ja arvon kiertoa taloudessa, esim. lainaaminen, vuokraaminen, tavaroiden
ja ruoan kierrätys.
Jakamistaloudella (sharing economy) tarkoitetaan yleensä erilaisten vajaakäytössä
olevien resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä digitaalisten alustojen välityksellä
ja usein yhteistoiminnalla (collaborative economy). Jakamistalouden käsitteen merkitys
on toistaiseksi vakiintumaton eikä sillä ole selviä rajoja.
Lähteet: https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/ ja Pessi & Seppänen 2011, 288.
Lue lisää: https://www.sitra.fi/aiheet/yhteisollisyys/#mista-on-kyse

— Ilman uskallusta meillä ei ole kymmenen
vuoden päästä unelmiemme Keravaa. Nyt on
aika mennä rohkeasti eteenpäin, sanoo Rontu ja Isola yhdessä.
Katso haastattelu osoitteesta
www.kerava.fi.

Kesäkirppis on perinteinen yhteisöllisyyden ilmentymä.
Teksti ja kuva: Susan Mykrä.
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LIFESTYLE

VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

Keravan Opisto veti ainutlaatuisen kansainvälisen hankkeen

- työpajoissa liki 900 osallistujaa

Rakkaudesta vapauteen -näyttely
on avoinna 29.10.2017 saakka
Taide- ja museokeskus Sinkassa,
osoitteessa Kultasepänkatu 7,
Kerava. Sinkan yläkertaan
sijoittuva post graffiti -osuus on
esillä vuodenvaihteen ylitse.
Alkuvuodesta 2018 näyttely
jatkaa Oulun taidemuseoon.
Lue lisää: www.sinkka.fi

Teksti: Sanna Iranta Kuva: Pixabay

Keravan Opisto sai ainoana kansalaisopistona vuonna 2015 strategista
kumppanuusrahaa Europan Unionin hallinnoimasta Erasmus+ KA2
-ohjelmasta. Opiston koordinoima viiden maan yhteinen TELLE -hanke päättyi
kesäkuussa kiittävien palautteiden saattelemana. Hankkeen tuloksena
syntynyttä kurssi-ideapankkia voi kuka tahansa hyödyntää.

Rakkaudesta
vapauteen

TELLE pähkinänkuoressa:
•
•
•
•

Räyhäkkä graffiti rauhoittuu
museonäyttelyksi Sinkassa

Keravan Taide- ja museokeskus Sinkka
tarjoilee tänä syksynä reilun annoksen
asennetta ja väriä. Sinkan Rakkaudesta
vapauteen -näyttely on Suomen ensimmäinen pelkästään graffititaiteeseen
keskittyvä museonäyttely. Graffiti näyttääkin kirineen katutaiteen ja muiden
kuvataiteen muotojen rinnalle tasaveroiseksi kumppaniksi.

Katutaiteesta graffitit eroavat niin perinteen, asenteen kuin esteettisten päämääriensä osalta. Graffitin keskiössä ovat kirjaimet,
yleensä tekijän tai tekijäryhmän nimi. Materiaalina käytetään usein tussia tai kokemusta sekä taitoa vaativaa spraymaalia. Philadelphiasta, New Yorkista ja Yhdysvaltojen muista suurkaupungeista maailmalle levinnyt kuvakirjoitus on kasvanut reviirin merkinnästä
suuritöisiksi piisseiksi, mutta tekijät kutsuvat
edelleen itseään writereiksi, kirjoittajiksi.

Rakkaudesta vapauteen tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuoliseen keskenään erilaisten tyylien kattaukseen ja etsiä erilaisia
näkökulmia siihen, mistä graffitissa on kyse.
Mukana näyttelyssä on saksalaistähti MadC
sekä suomalaisia graffitin kärkitekijöitä, kuten
näyttelyn koonnut keravalainen graffiti-taiteilija ja Purkutaide-projekteistaan tunnettu
Jouni ”Psyke” Väänänen.

Tyylillisesti näyttelyn teokset liikkuvat hip hop
-kulttuurin myötä Suomeen rantautuneista
”vanhan koulukunnan” ja klassista New York
-tyyliä edustavista teoksista kohti abstrakteiksi pinnoiksi kasvavia töitä, joissa kalligrafiasta jäljellä on enää liike. Nykygraffitista Sinkassa on esillä erilaisia vaihtoehtoja kirjainten tyylittelyyn. Tarjolla on mm. ”turkulaista wild styleä”, orgaanisia ja kolmiulotteisia
muotoja, Helvetica-fontin graffitiversiointia,
sarjakuvataiteen ja bommauksen fuusiota, fotorealismia ja tyylikollaaseja. Mukana kokonaisuudessa on myös sykkivä valokuvamatka
”Piphop-arkiston” helmien kautta suomalaisen graffitin historiaan.

— Näyttelyä on alettu valmistelemaan taiteilijoiden ja taidemuseon kanssa jo kolmisen
vuotta sitten. Pitkä valmisteluaika näkyy siinä,
että esille on saatu erittäin laadukas ja harkittu kokonaisuus. Kirsikkana kakun päällä toimivat kansainvälisen supertähtemme teokset.
Keravan taidemuseo on viimeisen parin vuoden aikana onnistunut nostamaan merkittävästi profiiliaan ja kävijämääriään hienoilla ja
aikaansa edellä olevilla näyttelyillä. ”Rakkaudesta vapauteen” sopii hyvin osaksi tätä jatkumoa ja me graffititaiteilijat olemme iloisia saamastamme mahdollisuudesta, kiittelee Väänänen.
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Sinkan julkisivu loistaa MadC:n abstraktin
teoksen väreissä
Näyttely ei jää ainoastaan sisätiloihin, vaan
levittäytyy myös museon julkisivuun. Ympäri maailmaa näyttäviä ja lennokkaita seinämaalauksia toteuttanut saksalainen MadC
eli Claudia Walde maalasi Sinkan julkisivuun
kaksi suurta abstraktia teosta, joiden värilois-

toa voi ihailla vielä vuosia näyttelyn jälkeenkin. Taiteilijan kuulaista värikerroksista rakentuvat teokset ammentavat energiansa suoraan katujen maalauksista. Rytmi on kiihkeä,
värit iskeviä tai akvarellimaisen läpikuultavia,
kalligrafiset elementit kuin siveltimellä vedettyjä. Teosten maalatut pinnat ikään kuin räjähtävät kappaleiksi ja täyttävät ilman.
— Toukokuussa meille tuli asiakaspalaute,
jossa sanottiin, että tehkää nyt jotain tuolle julkisivulle. Ottakaa vaikka mallia vessojen
punaisesta käsienpesualtaasta, joten pistettiin sitten vähän väriä pintaan, museonjohtaja Arja Elovirta naureskelee.
— Arkkitehti Pekka Salmi kyllä suunnitteli Sinkalle komean julkisivun, mutta sitä ei ikävä kyllä toteutettu. Claudian maalaus on kuin
hyväntuulista energiaa sykkivä lahja 5-vuotissynttäreitään juhlivalle Sinkalle. Nyt rakennuksen vihdoin tunnistaa museoksi.
Miehisessä graffitin ja katutaiteen kentässä
MadC on harvinainen poikkeus, kollegojensa ihailema mestari, joka hallitsee tekniikan
ja tuntee materiaalinsa. Hän asettuu graffitin
pohjalta kasvavaan post graffiti -suuntauksen
piiriin samaan tapaan kuin suomalaiset EGS,
Trama ja Jani Tolin. Vaikka suurin osa MadC:n teoksista on nykyään tilaustöitä, hänen
sydämensä sykkii katujen vapaalle taiteelle,
jota hänkin edelleen tekee.
Teksti: Susan Mykrä ja Sinkka
Kuvat: Marco Prosch

78 työpajaa opettajille
323 opetustuntia
47 paikallista pilottikurssia
104 opettajaa kansainvälisellä
liikkuvuudella, 752 paikallista
opiskelijaa ja opettajaa

Teaching and Learning for Life -hankeen tavoitteena oli edistää aikuiskouluttajien kansainvälisiä ja ammatillisia taitoja. Pääpaino
on ollut innovatiivisissa koulutusmenetelmissä sekä tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa.
– Toivomme, että muutkin kansalaisopistot innostuisivat toteuttamaan TELLEn kaltaisia hankkeita, Tytti Voutilainen Opetushallituksesta totesi hankkeen päätösseminaarissa
9.6. Keravalla.
Hanketta on toteutettu yhdessä islantilaisen,
saksalaisen, norjalaisen ja virolaisen partneriorganisaation kanssa. Kukin partneri järjesti viisipäiväisen koulutustapahtuman, lisäksi toteutettiin kaksi opettajavierailua ja paikallisia pilottikursseja. Jokaisesta organisaatiosta osallistui koulutustapahtumiin noin 30
opettajaa.
”Keravan Opistolla on pitkä perinne kansainvälisten hankkeiden kumppanina ja
koordinaattorina.”
– Keravan Opistolla on pitkä perinne kansainvälisten hankkeiden kumppanina ja koordinaattorina, ja tämän hankkeen myötä kokemus ja profiili kansainvälisenä toimijana ovat
vain kasvaneet, opiston rehtori Mia Talikka
iloitsee.

Muut kansalaisopistot ovatkin kyselleet neuvoja hankkeiden aloittamisesta ja hankekumppanuudesta. Motivaationa osallistumiseen Keravallakin olivat uuden oppiminen
ja kansainvälinen verkostoituminen, mutta
myös oman osaamisen jakaminen. Jokaisella koulutusorganisaatiolla ja maalla on omat
vahvuutensa. TELLEn hankekumppanit löytyivät vanhojen hankepartnereiden kautta.
Hankkeen työpajoissa oppia saatiin mm. nettisivujen päivityksessä, kännykkäkuvauksessa,
verkkomarkkinoinnissa, kierrätyskäsitöissä,
ulkoilmamaalauksessa sekä erilaisissa kieliin
ja psykologiaan sekä oppimiseen liittyvissä
työpajoissa. Lisäksi on tanssittu, opittu runsaasti tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä ja
vietetty aikaa kansainvälisessä seurassa.
Mindfulnessia, kirkkovenesoutua ja Asahia
Tuusulanjärven maisemissa
Hanke päättyi Keravalle loppuseminaariin 7.11. kesäkuuta. 30 kansainvälistä vierasta vietti viisi tiivistä päivää Tuusulanjärven maisemissa. Suomalaiset opettajat johdattivat mm.
mindfulnessin, kirkkovenesoudun, hopealusikkakorujen sekä Asahin maailmaan.
EU-hankkeiden tulokset on tärkeä jakaa muille. Hankepartnereiden opettajat toteuttivatkin yhdessä verkkoon kansainvälisen kurssi-ideapankin. Kaikkien TELLE-hankkeessa järjestettyjen työpajojen menetelmiin ja materiaaleihin voi tutustua osoitteessa www.etelle2015.com. Materiaaleja voi myös vapaasti hyödyntää.
TELLEssä toteutui 78 työpajaa opettajille, ja
niiden lisäksi 47 paikallista pilottikurssia. Pilottikurssien kautta noin 500 opiskelijaa pääsi oppimaan uutta. Myös osa kansainvälisten koulutustapahtumien työpajoista oli kaikille avoimia, Keravalla kielikahvila ja liikuntavaunu.

– Erityisiä hankkeen onnistumisia olivat muun
muassa nettisivun luominen viiden maan yhteistyönä, opettajien parantuneet tieto- ja
viestintäteknologiset taidot sekä uudet opetusideat, jotka on viety heti käytäntöön, kertoo hankkeen yhdessä Mari Raatikaisen
kanssa suunnitellut taitoaineiden suunnittelijaopettaja Aune Soppela.
Hankkeessa on saatu ratkaisuja eri maiden aikuiskoulutusorganisaatioita yhdistäviin haasteisiin.
Opetus siirtyy enemmän verkkoon, jolloin
moni opettaja kaipaa päivitystä tieto- ja viestintäteknologisiin taitoihin. Lisäksi erilaisille
oppijaryhmille suunnattujen opetusmetodien
tarve on suuri, on tarvetta huomioida muun
muassa maahanmuuttajat ja oppimisvaikeuksia omaavat.
Hankkeen antiin on kuulunut kansainvälisten
kommunikointitaitojen ja verkostojen kasvaminen sekä opettajien oman elinikäisen oppimisen edistäminen. Moni on myös saanut
kansainvälisistä koulutustapahtumista uusia ystäviä.
Tulevaisuudessa TELLEn hankekumppanit aikovat tehdä yhteistyötä esimerkiksi suorien
opettajavaihtojen merkeissä. Moni opettaja
on ottanut hankkeen työpajoissa oppimansa
heti käyttöön, mutta haluaa syventää osaamistaan.
Kaiken kaikkiaan Keravan Opisto haluaa kannustaa muitakin organisaatioita hakemaan
EU-hankkeisiin kumppaniksi. Kansainväliset
projektit vaativat hieman vaivaa, mutta matkan varrella oppii valtavasti ja saa runsaasti
uusia kontakteja.

Lue lisää:
www.etelle2015.com ja
Lisätietoa Erasmus+ ohjelmista:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/
erasmusplus
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- Terveyskeskuksen puhelinpalvelu
palvelee numerossa 09 2949 3456.
Palvelu on avoinna arkisin ma-to klo
8.00–15.00 sekä pe klo 8.00–14.00.
Numero koskee ajanvarausta ja neuvontaa koskevia yhteydenottoja.
- Mikäli jätät soittopyynnön puhelinpalvelun kautta, sinun ei tarvitse olla
uudelleen yhteydessä vaan terveyskeskuksesta soitetaan sinulle takaisin.
- Muuta hyvinvointia koskevaa
neuvontaa annetaan myös Hyksin
terveysneuvonnasta, joka palvelee
numerossa 09 87 10023 ympäri
vuorokauden.
- Mikäli sinulla on kiireellistä apua
vaativa terveysvaiva, sinun ei tarvitse
soittaa puhelinpalveluun vaan voit
mennä suoraan terveyskeskuksen
päivystykseen (Metsolantie 2, C-ovi).
Terveyskeskuksen päivystys on avoinna ma-pe klo 8.00–16.00. Iltaisin ja
viikonloppuisin päivystys on Peijaksen
sairaalassa (Sairaalakatu 1, Vantaa).
Muut tärkeät asiointikanavat:
LABORATORIOTULOKSET
- Henkilökohtaiset terveystietosi
(esim. laboratoriotulokset ja jatkohoitosuunnitelmat) löydät OmaKanta-palvelusta (www.kanta.fi/omakanta). Kiireettömien laboratoriotulosten
siirtyminen OmaKanta-palveluun
kestää noin viikon.
- Jos sinulle on sovittu vastaanottotai puhelinaika, saat laboratoriotuloksesi sovitulla ajalla. Toivomme,
että noudatat lääkäriltä tai hoitajalta
saamiasi ohjeita koskien laboratoriotulosten vastaanottamista ja
jatkohoitosuunnitelmaa.
RESEPTIEN UUSIMINEN
- Reseptin voit uusia itsenäisesti
OmaKanta-palvelun tai apteekin
kautta.
ROKOTUKSET
- Tartuntatauteihin ja matkailijoiden
rokotuksiin liittyvä palvelunumero on
040 318 3623. Puhelinaika on ma-pe
klo 12.00–13.00.

10 Kerava 2/2017

Terveyskeskus parantaa
asiakaspalveluaan sähköisillä
ratkaisuilla

”Kotisairaala-asiakkuus
perustuu sekä lääkärin
arvioon että asiakkaan omaan
halukkuuteen”.

Teksti: Jarno Moisala

Keravan terveyskeskuksessa on viime kuukausien aikana otettu käyttöön
useita asiakaspalvelua parantavia toimintatapoja. Tosin keskeisin näistä
uudistuksista on vielä tulollaan, nimittäin terveyskeskuksen uudet nettisivut.
Uudet nettisivut avataan syyskuun aikana.
Uusilla nettisivuilla kaupungin tarjoamat terveyspalvelut kuvataan selkeästi siten, että
asiakas löytää vastauksen kysymyksiinsä aiempaa nopeammin ja helpommin.
— Uusista toiminnallisuuksista tärkein on virtuaaliavustaja. Virtuaaliavustaja osaa vastata
useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Avustajan
tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään vastaus etsimässään asiassa nopeasti, selvittää
vt.vastuualuejohtaja Markus Paananen.
Nettisivujen kautta asiakas löytää jatkossa
niin olennaiset tiedot palveluista, havainnekuvat terveyskeskuksesta, tietoa henkilökunnasta kuin tietoa hoitoon pääsyn ja jonotusaikojen avainluvuistakin. Erityisesti palautteen antamista toiminnasta on pyritty helpottamaan. Myöhemmin sivuille ollaan tuomassa uusia palveluja, kuten sähköisiä lomakkeita sekä chat-palvelu.
— Keskeinen ajatus on uudistuksessa on se,
että asiakas löytää tarvitsemansa tiedon nopeasti. Sivuilla pyritään tarjoamaan myös sellaista tietoa, jota on aiemmin saanut vain
soittamalla terveyskeskukseen, Paananen sanoo.
Terveyskeskuksen uudet nettisivut päihittävät toiminnallisuuksissaan useiden muiden
kuntien verkkosivut. Esimerkiksi virtuaaliavustajaa ei ole juurikaan
muilla kunnilla käytössään.
— Nettisivut ovat vasta avaus palvelua parantaville uudistuksille. Lisää on tulossa,
Paananen lupaa.
Uusi puhelinpalvelu
avautui kesäkuussa
Jo toteutuneita palvelua parantaneita
uudistuksia on myös
useita. Näistä keskeisin on kesäkuussa

lanseerattu uusi puhelinpalvelujärjestelmä.
Näkyvin muutos uudistuksessa oli se, että 18
erillisen asiakaspalvelunumeron sijaan terveyskeskukseen soitetaan nykyisin yhteen numeroon. Mikäli puhelinpalvelussa on jonoa,
antaa palvelu arvion takaisinsoiton ajankohdasta. Toinen keskeinen muutos on se, että
aiempien omahoitajien puhelintuntien sijaan
voi asiakas nyt soittaa omahoitajalle aina kun
terveyskeskus on auki.
— Palvelun suosio yllätti meidät kesäkuussa.
Tavalliseen tilanteeseen nähden puhelumäärät olivat aluksi moninkertaiset. Heinä-elokuun aikana puhelumäärät ovat tasaantuneet, johtava ylilääkäri kertoo.
Palvelun parantamiseen tähtääviä kokeiluja
ovat akuuttivastaanotolla sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa käyttöönotettu sähköinen esitietojen keräys. Saapuessaan vastaanotolle asiakas voi vuoroaan odottaessaan
täyttää jo valmiiksi sähköisesti esitietonsa
tablet-tietokoneella. Esitiedot välittyvät tällöin valmiiksi hoitavalle ammattilaiselle, jolloin käynti ja palvelu nopeutuvat. Tavoitteena on, että toimintamallia laajennetaan ja tulevaisuudessa mahdollisimman moni asiakas
täyttäisi esitietonsa jo ennen vastaanottoa,
jopa kotisohvalta.
Päivystyksen hoitaja
Antti Honkanen ja
vt. vastuualuejohtaja
Markus Paananen
testaavat uutta
esitietolomaketta
tablet-tietokoneella.

Kotisairaalassa ollaan
sairaalahoidossa kotona
Keravalla on käynnistynyt kuluvan
vuoden huhtikuusta alkaen kotisairaalapalvelu. Toive kotisairaalapalvelusta on lähtenyt kuntalaisten
aloitteesta ja se on otettu hyvillä
mielin vastaan.
Äkillinen sairastuminen voi sekoittaa arjen
sujuvuuden ja sairaalaympäristössä hoidossa oleminen voi tuntua vieraalta. Kotona on
usein mukavampi olla ja toipuminenkin sujuu nopeammin. Tähän tarpeeseen tarjotaan
kuntalaisille nyt ympärivuorokautisesti sairaalatasoista hoitoa myös kotiin.
”Kotisairaala-asiakkuus perustuu sekä lääkärin arvioon että asiakkaan omaan halukkuuteen”.
Kotisairaala-asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä, aivan kuten sairaalaan muutoinkin.
Vaihtoehtona on aina myös osastohoito sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Kotisairaala-asiakkuus perustuukin sekä lääkärin arvioon siitä, että tilanne on soveltuva kotona toteutettavalle sairaalahoidolle, että asiakkaan
omaan halukkuuteen. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hoitojakson aikana asiakkaan luo-

na käyvät sekä sairaanhoitajat että tarvittaessa lääkäri ja fysioterapeutti. Puhelimitse yhteydenottomahdollisuus asiakkaan ja sairaanhoitajan välillä on yötä päivää. Asiakkaan luona käydään päivittäin, tarvittaessa useitakin
kertoja vuorokaudessa.
Vakavan, parantumattomasti sairaan ihmisen
viimevaiheen hoito, saattohoito, voidaan nyt
myös toteuttaa kotona silloinkin, kun siihen
tarvitaan sairaalaoloissa käytettäviä laitteita
ja välineitä, kuten esimerkiksi vaativammissa
kivunhoidon tilanteissa.
Saattohoito kotona ei itsessään ole uutta, sitä on toteutettu Keravalla aiemminkin ja toteutetaan edelleen myös muun muassa kotihoidon palveluna, mutta kotisairaalan myötä asiakkaan toivetta kotona loppuun asti hoidossa olemisesta voidaan entistäkin paremmin toteuttaa silloinkin, kun asiakkaan tila on
sairaalahoitoa vaativa. Saattohoidossa asiakkaan omaisen ja läheisten sitoutuminen hoitoon on tärkeää. Näin voidaan varmistua siitä, että saattohoidossa olevalla henkilöllä on
aina turvallinen olo.
Henkilökunnan innostus, osaaminen ja vahva halu rakentaa uutta palvelua keravalaisille

Teksti: Marika Mettiäinen
Kuva: ScanStockPhoto

ovat olleet upea ja tärkeä tekijä uuden palvelun kehittämisessä. Toiminnan alkutaipaleella
palkitsevinta on ollut keravalaisilta saatu välitön palaute ja kiitokset siitä, että sairaalahoitoa voi saada Keravalla nyt myös kotiin.

Palveluihin pääsyn
odotusajat Keravalla
kesällä 2017
Palvelutarpeen arviointi,
kiireettömät

3-5 vrk

Palvelutarpeen arviointi,
kiireelliset

0-2 vrk

Kotihoito

n. 7 vrk

Omaishoidon tuki

n. 14 vrk

Palveluasumispaikka,
tehostettu palveluasuminen ka. 55 vrk
Pitkäaikainen
laitoshoitopaikka

ka. 0-2 vrk

Lähde: Keravan kaupungin sosiaali- ja
terveyspalvelut, Arjessa selviytymistä
tukevat palvelut

Matalan kynnyksen neuvontapisteestä apua ja opastusta
Mitä?
Matalan kynnyksen neuvontapisteissä on tarjolla neuvontaa ja
palveluohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista. Neuvontapisteillä
mm. autamme sinua hakemusten täyttämisessä, selvitämme
yhdessä kanssasi kehen voit olla yhteydessä ja mistä voit hakea
apua tarvittaessa.
Kenelle?
Kaikki sosiaali- ja terveyspalveluista kiinnostuneet ja neuvontaa
kaipaavat ovat tervetulleita neuvontapisteeseen.

Missä ja milloin?
Maanantaisin klo 9-11 Kerhotilassa, osoitteessa Keskikatu 4
Keskiviikkoisin klo 9-11 Sampolan yhteispalvelupisteessä
Keskikadun neuvontapisteellä on
viikoittain vaihtuvia teemoja ja infotilaisuuksia, jotka on suunnattu eri asiakasryhmille. Oman kiinnostuksen mukaan
kaikki ovat tervetulleita kuulolle.
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Sote- ja maakuntauudistus lähenee –
Keravan kaupunki on tiiviisti mukana valmistelussa
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon eli soteen sekä maakuntauudistukseen liittyviä lakeja
ja rakenteita on viilattu jo pidemmän aikaa. Matkalla on tullut eteen mutkia enemmän
kuin tarpeeksi.

M

aakuntauudistuksen tavoitteet ovat lähtökohtaisesti hyviä, mutta erittäin haasteellisia
toteuttaa. Käytännössä muutos
tarkoittaa sitä, että suuri osa kuntien toiminnasta siirtyy uuden tiedon mukaisesti vuoden
2020 alusta maakuntien järjestämisvastuulle (huom. viivästyi alkuperäisestä tavoitteesta vuodella) ja samalla pois keravalaisten suorasta päätösvallasta. Muutos ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että palvelut siirtyisivät pois Keravalta, mutta joitakin muutoksia voi pitkällä
tähtäimellä palveluissa tapahtua. Sitä, millaisia muutokset ovat, on vielä mahdotonta ennustaa. Meidän keravalaisten intressissä on
säilyttää terveyskeskus, vanhusten palvelut ja
suuri osa sosiaalipalveluista kilpailukykyisinä
täällä Keravalla.

”Keravalaisten intressissä on
säilyttää terveyskeskus,
vanhusten palvelut ja suuri
osa sosiaalipalveluista
kilpailukykyisinä täällä
Keravalla.”

Asiakkaan kannalta monet suunnitellut muutokset ovat kannatettavia. Moni meistä ilahtuu siitä, että pääsee itse vaikuttamaan siihen, mistä palvelupisteestä palveluja jatkossa hankkii. Todennäköisesti ainakin jossakin
muodossa toteutuva valinnanvapaus on hyvä
lähtökohta tulevaisuuden palveluille.
Uudenlainen palvelutoiminta tarvitsee tuekseen ja ohjekartakseen huolella laaditut lait.
Useiden uusien lakien säätäminen on ollut lainsäätäjälle haastava tehtävä - tästä esimerkkinä juhannuksen jälkeiset perustuslakivaliokunnan lausunnot valinnanvapauslaista.
Kiireinen aikataulu ei ole helpottanut lakien
valmistelua. Sote-maakuntauudistus on megaluokan muutos kansallisella tasolla ja siksi se olisi tehtävä riittävällä aikavarauksella ja
toteutettava pieninä paloina, jotta emme törmää ennustamattomiin ongelmiin.

Teksti: Toimialajohtaja Erja Wiili-Peltola,
sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuvitus: Mainostoimisto KMG Turku

”Moni meistä ilahtuu siitä, että
pääsee itse vaikuttamaan siihen,
mistä palvelupisteestä
palveluja jatkossa hankkii”
Myös me keravalaiset olemme osallistuneet
uuden uljaan Uudenmaan maakunnan pystytystalkoisiin. Monet - etenkin sosiaali- ja
terveyspalvelujen toimialalta - ovat mukana
maakunnan valmistelutyöryhmissä. Osallistumalla aktiivisesti suunnittelutyöhön pyrimme
turvaamaan keravalaisille hyvä palvelut myös
jatkossa maakuntien käynnistyessä. Tahti on
ollut kova, mutta mukana on pysytty!
Moni kriittinen asia sote-maakuntauudistuksen valmistelussa on siis vielä auki. Tilanne
elää koko ajan, aikataulu muuttuu, mutta juna menee eteenpäin. Pysytään me keravalaiset sitkeästi junan kyydissä ja yritetään ohjata sitä oikealle raiteelle parhaan kykymme
mukaan.

Taidetivoli tutustuttaa
lapset ja nuoret
taiteen maailmaan
Teksti: Nina Tuomela
Kuvat: iStockPhoto

Syksyllä 2016 alkanut Taidetivoli-hanke tutus-tuttaa lapset ja
nuoret taiteen perusopetukseen ja tuo keravalaista harrastustoimintaa
päiväkoteihin ja kouluihin. Päiväkodeissa ja alakouluissa on järjestetty
lukuvuoden aikana Taidekaruselleja, joissa lapset ja nuoret ovat päässeet
tutustumaan kolmeen taiteenlajiin: musiikkiin, kuvataiteeseen ja tanssiin.
Yläkouluikäisille on toteutettu Taidetehtaita, joissa on annettu kädentaitojen
ja sanataiteen opetusta sekä mediakasvatusta. Taidetivolihanke on osa
Opetus- ja Kulttuuriministeriön kärki-hanketta, jonka toimintaa koordinoi
Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala sekä Keravan Opisto.
Taidetivoli-hankkeen opetuksesta hyötyy koko päiväkoti
Keravan musiikkiopiston, Keravan tanssiopiston ja Keravan Kuvataidekoulun opettajat toimivat Taidekarusellien opettajina päiväkodeissa ja
alakouluissa. Taidekaruselleja on järjestetty Aarteen, Keravanjoen, Lapilan, Heikkilän, Sompion ja Keskustan päiväkodeissa. Taidekarusellitunnit
ovat päiväkotipäivän aikana. Opettajat suunnittelevat opetuksen sisällöt
työparina, jolloin lapset saavat pedagogista opetusta jokaisesta taiteenlajista. Tarkoituksena on kannustaa ja innostaa lapsia kokeilemaan uusia
asioita. Samalla päiväkodin henkilökunta oppii ja pystyy hyödyntämään
saatuja oppeja myös muiden päiväkotiryhmien kanssa. Päiväkotien taidekarusellit jatkuvat syksyllä 2017 samoissa päiväkodeissa.
Taidekarusellissa alakoululaisten taidot kehittyvät
Alakouluissa Taidekarusellia on järjestetty Ahjon, Ali-Keravan, Keravanjoen, Killan ja Savion kouluilla. Taidekaruselli on suunnattu 1.-4. -luokkalaisille, Killan koulussa myös 5.-6. -luokkalaisille. Opetus on tapahtunut
koulupäivän jälkeen ja ryhmät ovat muodostuneet itse Taidekaruselliin
ilmoittautuneista oppilaista.
– Kun oppilaat ovat itse halunneet tulla tänne, he ovat innolla mukana,
kertoo Keravan Musiikkiopiston opettaja Juuli Kammonen, joka pitää
Taidekaruselli -tuntia Keravanjoen koulun Lapilan toimipisteessä
1.-2. -luokkien oppilaille. Koululla pyörii kolme ryhmää, jotka vuorottelevat musiikin, kuvataiteen ja tanssin tunneilla. Yksi ryhmä kävi kevään
2017 aikana kuusi kertaa saman taiteenalan, esimerkiksi musiikin
opetuksessa, kunnes vaihtoi kuvataiteeseen tai tanssiin. Vaihtopäivänä
esitellään toisille ryhmille mitä tunneilla on saatu aikaiseksi, esimerkiksi musiikin tunneilla tehtyjä musiikkivideoita, tanssitunneilla harjoiteltu
tanssiesitys ja kuvataiteen tunneilla toteutettu taidenäyttely.
Musiikin tunneilla lapset pääsevät laulamisen lisäksi tutustumaan erilaisiin soittimiin. Hankkeen opetusryhmiin on hankittu esimerkiksi zem-
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Taidetivoliopetus jatkuu syksyn
2017 ajan. Ilmoittautuminen
koulujen taidetivoliryhmiin
aukeaa syksyllä heti koulujen
alettua.

be-rumpuja ja ukuleleja. Isommat lapset, jotka osaavat jo keskittyä paremmin, ovat päässeet soittamaan kitaraa ja harjoittelemaan bänditaitoja. Kuvataiteen opetuksessa oppilaat oppivat laaja-alaisesti erilaisia
kuvataiteen tekniikoita ja tyylisuuntia pop-up-taiteesta sarjakuvan tekemiseen. Tanssitunneilla tehdään erilaisten tyylilajien tanssimisen lisäksi
harjoituksia, jotka kehittävät kehontuntemusta ja ryhmätyötaitoja, esimerkiksi muodostetaan ryhmissä vartaloista kirjaimia lattialle. Syksyllä
2017 alakoulujen Taidekaruselliopetus jatkuu Ahjon, Ali-Keravan, Keravanjoen, Killan, Savion ja Sompion kouluissa.
Ekotuunausta, riimittelyä ja YouTube-tähtiä yläkoululaisille
Yläkouluikäiset ovat päässeet osallistumaan Taidetehtaisiin koulupäivien
jälkeen. Opetuksen järjestää Keravan Opisto. Taidetehtaiden opetus jakaantuu kolmeen osioon. Kädentaidon ohjaaja opettaa ekotuunausta,
sanataiteen ohjaaja opettaa erilaisten tekstien tuottamista sekä mediakasvattaja opettaa valo- ja videokuvauksen sisältöjä. Opettajat suunnittelevat opetuksen yhdessä ja opettavat osittain työparina, jotta opetus
muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.
Syksyllä toiminta järjestetään nuorisopalveluiden Jenga-työpajan tiloissa. Toiminta käynnistyy viikolla 36. Tiistaina 5.9. klo 15-18 järjestetään Taidetehtaan Avoimet ovet Jengassa. Ohjaajat esittelevä toimintaa,
nuoret voivat esittää toiveitaan ja pääsevät kokeilemaan Pop Up-pajoja.
Palaute opetuksesta on ollut erittäin hyvää
Taidetivoli-hankkeen toimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä, kun lapsille on tarjolla ilmaista harrastustoimintaa, joka kehittää lasten taitoja. Lapset ja nuoret ovat itse antaneet opetuksesta erittäin hyvää palautetta. Lapset ja nuoret ovat voineet kokeilla eri taiteen lajeja ja monet innostuvatkin niin paljon, että
jatkavat harrastusta taideoppilaitosten ryhmissä.
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LAPSET, NUORET JA KOULU

LAPSET, NUORET JA KOULU

Valtakunnallinen kampanja on osa
Tajua Mut! -toimintamallin kansallista
hanketta. Kampanja-aika on 4. –15.9.2017.
Tervetuloa näyttelypisteellemme 5.9.
Duuni&Kipinä -messuille!

Teksti: Satu Velasco

Nuoruuden sanotaan olevan elämän
parasta aikaa, mutta monella eteen
tulee myös mutkia ja haasteita. Hankalassa elämäntilanteessa nuori voi kaivata kuuntelevaa aikuista sekä käytännön
apua asioiden selvittämiseen. Kerava
panostaa nuorten hyvinvointiin palveluilla, joihin on helppo tulla.
Ohjaamosta apua moneen pulmaan
nuoren ehdoilla
Keravan Ohjaamo on tarkoitettu kaikille alle
30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjaamosta löytyy eri alan ammattilaisia, jotka
auttavat koulutusasioissa, työnhaussa, asumiseen tai talouteen liittyvissä haasteissa sekä
nuoren hyvinvointia koskevissa asioissa.
Ohjaamossa järjestetään erilaisia avoimien
ovien tapahtumia. Tänä syksynä on tiedossa monia teemapäiviä. Esimerkiksi Tunnissa Duuniin -tapahtumissa saa käytännön apua
työnhakuun. Samalla voi löytyä jopa työpaikka. Tapahtumista ilmoitetaan Facebook-sivuilla @ohjaamokerava.
Keravan Ohjaamo sijaitsee Nuorten talolla,
osoitteessa Kuparisepänkatu 3A. Paikan päälle voi tulla päivystysaikaan ma–pe klo 14–16
ilman ajanvarausta. Ohjaamoon voi myös
soittaa tai laittaa tekstiviestin numeroon 040
318 2853/Niko Isokoski sekä lähettää sähköpostia osoitteeseen ohjaamo@kerava.fi.
Kaikki palvelut ovat maksuttomia. Toiminta
perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja ratkaisun löytämiseen yhdessä.
Otetaan huoli puheeksi, autetaan ajoissa
Joskus nuoren on vaikea puhua ongelmistaan tai hän ei tiedä keneltä pyytää apua. Esimerkiksi opiskeluvaikeuksien tai työttömyyden perimmäisenä syynä voivat olla oppi14 Kerava 2/2017

mis- tai keskittymisvaikeudet, ongelmat kotona, kiusaaminen tai päihde- tai mielenterveysongelmat.

Mistä kyse?

Keravalla on käytössä Tajua Mut! -toimintamalli, joka kouluttaa eri alojen ammattilaisia ottamaan nuoresta nousevan huolen puheeksi jo varhaisessa vaiheessa nuoren itsensä kanssa. Hänen luvallaan ammattilainen lähettää nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyöntekijälle, joka ottaa nuoreen yhteyttä 5
arkipäivän sisällä. Yhdessä he lähtevät selvittämään asiaa nuoren omassa tahdissa.

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI
Työkalu, jolla avun tarpeessa olevalle nuorelle saadaan nopeasti tukea etsivän nuorisotyön koordinoimana.
sinäisyys koskettaa tälläkin hetkellä montaa
nuorta ja heidän lähipiiriään. Ne voivat aiheuttaa pahimmillaan nuorten syrjäytymistä
ja traumatisoida pitkälle aikuisuuteen.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta haastavassa tilanteessa. Perustuu luottamukseen ja nuoren vapaaehtoisuuteen.

Etsivä kuuntelee ja auttaa tarvittaessa löytämään oikeat ammattilaiset tilanteen ratkomiseen. Näin nuori ei joudu itse etsimään apua
eri tahoilta, ja nuorelle saadaan tukea silloinkin, kun hänen asiansa on ilmoituksen tehneen ammattilaisen oman osaamisalueen ulkopuolella. Samalla kunnan ammattilaisten
keskinäinen yhteistyö tiivistyy. Toimintamallin käyttöön koulutettuja ammattilaisia on Keravalla jo yli 300 julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Malli on käytössä Keravan lisäksi Espoossa, Tuusulassa, Riihimäellä
ja Mikkelissä. Kerava koordinoi toimintamallin
kansallista levittämistä vuonna 2017.

#Lupapuuttua-kampanja nostaa syyskuussa nuorten yksinäisyyden ja kiusaamiseen tapetille. #Lupapuuttua rohkaisee meitä kaikkia
arjen sankaritekoon eli välittämään ja puuttumaan. Kampanja tahtoo herättää keskustelua
asenteista ja toimintamalleista, joita nuorten
kiusaamiseen ja yksinäisyyteen reagointiin
liittyy, ja rohkaista ihmisiä yhteisöllisyyteen
positiivisen puuttumisen hengessä. Nuorten
parissa toimivia organisaatioita aktivoidaan
miettimään ja kehittämään omia toimintatapojaan, jotta kiusaamiseen ja yksinäisyyteen
olisi helpompi puuttua. Tajua Mut! -toimintamalli tarjoaa siihen yhden ratkaisun.

KERAVAN NUORTEN TALO
Paikka, jossa nuorten hyvinvointipalvelut
ovat saman katon alla 3:ssa tilassa:
Pysäkille voi tulla aukioloaikoina keskustelemaan arjen asioista yksin tai yhdessä ja
löytämään tukea elämänhallintaan.
Aseman vastaanotto toimii ajanvarauksella mielenterveys- ja päihdeasioissa.
Ohjaamosta tarkemmin alla.

Loppuvuodesta 2017 Tajua Mut! kokeilee Keravalla nuoren omaa ilmoitusta: nuori voi jättää itse netissä yhteystietonsa etsivälle nuorisotyöntekijälle.
Lisää Tajua Mut! -toimintamallista
osoitteessa www.tajuamut.fi
Seuraa meitä instagramissa ja twitterissä
@tajuamut
Katso nuoren tarina: https://www.youtube.
com/watch?v=F-FKRwGkjKo

Tule mukaan, osallistuminen on helppoa:
Jaa kommenttisi/kuvasi asian puolesta
4.–15.9. #lupapuuttua-tunnisteella instagramissa ja facebookissa @tajuamut-sivuilla ja
haasta omat kaverisi ja läheisesi mukaan.

#LUPAPUUTTUA
Kampanja nuorten kiusaamista ja
yksinäisyyttä vastaan 4.–15.9.17

#Lupapuuttua – yhdessä kiusaamista ja yksinäisyyttä vastaan
Jokaisella tulisi olla oikeus turvalliseen oloon
ja ystävyyssuhteisiin. Silti kiusaaminen tai yk-

Suomi100-juhlavuoden kunniaksi kerätään
100 lausetta nuorten kiusaamista ja yksinäisyyttä vastaan. Lähetä oma lauseesi facebookiin @tajuamut-sivulle. Lisää perään #Lupapuuttua. Lauseen voi myös lähettää sähköpostilla osoitteseen ohjaamo@kerava.fi. Lauseet kootaan esille Sampolan Yhteispalvelupisteeseen, jossa niitä voi käydä lukemassa
kampanja-aikana.

OHJAAMO
Maksutonta neuvoa ja tukea alle 30vuotiaille työhön, koulutukseen, asumiseen, talouteen ja hyvinvointiin liittyen.

Kulttuurit
näkyvät
Keravan lukiolla ja
aikuislukiolla
Teksti: Nina Tuomela

Keravan lukiolla ja aikuislukiolla
vietettiin 9.5.2017 Monikulttuurisuuspäivää. Kansainvälisessä lukiossa
opiskelee yli 40 kansallisuutta ja
monikulttuurisuuspäivässä
opiskelijat pääsivät esittelemään
omaa kulttuuriaan hauskassa ja
opettavaisessa tapahtumassa.
Yleisölle avoimen tapahtuman erikoisuutena
nähtiin opiskelijoista koostuva gamelanorkesteri. Orkesterin vaikuttavan näköiset ja
kokoiset soittimet olivat lainassa Indonesian
suurlähetystöstä ja sieltä kävi opettaja muutaman viikon ajan opettamassa lukion opiskelijoita perinteisten indonesialaisten soittimien
soittamisessa. Opiskelun tuloksena monikulttuurisuustapahtumassa saatiin kuulla kaksi
gamelan-orkesterille sovitettua kappaletta.
Gamelan-musiikin lisäksi ohjelmaan sisältyi
modernia thaimaalaista tanssia, kulttuuriasujen muotinäytös, afganistalaista ja brasilialaista laulua sekä laulu Suomesta.
Opiskelijat olivat itse suunnitelleet ohjelman.
Esiintymässä oli opiskelijoita Keravan lukion
ja aikuislukion maahanmuuttajaryhmistä sekä lukion vaihto-opiskelijoita. Nuorten lukiokoulutuksen suomalaiset opiskelijat antoivat
taustatukea huolehtimalla tapahtuman äänentoistosta ja lauluesitysten taustamusisoinnista.

"Tämä on todella kiinnostavaa, koska
tässä tapahtumassa esitellään perinteistä
indonesialaista musiikkia, soittimia sekä
perinteistä pukeutumista. On hienoa, että
Indonesian kulttuuria esitellään
ihmisille Suomessa."

– Esiintyvät opiskelijat tulevat eri maista:
Indonesia, Afrikka, Afganistan, Thaimaa ja
Vietnam. Me nautimme siitä, että saamme
esitellä meidän omia kulttuurejamme yleisölle, kertoo tapahtumaa organisoinut opiskelija
Yuana Ekowaty.
Lukiolla järjestettiin vastaava tapahtuma
ensimmäisen kerran vuosi sitten. Yleisönä
tuolloin oli vain oman koulun opiskelijat.
Tänä vuonna jaettiin postereita ja lähetettiin
sähköpostia, joiden avulla tapahtumaan kutsuttiin yleisöä. Kutsujen innoittaman paikalle
saapui Indonesian suurlähetystöstä viestintä-,
yhteiskunta- ja kulttuuriasioiden konsuli
Tolhah Ubaidi seurueineen.
– Tämä on todella kiinnostavaa, koska tässä tapahtumassa esitellään perinteistä indonesialaista musiikkia, soittimia sekä perinteistä pukeutumista. On hienoa, että Indonesian
kulttuuria esitellään ihmisille Suomessa.
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Keravan Opiston luennot ja tapahtumat syksy 2017
SYYSKUU

LOKAKUU

810230 SIENIRETKI A
su 3.9. 11–14
Satu Lukkanen, 10 €
111006 SUOMI 100:
ULKOMAANTOIMITTAJAN EUROOPPA
– MIKÄ SUOMI ON SEN OSANA?
ma 4.9 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio auditorio
ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski, 0 €
AVOIMET OVET KERAVAN OPISTON
KUDONTA-ASEMALLA
to 7.9. klo 17–19
Kalevankatu 1, 0 €
111002 KOIRAN VIETIT JA TUNNETILAT
to 7.9. 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
kouluttaja Juha Korri, 5 €
110306 SUOMI 100:
TAIDEVAELLUS RANTATIELLÄ
la 9.9. 12–16
Tuusulan Rantatie
Toimittaja, sanataideohjaaja Anne
Tarsalainen ja TaM Teija Leppänen, 0 €
125004 RETKI SIPOONKORPEEN
su 10.9. 9.30–15
Hannu Ormio, 0 €
111050 PURKURAKENNUKSET TAITEEN
JA KULTTUURIN PELIKENTTÄNÄ
Taide- ja museokeskus Sinkka
Jouni Väänänen, 0 €
111020 KEHON VIISAAT VIESTIT
ke 13.9. 18–19.30
Sampolan palvelukeskus psykofyysinen
fysioterapeutti Karita Palomäki, 5 €
810232 SIENIRETKI B
su 17.9. 11–14
Satu Lukkanen, 10 €
340134 SOSIAALINEN MEDIA
TYÖNHAUN TUKENA
ti 26.9. 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.41
Kouluttaja Mirkka Forssell, 5 €
129804 MUISTI JA KIELTEN OPPIMINEN
ti 26.9. 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
kieltenopettaja Tiina Blom-Kröger, 5 €
111052 GRAFFITIN HISTORIA 70-LUVULTA
NYKYPÄIVÄÄN
ke 27.9. 17–18
Taide- ja museokeskus Sinkka
Jani Tolin, 0 €
111010 REFORMAATION MERKITYS
SUOMALAISELLE KULTTUURILLE
to 28.9. 18–19.30
professori Laura Kolbe, 0 €

Seuraa myös
somessa!

129806 UNESCON KIEHTOVIA MAAILMANPERINTÖ- KOHTEITA EUROOPASSA
ti 3.10. 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
restonomi Maarit Suonsivu, 5 €
111054 FORMS OF ROCKING - GRAFFITIN
VAKIINTUNEET KIRJAINTYYLIT
Taide- ja museokeskus Sinkka
Anssi Arte, 0 €
111012 REFORMAATION MERKITYS
USKONNON JA TIETEEN SUHTEELLE
ke 4.10. 18–19.30
piispa Tapio Luoma, 0 €
1110016 SUOMI 100: SUOMI NYT
to 5.10. 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
A-studion ajankohtais- ja featuretoimittaja
Satu Miettinen, 0 €
KÄSITYÖKIRPPIS
la 7.10. 10–14.30
Keravan lukio ja aikuislukio ruokala
111004 ASIAA KOLESTEROLISTA
ti 10.10. 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio auditorio
ylilääkäri Markus Paananen, 0 €
111040 VIRO IDÄN JA LÄNNEN VÄLISSÄ
to 12.10. 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
Emeritusprofessori Seppo Zetterberg, 5 €
111014 PUHUMMEKO SUOMEA LUTHERIN
TAKIA? – NÄIN SYNTYI SUOMEN KIRJAKIELI
to 12.10. 18–19.30
professori emerita Kaisa Häkkinen, 0 €
110220 RETKI JYVÄSKYLÄÄN KANSALLISPUKUNÄYTTELYYN
to 19.10. 8–20, 50 €
129808 KEINOJA JA KONSTEJA KIELIIN
ma 23.10. 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
KM Pauli Sarsama, 0 €
340140 ANDROID -ÄLYPUHELIN TUTUKSI
ti 24.10. 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.41
Kouluttaja Mirkka Forssell, 5 €
111036 HENGITELLEN HYVINVOINTIA
ke 25.10. 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio auditorio 1.97
psykologi, psykoterapeutti Minna Martin, 5 €
111032 DIABETES JA JALKOJENHOITO
ke 25.10. 18–19.30
Keravan kirjasto
jalkaterapeutti Jaana Huuhtanen, 0 €
111016 ONKO REFORMAATIOLLA
ANNETTAVAA SUOMEN TULEVAISUUDELLE?
to 26.10. 18–19.30
emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen, 0 €
111034 MITEN RATKAISTA
RISTIRIITOJA LAPSIPERHEESSÄ
to 26.10. klo 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja Elina
Kauppila, 5 €

Katso koko
kurssitarjonta:
opisto.kerava.fi

111022 MAAILMAN YMPÄRI
ma 30.10. 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.53
YTM Anna Puhakka, 5 €

MARRASKUU
110208 VILLAN OLEMUS
to 2.11. 16.45–18.15
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Emerita lammastutkija Marja-Leena Puntila
ja dosentti Riikka Räisänen, 0 €
111100 SUOMI 100: DE DROGO TILL PARIS HE LÄHTIVÄT PARIISIIN
to 2.11. 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
FM Eija Olsson, 0 €
111018 SUOMI 100: KESTÄVÄ TULEVAISUUS
ma 6.11. klo 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio auditorio
tulevaisuuden- ja viestinnän tutkija
Marja-Liisa Viherä, 0 €
110210 VILLAN MATKA TUOTTEEKSI
to 9.11. 16.45–18.15
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Yrittäjä Eeva Piesala, 0 €
110212 SARKAHOUSUISTA CATWALKILLE
to 16.11. 16.45–18.15
Ompeluluokka, Kauppakaari 11
Intendentti Suvi Kettula ja
opiskelija Jonatan Ingberg, 0 €
130204 ”LAULU TULI TAKAISIN”
to 16.11. 18–19.30
Keravan kirjasto, Kerava-parvi
FM Tuula Rautio, 5 €
110216 RETKI TAMPEREEN KÄSITYÖMESSUILLE
su 19.11. 8–18, 38 €
YTM Anna Puhakka, 5 €
111102 SUOMALAISIA NAISTAITEILIJOITA
ITSENÄISYYDEN ALKUVUOSIKYMMENELLÄ
to 23.11. 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
FM Eija Olsson, 5 €
110100 SUOMI 100: VIIKKOA VAILLE
100 VUOTTA -MUSIIKKITAPAHTUMA
ke 29.11. 18–20
Keravan lukio ja aikuislukio ruokala, 5 €

JOULUKUU
110308 TAIDEMYYNTINÄYTTELY SAMPOLAN
PALVELUKESKUKSESSA
la–su 2.12.–3.12. 10–14
Sampolan palvelukeskus, 0 €
130014 RETKI PORVOON JOULUUN
la 9.12. 9–16, 25 €

ILMOITTAUDUTHAN LUENNOILLE ETUKÄTEEN, KIITOS!

Keravan Opisto

Sampolan palvelukeskus, toimisto ja yhteispalvelupiste.
Kultasepänkatu 7, 1. kerros puh. 09 2949 2352 sähköposti: keravanopisto@kerava.fi
nettisivut: opisto.kerava.fi

