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Krikettiä Keravalla • Sinkan 90-vuotisjuhlanäyttely • Terkkari
kehittää
palvelujaan

Poimintoja kesän 2014 tapahtumakalenterista
Kirjasto

23.9. klo 18 Anni Kytömäki
kirjailijavieraana. Haastattelijana
toimittaja Seppo Puttonen
Anni Kytömäen kiitetty esikoisromaani
Kultarinta sijoittuu kevääseen 1917.
Kirja on tarina siitä, miten 1900-luvun
alussa – tai minä mullistusten aikakautena tahansa – selviää ihminen, joka
haluaisi elää rauhassa.
Järj. Keravan kirjasto
27.9. klo 13
Improvisaatiokonsertti
Eero Hämeenniemi (piano), Esa Pietilä
(saksofoni) ja Mika Kallio (rummut)
Järj. Keravan kirjasto- ja kulttuuripalvelut
29.9. klo 18 Journal Intime
plays Jimi Hendrix ’Lips on Fire’
Fred Gastard (bassosaksofoni),
Matthias Mahler (pasuuna), Sylvain
Bardiau (trumpetti).
Ranskalainen torvitrio vie Jimi Hendrixin musiikin uudelle tasolle alkuperäistä
matkimatta. Trio kuuluu ranskalaisten
avant-jazzareiden ja improvisoijien
kermaan, mutta muusikot ovat lionneet
mureiksi myös funkin, reggaen, salsan
ja afron mehuissa.
Järj. Keravan kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
Ke 17.9. klo 18, ke 15.10.
klo 18, ma 17.11. klo 18
Taanilan tunnit
Ajankohtaisia kirjailijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia Hannu Taanilan
haastateltavana.
Järj. yhteistyössä Keravan Opisto &
Keravan kirjasto

2

keravalehti

2/2014

Teatteria

Muita tapahtumia

Ulvova Mylläri

KUUTIO -kaupunkifestivaali

Krapin kesäteatterissa
10.8.2014 saakka.
Arto Paasilinnan komedia Ulvova Mylläri nähdään Milko Lehdon sovituksena ja
ohjauksena kesällä Krapilla. Päärooleissa loistavat Jussi Lampi ja Sari Havas.
Järj. Keski-Uudenmaan Teatteri,
lippuvaraukset ja tiedustelut www.kut.fi
tai p. (09) 2735 4000.

8.-9.8.2014 on ilmainen
musiikkitapahtuma Keravalla.
Tapahtuman sydän on Aurinkomäki,
jonka keskeinen sijainti tuo kaupunkiin
päiväksi festivaalihuuman tuntua ja
liikuttaa kaupunkilaisia myös lähikunnista viettämään ohjelmantäyteistä
kesäpäivää.
	Tapahtumassa on kaksi ulkoilmalavaa sekä akustinen terassi, aloitus- ja
päätösklubeineen. Lastenrokki tarjoaa
sekä toiminnallista, että elämyksellistä ohjelmaa lauantai aamupäivästä.
Ulkoilmalavojen läheisyys on kokonaan
päihteetöntä aluetta.
Tuottaja ja lisätiedot:
Marjo-Riitta Heino, kuutiofestivaali@
gmail.com, p. 050 3470493

Valkosipuli-festivaalit
Vekarateatterin
kesäteatteri esittää

16.8.2014 saavat valkosipulin ystävät
liikkeelle. Järj. Valkosipulin Ystävät Allium Sativum ry.

Ei meidän koulua! -näytelmän
Pieni Nuppulan kyläkoulu on jo vaipunut kesäloman rauhaan, kun yllättävä
tieto koulun lakkauttamisesta saapuu.
Taistelu koulun tulevaisuudesta liukuu
luokanopettaja Anton Wähyrin ja yksinäisen, pienen Ami-tytön kontolle. Mutta
mitä voi hellämielinen ja luovuttamiseen
taipuvainen opettaja-parka ja koululainen, joka on aivan liian nuori mitään
ymmärtääkseen, tehdä, jos valtuustot ja
hallitukset ovat jotain jo päättäneet?

Sirkusmarkkinat

Käsikirjoitus ja ohjaus Marko Kokko,
liput 10 ja 15 euroa. Keravan kartanon
kesäteatteri (Kivisillantie 12).

Yhteislaulut
Aurinkomäellä

Ensi-ilta 15.6. Muut esitykset ovat:
16.6., 17.6., 18.6., 19.6., 23.6.,
24.6., 25.6., 26.6., 29.6. ja 30.6.
sekä 1.7., 2.7., 3.7., 6.7., 7.7., 8.7.,
9.7., 10.7., 11.7., 13.7., 14.7., 15.7.,
16.7. ja 17.7. Arkisin esitykset klo 18,
sunnuntaisin klo 14.

ti 1.7. klo 18 ja la 16.8. klo 10.
Laulattajana toimii trubaduuri
Markku Häkkinen.
Vapaa pääsy.
Järj. Keravan kulttuuripalvelut,
p. 040 318 2009

6.-7.9.2014 järjestetään Keravalla
jo 37. kertaa. Akrobaatit, jonglöörit,
taikurit sekä markkinamyyjät valtaavat
keskustan sirkusviikonloppuna. Luvassa
on katusirkusta, Open stage -esityksiä,
Klovnijumis, yksipyöräisten kilpailuja
sekä avajaistapahtuman loistavia sirkusesityksiä ja aloitusparaati.
Järj. Keravan Urheilijat,
www.sirkusmarkkinat.fi

Kerava-lehti
Sisällysluettelo
KANSI 90 vuotta tänä vuonna täyttävä
keravalainen Kauko Järvelä ja 1.1.2014
syntynyt juhlavuoden ensimmäinen
keravalainen Ossi Parviainen.
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Keravalaisten yhteinen juhla

K

ulunut kevät on ollut yksi työurani mielenkiintoisimmista, sillä olen päässyt
suunnittelemaan Keravan kaupungin
90-vuotisjuhlallisuuksia. Olemme yhdessä
työryhmän, keravalaisten seurojen ja järjestöjen sekä useiden vapaaehtoisten kanssa
rakentaneet värikkään tapahtumien ketjun
tälle vuodelle.
	Kesäkuun 15. päivä vietämme Keravan päivää, joka tarjoaa tänä vuonna toinen toistaan
hienompia ohjelmanumeroita. Uskon viikonlo-

pun tarjoavan jokaiselle jotakin mieluisaa.
Yksikään juhla ei synny itsestään, vaan
se vaatii paljon työtä. Työtä ja valmistelujakin tärkeämpää ovat kuitenkin ihmiset ja
juhlatunnelma. Ilman teitä, hyvät keravalaiset, Keravan juhla ei ole juhla. Tulkaa
mukaan ja osallistukaa. Tehdään yhdessä
Keravan juhlasta onnistunut ja ikimuistoinen!
Susan Mykrä, päätoimittaja
2/2014
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Ajankohtaista
Keravan Opisto muuttaa
syksyllä Sampolan
palvelukeskukseen

K

eravan Opisto on monipuolinen, aktiivinen ja ajanmukainen kansalaisopisto, joka järjestää vapaan sivistystyön
opetusta, luentoja, tapahtumia ja opintomatkoja Keravan ja lähikuntien asukkaille.
Syksyn 2014 ohjelma sisältää runsaasti uusia opiskelijoiden
toivomia ja ajankohtaisia kursseja ja luentoja. Syksyn opinto-ohjelma julkaistaan opiston nettisivuilla ennen juhannusta.
Tulevana syksynä opinto-ohjelmasta löytyvät opiston
kurssien lisäksi myös Keravan kaupungin liikuntapalveluiden
ensi lukuvuoden ohjelma sekä Keravan kirjaston, Taide- ja
museokeskus Sinkan, kulttuuripalveluiden ja nuorisopalveluiden esittelyt. Kaupungin vapaa-aikapalveluiden yhteinen esite
jaetaan keravalaisiin kotitalouksiin 2.-3. elokuuta.
Opiston syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa internetissä keskiviikkona 6. elokuuta klo 18. Ilmoittautuminen toimistossa ja puhelimitse käynnistyy keskiviikkona 13. elokuuta klo 12.
Opisto muuttaa syys-lokakuun vaihteessa uuteen Sampolan
palvelukeskukseen. Vanhan kaupungintalon tiloissa pidettävät
kurssit siirtynevät lokakuun aikana Sampolan uusiin opetustiloihin. Sampolan tilat helpottavat hieman päiväopetus- ja
luentotilojen puutetta. Opiston kurssien lisäksi Sampolan tiloissa
kokoontuvat myös järjestöt. 

Koko perheen sirkushetket
kesäkuussa Keravalla

S

irkusartisti Janni Johansson esiintyy ja ohjaa koko perheen
sirkushetkiä kesäkuussa Keravalla. Sirkushetkiä järjestetään viisi kertaa viikolla 24 eri puolilla Keravaa.

Sirkusartisti Johansson esittää tuokion aluksi sirkusesityksen,
jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus itse päästä kokeilemaan
mm. akrobatiaa, jongleerausta ja tasapainoilua. Koko perheen
sirkushetket ovat kaikille avoimia ja ne järjestetään seuraavasti:
-

maanantaina 9.6. Ahjon koulun liikuntasalissa
tiistaina 10.6. Savion nuorisotila Elzussa
keskiviikkona 11.6. Keskuskoulun liikuntasalissa
torstaina 12.6. Lapilan koulun liikuntasalissa
perjantaina 13.6. Kalevan koulun liikuntasalissa.

Kaikki sirkushetket ovat kello 14-15.30 ja niihin on vapaa pääsy.
Sirkushetket tarjoaa Keravan kulttuuripalvelut p. 040 318 2009. 
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Kerava somessa

K

eravan kaupunki on aktiivisesti mukana sosiaalisessa
mediassa. Kaupungilla on tilit Facebookissa, Twitterissä sekä YouTubessa.
Facebook on nopean ja lyhyen tiedottamisen kanava, jossa
myös tilannevalokuvat ja tunnelmat välittyvät nopeasti ja
rennosti.
Kaupungin eri yksiköillä kuten kirjastolla, nuorisopalveluilla,
opistolla sekä Taide- ja museokeskus Sinkalla on kaupungin
yhteisten sivujen lisäksi myös omat Facebook -sivut.
Sosiaalinen media mahdollistaa nopean ja vuorovaikutteisen
viestinnän kaupungin ja asukkaiden välillä. 

vinkit kesään
u
k
lu
Kirjaston
Mika Rautiainen

Vastaava kirjastovirkailija

Maija Lehtonen

Vastaava kirjastonhoitaja
Dennis Lehane: Kenzie & Gennaro-sarja (Täyttä sotaa,
Pimeyden kutsu, Koskematon, Muisto vain, Paahtavan
taivaan alla, Kuutamomaili) (Tammi, 2003-2012)
– En lue kovin usein dekkareita, mutta näihin jäin koukkuun.
Parasta kirjoissa ovat henkilöhahmot; sekä sympaattinen kovaksikeitetty etsiväkaksikko että värikkäät sivuhenkilöt. Rikokset ovat
todella rankkoja, joten en suosittele herkille lukijoille.
Chuck Palahniuk: Fight club (Like 2006)
– Onnekkain lukija ei tiedä etukäteen tarinaa (esimerkiksi samannimisestä elokuvasta) ja saa nauttia täysillä kirjan käänteistä. Tämä
kannattaa kuitenkin lukea vaikka ratkaisun jo tietäisikin. Tarina
on yhteiskuntakriittinen ja välillä vastenmielinen mutta muutaman
kerran saa myös nauraa ääneen.

Me kaikki rakastamme
Keravaa

A

ktiivisten keravalaisten oma Facebook-ryhmä We love Kerava, välittää ajatuksia, tapahtumia ja tunnelmia Keravalta.
Ryhmässä on jo huikeat 7 080 jäsentä.
Ryhmässä ajetaan Keravan ja keravalaisten etua. Ryhmä ei pyri
olemaan Keravan yleissivu eikä lehtien yleisökirjoituspalsta, vaan
positiivisen fiiliksen nostattaja.
Vuoden 2013 alussa perustettu ryhmä palkittiin Vuoden keravalainen järjestövaikuttaja -palkinnolla. 

Osallistu
kirjaston
lasten ja
nuorten
Kesälukusiin!
Lue kirjoja ja osallistu
arvontaan! Lisätietoja
kirjastosta ja kirjaston
nettisivuilta. Kirja on
ystävä kesälläkin!

Gillian Flynn: Kiltti tyttö (WSOY, 2013)
– Hieman kevyempää jännitystä ja taas mojovia yllätyskäänteitä. Nuoren pariskunnan vaimo katoaa. Tarina etenee vuorotellen
vaimon ja miehen näkökulmista, mutta puhuuko kumpikaan totta?
Jokaisen luvun jälkeen täytyy lukea vielä yksi.
Tieteen kuvalehti Historia
– Leppoisaa ja sivistävää mökkilukemista. Lehti, jonka jutut eivät
vanhene.

Jari Paavonheimo
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja

Jonasson, Jonas: Satavuotias joka karkasi ikkunasta
ja katosi (WSOY 2011)
– Veijariromaani Ruotsista Arto Paasilinnan hengessä. Saatavilla
myös Lukutaidoton joka osasi laskea (WSOY 2014).
Kytömäki, Anni: Kultarinta (Gummerus 2014)
– Historiasta ammentava tiiliskivi isästä, tyttärestä ja metsästä
nousevasta voimasta. Sopii luettavaksi luonnon helmassa.
Shriver, Lionel: Jonnekin pois (Avain, 2011)
– Vetävästi ja suorasukaisen humoristisesti kirjoitettu amerikkalainen avioliittoromaani. Elokuvanakin tunnettu Poikani Kevin on
saman kirjoittajan tuotantoa.
Westö, Kjell: Kangastus 38 (Otava 2013)
– Trillerimäinen romaani vuoden 1938 Helsingistä aineksinaan
ihmisen monikasvoisuus ja menneisyyden kauhut.

Nicholas Best: Viisi päivää jotka vavisuttivat Eurooppaa.
Silminnäkijäkertomuksia toisen maailmansodan
viimeisistä hetkistä (Minerva, 2013)
– Pitkästä aikaa oikeasti hyvä kirja toisesta maailmansodasta, josta
kirjallisuutta kyllä riittää laidasta laitaan. Mielenkiintoiset tarinat
sodan jälkeen julkisuuteen nousseista henkilöistä liitettynä selkeästi
etenevään kerrontaan pitävät lukijan tiukasti otteessaan.
Viljami Puustinen: Kingston Wall – Petri Wallin saaga
(Like, 2014)
– Tarina kulttibändistä ja sen johtohahmosta Petri Wallista. Bändin
ja Wallin tarina on vaan niin kiinnostava, että tämä on pakko lukea.

Soile Tapola
Kirjastonhoitaja

Matilainen, Pekka: Kupoli (Atena, 2013)
– Matkustatko Italiaan? Lomatunnelmaan saa lisävirikettä tästä
esikoisromaanista, joka sieppaa mukaan huikeaan jännitykseen
renessanssin Firenzessä. Tekijä hallitsee myös historialliset faktat.
Harris, Robert: Pompeji (Otava, 2005)
– Pompeijin kaivauksissa löydetyt rakennukset sekä uskomattomat
mosaiikit ja maalaukset houkuttelevat kävijöitä Napolinlahden rantamaille. Vesuviuksen purkaus elokuussa vuonna 79 peitti hetkessä
alleen kiehtovaan maailman. Historiallisessa trillerissä eletään
viimeisiä sykkiviä päiviä ennen kaiken pysähtymistä.
Väisänen, Liisa: Verkkaisuuden filosofiaa (Kirjapaja, 2013)
– Kesä ja loma ovat toiselle tekemistä ja seikkailua, toiselle hidastamista ja pysähtymistä. Mutta voisiko näitä näkökulmia yhdistää?
Entä onko hiljentämisen aate tämän päivän keksintö? Väisänen
pohtii slow-elämän olemusta antiikin Rooman kylpylöistä nykyajan
slow-ruokailuun, -matkailuun sekä kiireettömään suhtautumiseen
aikaan ja elämiseen. 

Kirjaston kesän
aukioloajat 31.5.-17.8. 2014
Ma – to klo 9–19, pe klo 9–18, la suljettu.
Uutistori on avoinna sunnuntaisin klo 12–15.
Keravan päivänä, su 15.6. kirjasto on avoinna
klo 12–16.
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Teksti: Susan Mykrä
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Teksti: Laura Kauppinen
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Keravalaiset juhlivat kaupungin 90-vuotissyntymäpäivää viikolla 24.
Juhlaviikko on täynnä tapahtumia Sirkushevosten paluusta Piknikjameihin.
Viikko huipentuu sunnuntaina 15.6. vietettävään Keravan päivään.

K

eravalla paljastettiin juhlavin menoin
vuonna 1979 muistomerkki suomalaiselle Tivoli- ja sirkustoiminnalle.
Edellisenä vuonna oli tullut kuluneeksi 90
vuotta, kun keravalaisen Grönroos-Sariolan tivolitoiminta sai alkunsa. Heikki
Häiväojan (s.1929) ja Antero Poppiuksen
(1922–2005) tekemässä muistomerkissä
laukkaa viisi lasikuituista hevosta. Sirkushevoset, kuten niitä Keravalla nimitetään,
ovat kuitenkin ajan saatossa kokeneet
kovia. Ne ovat olleet aina sekä lasten että
aikuisten suosiossa, mutta hännättöminä
ja jalkapuolina ne eivät enää tuoneet iloa
kaupunkikuvaan.
Vuonna 2013 aloitetun Sirkushevoset
sairastaa -hankkeen tarkoituksena oli saattaa Sirkusmuistomerkki entiseen loistoonsa.

Keravan päivän käsiohjelmassa on leimapassi,
joka toimii arvontalipukkeena.

Kuva: Jukka Nissinen

K

eravan päivän ohjelmakattaus
on tänä vuonna entistäkin
laajempi kaupungin 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Keravan
päivän ympärille rakentuneen
juhlaviikon tapahtumat käynnistyvät torstaina 12.5., jolloin Sirkushevoset -veistos
palaa paikoilleen restauroinnista. Entisöity
taideteos paljastetaan kello 17 Kauppakaarella. Perjantaina kaikki tänä vuonna
90 vuotta täyttävät keravalaiset kutsutaan juhlistamaan yhteistä merkkipaalua
Keravan kirjaston Pentinkulma-saliin.
Myös kaupunki ottaa perjantaina vastaan
virallisia onnitteluja.
Lauantaina 14.6. järjestetään Piknikjamit Keskuspuistossa. Vesialtaan päälle
rakennettavalle esiintymislavalle nousevat
6
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Kellariorkesteri, Kengurumeininki sekä
The Mess of Millions. Tapahtuman juontaa
suosittu ja tv:stä tuttu Axl Smith. Piknikjameille voi tulla omien eväiden kanssa
tai ostaa eväät paikalla Ravintolapäivän
henkeen toimivista pop up -ruokaputiikeista.
Keravan päivää vietetään kaupungin
virallisena syntymäpäivänä 15.6. Ohjelma
käynnistyy aamulla kello 10. Pääjuhla
alkaa kello 12 Aurinkomäellä, jolloin Keravalle varta vasten sävelletty Aurinkofanfaari esitetään yleisölle. Juhlapuheen tulee
pitämään Kansallisteatterin pääjohtaja
Mika Myllyaho. Kaupungin tervehdyksen
juhlayleisölle tuo Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eero Lehti.

Bongaa paikat,
kerää leimat ja osallistu
arvontaan
Tämän lehden välissä jaettava Keravan päivän käsiohjelma sisältää kaikki tapahtumat
kellonaikoineen sekä leimapassin. Passiin
voi kerätä leimat viidestä eri tapahtumapisteestä. Viidellä leimalla varustuttu ja
kaupungintalolle palautettu passi toimii
arvontalipukkeena. Palkintoina on Kerava-tuotepaketteja sekä vapaalippuja Taideja museokeskus Sinkkaan ja maauimalaan.

Vas. Kirsi Kanerva-Poranen, Matti J. Laine
ja Lahja Havansi ovat ideoineet oman juhlan
kaikille tänä vuonna 90 vuotta täyttäville
keravalaisille. Juhla järjestetään 13.6.
Keravan kirjaston Pentinkulmassa.
Kuva: Jukka Nissinen

Taide- ja museokeskus Sinkan julkisivun ikkunoihin koottu näyttely avaa muistomerkin
historiaa sekä sen kunnostustyön vaiheita.
Kiinnostavan näkökulman muistomerkkiin
tarjoavat hankkeessa kerätyt muistot ja
valokuvat. Kaupunkilaiset ovat ottaneet
teoksen omakseen.
Sirkushevoset sairastaa hankkeessa
ovat olleet mukana Keravan taidemuseo,
Keravan museo, Keravan kaupunkitekniikka -liikelaitos, Metropolia Ammattikorkeakoulun esinekonservoinnin opiskelijat sekä
Kummiluokka Keravan Keskuskoulusta.
	Näyttely avattiin Taide- ja museokeskus
Sinkan julkisivun ikkunoissa tammikuussa ja
se on esillä elokuun loppuun saakka.
	Kunnostustöistä vastasivat kuvanveistäjät Kimmo ja Noora Schroderus.

Kaupunkisuunnittelun sä
vaiheet ikkunanäyttelys

K

eravan kaupungin maankäytön historiasta kertova näyttely avataan Keravan päivän kunniaksi juhlaviikolla.
Näyttelyssä esitellään kaupungin maankäytön suunnittelun vaiheita 1920-luvulta tähän
päivään saakka.

Näyttely on esillä kaupungintalon alakerrassa sijaitsevien liiketilojen ikkunoissa
13.6.2014 alkaen.
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Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen
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Keravalla on Suom

Moni on hieraissut silmiään Kulloontiellä moottoritien liittymän kohdalla, kun valkoisiin
pukeutuneita herrasmiehiä on seissyt niityllä räpylät kädessä. Maailman toiseksi suosituimman
pallopelin ainoa virallinen kenttä Suomessa sijaitsee Keravalla.

K

eravalla on krikettikenttä, koska
Andrew Armitage on töissä Keravalla. Seitsemän vuotta sitten
hän kysyi Keravan ja muutaman
muun pääkaupunkiseudun kunnan virkamiehiltä, löytyisikö aluetta, jonka voisi
vuokrata krikettikäyttöön.
Keravan silloinen kaupunginjohtaja
Rolf Paqvalin alkoi edistää asiaa. Paqvalin ja Armitage kävivät Lontoossa Lord’sin
kentällä tutustumassa lajiin Kansainvälisen
Krikettiliiton kehitysohjelman puitteissa
vuonna 2008. Kettulankujan päässä sijaitsevan Kerava National Cricket Groundin
vuokrasopimus solmittiin vuonna 2009.

Liitto perustettiin 1999
Andy Armitage on krikettimies henkeen
ja vereen. Nuorena hän pelasi myös jalkapalloa, mutta kriketti oli päälaji. Oltuaan
Suomessa pari vuotta 1980-luvun loppupuolella hän totesi, että ei ole elämää ilman
krikettiä, ja alkoi luoda pelille edellytyksiä
Suomessa. Sitä ennen Suomessa suurlähetystöt vain pelailivat keskenään.
1990-luvulla Suomeen perustettiin
muutama kerho – ja kansallinen liitto 1999.
Armitage ei ollut perustava puheenjohtaja,
mutta astui ruoriin vuoden toiminnan jälkeen. Armitage on nykyisin myös kansainvälisen liiton kehitysvaliokunnassa, mikä
käytännössä tarkoittaa, että hän kiertää
8
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tutustumassa eri maiden toimintaan. Kansainväliseen liittoon kuuluu 110 jäsenmaata.
Toukokuussa hän kävi Papua-Uusi Guineassa.
Keravan kenttä sai rahoitusta kansainväliseltä liitolta, ELY-keskukselta,
opetusministeriöltä, seuroilta, jäseniltä ja
laji-ihmisiltä. Joitakin yrityssponsorejakin
on saatu.

Pelaajista 30 %
suomalaistaustaisia
Keravan kansallinen krikettikenttä on
Suomen Krikettiliiton kenttä ja samalla Ke-

ravan Krikettikerhon kotikenttä. Suomessa
on reilut parikymmentä seuraa ja suuri osa
niistä käy Keravalla pelaamassa. Sarjoja pelataan toukokuun alusta syksyyn. Pelaajista
ulkomaalaistaustaisia on noin 70 %.
Tänä vuonna kentän reunalle valmistui
klubirakennus, jossa on paitsi pukuhuoneet,
myös pieni kokoontumistila keittiöineen,
sosiaalitilat ja varasto sekä toimitsijahuone. Toimitsijahuoneessa kaksi toimitsijaa
seuraa ottelua ja kirjaa tapahtumia.
Keravan kentällä pelataan kesän aikana
otteluja vähintään joka viikonloppu sekä ainakin yhtenä iltana viikolla. Tämän lisäksi
kentällä harjoitellaan. Kentän reunalla on
harjoitushäkki, jossa voi heittää ja lyödä

Tänä vuonna valmistui uusi klubirakennus, jossa on mm. kaksi pukuhuonetta ja kokoontumistila.

palloa. Vuoden aikana Suomessa pelataan
noin 150 ottelua, joista kolmasosa Keravalla. Ottelut kestävät kolmesta reiluun
kuuteen tuntiin.
Kentän viralliset avajaiset järjestetään 10.6. Juhlallisuuksien lisäksi Suomen
maajoukkue kohtaa brittiläisen Marylebone
Cricket Clubin 20 syöttövuoron ottelussa.
Samalla viikolla kentällä järjestetään nuorten krikettileiri. Keravalaiset ovat tervetulleita tapahtumaan – ja myös kokeilemaan
lajia.
www.cricketfinland.com/mcc-suomessa.html

Näin krikettiä
pelataan
• syöttäjä syöttää palloa n. 20 m päästä
hilasta, jossa kolmen n. 60 cm korkean
kepin päällä on kaksi palikkaa
• syöttäjän tavoitteena on osua hilaan ja
pudottaa palikat keppien päältä, jolloin
lyöjä ’palaa’
• toinen tapa ’polttaa’ lyöjä on ottaa
koppi ilmasta
• lyöjä yrittää lyödä siten, että pallo
lentää kentällä olevien vastustajan ulkopelaajien ulottumattomiin
• pallon pomppiessa kentällä lyöjä voi
juosta hilojen välistä n. 20 m matkaa
niin monta kertaa kuin ehtii, ennen kuin
pallo toimitetaan syöttäjälle tai siepparille – jokaisesta juostusta hilanvälistä tulee
yksi piste
• kenttä on ympäröity köydellä
• jos pallo lentää suoraan ilmassa köyden ulkopuolelle, saa siitä kuusi pistettä
• jos pallo lentää köyden ulkopuolelle
pompittuaan maassa, saa siitä neljä
pistettä
• pelin pituus määräytyy syöttövuorojen
mukaan
• SM-sarjassa pelataan 20 syöttövuoron
otteluja, jotka kestävät hieman alle 3
tuntia ja 40 syöttövuoron otteluja, jotka
kestävät hieman yli kuusi tuntia
• kriketistä on olemassa myös pelimuoto,
joka kestää viisi päivää

Kuvassa kopparina perinteisessä valkoisessa asussa Phil Davies ja lyöjänä Jonathan Scamans,
joka on pukeutunut Suomen krikettimaajoukkueen siniseen asuun. Pelaajat ovat tässä kuvassa
harjoitushäkissä. Pelaajien välissä näkyy ’hila’, jossa kolmen sauvan päällä on kaksi irtonaista
palikkaa. Syöttäjä yrittää osua hilaan, kun taas lyöjä yrittää estää osumaa ja samalla lyödä
palloa ulkopelaajien tavoittamattomiin.
2/2014
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Teksti: Eija Kauniskangas Kuvat: Iris Heinsalo ja Sara Fabbri

Teksti: Leena Karttunen Kuvat: Aarne Pietinen

Stockmannin tavaratalon osakkuus
vuodesta 1919 lähtien teki mahdolliseksi
huonekalupiirtäjien/ muotoilijoiden ja teollisuuden vuorovaikutuksen, jonka tulokset
näkyivät suomalaisten kotien sekä kaupungistuvien paikkakuntien julkisten tilojen
sisustuksissa. Stockmannin tavaratalossa
toimi piirustuskonttori, jota johtivat alusta
lähtien nimekkään huonekalupiirtäjät, ensin
Harry Röneholm, tämän jälkeen Werner
West ja myöhemmin Stig Sallamaa.
Nykyaikaisia huonekaluja -näyttely kertoo tarinan suomalaisen taideteollisuuden
ja huonekalumuotoilun historiasta noin 70
vuoden ajalta. Keravan Puusepäntehdas sai
alkuaan mainetta näyttävien apteekkisisustusten valmistajana. Näyttelyssä päästään
kurkistamaan 1910- / 1920-lukujen vaihteessa valmistuneeseen Kotka-apteekkiin.

Keravan 90-vuotisjuhlanäyttely Sinkassa
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Ulkonuorkassa pääsee spreijaamaan.

EVS-vapaaehtoinen Sara Fabbri jonglööraa.

oukokuussa nuorisopalveluiden Ulkonuorkka -tapahtuman aikana pystyi
haastamaan kaverin sumopainiin tai
juoksubenjiin, pelailemaan lautapelejä tai
sählyä, ajaa radio-ohjattavilla autoilla,
maalaamaan graffiteja tai vain hengailla musiikkia kuunnellen. Ulkonuorkassa
maalatut nuorten graffitit olivat esillä Keravan kirjaston lasten- ja nuorten osastolla
toukokuun aikana osana graffitiaiheista
näyttelyä.
	Toukokuun ajaksi nuorisotilojen toiminta
siirtyi kevätauringon alle, tarjoten monipuolista tekemistä lapsille ja nuorille eri puolilla
Keravaa. Toimintaa olivat järjestämässä
myös Savion VPK, paikalliset partiolippukunnat Eräkamut, Kalevan Kipunat sekä
Hiiden Hittavaiset sekä Keski-Uudenmaan
Nuorten Pysäkki ja UFF. Tapahtumapäiviin
Ahjossa, Kurkelassa, Saviolla ja keskustassa osallistui yhteensä n. 4 000 lasta
ja nuorta. Tapahtumaa tukivat Keravan
kaupunki sekä Sinebrychoff.

Ennakkoluulojen
kohtaamista
Osana Ulkonuorkkaa järjestettiin Elävä Kirjasto, yhdenvertaisuutta edistävä tapahtu10
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ma joka tarjoaa mahdollisuuden erilaisten
ihmisten kohtaamiselle ja vuoropuhelulle.
Elävästä kirjastosta pystyi lainaamaan
paperisten kirjojen sijaan oikeita ihmisiä
keskustelua varten. Elävän kirjaston kirjat
edustivat erilaisia ryhmiä, jotka kohtaavat
syrjintää, ennakkoluuloja, stereotypioita ja
rasismia. Kirjastossa lainattavana oli mm.
amislainen, homo, cp-vammainen sekä
elämäntapavalmentaja. Elävän kirjaston
järjestivät nuorisovaltuusto sekä kaupungin
kirjasto.

Sara – kansainvälinen
tuulahdus
Ulkonuorkassa toimintaan osallistui myös
nuorisopalveluiden EVS-vapaaehtoinen
Sara Fabbri. EU:n Youth in Action -nuoriso-ohjelman kautta syyskuussa Suomeen
saapunut Sara iloitsee vapaaehtoiskokemuksestaan: – Tämä on ollut ehdottomasti
yksi elämäni parhaista kokemuksista!
Vapaaehtoisvuosi on tarjonnut Saralle
paljon. Hän on työskennellyt Keravalla
nuorisopalveluiden nuorisotiloissa, nuorten
työpaja Jengassa, leireillä ja retkillä sekä
taidepäiväkoti Konstissa. Työ onkin antanut suuntaviivoja Saran jatkosuunnitelmille.

– Tulevaisuudessa haluan tehdä töitä
ihmisten, ja erityisesti lasten kanssa, Sara
pohtii. Vapaaehtoisohjelmaan on mahtunut
myös kieliopintoja ja opittuja suomenkielentaitojaan hän on päässyt harjoittelemaan
käytännössä lasten ja nuorten kanssa.
	Ehdottomasti parhaaksi kokemukseksi
Sara nostaa ihmiset.
– On ollut erittäin hienoa tutustua uusiin
ihmisiin ja kokea heidän kanssaan paikallista kulttuuria. Lisäksi tutustuminen muihin
eurooppalaisiin vapaaehtoisiin on avannut
oven muihinkin kulttuureihin.
Myös Suomen vuodenajat ja luonto on
tehnyt häneen suuren vaikutuksen. Vähälumisesta talvesta huolimatta hän pääsi
kokeilemaan laskettelua ja hiihtämistä ja
kevään edetessä hän on nauttinut erityisesti
luonnon heräämisestä.
– Vuosi on rikastuttanut elämääni suunnattomasti, suosittelen ehdottomasti!
www.keravannuorisopalvelut.fi
www.facebook.fi/keravannuorisopalvelut

Taide- ja museokeskus Sinkan kesänäyttely 2014 esittelee
Stockmannin piirustuskonttorin ja Keravan Puusepäntehtaan
yhteistyönä syntynyttä laajaa ja arvostettua huonekalutuotantoa.

K

erava oli 1900-luvun kuluessa
vuosikymmenien ajan merkittävä
puuteollisuuden ja huonekaluteollisuuden keskus. Keravan Puusepäntehtaan
lisäksi paikkakunnalla vaikutti Keravan
Puuteollisuus, jonka valmisti rakennuspuusepäntuotteiden lisäksi huonekaluja.
Klassikkokalusteita syntyi molemmissa
tehtaissa, Puuteollisuudessa mm. Ilmari
Tapiovaaran Domus-tuoli, jonka ”sisarena”
voidaan pitää Keravan Puusepäntehtaan
valmistamaa Olof Ottelinin suunnittelemaa Status-tuolia. Molemmat alkuaan koulukalusteiksi tarkoitetut mallit soveltuvat
sekä julkisten tilojen että kotien kalusteiksi.
Kuusi Porvoosta lähtenyttä puuseppää, K. M. Peltonen, Karl Lindstedt,
Karl Svensk, Johan Lindström, Albert
Blomqvist ja Axel Berg rakensivat 1909
Valtatien, nykyisen Kauppakaaren, varrelle
ensimmäisen tehdasrakennuksen, jota vuosien myötä laajennettiin useaan otteeseen.
Johtaja Klas Mauritz Peltosen johdolla
tehtaasta kehittyi 1920-luvun lopulle

tultaessa oman aikansa huomattavimpiin
kuulunut, ajanmukaisin laittein koneistettu
teollisuuslaitos. Vuodesta 1910 lähtien yritys
toimi nimellä Kervo Snickerifabrik – Keravan
Puuseppätehdas (Ab - Oy), 1940-luvulla nimellä Keravan Puusepäntehdas.

Nykyaikaisia huonekaluja
Stockmannin piirustuskonttorin
muotoilua − Keravan Puusepäntehtaan työtä 21.5. - 31.8.2014
Taide- ja museokeskus Sinkka
Kultasepänkatu 2, 04250 Kerava,
www.sinkka.fi Avoinna ti, to, pe
11- 18, ke 12 - 19, la, su 11 - 17
Museorail-yhteislipulla, hinta
5 €, pääsy tänä kesänä kolmeen
museoon, Sinkkaan, Järvenpään
Taidemuseoon ja Hyvinkään Taidemuseoon. Lipun voi ostaa mistä tahansa
em. museosta. Hyvinkään ja Järvenpään Martina-ravintolat tarjoavat
Museorail-lipulla alennuksen tietyistä
annoksista.
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Teksti ja kuvat: Elisa Vuorenmaa
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elämä edessä

Peruskoulun jälkeen nuori hakeutuu ammatillisiin opintoihin tai
lukioon ja osalla nuorista on jo tässä vaiheessa tähtäimessään
korkeakoulu- tai yliopisto-opinnot. Entä jos opiskelija
aloittaa peruskoulun suomen kieltä taitamattomana ja hänen
peruskouluopinnoissaan saattaa olla puutteita? Millaiset
mahdollisuudet hänellä on korkeakouluun tai yliopistoon?

K

eravan lukion ja aikuislukion opiskelija ja tämän kevään abiturientti
Linda Romah saapui Suomeen
14-vuotiaana. Oli joulu ja vuoden pimein
aika vuonna 2007. Lindan veli asui tuolloin
jo Suomessa.
Opintonsa Linda aloitti suomen kieltä taitamattomana, mutta innokkaana
oppimaan. Opintie alkoi Killan koulussa, vei
sieltä aikuislukion valmistavaan ryhmään,
josta hän siirtyi aikuisten perusopetusryhmään. Perusopetuksen oppimäärän hän
suoritti kahdessa vuodessa. Opiskelu tapahtui suomen kielellä ja siksi opintoihin ovat
sisältyneet koko ajan tiiviit suomen kielen
opinnot. Perusopetuksesta Linda siirtyi
kymppiluokalle korottamaan arvosanojaan
tähtäimessään lukio-opinnot. Lukioon hän
myös pääsi ja kirjoitti viimeiset ylioppilastutkintoaineensa kuluvana keväänä 2014.
Linda odottaa tätä kirjoitettaessa ylioppilaskirjoitusten tuloksia.
Lindan haaveena ovat koko ajan olleet
korkeakoulu- tai yliopisto-opinnot. Linda on
hakenut kevään yhteishaussa ammattikorkeakouluun sairaanhoitajaopintoihin. Hän
laittoi hakemuksen myös ammattiopistoon,
koska korkeakouluun ei välttämättä heti
pääse. Jos hän ei vielä tässä haussa pääse
opiskelemaan, aikoo hän mennä työharjoitteluun. Kotiin hän ei halua jäädä odottamaan.
Linda kertoo, että hän ei ollut tottunut
opiskelemaan niin tiiviisti kuin lukio-opinnot vaativat. Hän on joutunut opettelemaan
uudenlaisen opiskelurytmin, johon kuuluvat
jokailtaiset kotiläksyt. Peruskoulussa ei
hänen mukaansa valmisteltu tällaiseen
työmäärään. Vaikka hän on opiskellut
koko ajan suomen kieltä, tuottivat tietyt
erikoistermit reaaliaineissa vielä hankaluuksia. Hän kertoo saaneensa apua ja tukea
opinnoissaan opinto-ohjaajilta sekä aineen12
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opettajiltaan. Lindan opintie on ollut pitkä,
välillä kivinenkin ja se jatkuu edelleen. Hän
on sinnikkäästi ylittänyt esteet ja päässyt
haluamaansa tavoitteeseen.
Perheen tuki on välttämätön. Koulun
tukitoimet ovat myös tärkeät opintojen
etenemisen eri vaiheissa. Opinto-ohjaus ja
yksilölliset tukitoimet eri aineiden opetuksessa auttavat etenemään opintopolulla.
Opiskelutaitojen ja valmiuksien ohjaus ovat
myös tärkeitä, koska opiskelija ei välttämättä etenkään opintojen alkuvaiheessa
ymmärrä opintojen vaatimaa itsenäisen
työn määrää.
Linda totesi haastattelun lopuksi, että
tärkeintä kuitenkin on oma opiskelumotivaatio. −Kukaan ei voi pakottaa sinua
opiskelemaan eikä kukaan pakota sinua
hakemaan lukioon. Itse sitä on haluttava
ja täytyy oppia ottamaan vastuu omasta
elämästään ja opinnoistaan.

Keravan lukio
ja aikuislukio
Ilmoittautumispäivät aikuisten lukiokoulutukseen, maahanmuuttajien koulutukseen sekä kymppiluokille:
Aikuislukioon ilmoittaudutaan
osoitteessa Keskikatu 5, Kerava
• ma 11.8.2014 klo 16 - 19
• to 21.8.2014 klo 16 - 19
• ilmoittautumispäivien lisäksi aikuislukioon voi ilmoittautua joustavasti läpi
lukuvuoden, lisätietoja ilmoittautumisesta koulun nettisivuilta
Maahanmuuttajien koulutukseen
ja suomen kielen opetukseen
ilmoittaudutaan
• ke 6.8.2014 klo 15 - 18
osoitteessa Keskikatu 5, Kerava
Kymppiluokille haetaan yhteishaussa
• Opintopolku.fi -palvelussa
16.6. - 25.7.2014

Linda matkalla Vanhojen tansseihin.

Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta
tai ilmoittautumisesta löydät oppilaitoksen nettisivuilta osoitteesta www.
lukio.kerava.fi tai soittamalla
opintotoimistoon p. 040 318 2431.
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Kerava kehityksen
vauhdissa

Kerava ottaa kesällä käyttöön
varhaiskasvatuksen uudet
sähköiset Hakuhelmiasiointipalvelut. Tavoitteena
on, että asiakasperheet voivat
jatkossa asioida kaupungin
kanssa itselleen sopivana
aikana kotoaan käsin.

H

akemuslomakkeiden täyttäminen,
tulotositteiden lähettäminen, poissaolojen ilmoittaminen, hoitopaikan
irtisanominen… Tällaisille tehtäville voi
olla hankalaa löytää aikaa lapsiperheen
arjessa. Tämän vuoksi Kerava on monien
muiden kuntien tavoin ottamassa käyttöön
sähköisiä toimintamalleja varhaiskasvatuksen asioinnissa. Käyttöön otettavat palvelut
tekevät päivähoitoasioinnille saman, minkä
verkkopankit tekivät pankkiasioinnille: vanhemmat voivat jatkossa hoitaa lapsiensa
asioita itselleen sopivana aikana haluamastaan paikasta käsin. Asiointiin tarvitaan
ainoastaan internetyhteydellä varustettu
päätelaite ja pankkitunnukset.

Kuntien sähköisen hallinnon kehittäminen
on tärkeä painopistealue myös valmisteilla
olevassa uudessa kuntalaissa. Keravan
kasvatuksessa ja opetuksessa sähköisiä
toimintamalleja edistävä kehityskulku otetaan avosylin vastaan. Kerava on pyrkinyt
kulkemaan etunenässä kaikkien pedagogisia toimintamalleja edistävien tieto- ja
viestintäteknisten työkalujen käyttöönotossa. Varhaiskasvatuksen uudet sähköiset
palvelut ovat osa laajempaa sähköisten
toimintamallien kehitysprosessia.

Uudet käytännöt
vanhojen rinnalla
Varhaiskasvatuksen uudet palvelut tuodaan
vanhojen toimintamallien rinnalle siten, että
kaikkien varhaiskasvatuksen asiakasperheiden erilaiset resurssit huomioidaan. Myös
paperisten lomakkeiden käyttö on jatkossakin mahdollista. Uudistusten perimmäisenä
tavoitteena on tehdä asioinnista kaupungin
kanssa helpompaa ja asiakasystävällisempää.
Teksti ja kuva: Riku Heino

Päivähoitohakemuksen
tekeminen
Ennen…

• Täytän paperisen päivähoitohakemuksen
• Toimitan täytetyn päivähoitohakemuksen kasvatus- ja
opetusvirastoon
• Tiedot syötetään kasvatus- ja
opetusvirastossa käsin
ohjelmaan
• Saan postissa kotiin paperisen
hoitopaikkapäätöksen ja
varmennuksen
• Täytän varmennuksen ja
palautan sen hoitopaikkaan

Nyt…

• Täytän sähköisen päivähoitohakemuksen Hakuhelmipalvelussa
• Tiedot siirtyvät suoraan
hakuvastaavan käsittelyyn
• Saan tiedon saapuneesta
päätöksestä tekstiviestinä ja
sähköpostina
• Tarkistan hoitopaikkapäätöksen
asiointitililtäni ja hyväksyn sen
sähköisesti

Vaivatonta asiointia
Uudessa asiointipalvelussa vanhemmat voivat hoitaa yhden tai useamman lapsensa
asioita oman asiointitilinsä kautta. Jatkossa
asiakasperheet voivat muun muassa hakea
ja irtisanoa päivähoitopaikan sähköisesti sekä vastaanottaa päivähoito- ja
maksupäätökset suoraan asiakastililleen.
Saapuneista päätöksistä saa ilmoituksen
puhelimeen ja sähköpostiin. Myös esimerkiksi yhteystietomuutosten, poissaolotietojen
sekä maksuihin liittyvien ilmoitusten tekeminen on asiointipalvelussa vain muutaman
klikkauksen päässä. Uudet asiointipalvelut
otetaan käyttöön vaiheittain kesän 2014
aikana.
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Teksti ja kuvat: Ville Saarikoski

Teksti ja kuva: Jukka Nissinen

Terveyskeskus
kehittää toimintaansa
Palveluiden tasapuolinen saatavuus, ennaltaehkäisevä työ, omahoidon korostaminen ja eri ammattiryhmien välinen työnjako ovat hyviä sloganeita. Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Ohessa
kaksi esimerkkiä Keravan terveydenhuollosta.

IN R
K

eravan terveyskeskuksessa avautui INR -poliklinikka huhtikuun
alussa. INR-tutkimusta käytetään
verenohennushoidossa Marevan-lääkkeen
tehon seuraamiseen. Marevania käytetään
ennaltaehkäisemään tukoksia, jos potilaalla
esiintyy eteisvärinää.
Toiminta perustuu ”Toimiva terveyskeskus” -ohjelmaan, jossa helpotetaan
potilaan hoitoon pääsyä uudistamalla
terveyskeskuksen työn- ja vastuunjakoa.
Tutkimuksissa on todistettu, että INR -tasapaino on parempi hoitajan kuin lääkärin
vastuulla olevassa seurannassa.
14
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Maaliskuussa 2014 alkoi Keravan terveyskeskuksessa uusi toimintamuoto, ”akuutti selkävastaanotto”, jossa hoitaja seuloo puhelimessa
henkilöt, jotka eivät aina tarvitse välitöntä lääkärin hoitoa. Fysioterapeutit ovat saaneet monipuolisen koulutuksen akuuttien selkäkipujen hoitoon. Asiakas pääsee fysioterapeutin selkävastaanotolle
1-3 vuorokaudessa. Fysioterapeutti tutkii asiakkaat ja antaa heille
ohjeet sekä jatkokontrollin oireen mukaisesti. Tarvittaessa fysioterapeutti voi kirjoittaa sairauslomaa tai ohjata asiakkaan lääkärille.
Hyödyt ovat monipuoliset:
- päästään puuttumaan nopeasti vaivojen akuuttivaiheessa
- akuutit selkäkipupotilaat saavat ajan terveysasemalta,
eikä heitä tarvitse ohjata terveyskeskuksen päivystykseen
- potilaan omahoito vahvistuu
- potilaan työhön paluu nopeutuu merkittävästi
- lääkärien vastaanottoaikoja vapautuu muille potilasryhmille

menen minuutin ajalle, he saavat vierimittauslaitteella INR-arvon, annosmäärittelyn
sekä seuraavan kontrolliajan. Poliklinikalla
työskentelee kiertävästi kuusi sairaanhoitajaa.

Fysioterapeutti Hanna Saarikoski kertoo, että parin kuukauden
kokemukset ovat olleet hyviä. Perinteisen kipulääkityksen ohelle
on saatu konkreettisia asentohoito-ohjeita ja aktiivisia harjoitteita
auttamaan asiakasta kipuvaiheen yli. Uudenlainen vastaanottotoiminta on saanut hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa.

Hyödyt ovat selvät:
- potilasturvallisuus ja hoidon laatu
paranevat merkittävästi
- joustavuus ja hoitoon pääsyn nopeus
paranevat
- puhelinkuorma vähenee ja asiointi
helpottuu
- omahoito mahdollistuu

Miellyttävää ja hyödyllistä

Keravalainen Anita Laakso on ollut
tyytyväinen INR -poliklinikan palveluihin.
Hänen mukaansa asiat tulevat selväksi, tukea ja vastauksia saa saman tien ennakkoon
varatun ajan puitteissa. Aika on nopea ja se
sopii myös työssäkäyvälle.
– Minulle tämä palvelu on loistoratkaisu,
Anita toteaa INR -poliklinikasta.

Saarikosken vastaanotolla käyneen keravalaisen Maija Suomelan
mielestä kokemus oli miellyttävä ja hyödyllinen.
– Olin ensin vähän epäileväinen, koska en saanutkaan lääkäriaikaa vaan ajan akuuttiselkävastaanotolle. Mutta olisiko lääkäri
määrännyt kuitenkin vain lisää lääkkeitä? Myöhemmin uudella
käynnillä kontrolloidaan hoidon toimivuus. Olen tyytyväinen käyntiin, Maija toteaa. 

Kymmenen
minuutin aika
Tulokset ovat olleet jo nyt hyvin myönteisiä: INR -poliklinikalle on siirretty reilun
kuukauden aikana jo 400 potilasta. Potilaat
tulevat poliklinikalle ajanvarauksella kym-

Keravaa vanhempi Frans Krogell (s.1921)
ampui Husqvarna-kiväärillä (vm. 1965) kilpaa
kaupunginjohtaja Härkösen kanssa toukokuussa.
Matkana sata metriä ja laukauksia viisi
(ks. kuva). Härkönen sai 43 p. , Frani 42 p.
– Aloin hiihtää kilpaa 11-vuotiaana. Muutama vuosi myöhemmin
päälajikseni tuli suunnistus. Alkoholia en ole juonut kuin vähän
silloin tällöin. Vihanneksia en syö erityisen paljon, olen sekaruokainen, mutta kalaa syön 2-3 kertaa viikossa. Vaimo-Anitalla on myös
ollut suuri merkitys. Olemme olleet naimisissa 63 vuotta. Hän on
puoli vuotta nuorempi kuin minä. (Hymy on herkässä – toim. lisäys)

Mikä on ensimmäinen muistosi Keravasta?

TULES

– Pohjanheimon talossa asemalla oli 1920-luvulla elokuvateatteri,
jonne karkasimme n. 10-vuotiaana naapurin poikien kanssa katsomaan Chaplinin elokuvaa, jossa hän paiskoi autonrenkaita.

Miten sota meni?

Akuutti
selkävastaanotto

— Kiväärikomppaniassa Syvärillä. Jatkosodassa kului kolme vuotta, kaksi kuukautta ja 12 päivää. Eräänä päivänä astuin miinaan,
josta seurasi 11 kuukautta sairaalassa. Sitten takaisin rintamalle.

S

uomessa sairauspäivärahakausia aiheuttavat eniten tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Niiden ehkäisy ja varhainen
hoito on kansantaloudellisestikin hyvin
merkittävä asia, puhumattakaan potilaiden
elämänlaadusta kokonaisuudessaan.

Palstalla
kerro
keravala taan
isten
kuulumis
ia.

Mikä on pitkän ikäsi salaisuus?

Anita Laakso sairaanhoitaja Mirva Riikosen
INR-vastaanotolla.

Sairaanhoitaja Mirva Riikonen kertoo,
että kyseessä ei ole pilottiprojekti vaan toistaiseksi voimassa oleva toimintamalli, jossa
arvioidaan säännöllisesti potilaskokemuksia
ja hoidon laatua.
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Hei mitä
kuuluu?

Entäs työelämä?
Maija Suomela oli tyytyväinen käyntiinsä akuutti selkävastaanotolla
fysioterapeutti Hanna Saarikosken luona.

Menin 1936 Ornolle 15-vuotiaana. Siellä sitten vierähti aina vuoteen 1984, jolloin jäin eläkkeelle suunnittelutehtävistä.
2/2014

keravalehti

15

Keravan Opiston syksyn 2014
luentoja ja uusia kursseja
Ilmoittautuminen syksyn kursseille ja luennoilla alkaa internetissä ke 6.8.2014 klo 18.
Ilmoittautuminen toimistossa ja puhelimitse alkaa ke 13.8.2014 klo 12. Opinto-ohjelma
julkaistaan opiston nettisivuilla kesäkuun puolivälissä. Opinto-ohjelma jaetaan keravalaisiin
kotitalouksiin la-su 2.-3.8.2014.
Aleksis Kiventie 4, 3. krs, Kerava, p. (09) 2949 2352. www.keravanopisto.fi
Erikoiskurssit
Radioamatöörin peruskurssi

LUENTOJA
Keravan 90-vuotisjuhlavuoden luentosarja
ti 9.9. FM, arkeologi Olli Kunnas:
Ihmiseloa Keravajoen varrella esihistoriallisen ja historiallisen
ajan asutuksen jäljet Keravalla
ti 16.9. VTM, toimituspäällikkö
Samuli Isola: Wanhaa Keravaa
postikorteissa ja kuvissa
ti 23.9. VTM, historian
opettaja, toimittaja Lauri Nurmi:
Keravan itsenäistyminen
Tuusulasta ja kaupungiksi tulo
ti 30.9. FM, amanuenssi
Tommi Uutela: Katsaus
Keravan teolliseen historiaan
ti 21.10. FM, museolehtori
emeritus Matti Niminen:
Keravan tiestöt
3.9. Ero - uusi mahdollisuus
17.9. Sipulikukkia kevääksi
18.9. Mielenterveysilta
24.9. Nyrkkisankarin		
tunnekoulu
1.10. Mieletön fiilis!
Murrosiän myrskyjä
ja muutoksia
2.10. Muisti-ilta
9.10. Kulttuurit kohtaavat
perheissä -yhteisöilta
30.10. Nivelilta
4.11. Tanskalainen
kirjallisuusilta
5.11. Eläkkeelle kuin
Strömsössä?
6.11. Kiire - olemmeko sen
uhreja vai luommeko
sen?
18.11. Kulttuurit ja seniorit
kohtaavat -yhteisöilta
4.12. Edunvalvontailta
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Psykologia
ja kasvatus
Ero – uusi mahdollisuus
-voimavararyhmä
Itsetunto - tunne itsesi
Rakentavan vuorovaikutuksen
(NVC) perusteet
Tunnetaidot ja mielenhallinta
Voimavaroja vanhemmuuteen
Terveys ja hyvinvointi
Aivojumppaa työpäivän
piristykseksi
Aivojumppaa koululaisen kanssa
Aivojumpan avulla kohti
positiivista ajattelua
Kasvo-, niska- ja päänhieronta
Paino haltuun
Cambridge-ohjelmalla
Reseptillä naurua
– hyvän mielen valmennus
Hyvän olon päivä
Tietotekniikka
Huawein tabletti tutuksi
Pilvipalvelut käyttöön
Prezi – pilvipalveluiden
powerpoint
Windows live -työkalu
elokuvan tekoon
Kielet
Korean kieltä ja kulttuuria
Kiinaa matkailijoille
Japania matkailijoille
Verkkokurssi:
Skype English online
Espanjan keskustelukurssi:
Sol, Playa, montaña...
¡Hablemos de España!
Taide
Improvisaatio-viikonloppu
Musiikin liikennesäännöt
-viikonloppu

Avoin ateljee -työpajat
Aikuisten taiteen perusopetus
kuvataiteissa
Sarjakuvan salat
Käsityö
Tappajafarkut ja muita
vastuuttomia vaatteita
Etäluennot käsityön tekemisen
merkityksestä yhteisöllisyydelle
ja yksilölle
Pipotyöpaja käsityökirppiksellä
Kutistamalla kuvioita
Kehys- ja kotelolaukkuja
Keppihevoskurssi
Polymeerimassaa eri tekniikoilla
Suloiset saippuat
Valukynttilöitä ja sytykeruusuja
Lahjakassit ja -rasiat
Klipsuvirkkauksen jatkokurssi
Askartelutekniikoita vintage-hengessä
Neilikkakranssi
Viikinkiaika mielessä
Kotitalous
Monikulttuurinen sieniretki
Sieniretkeltä ruuaksi
Arabialainen meze
Jouluisia leivonnaisia
ja ruokaisia pikkulahjoja
Monikulttuurinen arkiruokakurssi
Antipasto italialaisittain
Italialaisia makkaroita
Liikunta ja tanssi
Leikkisirkus
Army
Steppi
Satubaletti 3-4v.
Satubaletti 5-6v.
Esibaletti / luova tanssi 7-8v.
Capoeira lapsille
Capoeiran peruskurssi aikuisille
Jazztanssi aikuisille
Zumba Toning®
Taido Core - haasteita,
hikeä ja hyvää oloa
Aamujooga

