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Poimintoja kevään 2014 tapahtumakalenterista
Nuorisopalvelut

Kilon paloina

Himos haltuun
talvilomalla!

Kaksi päiväreissua Himokselle yhdessä
Tuusulan nuorisopalveluiden kanssa,
ti 18.2. ja to 20.2.
Perinteinen nuorten AreenaYö
ke 19.2. - to 20.2.
Lisäksi tulossa retket
Fazerille ja Flamingoon.
Ulkonuorkka valtaa kadut jälleen
toukokuun aikana. Toimintaa eri
puolilla Keravaa 5.5.-28.5.

Sanna Saarijärven monologinäytelmä
kertoo herkällä ja hauskalla tavalla
naisen jatkuvasta kamppailusta laihdutuksen ja ulkonäköpaineiden kanssa
ke 12.3. klo 18
Runomiehet -esitys
Ilkka Heiskanen
& Jone Takamäki
Tinkimättömät runomiehet näyttelijä
Ilkka Heiskanen ja muusikko Jone
Takamäki tulkitsevat kansakunnan
suosikkirunoja vastustamattomasti
vaikka päällään seisten.
ma 24.3. klo 18 & ti 15.4. klo 18

Dallapé -orkesteri
Liput á 20 e + palvelumaksu
ke 26.2. klo 19

Kerava-lehti
Sisällysluettelo

Näytön paikka.
Värikkäitä tansseja nuorilta nuorille.
Järj. Keravan tanssiopisto
la 15.3.

2 • Keravalla tapahtuu
		
Poimintoja tapahtumakalenterista

Villi väri karkuteillä
Taidepäiväkoti Konstin kevätproggis.
Liput á 10 e Konstista, Pikku Piiperosta,
Tyykipuodista tai esityspäivänä
Kerava-salista
la 22.3. klo 14 ja 17

4 • Ajankohtaista
		Keravan kuulumisia

3 • Pääkirjoitus
		 Säpinää jo 90 vuotta

6 • KERAVA 90 VUOTTA
		
Keravalla useampia vuosijuhlia
8 • KERAVA DESIGN
		
Parasta palvelua kotikulmilta
10 • KERAVAN KOULUIHIN 
TIETOTEKNIIKKAA
		
Varustaminen alkoi 2011

Kirjasto

11 • OPETUKSEEN UUSIA 
ASEITA
		
Osaava Kerava - opettajien
		yhteistyötä

Maltti ja Valtti

Il Mondo di Karri
– jazzpianisti Karri Luhtalan
luotsaamassa konsertissa italialaisia
jazzvieraita
Järj. Keravan kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
la 10.5. klo 13

Pikku Kakkosesta tutut poliisikonstaapelit Maltti ja Valtti esiintyvät
Järj. Keravan kulttuuripalvelut
la 15.2. klo 11 & 13

Kerava-sali

Taanilan tunnin vieraana
Tieto-Finlandian voittaja Murtuneet
mielet -teoksen kirjoittaja Ville Kivimäki
Järj. Keravan Opisto & Keravan
kirjasto
ti 18.2. klo 18
Keikalla
Pentti Lahti
& Jukka Gustavsson
Järj. Keravan kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
ma 24.2. klo 18
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Watti Walopää ja
kadonnut hehku
– elämyksellinen
taikateatteriesitys
Liput á 10 e,
ennakkoon www.piletti.fi
Järjestää Keravan kulttuuripalvelut,
p. 040 318 2002
ke 12.2. klo 18

Antti Tuisku

Liput á 27,50 e, www.lippupalvelu.fi
Järj. Warnermusic
la 12.4. klo 19

12 • LIIKUNTALÄÄKETTÄ
APTEEKISTA
		
Terveysliikunnan
		toimintamalli
13 • NUORISOVALTUUSTO
TOIMINTAA TÄYNNÄ
		
”Me edustetaan nuoria”

14 • YRITTÄJYYS ON
ELÄMÄNKOULU
		
Mitkä ovat yrittäjyyden
		 parhaat puolet?
15 • ALOITTAISITKO
LUKIO-OPINNOT?
		
Aikuislukioon voi ilmoittautua
		 läpi lukuvuoden
15 • HEI MITÄ KUULUU?
		
Kuka onkaan Suomen taidoka ja
		Keravalainen Liikkuja?

KERAVAN KAUPUNGIN
LEHTI ASUKKAILLE 1 – 2014
Toimitus: Keravan kaupungin viestintä
Päätoimittaja: Susan Mykrä
Konsepti: Päivi Joensuu, Media M1
Taitto: Jukka Nissinen, www.symboli.fi
Kannen kuva: Jukka Nissinen
Paino: SP-Paino Oy
Painos: 19 000 kpl
ISSN 1798-4823

16 • KERAVAN OPISTON
KEVÄÄN LUENNOT
		
www.keravanopisto.fi

Säpinää jo 90 vuotta
Jamppa - Aamu toi, ilta vei
Toni Wahlströmin ohjaama ja Heikki
Lundin käsikirjoittama musikaali kertoo
vaatimattoman Jamppa Tuomisen noususta koko kansan palvomaksi idoliksi.
Rooleissa mm. Puntti Valtonen, Anu
Sinisalo ja Susanna Roine.
Useita esityksiä, liput osoitteesta
www.lippupiste.fi

K

eravan kaupunki täyttää tänä vuonna
90 vuotta. Ihmisen elämässä 90 vuotta on ikä, johon mennessä on kertynyt
runsaasti kokemuksia ja elämänviisautta.
Kaupungille 90 vuotta on hyvä alku, josta
on nähtävissä sen kehittyvä luonne ja orastava identiteetti.
	Keravan persoona on hyvällä idulla. Se
on vihreä ja vahva, ylöspäin kohti valoa
kurkottava. Se on sopivasti rosoinen, mutta
silti laadukas. Tuota itua on mahdollista

kasvattaa ja vahvistaa tämän juhlavuoden
aikana.
	Keravan juhlavuosi on rakennettu siten,
että jokainen keravalainen voi ammentaa
tapahtumien kirjosta jotain itselleen ominta
keravalaista ja vahvistaa siten omaa
keravalaista identiteettiään. Emme halua
sanella tai antaa valmiiksi leivottuja kokonaisuuksia, vaan toivomme, että jokainen
keravalainen kantaa kortensa yhteiseen
kekoon ja muokkaa juhlavuodesta mielei-

sensä. Yhdessä saamme aikaan juurikin
Keravan näköisen juhlavuoden.
Juhlavuosi käynnistyy pikkuhiljaa
voimistuen kesäkuussa Keravan päivänä.
Tarjoamme juhlavuoden tapahtumia ja
uutisia, jotka kokoamme Kerava.fi -sivuille.
Poimi sieltä mieluisimmat ja osallistu!
Susan Mykrä, päätoimittaja
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Ajankohtaista

Kuntaliitosselvitys etenee

H

yvinkään, Järvenpään, Keravan,
Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisselvitys käynnistyi kesäkuussa 2013.
Väliraportti valmistui viime joulukuussa ja
siihen on koottu kuntapalvelujen nykytilan
arviointi, ehdotus uuden kaupungin visioksi
sekä asiantuntijoiden talous- ja palveluverkkoselvitykset.
Selvitys on kokonaisuudessaan valmis
kesällä 2014. Päätökset mahdollisesta kuntien yhdistymisestä tehdään vuoden 2014
loppuun mennessä.
Suunnitteilla on järjestää yhteisesti
kuntalaisille ja eri sidosryhmille sähköisiä
kyselyitä keväällä 2014 sekä mahdollisesti
kansanäänestykset liitoksista.
Kuntaliitosselvityksestä ja sen etenemisestä voi lukea lisää osoitteessa www.
kuuma.fi. 

Toimeentulotukihakemuksen
voi jättää nyt
myös sähköisesti

Joko olet
tutustunut
uuteen
Kerava.fi
-sivustoon?

K

eravan kaupungin uudet kotisivut
julkaistiin joulukuussa. Uudet sivut
tarjoavat kuntalaisille nykyaikaisen, toimivan ja vuorovaikutteisen palveluympäristön. Uuden sivuston toivotaan
pääsevän jokaisen keravalaisen kotisivuksi.
Sivusto toimii uusimmalla Microsoftin
SharePoint 2013 alustalla, joka mahdollistaa aivan uudenlaisen ja vuorovaikutteisen
tavan viestiä. Myös tulevaisuuden sähköinen
asiointi on mahdollista tätä alustaa hyödyntäen. Uusia toimintoja ovat muun muassa
blogi, kaikille avoin tapahtumakalenteri,
säätiedot sekä uutislistaus, joka kerää Keravaa koskevat verkkouutiset koosteeksi. 
4
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K

eravan sosiaalikeskuksessa on
avattu toimeentulotuen sähköisen hakemisen mahdollisuus
1.11.2013.
Keravalaiset ovat ottaneet palvelun
vastaan aktiivisesti. Hakemuksia tuli
sähköisesti marraskuussa 69 ja joulukuussa 79 kappaletta. Sähköisiä hakemuksia on noin 6 % kaikista hakemuksista.
Palvelun parantamiseksi ja nopeuttamiseksi on välttämätöntä, että
kuntalaiset jättävät hakemuksen lisäksi
myös liitteet sähköisesti. Toimeentulotuen sähköisen asioinnin ohjeet löytyvät
kaupungin nettisivuilta. 

Keravan uusi
liikenneturvallisuussuunnitelma
tähtää mm.
pyöräilyn
lisäämiseen

K

eravan kaupungin uusi liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui
loppuvuodesta 2013. Suunnitelman
tavoitteena on edistää turvallisia, terveyttä
edistäviä ja ympäristön kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja. Suunnitelmassa
on kuvattu myös liikenneturvallisuuden ja
liikkumisen nykytilaa ja haasteita Keravalla.
Nykytilan analyysien pohjalta sekä
valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset
huomioiden kaupungin liikenneturvallisuustyölle asetettiin kaksitasoinen visio.
Se tähtää sekä liikenneonnettomuuksien
määrän merkittävään vähentämiseen että
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen. Lue lisää osoitteesta
www.kerava.fi 

Uusi Keravakirja on nyt
myytävänä
Sinkassa

K

eravan museon julkaisema paikkakunnan teollisesta historiasta
kertova valokuvateos ilmestyi
tammikuussa. Kirjan kuva-aineisto liittyy
Taide- ja museokeskus Sinkassa juuri esillä
olleeseen teollisuusvalokuvanäyttelyyn
Tehtaista, työstä ja tekijöistä. Kirjaan on
koottu edustava otos näytteillä olleista
Keravan museon kuva-arkistoon kuuluvista
teollisuuskuvista 1910-luvulta 1960-luvulle.
Kirja esittelee yhdeksän keravalaista
tehdasta, tiiliteollisuuden, puuteollisuuden,
metalliteollisuuden, elintarvike- ja panimoteollisuuden sekä kumiteollisuuden alalta.
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar kertoo kirjan esipuheessa, että valokuva tarjosi elinkeinoelämälle mahdollisuuden rakentaa luottamusta
teolliseen tuotantotapaan. Kuluttajaa piti
opettaa näkemään tuotteiden näkymättömiä laatuominaisuuksia.
Kirjan otoksista monet ovat tunnettujen
teollisuuskuvaajien mm. Mauno Mannelinin, Foto Roosin ja valokuvaamo Kolmion
työtä. Kuva-aineistolle syvyyttä antavat
tehtaiden perustamis- ja muutosvaiheita,
omistussuhteita ja tuotannon pääpiirteitä
hahmottavat Leena Karttusen ja Tommi
Uutelan tekemät minihistoriikit. Heli Tiensuun kaunis graafinen taitto tuo katsojan
lähelle kuvauksen kohdetta.
Kirjan voi ostaa Taide- ja museokeskus
Sinkan infosta, Kultasepänkatu 2, hintaan
20 euroa tai museon verkkosivujen välityksellä osoitteesta sinkka@kerava.fi. Museon
ollessa suljettuna näyttelyripustuksen
vuoksi 20.1. - 14.2.2014 kirjaa myydään keskiviikkoisin museon infossa klo 12 - 12.30. 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys
vaalii retkeilymaisemiamme

TekstI Mari Raatikainen
Kuvat: Uudenmaan Virkistysalueyhdistys

U

udenmaan virkistysalueyhdistys
hankkii sekä ylläpitää retkeilyyn
ja ulkoiluun sopivia luonnonalueita
Uudenmaan alueella. Yhdistys pyrkii myös
säilyttämään saariston hupenevia luonnonsatamia retkeilyä varten. Vapaita rantoja ja
rakentamatonta saaristoluontoa säästetään
näin tulevillekin sukupolville.
Virkistysalueyhdistys toimii kuntien
varoilla ja tekee maahankintoja valtion
avustusten turvin.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä 36 virkistysaluetta, joiden yhteispinta-ala on yli 1500
hehtaaria ja joilla on rantaviivaa kymmeniä
kilometrejä. Runsas 400 hehtaaria alueista
sijaitsee saaristossa.
Useimmilla virkistysalueilla on kompostoripuusee, nuotiopaikka tai keittokatos
sekä veneiden kiinnityslenkkejä. Myös

laitureita ja poijuja on asennettu tarpeen
mukaan. Retkeilijöiden käytettävissä on
muutama saunakin.
Keravaa lähellä sijaitsee Fiskträskin
virkistysalue Sipoossa. Fiskträsk on osa
Sipoonkorven laajaa metsää. Yhdistyksen
alueella voi retkeillä merkittyä polkua
karun Fiskträsk-järven rantaan.
Tuusulanjärven länsipuolella sijaitsevalta Sarvikallion virkistysalueelta avautuu
kaunis näköala Tuusulanjärvelle. Viime
vuosisadan alussa taidemaalarit kilvan
ikuistivat sen jylhiä kallioita vastarannalta.
Alue onkin suosittu retkeilykohde Tuusulanjärven kulttuuri- ja järviluontomaisemissa.
Virkistysalueyhdistyksen ylläpitämistä
virkistysalueista saa tietoa yhdistyksen
julkaisemasta opasvihosta, jota on jaossa
muun muassa jäsenkuntien liikuntavirastoissa ja infopisteissä. Esitteen voi tulostaa
myös yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi. 
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Teksti: Susan Mykrä

Tänä vuonna syntymäpäiviään
viettävät myös Keravan Energia
(50 vuotta), Keski-Uudenmaan
Teatteri KUT (20 vuotta) sekä
Kerava-Sali (15 vuotta).

Tammikuun 3. päivä tuli kuluneeksi tasan 90 vuotta siitä, kun Keravan
kauppalan ensimmäinen valtuusto kokoontui Keravan Seuratalon
kerhohuoneessa. Siitä alkoi itsenäisen Keravan taival kohti tätä päivää,
jolloin se voi ylpeänä katsoa taakseen ja muistella kuluneita vuosia.

Keravan Energia
Nykyinen Kauppakaari Kerava-aukiolta Puuvalonaukiolle 1920-luvun lopussa.

K

erava on monilla mittareilla mitattuna menestynyt
kaupunki. Viimeisimpänä tuloksena tästä voitaneen pitää
kansainvälisen ja riippumattoman Epsi Ratingin tekemää Kuntarating
2013 -tutkimusta, jossa selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä kuntien tarjoamiin
palveluihin. Kerava sijoittui tutkimuksessa
20 parhaan kunnan joukkoon ainoana keskiuusmaalaisena kuntana. Viime vuoteen
verrattuna Keravan pisteet olivat nousseet

2,8 pisteellä. Keravan yhteispistemäärä oli
69,6, joilla se ylsi sijaan 12. Koko valtakunnan keskiarvo oli 65,6 pistettä.
Tämä vuosi on Keravan juhlavuosi,
jonka kuluessa on tarkoitus katsoa kunnioittavasti taaksepäin, mutta myös eteenpäin,
kohti tulevaa. Edessä on uhka kuntaliitoksista ja muutoksista, jotka varmasti pelottavat niin päättäjiä kuin muita keravalaisiakin. Voisiko olla tämän tärkeämpää hetkeä
tiivistää entisestään rivejämme ja vahvistaa omaa keravalaista identiteettiämme?

Keravan juhlavuoden logo viittaa lukuisiin
kohtaamisiin vuosien varrella.

Kohtaamisia Keravalla
Keravan juhlavuotta vietetään Kohtaamisia Keravalla - 90 vuotta -teeman alla. Nimi
viittaa tapaamisiin ja tapahtumiin vuosien
varrella. Vuosikymmeniin mahtuu lukemattomia kohtaamisia niin viljapelloilla,
rautatietyömaalla, kaduilla ja puistoissa,
pelikentillä, kouluissa ja päiväkodeissa, tehdassaleissa kuin teatterilavoillakin. Näitä
tapaamisia muistellaan ja eletään uudestaan juhlavuoden aikana eri tavoilla.
Juhlavuosi tarjoaa myös uusia kohtaamisia, sillä juhlavuodesta halutaan
tehdä kaikkien yhteinen, moderni ja elävä
tapahtumien ketju, josta jokainen voi
löytää itselleen jotakin omaa keravalaista
identiteettiään vahvistavaa. Juhlavuoden
päätapahtuma on Keravan päivä 15.6.2014,
jolloin kaupunki täyttyy erilaisista tapahtumista.

Etsimme uusia Kerava-tuotteita. Jos sinulla on
hyvä idea, kerro se meille lähettämällä viesti
osoitteeseen nina.roisko@kerava.fi.
Kuvassa on lokakuussa lanseerattu Keravavalaisin.

nen. Kaikki keravalaiset ovat tervetulleita
mukaan ideoimaan ja rakentamaan oman
kaupungin juhlavuotta. Ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa kerava@kerava.fi ja niitä voi lähettää myös kaupungin
viestintäpäällikölle susan.mykra@kerava.fi
-osoitteeseen.
Juhlavuoden tapahtumista tiedotetaan
Kerava.fi -sivustolla, jonne kootaan juhlavuoden tapahtumakalenteri. 

Kaikki mukaan!

Kauppakaaren, Seunalantien ja Sarvimäentien välisen alueen maalaisidylliä.
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Juhlavuosi käynnistyi tammikuussa seurojen ja järjestöjen tapaamisella, jossa käynnistettiin tapahtumakalenterin rakentami-

Keravan oma noppapoika.

K

eravan Energia -yhtiöt käsittää
emoyhtiö Keravan Energia Oy:n
ja sen tytäryhtiön Etelä-Suomen
Energia Oy:n.
Keravan Energia Oy:n omistavat Keravan kaupunki (96,5 %) ja Sipoon kunta
(3,5 %). Keravan Energia Oy omistaa
sataprosenttisesti vuonna 1995 perustetun tytäryhtiönsä Etelä-Suomen Energia
Oy:n.
	Etelä-Suomen Energia Oy myy
ja siirtää sähköä Sipoon kunnan ja
Itä-Helsingin alueilla. Keravan Energia
Oy myy ja siirtää sähköä Keravan
kaupungin alueella sekä myy sähköä
koko Suomessa. Kaukolämpötoimintaa
Keravan Energia Oy harjoittaa Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa.
	Konsernin sähkönmyyntialueena on
koko Suomi. Etelä-Suomen Energia Oy
myy sähköä Sipoon kunnan alueelle ja
Keravan Energia Oy Keravan kaupungin alueelle sekä konsernin toimialueen
ulkopuolelle.
	Keravan Energia julkaisee myöhemmin tänä vuonna juhlalehden, jossa
kerrotaan yhtiön 50-vuotisesta taipaleesta.
Juhlalogossa on kuvattu symboliset
kaukolämpöputket. Keltainen viiva symboloi sähköä/energiaa johtimen sisällä.
Logon on suunnitellut keravalainen
graafikko Jukka Nissinen.
www.keravanenergia.fi

Kerava-Sali

K

erava-sali on toimiva, viihtyisä ja
tyylikäs täyden palvelun monitoimisali Keravan keskustassa sijaitsevassa Keuda-talossa. Kerava-salissa
on 385 istumapaikkaa ja neljä pyörätuolipaikkaa. Kerava-salin akustiikka
on muunneltavissa käyttötarkoituksen
mukaan.
Salissa on kiinteästi asennettu huipputason äänentoistojärjestelmä, sekä monipuolinen valaistuskalusto. Kaarevaseinäisen, sataneliöisen näyttämön edessä on
kahdessa osassa parin metrin syvyyteen
laskeutuva orkesterimonttu. Näyttämö on
mahdollista rajata myös teatterikäyttöön
sopivaksi.
Salin ylätasanteella on avotarkkaamo, josta on hyvä kuuluvuus ja näkyvyys, mikä helpottaa ääni- ja valomiesten työskentelyä. Esiintyjälämpiössä on
kaksi pukuhuonetta, joissa suihkut ja vessat, Orkesteri -lämpiö sekä Kapellimestari-huone solistille tai kapellimestarille.
	Kerava-salin varaukset tehdään
Keravan kulttuuripalveluiden kautta,
p. 040 318 2004.

KUT

K

UT eli Keski-Uudenmaan teatteri on
vuonna 1998 perustettu ammattiteatteri, jonka kotikuntia ovat
Kerava, Tuusula ja Järvenpää. Omien
esityksiensä lisäksi KUT tuo alueelle
kiinnostavia vierailuesityksiä.
Kevätkaudella KUT:n ohjelmistossa ovat
mm. musiikkinäytelmä Jamppa - Aamu
toi, ilta vei sekä ihana lastennäytelmä
Viiru puijaa Pesosta. Kesäteatterissa
nähdään komedia Ulvova Mylläri, jonka
päärooleissa loistavat Jussi Lampi ja Sari
Havas.
	Lippujen hinnat ja koko ohjelmisto
löytyvät osoitteesta www.kut.fi. 
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Parasta palvelua ihan koti
Teksti: Marja Nousiainen Viestintä Oy Tulevaisuus

Historiankirjoitus on osoittanut, että saunan lauteilla
tehdään kauaskantoisia päätöksiä. Erityisesti eräässä
keravalaisessa naistensaunassa tehtiin vuonna 2009
hieno päätös, jonka tuloksena syntyi Kerava design.

S

keilemaan erilaista yhteistyötä. Niin syntyi
kuuden erilaisen yrittäjän ja eri toimialoilla
toimivan yrityksen yhteisö, Kerava design,
joka vannoo hyvän muotoilun, suunnittelun, laadun ja palvelun nimiin.
– Hyvä design on laadukasta ja aikaa
kestävää ja siinä on aina jotain uutta näkökulmaa, sanoo Anu Ek.
Jokainen on oman alansa asiantuntija,
mutta yksi asia näitä naisyrittäjiä yhdistää.
Se on kyky lukea asiakkaiden toiveita ja

Kuva: Samuli Ruusu, Ruusukuva (vuoden 2013 keravalainen yritys)

yksyisenä iltana keravalaiset yrittäjät Päivi Weck, Mallu Eskelinen ja
Anu Ek pohtivat löylyn heiton lomassa, että miten he pieninä ja paikallisina yrittäjinä saisivat äänensä paremmin
kuuluviin ja näkyviin. Myöhemmin mukaan
tulivat myös Tarja Molina, Päivi Virtanen,
Pia Närhi sekä Tiina Tamminen – ryhmästä
erosi Mallu Eskelinen.
Yrittäjät päättivät rohkeasti mennä omien
tuotteidensa kanssa toistensa liikkeisiin ko-

Kerava designin naisenergiaa (auton takana)
Tiina Tamminen, Tarja Molina, Anu Ek ja Päivi
Weck. Autossa istuvat Pia Närhi ja Päivi Virtanen.
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tyydyttää heidän tarpeitaan. Hyvä palvelu
ei Kerava design-yritysten kanssa asioidessa
jää vain sanahelinäksi, vaan toteutuu jokaisessa kohtaamisessa.

Kerava design
hyväntekeväisyysilta
keväällä 2014

Asiakkaat kiittävät ja
kannustavat kaikkia
käyttämään

Uudistumiskykyä osoittaa Kerava designin
kevään tapahtuma, jossa herätellään keravalaisten huomiota asunnottomuuteen ja
päihde- ja mielenterveyspotilaiden parissa
tehtävään työhön. Tapahtuman tuotto
ohjataan Keravan suojakotiyhdistyksen
asumispalveluiden yksikölle.
Keravan Suojakotiyhdistyksen
asumispalvelut tarjoavat neljässä

Kerava designilla on jo asiakkaita, jotka
käyttävät useiden, jotkut kaikkien yritysten palveluita. Keravalainen yrittäjä ja
Cambridge-valmentaja Teija Huttunen on
yksi uskollisista. Kerava design on Huttusen mukaan hyvä juttu siksi, että kaikki
yrittäjät ovat kivoja tyyppejä ja heidän
yrityksissään on miellyttävää asioida. Kun
asiantuntemus ja osaaminen ovat kohdillaan, siitä syntyy hyvä palvelu joka vetää
puoleensa yhä uudelleen:
– Jo vuosia sitten löysin Studio Wauden.
Sittemmin Aliinan ja Päivi Weckin. Kun
tarvitsin silmälaseja, löysin Optikko Eye’sta
tosi tyylikkäät pokat. Päivi Weck suositteli
Sisustusnärheä ja sitä kautta sain hienoja
sisustusideoita kotiini. Anu Ek on ollut
mukana koko ajan, hänen korujaan löytää
monesta Kerava Design -putiikista.
Keravan rajalla Sipoossa asuva näyttelijä Nicke Lignell liputtaa paikallisten
palveluiden ja Kerava Design-yritysten
puolesta ja rohkaisee muitakin, sillä hänen
mielestään yksityisyrittäjyys ei ole mikään
kevyt haaste:
– Meidän asiakkaiden pitää tajuta, että
jos lakkaamme käyttämästä meidän lähellä
olevia kauppoja, ne lakkaavat olemasta.
Niin yksinkertaista se on.
Lignell tietää, että yrittäjät omistautuvat työlleen, palvelevat loppuun saakka ja
arvostavat aitoja asiakassuhteita
– Päivi Virtanen on jo vuosia hoitanut
perheemme kirjanpito- ja veroilmoitusasiat.
Hän on siinä tehokas ja asiantunteva. Todellinen aarre!
Kerava designin idea on tehdä asukkaille helpoksi löytää Keravan parhaimmat
ostospaikat ja korostaa, että kyllä kotikaupungista löytyy. Yrittäjät kutsuvat muita
yrittäjiä mukaan tempauksiin ja toivovat
uusia yhteistyökumppanuuksia alueen muista yrityksistä.

yksikössä tuettua asumista päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille sekä tukea
itsenäiseen asumiseen asiakkaiden omissa
asunnoissa. Tuetun asumisen tarkoitus on
mm. tarjota suunnitelmallista ja tavoitteellista asumista kohti itsenäistä asumista ja
ehkäistä laitoshoidon tarvetta tai muuta
kunnalle kalliimpaa vaihtoehtoa.
Aiempina vuosina Kerava designin teemoitettuja tapahtumia ovat olleet Kerava
design Kuutamolla vuonna 2012 Keuda-talolla ja Kerava design Valaisee vuonna 2013
taidemuseo Sinkassa. Näiden tapahtumien
tuotolla tuettiin Keravan suojakotiyhdistyksen Nuorten Pysäkkiä ja Palvelukeskus
Hopeahovia.
Seuraa illan suunnittelun edistymistä
Kerava design- nettisivuilta www.keravadesign.fi ja Facebook-sivulta www.facebook.
com/keravadesign sekä yrityksistä. 

Kerava design -yritykset
Aliina

Kauppakaari 2
Puh. 09 242 5001
www.aliina.com
Aliina on Marimekon tuotteiden löytöpaikka Keravalla ja Järvenpäässä. Myös
lahjatavaroita ja Anu Ek Design-koruja.

Anu Ek Design

Venlantie 9 A
Puh. 050 599 7552
www.anuek.fi
Anu Ek on tunnettu rouhean persoonallisista
hopea – ja alumiinikoruistaan. Kellaripajassa työskentelevä koruseppä on saanut
runsaan kanta-asiakasjoukon ja mainetta
mm. kukkasidonnan MM-kisoissa.

Optikko EYE

Paasikivenkatu 1
Puh. 09 8860 1598
www.optikkoeye.fi
Optikko EYE on palvellut silmälasien
tarvitsijoita vuodesta 2006. Kehysmallisto
rakentuu Tarja Molinan rautaisen ammattitaidon ja näkemyksen avulla..
Nicke
Lignell,
tyytyväinen
asiakas.

Teija Huttunen: keravalainen yrittäjä ja Cambridgevalmentaja Teija Huttunen. Teija Huttusen hiukset
Studio Waude ja Tiina Tamminen, silmälasit optikko
Eye ja korvakorut Anu Ek Design.

Närhi Oy Sisustuspalvelu
Asemanaukio 7
Puh. 09 2427062
www.sisustusnarhi.com
Toisessa polvessa palveleva yritys on
toiminut Keravalla jo vuodesta 1976.
Sinä aikana se on laajentunut kaihdin- ja
markiisipalvelusta kaikenkattavaksi sisustusmyymäläksi. Sisustussuunnittelija Pia Närhi
ja kumppaninsa ovat sisustaneet kymmeniä
tiloja mm. Keravalla, Järvenpäässä, Tuusulassa ja Sipoossa.

Studio Waude

Kultasepänkatu 3 D
puh. 09 274 2369
www.waude.fi
Studio Waude on Keravan paras parturikampaamo, sanovat monet uskolliset asiakkaat. Kampaajamestari Tiina Tamminen
on moninkertainen kampaajien Suomen
mestari.

Villa Virtanen

Sampolankatu 6
Puh. 040 575 0625
Yrittäjä Päivi Virtanen palasi viime vuonna
rakastamiensa numeroiden pariin Villa
Virtaseen myytyään Kukkakodin liiketoiminnan. Villa Virtanen on oikea paikka niille
yrittäjille, jotka haluavat ammattitaitoista ja
tehokasta taloushallinnon, kirjanpidon ja
verosuunnittelun palvelua. 
1/2014
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Teksti: Riku Heino

Teksti: Teija Leppänen

Varustaminen kouluissa ja päiväkodeissa alkoi 2011

Keravan kouluihin tietotekniikkaa
Kosketustaulut saatiin tammikuun aikana käyttöön
viimeisissäkin kouluissa, ja iPad-tablettien opetuskäytöstä on
nyt kerätty kokemuksia noin vuoden ajalta.

K

urkelan koulussa juuri valmistuneet
kosketustaulujen asennustyöt paketoivat hankkeen, jonka tavoitteena
on ollut varustaa kosketustauluilla kaikki
Keravan peruskoulujen opetustilat. Vuonna
2011 aloitetun hankkeen tavoitteena on ollut
tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen
käytön kehittäminen. Opetushenkilöstölle
on järjestetty uuden teknologian käyttöön
liittyvää koulutusta. Koulutuksissa on
keskitytty myös niiden pedagogiseen soveltamiseen. Tavoitteita tukemaan on laadittu
KUUMA-kuntien yhteinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia.

siitä, että ne tarjoavat kokonaisvaltaisen ja
helposti liikuteltavan teknisen päätelaitteen
opetuksen tueksi; laitteet eivät välttämättä tarvitse muita teknisiä apuvälineitä
täyttääkseen roolinsa opetuksessa. Konkreettisesti mainitut hyödyt ovat näkyneet
oppilaiden oman sisällöntuottamisen lisääntymisenä esimerkiksi videoina, animaatioina ja valokuvina. Myös pelaaminen on tullut
tieto- ja viestintäteknisen kehityksen myötä
osaksi opetusta. Esimerkiksi KUUMA TVT
-hankkeen yhteydessä kehitetty Saarella-oppimispeli tarjoaa oppilaille innostavan
ja stimuloivan oppimisen mallin.

Ensikosketus iPadiin

Huomio pedagogisissa
tavoitteissa

Ensimmäiset iPad-tabletit otettiin Keravan perusopetuksessa käyttöön vuoden
2013 alussa. Niiden käyttöä on toistaiseksi
päästy kokeilemaan Kurkelan koulussa ja
Keskuskoulussa. Opetuskäytössä iPadin
ominaisuuksia on arvioitu ennen kaikkea
sen pedagogisen hyödynnettävyyden osalta.
Positiivista palautetta iPadit saivat etenkin
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Teknisten työkalujen käyttöönotossa
on huomioitu se,
miten ne integroituvat osaksi
laajempaa oppi-

misympäristöä. Tämä liittyy sekä laitteiden
tuottamaan positiiviseen yhteisvaikutukseen että opetussuunnitelmiin. Teknisen
uudistamisprojektin johtoajatuksena on se,
että huomio ei ole itse laitteissa vaan niissä
pedagogisissa tavoitteissa, joiden toteutumista Kerava haluaa kasvatus- ja opetustoimessaan edesauttaa.

Läpileikkaava TVT
Keravan päiväkoteihin otetaan parhaillaan
käyttöön interaktiiviseen oppimiseen tarkoitettuja älypöytiä. Ensimmäiset älypöydät
tuotiin päiväkoteihin kesän alussa. Lukioiden osalta uudistukset keskittyvät verkkoympäristöjen kehittämiseen ja sähköisten
toimintamallien käyttöönottoon. Katse
on ennen kaikkea vuodessa 2016, jolloin
sähköiset ylioppilaskirjoitukset aloitetaan.
TVT-hankkeen keskeisenä tavoitteena
on yhtenäisen opinpolun luominen
varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen saakka. Näin
pyritään turvaamaan kaikille opiskelijoille riittävät
valmiudet jatko-opintoja
ja työelämää varten. 

teistyötä yli rajojen
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–
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Osaava Kera
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Opetuksee

Vuoden vaihteessa päättynyt Keravan taiteilijakoulutus -hanke
yhdisti eri oppilaitokset yhteistyöhön ja tarjosi opettajille
täydennyskoulutusta. Pyrkimyksenä oli lisätä opetuksen
taidepainotteisuutta, opettajien taiteiden välistä osaamista ja
työhyvinvointia.

–K

aikki lähtivät ennakkoluulottomasti jakamaan itseään
yhteiseen hyvään. Elämä on ihmiseksi kasvamista, jolloin on hyvä saada
ihmisen koko potentiaali käyttöön, toteaa
hankkeen koordinaattori Keravan Opiston
päätoiminen taideopettaja ja apulaisrehtori
Teija Leppänen.

	Koulutus käsitti koulutustilaisuuksia ja
taiteilija-opettaja -työparityöskentelyä.
Kursseja ja luentoja oli yhteensä 29, joissa
mukana oli yli 200 opettajaa. Tavoitteena
oli lopulta välittää hyöty oppilaille.
	Tarjolla oli mm. improvisaatiota ja draamaa, varjoteatteria, tanssivideotyöpajaa,
kehon- ja äänenhuoltoa, intialaista tanssia,
kuvataiteita, vapaata säestystä ja bändin
ohjaamista.
	Taiteilija-opettaja -työparitoiminnassa
oli mukana 24 perusopetuksen ja lukion
opettajaa sekä 14 taidealan opettajaa.
Työparit toteuttivat opetussuunnitelmaan
integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle. Opettajien vertaisoppiminen tapahtui elävässä elämässä luokkatyöskentelynä.
– On hienoa huomata, kuinka eri taidemuotojen ammattilaiset etsivät ihmistä kannattelevaa tietoa ja ymmärrystä, joka lisää
henkistä ja fyysistä hyvinvointia, Leppänen
iloitsee.
	Kasvatus- ja opetusviraston hallinnoiman perusopetusosaston hankkeen
määräraha oli 50 000 euroa. Se alkoi
vuoden 2012 toukokuussa ja liittyi Opetusja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmaan.
Yhteistyöverkostossa perusopetuksen
ja lukioiden opettajien kanssa toimivat
Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiikkiopisto, Keravan Opisto, Keravan
Tanssiopisto, Vekarateatteri, Nukketeatteri
Sampo, Sirkuskoulu Fanfaari sekä Keravan
sanataidekoulu.
Hankkeelle haetaan jatkoa. 

1/2014
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Teksti: Mari Raatikainen
Kuva: Valdur Vacht

Keravan Kansalaisten
Eurooppa -hankkeessa
Joko sait
kehitetään ystävyysä
tt
e
liikuntalääk
kuntatoimintaa
keravalaisesta
apteekista?
Teksti Päivi Valtonen
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Nuori

Liikkujan Apteekki on valtakunnallinen terveysliikunnan toimintamalli,
jonka taustalla ovat Kunnossa kaiken
ikää (KKI) -ohjelma, Suomen Apteekkariliitto ja Hengitysliitto.
Liikkujan apteekki -konseptin
tavoitteena on tuoda terveysliikunta apteekin arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Toiminnalla lisätään tietoa
liikunnan merkityksestä elintapasairauksien lääkehoidon tukena ja apteekkihenkilökunnan valmiuksia terveellisten
elintapojen puheeksi ottamiseen.
Liikkujan Apteekki on jo viime
syksystä alkaen koonnut Keravalla
apteekit ja kaupungin liikuntapalvelun
yhteen. Liikuntapalvelun roolina on lisätä tietoa keravalaisesta liikuntatarjonnasta ja tarjota terveysliikuntakoulutusta
apteekkien henkilökunnalle. Apteekkien
roolina on entistä enemmän tarjota
asiakkailleen perustietoa liikunnan hyödyistä sekä ohjata eteenpäin sopivan
liikuntamuodon löytämiseksi mm. liikuntapalvelujen ohjatuista liikuntaryhmistä.
Apteekeista löytyy myös entistä
enemmän painonhallinta- ja terveysliikuntamateriaalia, eri järjestöjen
liikunta-aineistoa sekä potilasoppaita.
Kaupungin tarjoamasta henkilökohtaisesta liikuntaneuvonnasta voi tiedustella
joko omasta apteekista tai liikuntapalvelusta osoitteessa www.kuntapalvelut.
fi/kerava. 

12

keravalehti

1/2014

K

eravan kaupungin vapaa-aikavirasto koordinoi kaksivuotista EU-rahoitteista ystävyyskuntaverkostojen
kehittämishanketta. Kesällä 2013 käynnistynyt hanke kuuluu Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan, jota rahoittaa Euroopan
komissio.
Hanke on nimeltään Active Citizens for
Stronger Europe (ACSE) eli ”aktiivisina
kansalaisina kohti vahvempaa Eurooppaa”.
Acse-hankkeeseen osallistuu Keravan
lisäksi neljä eurooppalaista kuntaa. Kaksi
niistä on Keravan ystävyyskuntia: Keilan
kunta Pohjois-Virossa sekä Ascherslebenin
kaupunki Keski-Saksassa. Muita projektikumppaneita ovat Keilan ystävyyskunta
Sigulda Latviassa sekä Bormion kunta
Pohjois-Italiassa.
Acse-hankken tavoitteena on elävöittää
ystävyyskuntatoimintaa sekä lisätä vuoropuhelua asukkaiden ja päätöksentekijöiden
kesken. Hankkeella halutaan myös aktivoida asukkaita osallistumaan vapaa-ajan
palveluihin ja kehittämään niitä.

Studia Generalia
-luentosarja livenä
Keravalla
Hankkeen aikana järjestetään viisi kansainvälistä tapahtumaa, joista yhden kukin
kumppanikunta isännöi vuorollaan. Lisäksi
hankekumppanit järjestävät paikallista
toimintaa.
Keravalla toteutetaan Acse-hankkeen
tuella Helsingin yliopiston Studia Generalia:
Eurooppa -luentosarjan kuutena torstaina
6. helmikuuta alkaen klo 17 Keravan kirjaston Pentinkulma-salissa.
Ensimmäinen kansainvälinen tapahtuma pidettiin syyskuussa 2013 Keilan
kunnassa Pohjois-Virossa. Tapahtuman
teemana oli liikunta ja hyvinvointi.
Toukokuussa 2015 Keravalla järjestetään
hankkeen päätöstapahtuma, jonka aiheina
ovat kestävä kehitys ja kierrätys. 

Mikä nuorisovaltuusto oikein on? Kuinka usein me
tavataan? Tehdäänkö me jotain tärkeetä? Keravan
uuden nuorisovaltuuston ensimmäinen tapaaminen
oli täynnä kysymyksiä, hyvää tuulta ja innostusta.
Teksti: Eija Kauniskangas

S

yksyllä 2013 pidetyissä vaaleissa valittiin nuorisovaltuustoon uusia jäseniä.
Tammikuun tapaaminen käynnisti
uuden ajan nuorisovaltuuston toiminnassa:
aiempi kahdeksanjäseninen nuorisovaltuusto täydentyi ja nuorisovaltuustolaisia on nyt
16. Valtuustokausi kestää kaksi vuotta, ja
jäsenistöstä puolet vaihtuu aina kerrallaan.
Syksyn vaalit järjestettiin Keravan yläkouluilla, toisen asteen oppilaitoksissa sekä
nuorisotila Areenassa. Aiempien vuosien
koulukohtaisesta ehdokasasettelusta siirryttiin avoimeen ehdokasasetteluun, jolloin
jokaisella keravalaisella 13 - 19 -vuotiaalla
oli oikeus asettua ehdolle sekä äänestää.

”Nuva on just
meidän näköinen”
Vaikka toiminnassa sukelletaan myös
kunnallispolitiikan syövereihin, ei se silti ole
liian vakavaa. Kuukausittain pidettävissä
kokouksissa kaikuu nauru ja tekemisen meininki on käsin kosketeltavaa, on kyseessä
sitten aloitteen laatiminen tai tapahtuman
valmistelu.

Viime vuoden aikana nuorisovaltuusto
mm. järjesti Elävän kirjaston osana Ulkonuorkka -tapahtumaa, tapasi kaupungin
päättäjiä sekä teki aloitteen nuorten edustajien saamiseksi lautakuntiin.

”Me edustetaan nuoria”
Nuorisovaltuusto huolehtii siitä, että
nuoret tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi heitä
koskevissa asioissa. Tavoitteena on ottaa
aktiivisesti kantaa kunnallispoliittisiin
päätöksiin ja saada nuorten mielipide kuuluviin. Lisäksi nuorisovaltuusto järjestää
nuorille erilaisia tapahtumia, jotka toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden tai
naapurikuntien kanssa.
Nuorisolain 8§:n mukaan nuorille tulee
järjestää mahdollisuus osallistua paikallista
ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa
koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi
nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Laki kertoo yksiselitteisesti kunnan velvollisuudet, mutta ei määritä tapaa, kuinka
velvollisuudet tulee hoitaa. Nuorisovaltuusto on yksi, mutta ei suinkaan ainoa, tapa
toteuttaa lain velvoitetta. 

Mikä nuva?
• Keravan Nuva eli nuorisovaltuusto on
16-jäseninen nuorten vaikuttajaryhmä.
• Toiminnassa mukana olevat nuoret ovat
13 - 19 -vuotiaita keravalaisia nuoria,
jotka valitaan vaaleissa.
• Nuorisovaltuusto on kaupunginvaltuuston nimeämä elin, jonka tehtävänä on
nuorten vaikutusmahdollisuuksien
kehittäminen Keravalla.
• Nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia
ja vaikuttaa lausunnoin, aloittein ja
kannanotoin Keravan nuorisoa koskeviin päätöksiin. Yhteistyötä tehdään
myös naapurikuntien vastaavien nuorten
vaikuttajaryhmien kanssa.
• Nuorisovaltuusto on osa Keravan
nuorisopalveluiden toimintaa.
Nuorisovaltuuston jäsenet 2014:
Anni Haukkamaa
Osku Heikkinen
Johanna Hiltunen
Oskari Kantonen
Nea Knuuti
Kerttu Komulainen
Verneri Laakkonen
Mira Laiho

Siiri Lipiäinen
Samuel Onatsu
Ella Pauna
Marju Ristola
Ilari Salmi
Riku Soinne
Karri Wickman
Sina Örn

Lue lisää nuvasta osoitteessa
www.keravannuorisopalvelut.fi
tai Facebookissa etsimällä
KeravanNuva.
1/2014
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Teksti: Riku Heino
Kuva: Elisa Vuorenmaa

Yrittäjy ys on
elämänkoulu
Yrittäjyyskasvatusta
painottavassa Keravan
lukiossa ja aikuislukiossa
aloitettiin syksyllä NY
Vuosi yrittäjänä -ohjelma,
jossa opiskelijat pyörittävät
yhden lukuvuoden ajan omaa
yritystään.

V

uosi yrittäjänä -ohjelma on yhden
lukuvuoden mittainen käytännönläheinen yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelma, joka organisoidaan paikallisesti
Nuori yrittäjyys ry:n (NY) ja yrittäjyyskasvatusverkosto YES:n avustamana. Keravan
lukio ja aikuislukio järjestää ohjelman tänä
lukuvuonna ensimmäistä kertaa. Mukana
on 13 opiskelijaa, jotka pyörittävät neljää
NY-yritystä.
	Opiskelijayritysten tukena toimii kummiyrittäjiä, joista yksi on Keravan lukiossa
itsekin aikanaan opiskellut ja ensimmäisen
yrityksensä jo lukiolaisena perustanut sarjayrittäjä Ilkka Lavas.
– Firman perustaminen on helpompaa
nuorena, sillä elämisen kustannukset ovat
silloin pääsääntöisesti pienemmät. Iän myötä kynnys yrityksen perustamiseen kasvaa.
Mitä nuorempana aloittaa, sitä matalammalta tipahtaa, Lavas toteaa.
– Moni yritys arvostaa yrittäjäkokemusta, joten cv:ssä on hyvä olla yrittäjämerkintä. Omaa firmaa voi aloitella jo opiskeluaikanakin. Firman kasvattaminen pikkuhiljaa
opintojen ohessa on useasti jopa paras
toimintamalli.
Lukio-opetuksessa vaalitaan erityisesti
sisäisen yrittäjyyden tärkeyttä.
– Sisäinen yrittäjyys koskee kaikkea
opiskelua kaikilla tasoilla. Se liittyy jokaisen vastuuseen omien töidensä hoitamisesta ja uuden kehittämisestä, toteaa historian
ja yhteiskuntaopin lehtori Anu Rajajärvi,
joka ohjaa NY Vuosi yrittäjänä -kurssin
toteutusta Keravan lukiolla ja aikuislukiolla.
Opettamisen ohella Rajajärvi toimii jäsenenä Keravan yrittäjyyskasvatustyöryhmässä.
14
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Hänelle myönnettiin vuonna 2012 vuoden
YES-opettaja -tunnustus kiitokseksi ansiokkaasta yrittäjyyskasvatuksen edistämisestä.
– Oma näkemykseni on tukea itsenäisiä
oppilaita tekemään asioita aktiivisesti ja
omatoimisesti. Opettajan tehtävänä ei ole
paimentaa opiskelijoita tekemään, vaan
auttaa ja tukea kysyvää ja kyseenalaistavaa opiskelijaa, Rajajärvi toteaa.
Sekä Lavas että Rajajärvi näkevät yrittäjyyskasvatuksen luonnollisena painotuksena
lukio-opetuksessa. ”Yrittäjyys on elämää ja
työelämätaitoja, yrittäjyys on esiintymistä
ja kirjoittamista ja myymistä, yrittäjyys on
myös innovointia ja tavoitteellista tekemistä. Painotus voi olla yrittäjyys, ja sen alla
voi käsitellä hyvin kaikkia elämäntaitojen
osa-alueita”, Lavas tiivistää. 

Kerava-lehden pikatentti
Miten tiivistäisit yrittäjyyden
parhaat puolet pariin lauseeseen?
Ilkka O. Lavas:
Vapaus, vastuu, mahdollisuus.
Olet oman elämäsi pomo.
Anu Rajajärvi:
Yrittäjänä kannat itse sekä vastuun
että työn hedelmän.
Mitä rohkaisun sanoja lausuisit
henkilölle, jolla on liikeidea?
Ilkka O. Lavas:
If you can dream it, you can do it
(Walt Disney).
Pahin, mitä voi tapahtua, on
päätyminen takaisin palkkatyöhän.
Anu Rajajärvi:
Hulluinkin idea tarvitsee yleisönsä.
Tuo ajatuksen julki ja kokeile.

Olisiko nyt
hyvä hetki
aloittaa
lukio-opinnot?
A

ikuislukioon voi ilmoittautua läpi lukuvuoden, opinnot
alkavat ilmoittautumista seuraavan jakson alussa.
Lukio-opinnot voi aloittaa kokonaan alusta tai jatkaa
aiemmin kesken jääneitä opintoja.
Opiskelu on mahdollista joko lähiopetuksessa, tai joustavasti
verkkokursseilla. Aineopiskelijana on mahdollista kohentaa
kielitaitoa tai vaikkapa kerrata ruostumaan päässyttä matematiikan taitoa. Verkko-opiskelija voi poimia kurssitarjottimelta
mieluisimmat kurssit ja aloittaa opiskelun silloin, kun se parhaiten sopii - ajasta ja paikasta riippumatta.
Tutustu ja ilmoittaudu tarjolla oleviin kursseihin sähköisen ilmoittautumisen kautta tai tule tapaamaan opinto-ohjaajaa.
Sähköinen ilmoittautuminen
www.wilma.edu.kerava.fi/browsecourses
Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan
Tapani Saarinen
puh. 040 318 4061
tapani.saarinen@kerava.fi
Keravan lukio ja aikuislukio
www.lukio.kerava.fi
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Suomen taidoka ja Vuoden Keravalainen
liikkuja -palkinnot saanut taidoka Essi Pelttari
on reipas liikkuja, menestynyt kilpaurheilija ja
aktiivinen urheilujärjestötoimija.
Essi, mitä ihmettä taido on?
— Taido on nykyaikainen budo-laji. Sana taido tarkoittaa vartalon
tietä. Taidoa kuvaavia käsitteitä ovat mm. liikkuminen, kolmiulotteisuus ja monipuolisuus sekä luovuus ja soveltaminen, joita lajin
kehittäjä Seiken Shukumine (1925 - 2001) korosti opetuksessaan
teknisen osaamisen ohessa.
	Taidossa pyritään liikkumisen avulla kontrolloimaan vastustajaa
ja hakemaan paikkaa omille tekniikoille. Yllättävyyttä ja näyttävyyttä lajiin tuovat tekniikat, joiden voimantuotossa hyödynnetään
akrobatiaa kuten kärrynpyöriä, kuperkeikkoja ja voltteja.

Kuinka kiinnostuit taidosta?
— Aloitin taidourani vuonna 2003 ystäväni vinkistä. Nykyiseltä
vyöarvoltani olen 1. dan eli minulla on ensimmäinen musta vyö.
Aktiivisen lajitreenaamisen lisäksi harjoittelen tällä hetkellä myös
oman seurani toiminnan pyörittämistä puheenjohtajana.

Millaisia suunnitelmia sinulla on jatkossa?

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Anu Rajajärvi ja sarjayrittäjä Ilkka O. Lavas.

— Tavoitteenani on kehittyä ja oppia uutta edelleen. Seuraava
kilpailullinen tavoitteeni on EM-kilpailut Ruotsissa vuonna 2015.
Omalla esimerkilläni pyrin siihen, että myös muut löytäisivät kipinän elinikäiselle liikunnan harrastamiselle. 
1/2014
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Keravan Opiston kevään luennot
Kaikki opiston kevään luennot, kurssit ja tapahtumat löydät painetusta opinto-ohjelmasta
tai opiston nettisivuilta, www.keravanopisto.fi. Luennot pidetään pääsääntöisesti Keravan
kirjaston Pentinkulma-salissa osoitteessa Paasikivenkatu 12, Kerava. Ilmoittaudu luennoille etukäteen kurssikoodilla opiston nettisivuilla tai toimistossa.
Aleksis Kiventie 4, 3. krs, Kerava, p. (09) 2949 2352.
Toimiston aukioloajat: ma-to 10.00-15.30 ja pe 10.00-13.00

111039
STUDIA GENERALIA:
EUROOPPA -etäluentosarja
to 17.00-19.00, 6.2.-13.3.
Keravan kirjasto,
Pentinkulma-sali
Missä ovat eurooppalaisen
ihmisen juuret? Millainen on
antiikin Kreikan perintö?
Miten EU:n käy?
Helsingin yliopiston Avoimen
yliopiston suosittu yleisöluentosarja nyt suorana lähetyksenä
keskellä Keravaa! Etäluentosarja
toteutetaan Keravan kaupungin
Vapaa-aikaviraston koordinoiman Active Citizens for Stronger
Europe (ACSE) eli ”aktiivisina
kansalaisina kohti vahvempaa
Eurooppaa” -hankkeen tuella.
6.2.
13.2.
20.2.
27.2.
6.3.

Juuret
Perintö
Itä ja länsi
Valttikortit
Tiede, talous ja
tulevaisuus
13.3. Nousu, uho vai tuho?

120702 MATKAILIJAN ESPANJA (3t)
ti 18.00-20.30, 25.2.
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.50
Restonomi Maarit Suonsivu, 5 €
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111019 YMMÄRRÄ JA KOULUTA
KISSAASI (2t)
la 13.00-14.45, 8.3.
Eläintenkouluttaja Miira Hellsten,
5€
111023 LIIAN KILTIT AIKUISET (2t)
ti 18.00-19.30, 11.3.
Kouluttaja, kirjailija
Anna-Liisa Valtavaara, 5 €
111025 KEMIKAALITIETOA
LAPSIPERHEILLE (2t)
ti 18.00-19.30, 18.3.
Di, ympäristöasiantuntija,
tietokirjailija Anja Nysten, 5 €
111027 MYÖTÄTUNTOINEN
PARISUHDE (2t)
to 18.00-19.30, 20.3.
FL, kouluttaja-kirjailija
Paula Salomaa, 5 €
111041 SKAGEN-YHTEISÖN
TAITEILIJAT (2t)
to 18.00-19.30, 27.3.
FM Eija Olsson
111029 IKÄ JA LIIKUNTA (2t)
ke 10.00-11.30, 2.4.
Ravitsemustieteilijä, personal trainer
Anu Kosonen, 5 €

111013 PARHAIMMAT NETTIPALVELUT ILOKSI JA HYÖDYKSI (2t)
ti 18.00-19.30, 4.3.
KM, IT-suunnittelija Juhana Mykrä,
5€

111033 PORKKALAN VUOKRAKAUSI 1944-56: NEUVOSTOLIITON
TUKIKOHTA HELSINGIN VIERESSÄ (2t)
to 18.00-19.30, 10.4.
Kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Eloranta

111017 VETÄMÄTTÄ JA
RÄYHÄÄMÄTTÄ REMMISSÄ (2t)
la 11.00-12.40, 8.3.
Eläintenkouluttaja Miira Hellsten,
5€

111031 PAULAN PUUTARHA
– PARATIISI TAKAPIHALLA (2t)
ke 18.00-19.30, 16.4.
Puutarhatoimittaja
Paula Ritanen-Närhi, 5 €
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ammikuussa 2014 käynnistynyt Keravan Kulttuurit
kohtaavat -hanke järjestää
keväällä kaksi yhteisöiltaa
ajankohtaisista teemoista Keravan kirjaston Pentinkulma-salissa. Hanketoimintaa toteuttavat
Keravan Opisto, Keravan lukio
ja aikuislukio, Monikulttuurinen
perhekeskus Topaasi, Järvenpään Setlementti Louhela ja
Keravan ev.lut. seurakunta.
219801 YHTEISÖILTA:
KULTTUURIT KOHTAAVAT 
TYÖELÄMÄSSÄ (3t)
ti 17.00-20.00, 11.2.
Tervetuloa kuulemaan ja
keskustelemaan kansainvälistyvän työelämän haasteista ja
mahdollisuuksista. Illan alustavat työelämän, TE-toimiston ja
Keravan kaupungin edustajat.
Kuulemme myös maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden
kokemuksia suomalaisesta
työelämästä.
219803 YHTEISÖILTA:
USKONNOT KOHTAAVAT 
ARJESSA (3t)
ti 17.00-20.00, 8.4.
Tervetuloa kuulemaan ja
keskustelemaan uskon ja
uskontojen merkityksestä eri
kulttuureissa ja arjessa. Luvassa on eri uskontojen edustajien
puheenvuoroja sekä kokemuksia oman uskon harjoittamisesta Suomessa ja Keravalla.

