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Kerava palkitsee onnistujia
Teemana lapset & nuoret

Vaikuta!

Anna palautetta

Keravalla

puututaan
nuorten pulmiin
ajoissa, s.8

lehdestä & voita
Kerava-tuotepaketti!
Lue lisää
www.kerava.fi

Unesta kasvuvoimaa lapselle • Keravan Kundit Kondikseen

JULKINEN TIEDOTE

Kerava

Poimintoja syksyn 2015 tapahtumakalenterista
Kirjasto
Taanilan tunnit keskiviikkoisin klo
18.00 - 19.30, Keravan kirjaston
Pentinkulma-salissa.
Supersuositut Taanilan tunnit jatkuvat syyslukukauden ajan. Takavuosien legendaarinen
radio- ja tv-toimittaja, kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän kommentaattori Hannu Taanila
keskustelee mielenkiintoisten henkilöiden
kanssa 16.9., 21.10., 25.11. ja 9.12.2015.
Tapahtumat järjestää Keravan kirjasto ja Keravan Opisto.Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Su 11.10. klo 17 Ainon ääni
Konsertti koostuu Jean Sibeliuksen yksinlauluista ja hänen vaimonsa Aino Sibeliuksen
kirjeistä matkoilla olevalle puolisolleen. Aino
Sibeliuksen rakkaastaan huolehtiva ja kannustava ääni kantautuu kirjeiden välityksellä
kuulijalle ja luo siteen säveltäjän musiikkiin ja
hänen maailmaansa. Kirjeet kertovat onnesta,
ristiriidoista ja perhe-elämästä. Laura Pyrrö,
sopraano, Tiina Korhonen, pianisti ja
Tiia Louste, näyttelijä.
Ohjaus Kari Heiskanen.
Liput 17,50 e, www.lippu.fi

Keravan lukio ja
aikuislukio
Paras elämä ikinä -luento tiistaina
29.9.2015 klo 18.00 - 19.30, Keravan
lukion ja aikuislukion auditorio.
Oletko valmis elämään täydemmin ja astumaan oman elämäsi ohjaamoon? Haluatko
heittää hyvästit turhille rajoitteille ja kielteisyydelle sekä päästää elämääsi valoa ja iloa?
Kokemuksellisella luennolla opit, miten pienilläkin teoilla ja ajatuksilla voit tehdä käytännön
muutoksia elämässäsi. KTM, tv:stäkin tuttu
LCF Life Coach Kirsi Salo valmentaa ihmisiä
kohti vapautta ja iloa sertifioituna hyvinvointivalmentajana.
Luennon järjestää Keravan Opisto. Ilmoittaudu
osoitteessa www.opistopalvelut.fi
kurssikoodilla 111014. Luennon hinta on 5 €.

Kerava-sali
Kerava-sali, Keuda-talo, Keskikatu 3a
www.keravasali.fi
Kulttuuripalvelut p. 040 318 2009
La 10.10. klo 15 Aarne Alligaattori
SyysKimpan! perhekonsertti Aarnen ja ystävien seurassa. Luvassa on musikaalinen matka,
jossa on tanssin energiaa ja laulun iloa! Liput
10 e, www.lippu.fi

Ke 4.11. klo 19 Sininen uni - Tapio
Rautavaara 100 vuotta
Vuonna 2015 juhlitaan 100-vuotiasta Tapio
Rautavaaraa, mestaria, jonka elämä oli monin
tavoin legendaarinen. Juhlavuoden kunniaksi
Rautavaaran lauluja ja tarinoita hänen elämästään kuullaan Tapio Liinojan käsikirjoittamassa musiikkiesityksessä "Sininen Uni
- Tapio Rautavaara 100 vuotta". Olennaista
esityksessä ovat Tapio Rautavaaran tutuksi
tekemät laulut, joiden myötä tarina etenee.
Laulujen lomassa kuullaan ikimuistoisten
laulujen lisäksi tarinoita niin ajan hengestä,
kiertue-elämästä kuin myös olympiasankari
Rautavaaran urheilumenestyksestä ja elokuvarooleista. Esityksessä kuullaan mm. seuraavia
kappaleita: Reissumies ja kissa, Tuopin jäljet,
Juokse sinä humma, Kulkuri ja joutsen, Isoisän
olkihattu Lavalle nousevat Tapio Liinoja,
Milana Misic, Olli Ahvenlahti ja
Mikko Iivanainen.
Liput 27,50 e, www.lippu.fi

Taide- ja museokeskus
Sinkka
Ke 28.10. klo 19 Lasse Liemola &
Whistle Bait
Nostalgiaa lavan täydeltä! Whistle Bait on
Agents -muusikko Vesa Haajan yhtye, joka
on esiintynyt ja levyttänyt jo vuodesta 1984.
Sen ohjelmisto on alusta alkaen ollut erityisesti
50-luvun rockia ja 60-luvun poppia. Lasse
Liemola muistetaan ensimmäsenä teini-idolina
Suomessa. Hän nousi tähtiin voitettuaan
vuonna 1957 kykyjenetsintäkilpailun. Hänen
tunnetuimpia laulujaan olivat mm. Diivaillen ja
Anna pois.
Liput 22,50 e, www.lippu.fi

Huvin vuoksi – Suurenmoiset Sariolat
-luentosarja
ti, klo 18.00 - 19.00, Taide- ja museokeskus Sinkka
Luentosarja liittyy Taide- ja museokeskus
Sinkassa 21.8. - 15.11.2015 esillä olevaan
näyttelyyn, joka kertoo 127 vuotta Keravalla
vaikuttaneesta Grönroos-Sariola -suvun kiertävästä huviliiketoiminnasta.
Luennot:
13.10. Sariolan suvun huviliiketoiminnan
pääpiirteitä historiallisesti tarkasteltuna, luennoitsijana FM Lotta Mattila.
20.10. Tivolit ja hyväntekeväisyysjärjestöt,
luennoitsijana FM, tietokirjailija Heikki Nevala
27.10. Sirkuksen rakenteista, luennoitsijana
Sirkustutkailija Markku Aulanko
Kaikille avoimet ja maksuttomat Kerava Akatemia -luennot järjestetään yhteistyössä Keravan
museon kanssa. Ilmoittaudu osoitteessa
www.opistopalvelut.fi kurssikoodilla 111026.
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Onnistumisen ilo
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Kuva: Jukka Nissinen

O

nnistuminen on mukavaa ja tunteena vähintäänkin tarpeellinen. Kukapa
jaksaisi puurtaa työssään tai kuluttaa aikaa harrastuksen tai askareen parissa, jossa ei koskaan pärjää?
Onnistumisen tunne on subjektiivinen: joku tuntee onnistuvansa, kun saavuttaa asettamansa tavoitteet, toinen taas tuntee onnistumisen iloa pelkästä yrittämisestä.
Kaikille yhteistä onnistumisessa lienee kuitenkin homman aloittaminen, halu onnistua
ja tehdä parhaansa.
Elämässä kannattaa aloittaa, yrittää ja asettaa tavoitteita, sillä vain siten voi päästä
maaliin, ylittää itsensä ja tuntea onnistumisen iloa.
Sivulta kuusi voit lukea, kuinka me Keravan kaupungin työntekijät olemme onnistuneet
kehittämään toimintaamme ja lisäämään Sinun, asiakkaamme, kokemaa arvoa tarjoamastamme palvelusta.
Susan Mykrä, päätoimittaja

Onnistumisen iloa voi kokea, kun pysyy
SUP-laudan päällä, kuten tämä tyttö
keskuspuiston vesialtaalla.
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Ajankohtaista

Sirkusmarkkinoilla oli
sosiaalista sirkusta

Lukudiplomi on
lähtölaskenta
lukuharrastukselle

S
Keinukallion uusien
juoksuportaiden
avajaiset lokakuussa

K

einukallion Urheilupuisto -hanke edistyy. Hankkeen
projektijohtajaksi siirtyi kaupunkitekniikan johtajan
paikalta osa-aikaeläkkeelle jäänyt Seija Vanhanen.
Vanhanen luotsaa Keinukallio-projektia vuoden 2016
kesään saakka työskennellen kolme päivää viikossa.Vanhanen
käynnistää työnsä yhteistyökumppaneiden tapaamisilla.
Työt ovat Keinukalliossa edenneet ja uudet juoksuportaat
ovat aivan pian vihkimistä vaille käyttökelpoiset. Juoksuportaat
otetaan virallisesti käyttöön 7. lokakuuta klo 17, jolloin ne avataan juoksuporraskisan merkeissä. Kisan järjestävät Keravan
Urheilijat yhdessä kaupungin kanssa. Lisätietoa tapahtumasta
löytyy osoitteesta www.kerava.fi.

Uudenmaan
Maanpuolustuspäivää
vietettiin Keravalla

K

eravalla 29.8.2015 järjestettyä Uudenmaan Maanpuolustuspäivää vietettiin tänä vuonna jo 33. kerran. Päivän
teemana oli "Kotiemme turvallisuuden puolesta".
Uudenmaan maanpuolustuspäivä on merkittävin ja
suurin vapaaehtoisten järjestämä maanpuolustustapahtuma Uudenmaan maakunnassa.Tapahtuma tarjosi runsaasti ajankohtaista
tietoa Suomen maanpuolustuksesta sekä turvallisuusviranomaisten
ja vapaaehtoisjärjestöjen toiminnasta.
Tapahtuman järjestivät reserviläiset, reserviupseerit, seurakunta,
puolustusvoimat, poliisi, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Keravan kaupunki sekä lukuisat
vapaaehtoisjärjestöt.
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irkusmarkkinoita vietettiin 5.-6.9.2015 jo 38. kerran. Paikkansa keravalaisessa tapahtumakirjossa vahvasti vakiinnuttanut Sirkusmarkkinat on koko perheen tapahtuma, jossa voi
ihailla akrobaattien, jonglöörien, taikureiden sekä muiden
taitureiden esityksistä. Open Stage eli kaikille avoin näyttämö kutsui
tänäkin vuonna uusia rohkeita ja taitavia esiintyjiä kokeilemaan
temppujaan oikean yleisön edessä.
Tänä vuonna mukana tapahtumassa oli myös Sosiaalinen sirkus.
Sosiaalinen sirkus on Keravan opiston Sirkuskoulu Fanfaarin ja
Keravan Urheilijoiden yhdessä pyörittämä hanke, joka kasvattaa
jo kahdeksatta vuotta nuoria keravalaisia sirkusmaailmaan. Sosiaalisessa sirkuksessa lapset ja nuoret pääsevät matalan kynnyksen
periaatteella tutustumaan ja harrastamaan sirkusta. Sosiaalisen
sirkuksen periaatteen mukaisesti sirkusesitykset viedään myös niiden
luokse, jotka eivät niitä muuten helposti pääsisi katsomaan. Sosiaalinen sirkus on esiintynyt tänä syksynä mm. Hopeahovin palvelukeskuksessa.

S

yksyllä 2014 Keravan kirjasto kutsui kaikki Keravan alakoulun 15 kakkosluokkaa tekemään Kunnari-lukudiplomia.
Lukudiplomiin kuuluu eriaiheisia kirjalistoja ja kymmeniä
eritasoisia lastenkirjoja.Valittavana on niin kuvakirjoja,
runo- ja tietokirjoja kuin kertomakirjallisuuttakin. Painotus on helppolukuisissa tarinoissa.
Lähes kaikki kakkosluokat lähtivät opettajan johdolla mukaan
projektiin. Melkein 300 oppilasta luki vähintään seitsemän eriaiheista
kirjaa ja teki niihin liittyvän vapaavalintaisen tehtävän.

Kirjavinkkaus innostaa lukemaan

Elmeri Ristola sai testata, millaista olisi esimerkiksi
kesätyö karvanoppana.

Eroon papereista

Karvanoppa sai jalat
allensa

K

eravan ehkäpä kaikkien aikojen suosituin mainostuote
karvanoppa jalostui taitavien ompelijoiden käsissä hahmopuvuksi. Keravan Opiston käsityönopettaja Aune
Soppela ja ompeluharrastaja Mirja Mäkinen ompelivat suuren vihreän karvanoppapuvun, jonka sisälle mahtuu aikuinen
ihminen hahmopukua kantamaan. Hahmopuvulle järjestettiin myös
nimikilpailu jonka tuloksena hahmo sai nimen Karvis.
Karvis on tavattu keskustan tapahtumissa ja se on saavuttanut
suuren suosion ainakin lasten keskuudessa.

K

eravan rakennusvalvonta on syksyllä 2014 sähköistänyt
rakennuslupien hakemisen ottamalla käyttöön Lupapiste.
fi -palvelun. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea
rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu löytyy osoitteesta www.lupapiste.fi.
Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja
nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Myös päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa.
Asiakkaat ja suunnittelijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa
hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai
ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa
ja tehokkaampaa. Papereita tarvitaan enää vain, kun piirustukset
arkistoidaan.
Jatkossa pyritään pistämään vieläkin paremmaksi, sillä rakennusvalvonta on pilottina mukana sähköisen arkistoinnin kehittämisessä.
Tavoitteena on mahdollistaa luvan hakijoille ensi vuodesta lukien
kokonaan paperiton lupaprosessi. Kaikki dokumentit tallentuvat
arkistolain mukaisina sähköiseen arkistoon.

Kirjaston antama kirjavinkkaus oli osa lukuprojektia. Kirjavinkkaus
on metodi, jolla houkutellaan oppilaita lukemaan pitkäjännitteisyyttä vaativassa urakassa. Luokat kävivät kirjastossa säännöllisesti
lainaamassa diplomikirjoja. Kirjastolaiset jalkautuivat esittelemään
ja lainaamaan kirjoja niihin kouluihin, joista kirjastoon on hankala
tulla.
—Saimme opettajilta paljon myönteistä palautetta, kertoo kirjastovirkailija Anu Tirkkonen. —Oppilaiden lukutaito kehittyi, ja
he oppivat esimerkiksi ohjeiden noudattamista. Luokissa oli mukava
yhdessätekemisen meininki, ja projekti toi kivaa vaihtelua muuhun
koulutyöhön.
Kirjaston työntekijöille suurin kiitos oli pienten oppilaiden hyörinä hyllyjen välissä. Pojatkin lainasivat ahkerasti luettavaa. Keravalaiset lapset ja nuoret lainasivat kirjoja viime vuonna peräti kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kakkosluokkalaisten lukudiplomitoiminta jatkuu myös syksyllä
2015.

Mikä Kunnari?
Kunnari-lukudiplomi löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.
Vapaasti käytettävä sivusto tarjoaa eri-ikäisille koululaisille monipuolisia kirjalistoja ja kirjoihin liittyviä tehtäviä. Listan kirjat ohjaavat monipuoliseen lukemiseen ja vahvistavat lukutaitoa. Kirjojen
lukeminen ja tehtävien tekeminen ovat oppilaalta kunniakierroksen
arvoinen suoritus!
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Teksti: Susan Mykrä
Kuva: Juho Koivu

keen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan
yhdessä moniammatillisessa tiimissä uudelleen. Joillekin neljä kertaa jopa riittää,
mutta monien perheiden ongelmat vaativat
pidempää hoidollista jaksoa.
—Olemme päässeet alkuvuodesta hyvään vauhtiin uuden toimintamallin soveltamisessa, mutta se vaatii vielä työtä ja hiomista arkipäivän käytännöissä ja työn suunnittelussa, etenkin siksi, että työkenttämme on

laaja, sanoo perheneuvolan esimies Kaisa
Mannermaa. —Perheneuvolapalveluilla
rakennetaan hyvää vanhemmuutta, paremmin toimivia perheitä sekä onnellisempia
ja tyytyväisempiä lapsia ja siksi palvelu on
erittäin tärkeä ja toimiessaan sen vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen, jatkaa
Mannermaa.
Kun Mannermaalta kysyy, mikä häntä ja
hänen tiimiään ajaa tekemään vaativaa työ-

tä aina vain paremmin, hän miettii hetken ja
vastaa sitten hymyillen:
—Kyllä se on halu tehdä parhaansa ja
onnistua. Mielestäni Perheneuvolan palvelut
ovat niin tärkeitä, että niiden on pakko olla
hyviä ja toimivia.
Lue kaikki onnistujatarinat Kerava.fi:stä.

Teksti: Sari Gers

Kerava palkitsee
vuoden onnistujat

Yhteispalvelupiste on mukana

Keravan kaupunki palkitsee vuosittain erityisen hyvin työssään onnistuneita työtiimejä. Arvioinnin pohjana ovat kaupungin yhteiset tavoitteet pitää kulut kurissa ja kasvattaa asiakkaan saamaa arvoa palveluista. Palkitsemisella halutaan osoittaa, että hyvä työ
kannattaa.

T

oimivan kunnan perustan muodostavat järkevä taloudenpito sekä
oikeanlaiset palvelut kuntalaisille.
Keravan kaupungissa nämä kaksi
asiaa on kirjattu kaupungin yhteisiin tavoitteisiin, jotka jokaisen työntekijän tulee pitää
mielessä omaa työtään tehdessään.
Palvelujen toimivuutta sekä kulujen
muodostumista seurataan säännöllisesti
Palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS)
avulla. PJS pohjautuu yritysmaailmasta
tuttuun tuotteistamisen malliin, jossa tuotteet pilkotaan niin pieniin palasiin, että niiden jokainen kulurivi tulee näkyviin. Mallin
avulla voidaan helposti seurata, millä tavalla
kulut reagoivat eri muuttujiin ja millaisia
korjausliikkeitä kulloinkin tarvitaan.
—Hyvä taloudenpito vaatii ennakointia,
jatkuvaa seurantaa ja nopeaa reagointia
muuttuviin tilanteisiin, sanoo Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen. —Mikäli
kustannukset eivät pysy suunnitellun mukaisena, on työntekemisen tapaa sekä palvelujen sisältöä muokattava.
Myös asiakkaan saama arvo kaupungin
palveluista on erityisen tarkkailun kohteen:
—Jos esimerkiksi asiakaspalvelutyötä
tekevä käyttää työajastaan vain 60 prosenttia asiakkaiden kanssa, on syytä pohtia,
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millä keinoin palveluaikaa voitaisiin lisätä ja
toisaalta vähentää tai uudelleen organisoida
muita töitä, selvittää Härkönen.
—Asiakkaan kokemus palvelustamme on
ratkaisevaa ja pyrimme kaiken tavoin tekemään toiminnastamme asiakkaalle parasta
mahdollista sekä kaupungille taloudellisesti
tuottavaa ja kustannustehokasta.

Asenne ratkaisee
Työntekijäitä kannustetaan kehittämään
omaa työtään muun muassa Onnistujatohjelman avulla. Kaupunki palkitsee
vuosittain työssään erityisen hyvin onnistuneita työtiimejä.Tänä vuonna Onnistujina palkittiin viisi työyksikköä: Keravan
Opisto, Puhtauspalvelutiimi, Kasvatus- ja
opetustoimialan Tieto- ja viestintätekniikan
(TVT) hankeryhmä, Perheneuvola sekä
Yhteispalvelupiste. Palkinnoksi tiimit saavat
kunniakirjan ja julkista tunnustusta. Lisäksi
tiimeille tarjotaan mahdollisuus syventää
osaamistaan esimerkiksi tutustumalla jonkin
toisen vastaavan organisaation toimintaan
tai oman toimialan kansainväliseen kehittämiseen.
—Onnistujien valinta perustuu tiimien

keravalaisten arjessa

Perheneuvolan onnistujatiimi

työn tuloksiin ja siihen, kuinka työntekijät
ovat kehittäneet toimintaansa ja asiakkaan
saamaa arvoa palvelustamme, kertoo Härkönen. —Myös työntekijöiden asenne sekä
halu kehittää yhdessä kaupungin toimintaa
vaikuttavat valintaan.

Perheneuvolassa on
panostettu palvelun
saatavuuteen
Yksi palkituista tiimeistä on Perheneuvola.
Perheneuvolassa palvelun saatavuuden
parantamiseksi on tehty lujasti töitä koko
tiimin voimin ja tuloksetkin ovat sen mukaiset: pitkät jonot on purettu ja alkuvuonna
suurin osa asiakkaista on saanut ensimmäisen ajan kuukauden sisällä.
Perheneuvolan ensimmäinen palvelutapahtuma on puhelinkontakti, jossa käydään
apua hakevan perheen tuen tarve tarkkaan
läpi. Pitkän jonotuksen sijaan jokainen
asiakasperhe saa mahdollisimman nopeasti
alkujakson, johon kuuluu 1-4 perheneuvolakäyntiä eri kokoonpanoin.Tarvittaessa
mukaan tapaamiseen kutsutaan myös lapsen
päiväkodin tai koulun edustaja.Tämän jäl-

Keravan yhteispalvelupiste on pian ollut vuoden toiminnassa. Keravalaiset ovat
löytäneet yhteispalvelupisteen ja oivaltaneet yhden luukun -periaatteen edut.

Y

hteispalvelupiste eli YPP avattiin viime vuoden lokakuussa
kaupungin ja HSL:n palvelupisteenä.Tämän vuoden alusta
yhteistyökumppaneiksi tulivat maistraatti ja
poliisin lupapalvelut.
Yhteispalvelussa hoidetaan kunnan eri
toimialojen ja valtiollisten yhteistyökumppaneiden asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä
ja ohjataan asiakkaat tarvittaessa eteenpäin
asiantuntijapalveluihin. Pisteellä annetaan
ja otetaan vastaan erilaisia asiakirjoja, neuvotaan sähköisten palvelujen käytössä sekä
toimitaan kaupungin kassana eli pisteelle
voi maksaa erilaisia maksuja kuten kurssimaksuja, tilavuokria, terveyskeskus- ja hammashuollon maksuja.

Lue kaikki
onnistujatarinat osoitteesta
www.kerava.fi

Yhden luukun -asiointiperiaate toimii
Yhteispalvelupisteen asiakkaat ovat jo oivaltaneet, että yhdellä käynnillä voi hoitaa
useammankin asian.
—Samalla käynnillä voi jättää vaikkapa
koulukuljetushakemuksen, maksaa terveyskeskusmaksun ja ladata matkakortin tai ostaa Kerava-tuotteen kotiin viemisiksi, sanoo
yhteispalvelupisteen vetäjä palvelupäällikkö
Sari Gers.
Vuoden 2015 heinäkuun loppuun mennessä yhteispalvelupisteessä on käynyt 14 465
asiakasta ja hoidettu 16 096 asiointia.Yhteispalvelupisteen toiminnassa näkyvät kausivaihtelut. — Elokuussa hoidetaan paljon
koulun lukuvuoden alkuun liittyviä asioita,
ladataan matkakortteja ja päivitetään niihin
opiskelija-alennuksia, sekä otetaan vastaan
Keravan opiston kurssi-ilmoittautumisia ja
maksuja, sanoo Gers.
Joulukuussa myydään Kerava-tuotteita
muita aikoja enemmän ja keväällä jätetään
paljon mopokorttihakemuksia.
YPP:n ennätys kävijämäärässä tehtiin
17.8. – Silloin meillä kävi 233 asiakasta ja
hoidimme 282 eri asiointia, kertoo Gers tyytyväisenä.

Muutoksia palveluissa:
Yhteispalvelupisteessä hoidettaviin
maistraatin asioihin tuli muutos, kun
kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten
käsittely keskitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 1. syyskuuta alkaen.Tuon
ajankohdan jälkeen yhteispalvelupisteissäkään ei enää oteta vastaan kauppa- ja
yhdistysrekisteriin meneviä ilmoituksia.
Myös ajokorttien ja muiden vastaavien
lupien, kuten opetus- ja harjoituslupien
sekä vammaisen pysäköintilupien hoitamien siirtyy Trafille eli Liikenteen turvallisuusvirastolle ensi vuoden alusta.

Yhteispalvelupiste on auki ma – to klo
8.00 - 17.30 ja pe klo 8.00 - 12.00, arkipyhien aattoina klo 8.00 – 15.00, paitsi
arkipyhän aaton osuessa perjantaille klo
8.00 – 12.00.
Palveluneuvojat tavoitat sähköpostilla
osoitteesta yhteispalvelu@kerava.fi ja
puhelimitse numerosta (09) 2949 2745.
Yhteispalvelu Kerava.fi -sivuilla www.
kerava.fi/palvelut/yhteispalvelupiste
2/2015

KERAVALEHTI

7

Teksti ja kuvat: Hanna Suomi

Lapset ja nuoret

Keravalla satsataan nuorten

HYVINVOINTIIN
Keravan kaupunki edistää nuorisotakuuta usean eri projektin avulla. Nuorisotakuun
tarkoituksena on nopeuttaa nuorten työllistymistä ja opiskelupaikan saantia.

N

uorisotakuun toteutuminen on
tärkeää nuorten hyvinvoinnin
edistämisen kannalta, ja siksi
ennaltaehkäisyyn liittyvät hankkeet ovat merkittäviä myös taloudellisesti.

Ohjaamo avaimena
tulevaisuuteen
Nuorten voi joskus olla vaikea löytää suuntaa elämälleen, eikä sopivaa opiskelu- tai
työpaikkaa löydy. Jotta nuoret eivät jäisi yksin elämän suurien valintojen edessä, voivat
he tulla hakemaan henkilökohtaista apua ja
ohjausta matalan kynnyksen palvelupiste
Ohjaamoon. Keravalla Ohjaamo on ollut
toiminnassa viime vuoden lopusta lähtien.
Ohjaamosta saa ohjausta esimerkiksi työ- ja
opiskelupaikan löytymiseen tai asunnon
hankkimiseen. Sitä kautta saa apua myös
lomakkeiden täyttämisessä sekä oikeiden
palveluiden löytämisessä. Ohjaamo on suunnattu ensisijaisesti 16-29 -vuotiaille nuorille.
Tällä hetkellä Ohjaamo palvelee Sampolan
Palvelukeskuksessa tiistaisin ja torstaisin
klo 14 - 16.

Jotta kenenkään nuoren ei tarvitse jäädä
huoliensa kanssa yksin
Nuorten työttömyyden tai esimerkiksi
opiskelujen keskeytymisen taustalla oleviin
ongelmiin ei välttämättä osata itse hakea
apua.Taustalla saattaa olla nuorelle noloja
asioita, kuten ongelmat kotona, keskittymisvaikeudet, päihteiden käyttö, syrjintä tai
koulukiusaaminen.
Tajua Mut! -hanke pyrkii edistämään var8
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haista puuttumista nuorten kokemiin huoliin.
Hanke kouluttaa nuorten kanssa toimivia
tahoja ottamaan huoli puheeksi ja tiivistää
toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Hankkeen tavoitteena on, ettei kukaan
nuori jäisi huoliensa kanssa yksin, ja että
nuori saisi huoliinsa apua ennen kuin niistä
kasvaa suurempia ongelmia. Kevään aikana
hanke on kouluttanut 130 ammattilaista niin
julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin
sektorilta.

Volume -valmennuksen
avulla kiinni työ- tai
opiskelupaikkaan
Oman arjenhallinnan kanssa painiville nuorille Keravalla on tarjolla Volume -valmennus,
jonka avulla kehitetään nuorten perustoimintakykyä sekä työ- ja opiskeluvalmiuksia.
Volume -valmennus rakentuu arjen hyvinvoinnin, elämänhallinnan, itsetuntemuksen
ja työelämän teemojen ympärille. Näitä
käsitellään luovien menetelmien, yksilö- ja
ryhmävalmennuksen, työtoiminnan, kurssien
sekä vertaistuen kautta.
Valmennuksessa rakennetaan nuorille
jatkopolkua opintoihin tai työelämään.Volume -valmennuksessa syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten työ- ja toimintakyky kehittyy ja aktiivisuus yhteiskunnassa ja oman
elämänsä toimijana lisääntyy.Valmennukseen
osallistuneiden nuorten syrjäytyminen saadaan ennaltaehkäistyä tai syrjäytymiskierre
katkaistua.Valmennuksen jälkeen nuoret ovat
löytäneet itselleen jatkopolun työelämään,
koulutukseen, oikean hoidon tai avun piiriin.
Volume +6dB -hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) vuoden 2016
loppuun saakka.

Työ- ja opiskelupaikat
tutuiksi Duuni & Kipinä
-tapahtumassa
Oman urapolun löytäminen on vaikeaa kenelle tahansa, vaikkei taustalla olisi mitään
ongelmia. Duuni & Kipinä on alueen nuorille,
yrityksille ja koulutuksen tarjoajille suunnattu vuosittainen messuhenkinen yhden
päivän kestävä tapahtuma.Tapahtuman
ideana on, että nuoret pääsevät kohtaamaan
eri alojen ammattilaisia ja saavat näin paremman kuvan eri ammattien sisällöistä ja
ideoita omaan tulevaisuuteensa.
Duuni & Kipinä on järjestetty vuodesta
2013 lähtien.Tänä vuonna 3.9. järjestetyssä
tapahtumassa koulutuksen tarjoajien lisäksi
mukana oli ammattiliittoja, työvoima- ja
elinkeinotoimisto sekä muita aihepiiriä lähellä olevia organisaatioita.Vuosittain tapahtumaan on myös hankittu ajankohtaisia,
nuoria kiinnostavia julkisuuden henkilöitä
puhujiksi kertomaan omasta urapolustaan.
Tänä vuonna puhujina olivat Personal
Trainer ja yrittäjä Oona Tolppanen, koodausaktivisti ja Digital Champion Linda
Liukas sekä näyttelijä ja koomikko Jaakko Saariluoma.

Tekemistä vapaa-ajalle
Myös vapaa-ajalla on suuri merkitys nuorten
syrjäytymisen ehkäisyssä. Koska nuoret
eivät välttämättä löydä kaupungin tarjoamien vapaa-aikapalveluiden piiriin, on mentävä
nuorten luokse.Tätä varten Keravalla on
toiminnassa liikkuva nuorisotila Kerbiili.
Kerbiilin palveluita voi tilata kuka tahansa
keravalainen, ja sen liikkeitä voi seurata
osoitteessa www.kerbiili.fi. Normaalisti

Kerbiili on auki maanantaisin, torstaisin
sekä perjantaisin. Paikat vaihtelevat tilausten mukaan, mutta peruspäivinä ne ovat
olleet enimmäkseen Ahjo sekä Keskusta.
Jos Kerbiilin auton tai teltan näkee jossain
päin Keravaa, voi sinne mennä vaihtamaan
kuulumisia ja ihmettelemään nuorisotyön
innovaatiota.
Kerbiilin lisäksi ilmaista tekemistä vapaa-ajalle tarjotaan NYT Kerava -hankkeen
puitteissa. Syksyllä tarjolla on mm. skeittausta, graffiti-maalausta, tanssia, snookeria,
erilaisia jumppia ja kamppailulajeja, uintia,
sählyä jne. Kaikki tunnit löytyvät Keravan
nuorisopalveluiden sivuilta. NYT Keravahanke pyrkii tavoittamaan erityisesti niitä
nuoria, jotka eivät ole minkään harrastuksen
piirissä. Hankkeen tavoitteena on edistää
nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia
liikunnan ja muun toiminnan avulla. Kaikki
tunnit ovat osallistujille maksuttomia ja
niihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Keravalaiset nuoret Anni ja Nelli suunnittelivat osallistuvansa NYT Kerava -hankkeen
järjestämille liikuntatunneille.

Olisiko nyt hyvä hetki aloittaa opinnot aikuislukiossa?
Aikuislukiossa opinnot joustavat
Sovita opintosi elämäntilanteeseesi. Voit opiskella lähi- tai
verkko-opiskelijana tai näiden yhdistelmänä monimuotoopiskelijana oman aikataulusi mukaan nopeasti tai hitaasti
edeten. Voit aloittaa opintosi läpi lukuvuoden, viisi kertaa
vuodessa jaksojen vaihtuessa.
Aikuislukiossa voit opiskella:
•
koko lukion oppimäärän
•
ylioppilastutkinnon tai osia siitä
•
ylioppilastutkinnon vähintään 2,5 v. mittaisen
ammattitutkinnon pohjalta
•
aineopintoja ja yksittäisiä kursseja kaikissa aikuislukion kurssitarjottimella olevissa aineissa
Ilmoittautuminen aikuislukioon

Aikuislukio-opintojen aloitusinfot lukuvuonna 2015 - 2016
•
•

ma 5.10.2015 klo 18.00
ke 7.10.2015 klo 18.00

•
•
•

ma 30.11.2015 klo 18.00
ma 8.2.2016 klo 18.00
ma 4.4.2016 klo 18.00

Opintojen suunnittelusta ja opinnoista aikuislukiossa antaa
lisätietoja
opinto-ohjaaja Nina Sinkko, p. 040 318 4033,
nina.sinkko@kerava.fi.
Keravan lukio ja aikuislukio
www.lukio.kerava.fi
Keskikatu 5, 04200 Kerava

Keravan aikuislukioon ilmoittaudutaan aikuislukion aloitusinfoissa. Opinnot voi aloittaa viisi kertaa vuodessa jaksojen vaihteessa. Infoissa ilmoittautuvat tutkintoon tähtäävät
ja aineopiskelijat.
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Lapset ja nuoret

Kuva: ScanStockPhoto

Vinkkejä ja tukea perhekoulusta
Onko lapsesi vauhdikas? Eivätkö lapsesi tottele?
Ovatko keinosi vähissä ja kaipaatko tukea?

P

erheneuvola järjestää ryhmämuotoisen kuntoutus- ja vertaistukiohjelman 4-6 -vuotiaille haastaville ja/tai ylivilkkaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen. Erilliset ryhmät lapsille ja vanhemmille kokoontuvat samanaikaisesti.
Perhekoulu järjestetään päiväaikaan ja ryhmätapaamisia on 10 kertaa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä perheneuvolan ilmoittautumispuhelimeen p. 040 318 2563 ma-ke klo 10 - 11 tai lapsipsykologi Elina Riskuun p. 040 318 2115 ti ja to klo 12 - 14.

Teksti: Katja Rihu-Lehtinen

Unesta kasvuvoimaa lapselle

R

iittävällä unella on suuri
merkitys kouluikäisen
lapsen kasvulle, mielialalle
ja oppimiselle, kertoo
perheneuvolassa sijaisuuden aloittanut
psykologi Veera Nieminen.
—Suositus on noin 10 tuntia, mutta
yksilöllistä vaihtelua tietysti on. Lapsi
nukkuu riittävästi kun on herätessä ja
koulun jälkeen iltapäivälläkin virkeä, sanoo
Nieminen.
Liian vähäinen uni voi näkyä esimerkiksi
levottomuutena, ärtyneisyytenä ja
heikentyneenä suoriutumisena koulussa.
Säännölliseen rytmiin on hyvä pyrkiä myös
viikonloppuisin. Nukkumaanmenoajoista
on hyvä sopia kotona selkeät säännöt,
joiden noudattamista vanhemmat valvovat.
Iltarutiinit ja rauhoittuminen auttavat
nukahtamaan, samoin kuin päivän
tapahtumista jutteleminen lapsen kanssa.
Mieltä painavat asiat voivat vaikeuttaa unen
saantia myös lapsilla.
—Vireyttä nostavaa liikuntaa, television
katselua, tietokonepelejä ja piristäviä juomia
kuten kolajuomia kannattaa välttää ennen
nukkumaanmenoa. Jos lapsella on puhelin,
monissa perheissä on havaittu hyväksi
säilyttää sitä yön ajan muualla, neuvoo
Nieminen.

10
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Kouluikäisen nukkumisessa avainasioita
ovat siis säännöllisyys, aikuisen valvonta,
rauhalliset puitteet unelle ja lapsen kanssa
keskusteleminen.

Vauvaperheen
unipulmiin saa apua
neuvolasta
Uniasioita opetellaan perheissä jo vauvaiästä
lähtien.Vauva- ja pikkulapsiperheissä
unipulmat ovatkin melko tavallisia.
Unipulmat ja niihin liittyvä väsymys
vaikuttavat kaikkiin perheenjäseniin ja
heidän hyvinvointiinsa. Unen puutteella on
yhteys mm. mielialaan ja toimintakykyyn.
—Väsyneen vanhemman on haasteellista
sietää lapsen itkuisuutta ja oman tahdon
ilmaisemista.Tämä näkyy muun muassa
siten, että vanhemman pinna on kireällä,
kertovat neuvolan perhetyöntekijät
Susanna Vinkki ja Katariina Harju.
Pieni lapsi tarvitsee vuorokauden
aikana riittävästi unta, jotta aivot saavat
levätä ja lapsi jaksaa oppia uusia asioita.
Vastasyntynyt nukkuu noin 20 tuntia, 6kk
ikäinen noin 14 tuntia, vuoden ikäinen noin
12- 13 tuntia ja leikki-ikäinen noin 10- 13
tuntia vuorokaudessa.

Pienen lapsen nukkumista edesauttaa
mm. vanhemman oma rauhallisuus,
säännöllinen päivärytmi, tutut rutiinit ja
rauhoittuminen illalla.
Neuvolaikäisten lasten unipulmiin
on saatavilla apua ennaltaehkäisevän
perhetyön palveluista. Kotona
tapahtuvassa uniohjauksessa saa tukea
ja konkreettista ohjausta. Neuvolan
perhetyö tukee uniasioiden lisäksi mm.
kasvatukseen, vanhemmuuteen, ruokailu-ja
päivärytmiin liittyvissä asioissa. Neuvolan
perhetyöntekijää voi tavata tarvittaessa jo
raskausaikana.
—Ota rohkeasti yhteyttä oman neuvolasi
perhetyöntekijään ja mietitään yhdessä
mitä asialle on tehtävissä, kehottavat Vinkki
ja Harju ja jatkavat, että neuvolan perhetyö
on maksutonta.

SUOSITTU VAUVAPERHEILLE
TARKOITETTU UNILUENTO

järjestetään 1.10.2015
klo 17.00 - 18.30
Terveyskeskuksen Atriumissa.

Opetuksen uudet tuulet
sessa
k
tu
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Miten kouluttaa nuoria tulevaisuuden taitoihin nykypäivän tiedoilla? Lukion uusi
opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2016, samoin ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet kirjoitetaan vuoden päästä syksyllä.

N

äihin haasteisiin on vastattava
kehittämällä sellaisia pedagogisia menetelmiä, jotka tukevat
ja kannustavat opiskelijoita

oppimaan.
Keravan lukiokoulutuksessa on luotu opiskelijoille riittävät valmiudet sähköisessä maailmassa toimimiseen.Tänä vuonna jokainen
aloittava opiskelija saa käyttöönsä oman
kannettavan tietokoneen ja heille järjestetään tieto- ja viestintätekniikkaan perehdyttävä kurssi. Jatkavia opiskelijoita palvelevat
koululle jo aiemmin hankitut tietokoneet ja
iPad-tabletit. Lukiossa on myös sähköinen
oppimisalusta Edison, jonka avulla kursseilla
voidaan tehdä sähköisiä oppimistehtäviä ja
jakaa tietoa.
Tieto- ja viestintätekniset taidot ovat kuitenkin vasta perusta, jolle tulevaisuuden taidot
rakentuvat. Ilman pedagogisesti suunniteltuja ja mielekkäitä oppimistehtäviä perusta
valuu hiekkaan. Niinpä viime vuosina on
kokeiltu monenlaisia uusia oppimismenetelmiä, joissa korostuvat esimerkiksi ilmiöpohjaisuus, toiminnallisuus tai elämyksellisyys.
Nämä kokeilut innostivat myös järjestämään

tänä syksynä Uusien oppimismenetelmien
teemaviikon 16. – 23.11.2015.Teemaviikko
mahdollistaa sen, että voidaan yhdistellä
opiskeluryhmiä ja suunnitella yhteisiä
projekteja eri aineiden opettajien kanssa.
Esimerkiksi teollistumisen alkua 1700-luvun
lopussa voitaisiin käsitellä paitsi historiallisten faktojen ja fysikaalisten ilmiöiden, myös
kirjallisuuden, kuvataiteen ja musiikin avulla. Ilmiöön voisi luontevasti yhdistää myös
kulttuurimaantieteen, eri kielillä opiskelun
ja jopa terveystiedon.
Tavoitteena on, että ilmiöihin liittyvät
syy- ja seuraussuhteet kirkastuvat ja niiden
vaikutus nykyihmisten elämään tulee näkyväksi. Paitsi että ajattelun taidot kehittyvät,
opiskelijamme pääsevät hiomaan myös
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan yli ikäja oppiainerajojen. Lukiossa järjestetään
teemaviikon aikana myös Avoimet ovet 17. ja
18.11.2015.
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Teksti Liina Pylvänäinen
Kuva: Mari Raatikainen

Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

Keravan Opiston käsityötiloissa

Huvin vuoksi – Suurenmoiset Sariolat
-näyttely Sinkassa

kierrätetään ja kansainvälistytään
Kaupungintalon kellarikerroksessa eletään käsityöharrastajien unelmaa. Kellarikerroksessa sijaitsevat Keravan Opiston kädentaitojen opetustilat, joissa järjestetään hämmästyttävän monipuolista toimintaa.

K

äsityötilat ovat olleet toiminnassa syksystä 2012 lähtien. Niiden
olemassaolo on mahdollistanut
kurssivalikoiman laajentamisen
ja kansainvälisen yhteistyön lisäämisen.
—Kierrätysmateriaalien käyttö on aina
kuulunut käsityöläisyyteen, mutta viime
vuosina se on noussut enemmän ja enemmän
pinnalle, kertoo Keravan Opiston kädentaitojen suunnittelijaopettaja Aune Soppela.
Soppela on tunnettu siitä, että hän keksii
käyttöä kierrätysmateriaaleille.Vanhoista
t-paidoista syntyy pipoja ja VHS-kasetit
saavat uuden mahdollisuuden terassin mattona. Kierrätyshuovasta tehdään pusseja
kännyköille ja tablettitietokoneille.
Soppela on järkevän kierrätyksen puolestapuhuja, ja useista kierrätysmateriaaleista

Tiesitkö?
Käsityö on tekijälleen terapeuttista. Uusien tutkimusten
mukaan käsityöt suorastaan
ravitsevat aivoja ja helpottavat stressiä.
Keravan Opiston osallistujamäärät ovat kaksinkertaistuneet viimeisten kuuden
vuoden aikana.
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tehdyt työt ovat niin taidokkaita, ettei niistä
näe, mistä ne on tehty.
—Roskasta ei kannata tehdä roskaa.
Kierrätetyistä materiaaleista tehtävien
käsitöiden pitää olla oikeasti käyttökelpoisia
esineitä, sanoo Soppela.
Kansainvälistä yhteistyötä käsitöiden parissa
Käsityötiloissa on tehty myös kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi toukokuussa
järjestettiin Koko perheen kierrätyspäivä,
joka oli samalla osa Keravan kaupungin
ACSE-ystävyyskuntahankkeen (Active
Citizens for Stronger Europe) päätöstapahtumaa. Hankkeessa oli mukana Keravan
lisäksi neljä eurooppalaista ystävyys- ja
kumppanuuskuntaa:Viron Keila, Saksan
Aschersleben, Latvian Sigulda ja Italian

Bormio. Päätöstapahtumassa kumppanikaupunkien edustajat pääsivät tutustumaan
kierrätyskäsitöiden tekemiseen.
Keravalainen osaaminen teki italialaisiin
suuren vaikutuksen: jo elokuussa Bormiosta
saapui ryhmä innokkaita käsityöharrastajia
muutaman päivän maksupalveluperiaatteella toteutetulle intensiivikurssille. Kurssilla
syvennyttiin kierrätysmateriaalien käyttöön.
—Käsitöiden tekeminen on luonteva tapa
rakentaa siltoja eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välille.Vaikka yhteistä kieltä ei aina olisikaan, yhdessä tekeminen
yhdistää ja elekielellä pääsee pitkälle, nauraa
Soppela.

Vapaa-aika

Suomen tivolipiireissä lähes kaikki liittyy Sariolan sukuun – ja Sariolan suku Keravaan. Kerava oli todellinen
sirkuskaupunki vuosina 1921 - 1958, jolloin tivoli asui
talven yli Sariolanmäen huvilassa kaikkine laitteineen,
taiteilijoineen ja eläimineen. Sarioloiden toimintaa esittelevä näyttely on avoinna Taide- ja Museokeskus Sinkassa 15. marraskuuta saakka.

J

ohan Abraham Walfrid Grönroos perusti huviliikkeen Keravalle
vuonna 1888. Siellä oli ampumarata,
pallon- tai renkaanheittoa sekä
voimailunäytöksiä.Yrittäjä oli nuorena
seikkaillut merillä ja kutsui itseään ”kolportööriksi”, kiertäväksi kauppiaaksi. (J.A.W.:n
poika J.A.F. suomensi nimen Grönroos nimeksi Sariola vuonna 1918.)
Kantaisä-Grönroos haisteli ilmapiiriä
ja etsi mahdollisuuksia huvimaailmasta.
Vuonna 1899 hän tilasi USA:sta Lubinin
tehtaalta elokuvaprojektorin ja esitti maamme ensimmäisen näytellyn pitkän elokuvan,
15-minuuttisen ”Jeesuksen elämä ja teot”
Helsingissä. Elokuvia esitettiin ympäri Suomea ja mukana kulki myös ampumarata.
—Grönroos tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen vuonna 1905 syytettynä
keisarinvallan vastaisesta mellakoinnista,
vaikka kyseessä oli enemmänkin ajautuminen väärään paikkaan väärällä hetkellä,
kertoo näyttelyn kokoamisesta vastannut
amanuenssi Tommi Uutela.
Poika Johan Adolf Fredrik ”Jaffu”
ylläpiti bisnestä. Kun isä vapautui, poika
perusti oman huviliikkeensä ja toiminta
laajentui. Jaffu asettui Terijoelle, joka oli
Suomen Riviera – varakasta kesänviettoseutua – ja sai lopulta kutsumanimen ”Suomen
kinokuningas”. Hänellä oli huippuvuonna
1915 yhteensä 15 elokuvateatteria.
1920-luvulla elokuvat hiipuivat ja alettiin
panostaa tivolitoimintaan.Vuonna 1921
Sariolat muuttivat Keravalle Sariolanmäen
huvilaan. Helsingissä järjestettiin messut,

joilta Jaffu osti ensimmäisen tivolilaitteen,
karusellin.
Yksittäiset huvilaitteet olivat aluksi eri
omistajilla ja kiersivät markkinoilla. Jaffu
alkoi kokoamaan yksittäisiä laitteenhoitajia
yhdeksi kokonaisuudeksi, hoiti byrokratian
ja organisoi kiertueet. Ensimmäinen tällainen ”tivoli”esiintyi Lahdessa vuonna 1927.
Vuonna 1928 rekisteröitiin Suomen Tivolin
toiminimi.
Tivolien huippuvuosi oli 1936, jolloin
Suomessa kiersi 16 tivoliosastoa. Sodasta Sariolat selvisivät pitämällä jatkosodan aikana
rintamativolia Karhumäellä.Tänä päivänä
Suomessa toimivat Sarioloiden Suomen Tivoli (Tuusula) ja Tivoli Sariola (Kerava).
Sariolat ovat pitäneet myös sirkusta –
ensimmäisen kerran jo 1898 – mutta sirkus
on ollut pienemmässä roolissa. Sirkusta yritettiin pyörittää myös 1949 - 1953, mutta se
tuotti jatkuvasti tappiota.
—Alkunsa näyttely sai vuonna 2013, jolloin otimme yhteyttä Sarioloihin. Halusimme lähteä avaamaan suurta viihde-elämän
kaarta, sillä niin moni johtaa Sarioloihin.
Materiaali on koottu keräilijöiltä, yksityishenkilöiltä ja entisiltä sirkustaiteilijoilta
tai heidän jälkeläisiltään. Keravan Museo
on ottanut vastuulleen kerätä ja tallentaa
Sarioloiden huviliiketoimintaan liittyvää
materiaalia, Uutela toteaa.

Amanuenssi Tommi Uutela on vastannut
näyttelyn kokoamisesta. Norsu on tehty Tyrvään
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.

Joko sinulla on museokortti?
Suomessa lanseerattiin toukokuussa
käyttöön Museokortti. Yhdellä kortilla
pääsee lähes 200 museokohteeseen
vuoden ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä. Kortin hinta on 54 e.
Museokortin voi hankkia Sinkasta.
Kohteiden tiedot ja näyttelyt löytyvät
museot.fi -sivustolta.
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Kaupunki

Teksti ja kuvat: Juho Koivu

Teksti: Liina Pylvänäinen
Kuva: Jouko Tuomas-Kettunen / Keski- uusimaa lehti

Boccia liikuttaa
Keravalla

Katja Holm opastaa Keravan kundeille kahvakuulan tekniikkaa.

Keravan eläkeläis- ja vammaisjärjestöt järjestävät vuosittain
Boccia-turnauksen, jossa kisaillaan Boccia-mestaruudesta.
Tänä vuonna turnaus järjestettiin Kerava liikkuu ja harrastaa
–tapahtuman yhteydessä elokuun lopussa. Turnaukseen osallistui 16 loppukilpailijaa sekä runsaasti yleisöä.
Karsintakilpailuihin kesäkuussa osallistui myös monikulttuurisen toimintakeskus Topaasin joukkue, joka toi tapahtumaan kansainvälisen tuulahduksen.
Tapahtumaa tukevat vuosittain useat yritykset sekä Keravan kaupunki lahjoittamalla palkintoja voittajille.

Keravan Kundit Kondikseen –
miesten kuntokuuri matkalla
Kun Keravan Kundit Kondikseen -hanketta oltiin starttaamassa huhtikuussa 2015,
jännitettiin saataisiinko kokoon 15 keravalaista miestä. Miehiä ilmoittautui mukaan
50. Suunnitellun yhden ryhmän sijaan tulikin kolme.

M

Valmentaja,
aktiivisuusranneke ja
ryhmän tuki motivoivat
Kundien kuntokuuri alkoi lähtökartoituksella, johon kuului UKK-kävelytesti ja
lihaskuntotestit. Lisäksi osallistujille jaettiin
aktiivisuusrannekkeet, joista voi itse seurata
liikkumisensa määrää. Ranneke myös alkaa
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huomautella, jos näyttää siltä, että päivän
aktiivisuustavoite ei ole tulossa täyteen.
Lähtökartoituksen perusteella kaikille miehille tehtiin omat harjoitteluohjelmat, jotka
mitoitettiin kunkin omaan lähtötasoon ja
tavoitteisiin sopiviksi. Koko valmennuksen ajan miehet saavat ohjausta ja tukea
valmentaja Katja Holmilta.Tiistaiset
yhteistreenit kuuluvat kaikkien miesten
ohjelmiin.
Ideana on, että yhteisillä ohjauskerroilla
kokeillaan aina eri lajeja. Se antaa osallistujille mahdollisuuden löytää omat juttunsa.
Viime keväänä kundit pääsivät kokeilemaan
esimerkiksi kahvakuulaa ja joogaa.Tänä
syksynä on luvassa ainakin katukorista,
vesiliikuntaa ja kehonpainoharjoittelua.
Ryhmässä tekeminen tuo uusia sosiaalisia
kontakteja ja innostaa yhdessä liikkumiseen valmennusten ulkopuolellakin.Yksi
hankkeen kantavista ajatuksista onkin, että
ketään ei jätetä yksin. Kun treeneihin tuli

Palstalla
kerro
keravala taan
isten
kuulumis
ia.

Keitä ja minkä ikäisiä olette?
— Olemme Niina Hattarainen ja Sonja Ahtiainen, molemmat 26
vuotta.

kesätauko, kundit sopivat keskenään omista
yhteisistä treeneistä Keinukallion urheilupuistoon.

Miksi olette täällä?

Keravalaisten kunto on
kaupungille tärkeää
Keravan Kundit Kondikseen -hanketta toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin
liikuntapalveluiden, Keravan Opiston sekä
liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä miesten liikuntaa ja edistää omatoimista arkiliikuntaa.
Kaupungilla on paljon syitä kannustaa
asukkaitaan liikkumaan. Hyvä fyysinen
kunto näkyy suoraan sairastumisriskin pienenemisenä ja elämänlaadun paranemisena.
Hankkeeseen on saatu kaupungin oman
rahoituksen lisäksi aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämisrahaa.
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Sonja Hattarainen
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Keravalla järjestettiin syyskuun alussa
nuorille tarkoitettu Duuni ja Kipinä -tapahtuma, jossa työnantajat ja nuoret työntekijät
kohtaavat. Kysytään kuulumisia kahdelta
näytteilleasettajalta.

JYMYMENESTYKSEEN

ukaan lähteneiden miesten into
ja draivi on hämmästyttänyt
kaikki. Kunnon kohottamiseen
on lähdetty sellaisella äijäenergialla, että valmennuksesta on ehditty jo
kaavailemaan keravalaista vientituotetta.
Porukan tsempparina ja hankkeen keulakuvana toimii radiojuontaja Kimmo Vehviläinen. Liikunnan ammattilainen Katja
Holm ohjaa ja valmentaa kundeja.

Hei mitä
kuuluu?

— Olemme esittelemässä Suuntapalvelua, joka on chat-palvelu
15 - 25 vuotiaille nuorille. Palveluun voi tulla juttelemaan sekä
saamaan henkilökohtaista ura- ja koulutusohjausta.

Tiesitkö?
Boccia on kuulapeli, joka kehitettiin 1900-luvun
lopussa Pohjois-Euroopassa.
Boccia on vammaisurheilulaji, joka muistuttaa
perinteisiä eurooppalaisia kuulapelejä, lähinnä
petankkia.
Peli on varta vasten suunniteltu siten, että se
soveltuu sekä eriasteisesti vammaisille kuin vammattomillekin.
(Lähde: Wikipedia)

Mikä tapahtumassa on mielestänne parasta?
— On todella mukavaa, että täällä on niin paljon eri-ikäisiä nuoria. Hienoa, että voimme esitellä toimintaamme tällaisessa tapahtumassa.

Mitä ajattelitte tehdä seuraavaksi?
— Pyöritämme tätä meidän palveluamme normaalisti. Meillä on
palvelu auki sunnuntaista torstaihin kello viidestä kymmeneen joka
viikko. Seuraavaksi suuntaamme Takuu Areena –tapahtumaan esittelemään palveluamme.
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Luentoja & tapahtumia syksy 2015
SYYSKUU
120000 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO:
HISTORIAA JA HYVINVOINTIA
-etäluentosarja (5x2t)
ke 9.9.–11.11. klo 14-16
111002 LINTUILTA (2t)
ma 14.9. klo 18-19.30
111004 MAANPEITTOKASVIEN
LISÄÄMINEN JA HOITO (1t)
ti 15.9. klo 18-19

111020 TUNTEMATON
JATKOSOTA (1h)
ti 6.10. klo 18-19
111024 VINKKEJÄ
VARTALONHOITOON (2h)
to 8.10. klo 17-19
111026 HUVIN VUOKSI SUURENMOISET SARIOLAT -luentosarja
(3x1h)
ti 13.–27.10. klo 18-19

TAANILAN TUNNIT (4x2t)
ke 18.00-19.30, 16.9., 21.10., 25.11.
ja 9.12.

111016 JEAN SIBELIUS JA
TAITEILIJAYSTÄVÄT (2t)
to 1.10. klo 18-19.30
111022 KOIRAKOKIN PARHAAT
RESEPTIT (1h)
ma 1.10. klo 18-19
111018 VEGAANI-ILTA (2t)
ma 5.10. klo 18-19.30

111038 VETOVOIMAINEN
VAPAAEHTOISTOIMINTA (2t)
ti 10.11. klo 18.15-19.45

110412 LASTEN JOULUPAJA (6t)
la 12.12. klo 10-15

110207 KUDE® KATSE
VAATEKAAPPIIN (2t)
ti 22.9. klo 18-19.30

LOKAKUU

140016 NAURA ITSESI ILOISEKSI (2t)
to 5.11. klo 18-19.30

JOULUKUU

111008 PUUTARHAN SYYSTYÖT (1h)
ti 22.9. klo 18-19

111014 PARAS ELÄMÄ IKINÄ (2t)
ti 29.9. klo 18-19.30

111036 ASIAA VENÄJÄSTÄ (2t)
to 5.11. klo 18.15-19.45

111042 NÄIN HEVONEN OPPII (2t)
ti 17.11. klo 18-19.30

130026 LINTURETKI KERAVAN
LINTUPUISTOON (2h)
la 19.9. klo 10-12

111012 KERAVAN
KOTOUTUMISFOORUMI (2t)
ma 28.9. klo 18-19.30

111034 HERKKÄ JA ONNELLINEN (2t)
ma 2.11 klo 18-19.30

111040 RUOKAA HYVÄLLE MIELELLE (2t)
to 10.11. klo 18-19.30

111006 TUNNE PULSSISI (2t)
to 17.9. klo 18-19.30

111010 STRESSI JA PALAUTUMINEN (2t)
to 24.9. klo 18-19.30

MARRASKUU

110414 AIKUISTEN JOULUPAJA (6t)
la 12.12. klo 10-15

111028 MINDFULNESS JA
TIETOINEN SYÖMINEN (2t)
to 22.10. klo 18-19.30
KÄSITYÖKIRPPIS JA TUUNAUSTORI (6t)
la 24.10. klo 10-14.30
111030 VENÄLÄISTÄ
TAPAKULTTUURIA (2t)
ma 26.10. klo 18.15-19.45
111032 TURVALLISTA
LÄÄKEHOITOA IKÄÄNTYVILLE (2t)
to 29.10. klo 17-18.30
UUDEN AJAN KÄSITYÖ
-etäluentosarja (3x2t)

110200 Diy ja Maker -kulttuuri (2t)
to 29.10. klo 16.45-18.20
110202 Tulevaisuuden tekijät (2t)
to 5.11. klo 16.45-18.20
110204 Perinteen paluu (2t)
to 12.11. klo 16.45-18.20

Sampolan palvelukeskus (1. krs),
Kultasepänkatu 7
puh. 09 2949 2352
keravanopisto(at)kerava.fi
www.keravanopisto.fi

