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Teemana
yrittäjyys

CRAZY
DAY

POP-UP-TAPAHTUMA
5.3.2016 klo 10–16
Kauppakaari 10
www.crazyday.fi

Yrittäjät puhuvat
yrittämisestä
Keravalla

Varastaako
some huomiosi
lapseltasi?
s. 12

s. 6–8

Uneton
Keravalla
hyväntekeväisyystyötä
nepalilaislasten
hyväksi.

s. 13

14 Kapua 2016 Nepal
Keravalainen Miia Sellmer päätti haastaa itsensä ja toteuttaa pitkäaikaisen unelmansa hyväntekeväisyystyöstä.
Auttaminen tapahtuu varainkeruun ja vuorelle kiipeämisen
keinoin.

Julkinen tiedote,
jaetaan jokaiseen
keravalaistalouteen

Poimintoja tapahtumakalenterista
Kerava-sali

Kerava-sali, Keuda-talo, Keskikatu 3a,
www.keravasali.fi
Tapahtumat järjestää Keravan
kulttuuripalvelut, p. 040 318 2004.
Liput ennakkoon www.lippu.fi.
Lippujen hinnat sisältävät Lippupisteen
palvelumaksun.
Maija Vilkkumaa:
Aja! -show
to 25.2. klo 19
Maija Vilkkumaa yhtyeineen tuo
Aja! -show’n
aivan uudenlaisessa muodossa konserttisaleihin. Show on
riemukas ja haikeansuolainen rock’n’roll -karnevaali ja se sisältää biisejä Vilkkumaan uran varrelta vuodesta 1999 tähän päivään. Maija ja
kuusihenkinen yhtye luovat konserttisaliin rinnakkaistodellisuuden eli ns. Vilkku-maan, jossa kaikki on mahdollista. Tule mukaan laulamaan ja nauramaan, itkemään ja tanssimaan, muistamaan ja unelmoimaan!
Liput 34,50 e

Kuva: Sasa Tkalcan

Lisää tapahtumia osoitteessa www.kerava.fi/ajankohtaista/tapahtumat.

Sisällysluettelo 1/2016
KERAVALLA TAPAHTUU

Poimintoja tapahtumakalenterista

Sous le ciel de Paris – Pariisin
taivaan alla to 3.3. klo 19
Jorma Uotisen ja muusikoiden draamakonsertti vie meidät Pariisin taivaan alle
St-Germainin kahviloista aina Seinen pohjalle asti. Konsertissa kuullaan mm. La vie
en rose, Ne me quitte pas, Avec le temps
ja Il n’y a plus d’apres.
Liput 15 e

Pentinkulma-Sali,
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Keravan kuulumisia

Kirjailijavieraina
Aino Havukainen ja
Sami Toivonen la 9.4. klo 13
Outolan veljesten Tatun ja Patun luojat kertovat työstään
sanoin ja kuvin koko perheelle sopivassa kirjailijatilaisuudessa. Järj. Keravan
kaupunginkirjasto

Lukion projektiviikko vei uusien
oppimistapojen maailmaan

Kevätkauden näyttelyt:
Näkijöitten sukua
– Alpo Jaakola ja
Heikki W. Virolainen
28.2.2016 saakka
Viidakko
Tulvii 12.3.–
22.5.2016
The World of
Kustom Kulture 27.5.–
12.6.2016

Sherwood osaa yllättää

YRITTÄJYYS

Kokkikartano vie Keravaa maailmankartalle
Keravalla valmistetaan Kerava-sohvia ja
Karvanoppakakkuja

E

räänä joulukuun iltana Keinukallion urheilupuistoon saapui
pakettiauto täynnä vanerilevyistä muotoiltuja kirjaimia sekä
niiden pystyttämiseen tarvittavia työkaluja. Paikalle on täytynyt saapua myös joukko ihmisiä, sillä parimetristen vanerikirjainten asentaminen vanhaan laskettelurinteeseen pimeässä
ei käy kädenkäänteessä. Otsalampuilla varustettujen asentajien
on täytynyt olla melkoisia veijareita, sillä puuhalle ei kukaan heistä ollut kysynyt lupaa kaupungilta.

Keravalla yritetään yhdessä
NUORET

Koulunuorisotyöntekijä auttaa jaksamaan
pitkiä koulupäiviä

Aamun valjetessa ensimmäiset juoksuportaissa kiipeävät näkivät
työn tuloksen: rinteeseen oli ilmestynyt komea teksti ”Sherwood”.
Kirjainten muoto ja tyyli oli tuttu Amerikan Hollywoodista.

Mikä vloggaus?
PERHE

Varastaako some huomiosi lapseltasi?
Uneton Keravalla
LIFESTYLE

Taide- ja
museokeskus Sinkka

Päätoimittajalta

Miia kapuaa rahaa
nepalilaislasten
koulutukseen
KAUPUNKI-PALSTA

Hei mitä kuuluu?

Palstalla
kerrotaan
keravalaisten
kuulumisia.
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Aili Ikonen la 7.5. klo 19
Suomen jazzlaulajien ykköskaartiin kuuluva Aili Ikonen julkaisi huhtikuussa uuden
suomenkielisen jazzlevyn. Inspiraation
lähteinä levyllä ovat olleet Suuren amerikkalaisen laulukirjan jazzklassikot sekä
suomalaiset jazziskelmälaulajat,
kuten Laila Kinnunen.
Liput 15 e

Kuva: Anton Soinne

AJANKOHTAISTA

Filosoﬁan tohtori, kirjailija
Frank Martela toimittaja Marketta Mattilan
haastateltavana to
31.3. klo 17.30.
Martela on inhimillisen kokemusmaailman tutkija ja pyrkii luomaan ymmärrystä siitä, miten ihminen kykenee elämään hyvää elämää. Järj. Keravan kaupunginkirjasto

Kultasepänkatu 2, 04250 Kerava,
p. 040 318 4300
www.sinkka.fi

Volare – Italialainen ilta
pe 26.2. klo 19
Ilta täynnä tunnelmaa ja nostalgiaa… Maruzella, Lazzarella, Ciao Ciao bambina… ja
monia muita tunnelmapaloja! Italialainen
hurmuri Umberto Marcato esiintyy italialaisen tunnelmaillan pääsolistina. Illan
kaksi muuta solistia ovat Milana Misic ja
Amadeus Lundberg. Konsertissa vierailee
Milan ”Miso” Misic. Säestyksestä vastaa
Juha Tikan orkesteri.
Liput 25 e

PÄÄTOIMITTAJALTA

Sherwood osaa yllättää

n
ca

Tiisu ke 6.4. klo 19
Tiisu laittaa yleisön hullaantumaan soitostaan! Tiisu on suomalainen rockmusiikkia soittava yhtye, joka on tunnettu varsinkin kappaleistaan ”Elämältä turpiin
sain” sekä ”Tänään sä musta hullaannut”,
jotka ovat molemmat nousseet suomalaisten radiokanavien soitetuimpien kappaleiden joukkoon.
Liput 15 e

Kirjasto

Tempaus
herätti iloa
ja ylpeyttä
Keravasta.

Luulin ensimmäistä Facebookissa näkemääni valokuvaa tekstistä tutun kuvaajan kuvamanipulaatioksi. Kaupunkitekniikan väki oli
jo kuitenkin käynyt toteamassa kirjaimet aidoiksi ja hyvin asennetuiksi. Keravalla asuva Keski-Uusimaa -lehden toimittaja taisi tietää tekijätkin: tuntemattomuuden suojaa nauttiva katutaiteilijaryhmä, joka halusi ilahduttaa Keinarin kävijöitä.
Ilahdutus onnistui. Facebookissa ja Twitterissä uutisemme näki lähes 90 000 henkilöä ja kommentit olivat positiivisia. Tempaus herätti iloa ja ylpeyttä Keravasta – omasta, välillä niin hullunkurisestakin, pienestä suuresta kaupungista. Sellainenhan Kerava juuri on: yllättävä, hauska, yritteliäs ja rohkea unohtamatta silti hyvää makua.
Susan Mykrä,
päätoimittaja

Keravan kaupungin lehti asukkaille 1/2016
Toimitus Keravan kaupungin viestintä
Päätoimittaja Susan Mykrä | Taitto Mainostoimisto KMG Turku
Paino SP-Paino Oy | Painos 19 500 kpl | ISSN 1798-4823
441
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Ajankohtaista

Lupapiste.ﬁ
-palvelusta nyt myös yleisten
alueiden käyttöluvat
Rakentajille tuttu sähköinen Lupapiste.fi -palvelu kattaa nyt
myös yleisten alueiden lupakäsittelyn. Lupapisteen kautta lupia
voi hakea kätevästi silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Palvelun ansiosta papereiden toimittaminen jää historiaan, sillä hakemukset liitteineen välittyvät sähköisesti suoraan kunnalle.
Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla.
Lupapiste-palvelussa luvan hakija voi kysyä neuvoa, jättää hakemuksen ja seurata sen käsittelyn etenemistä sekä nähdä
muiden osapuolten, kuten viranomaisen tekemät kommentit ja
muutokset lupahakemukseen reaaliaikaisesti. Tutustu palveluun osoitteessa www.lupapiste.ﬁ

Ajankohtaista

Kerava
KEHITTYY

Keravan alueella on käynnistymässä useita rakennushankkeita,
joista yksi kiinnostavimpia lienee kävelykadun varrelle rakentuvat asuin- ja liiketiloja sisältävät kerrostalot. Hankkeet etenevät suunnitellusti. Kaikki Keravan kaupungin keskeiset rakennushankkeet kerätään yksiin kansiin ja esitellään Kerava kehittyy -teemalehdessä kevään 2016 aikana. Teemalehti jaetaan Kerava-lehden tavoin kaikkiin keravalaisiin talouksiin. Tarkkaile
siis postiasi!

Tarkkaile
postiasi!

Maahanmuuttajan
opas
Keravan kaupunki käynnisti viime vuonna uuden kolmivuotisen Onnellinen Kerava -kehittämishankkeen.
Hankkeen tarkoituksena on tukea ja edistää paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta.
Ensimmäisen vuoden tuloksena syntyi uusi maahanmuuttajille suunnattu palveluopas, joka esittelee kaupungin palveluja ja toimintaa. Oppaasta on julkaistu neljä eri versiota, joista jokainen on kaksikielinen.
Toinen kieli oppaissa on aina suomi. Oppaan voi ladata Kerava.fi -sivustolta kohdasta ajankohtaista ja Onnellinen Kerava.

Maantie 148
-remontti etenee

v

Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen ja
siitä edelleen valtatielle 7 kulkeva maantie
numero 148 on Keravan kohdalla remontissa. Viime kesänä käynnistynyt remontti etenee aikataulussaan ja sen on arvioitu
valmistuvan tämän vuoden syksyllä.
Hankkeen tavoitteena on poistaa lisäkaistojen avulla ruuhkia pahoin kuormittuneelta maantieltä ja sen liittymistä. Alikeravantien liittymään rakennettavat alikulut
puolestaan parantavat kevyen liikenteen
turvallisuutta, kun kevyt liikenne siirretään kulkemaan ajoneuvoliikenteen kanssa eri tasoon. Lisäksi hankkeessa rakennetaan melusuojauksia, ja tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot uusitaan.

Hankkeen kustannusarvio on 18,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon yhteisrahoitteisena hankkeena, jonka rakennuttamisesta ja hankintojen tilaamisesta vastaa Liikennevirasto. Lähde: www.
liikennevirasto.fi/
mt148
PS. Jos ajaminen remonttityömaalle rakennetuissa väliaikaisissa liikenneympyröissä tuntuu hankalalta,
kannattaa katsoa uudet liikennevideot
Kerava.fi -sivustolta tai kaupungin YouTube-tililtä.

Kuva: Tussitaikurit

35-vuotias uimahalli valmistautuu
laajennus- ja peruskorjausurakkaan
Vuonna 1980 valmistunut Keravan uimahalli vietti 35-vuotissyntymäpäiväänsä valmistuen peruskorjaukseen ja laajennukseen.
Nykyinen, hyvin kuntalaisia palvellut uimahalli liikuntatiloineen
kaipaa kipeästi päivitystä nykytarpeiden tasolle.
Korjatun uimahallin kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 3
200 m2 eli noin 900 m2 enemmän kuin nykyisessä rakennuksessa. Uusi peruskorjattu ja laajennettu uimahalli tulee mahdollistamaan noin 230 000 vuosittaisen kävijän määrän.
Nykyisen ison uima-altaan kohdalle rakennetaan monitoimi- ja
hieronta-altaat. Laajennusosaan tehdään kunto- ja kilpauinnin
nykyvaatimukset täyttävä entistä leveämpi 25 metrin allas.
Sisääntuloaula, lipunmyynti- ja kahviotilat laajenevat ja ne yhdistetään palvelemaan myös maauimalan asiakkaita. Uimahallista luodaan toimiva yhteys maauimalaan, mikä mahdollistaa
asiakkaalle maauimalan ja uimahallin saumattoman yhteiskäytön ympäri vuoden.
Rakennustöiden arvioitu aloitusajankohta on heinäkuussa
2016. Mikäli remontti etenee aikataulussaan, päästään uuteen
halliin uimaan joulukuussa 2017.
Havainnekuvat, P&R Arkkitehdit Oy
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YRITTÄJYYS

YRITTÄJYYS

Uudesta myymälästä
näkee ikkunoiden läpi
tuotannon tiloihin.
Jarmo Honkanen ja
Sara Kreander
Kerava-sohvalla.

Keravan
kaupunkia Rajala
kehuu yritysmyönteiseksi.

Paikallisuus ja
kotimaisuus tuovat
lisäarvoa tehtäessä
ostopäätöstä.

Kokkikartano vie

Keravaa
maailmankartalle

Keravalla valmistetaan Kerava-sohvia
ja Karvanoppakakkuja

Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

Finsoffat valmistaa ja myy sohvia keskellä syvintä lamaa niin paljon, että yhtiö laajensi toimitiloja
Keravan Huhtimossa. Menestyksen syrjästä Keravalla on ottanut kynsin hampain kiinni myös nuori
Sara Kreander, joka on perustanut viime vuonna Design Cakes -kakkupajan.

K

eravalainen Kokkikartano käyttää pokkana hyväkseen keravalaisten mainetta ja on lanseerannut sloganin “Pieni keravalainen
ruokatehdas”. Ruoka myy ja tehdas kasvaa, joten keravalaisuus puree. Mistäs se
tällainen on lähtöisin?
– On hyvä asia, että ihmiset tietävät mistä
ruoka tulee, että emme ole vain mauton ja
hajuton tehdas jossain. Pyrimme rehellisyyteen ja avoimuuteen, toteaa Kokkikartanon toimitusjohtaja Kati Rajala.
– Palaute on ollut positiivista. Paras oli,
kun eräässä pubin tietovisassa Kalliossa
kysyttiin, miltä paikkakunnalta Kokkikartano on kotoisin. Aiomme jatkaa linjaa,
sillä meitä ei saa pois Keravalta, eikä keravalaisuutta pois meistä.
Kerava on yritysmyönteinen
Keravan kaupunkia Rajala kehuu yritysmyönteiseksi. Kymmenen vuoden sisällä
on ollut kolme rakennusprojektia – asioimista kaupungin kanssa riittänyt ja se on
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Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

sujunut hyvin. Viimeinen laajennus valmistui 2012. Tontilla työskentelee jo satakunta ihmistä, joissa on 14 eri kansallisuutta.
– Asioihin pyritään Keravalla löytämään
aina ratkaisu. Elinkeinokoordinaattori Pirjo Leino on ollut aktiivinen meihin päin ja
pitänyt yllä vuoropuhelua. Hän auttaa kaikissa ongelmissa ja ohjaa oikealle luukulle. Kaupunginjohtajakin on pistäytynyt.
Kehtaa tarjota vieraille
Kokkikartanon ruoka ei sisällä lisäaineita tai säilöntäaineita, vaan se tehdään samoista aineista kuin kodeissa. Jos ruoassa on makkaraa, voi makkarassa olla lisäaineita, mutta ruoka on yhtä terveellistä
kuin kotona tehty.
– Kyllä esimerkiksi lihakaalilaatikkomme
ei voi olla kuin terveellistä, mutta valmisruoan kanssa tulee toki syödä tuoretta,
kuten vihanneksia. Tehtaamme ravintolassa tarjoillaan joka päivä tehtaan omia
tuotteita ja syön niitä itse.

Kati Rajala tarjoaa tehtaan valmisruokia
kotona vierailleenkin. Viimeksi Rajaloilla
kylässä käyneet saivat Kokkikartanon riisipuuroa ja lihapullia. Lihapullissa on tosin lihaa 91 %, joten jos lihan osuutta vielä lisäisi, voisi pullia kutsua jo lihanpaloiksi.
Pieni keravalainen soppatykki
Kokkikartanon suosituimpia tuotteita ovat
broilerpasta, kinkkukiusaus ja lohikeitto. Tuotteiden mausta vastaa päätuotekehittäjä Matti Tyrvänen, jota Rajala kutsuu
“makuauktoriteetiksi”.
Valikoimassa on yli 50 ruokalajia, jotka on
valittu suomalaisten suosikeista. Uusin
tuote on lihakeitto, joka piti lanseerata viime vuoden alussa samaan aikaan kuin lohikeittokin, mutta lihaa pehmentävän valmistusprosessin kehittäminen vei aikaa.
Mainonnassa onkin nyt odotettavissa
“pieni keravalainen soppatykki”…

S

iinäpä olisi loistava paikka yritykselle, Finsoffien toimitusjohtaja Jarmo Honkanen ajatteli,
kun hän ajeli moottoritietä Huhtimon ohi vuonna 2007. Samana vuonna
tonttia käytiin katsomassa, alettiin rakentaa ja seuraavana vuonna muutettiin Kellokoskelta. Sijainti ja näkyvyys ratkaisivat.
– Koimme pientä nousua koko ajan ja
vuonna 2009 päätimme rakentaa tehtaanmyymälän. Sitä ennen olimme vain valmistaneet huonekaluja. Vuonna 2012 laajensimme sitten myymälällä Porttipuistoon. Viime vuoden alusta palkkasimme
hyvän myyntimiehen, joka antoi uskoa, ja
aloimme laajentaa myymälätiloja Keravalla – nyt neliöitä on myymälässä yhteensä
400. Yritys työllistää 24 henkeä.
– Yrittäjyys vaatii sitkeyttä ja periksiantamattomuutta. Välillä voi tuntua, että se on
mahdotonta, mutta pitää jaksaa. Pitää ottaa uusia suuntia, jos joku epäonnistuu.
Pitää hakea markkinarakoja. Nykyteknolo-

gia pitää ottaa käyttöön. Tärkeää on myös
luottaa ihmisiin ja palkata “itseään viisaampia”. Pitäisi pyrkiä siihen, että kaikki
ei ole itsestä kiinni, Honkanen neuvoo.
Finsoffien salaisuus on oma valmistus Keravalla, joka mahdollistaa tuotteiden räätälöinnin asiakkaiden vaatimusten mukaisiksi. Laajasta omasta mallistosta on nopeaa ja edullista modifioida tuotteita. Yksi malleista on Kerava-sohva, joka lanseerattiin 2013, kun haluttiin paikallisuutta.
Myös omien mallien uudelleenverhoilu on
saavuttanut suosiota.

autoja, hatturasioita, hampurilaisia, härän
pään, Barbien, laivoja jne.
Menestyksen salaisuus on käden taito,
luovuus, ideointi ja näkemykset. Toki kakut myös maistuvat hyvältä. Yrittämään
hän lähti puolivahingossa. Merkittävin syy
oli se, että vastaavia työpaikkoja on Suomessa kovin vähän – se piti luoda itse.

– Paikallisuus ja kotimaisuus tuovat lisäarvoa tehtäessä ostopäätöstä, Kreander
toteaa.

– Vanhemmillani on kummallakin yrittäjätausta. Äiti auttoi paljon yhtiön perustamisessa. Apua sai myös netistä ja YritysHelsingistä. Starttirahaa hain ja sain
TE-toimistosta. Sitä varten pitää olla liiketoimintasuunnitelma, sopimus liiketilasta, asiakkuuksia sekä verovelkatodistus ja
luottotiedot kunnossa.

DesignCakes – Superkakkuja
Sara Kreanderin kakut ovat kuin toiselta planeetalta – silmä ei aina usko niitä
kakuiksi. Muutaman vuoden aikana nuori taiteilija on luonut Guccin käsilaukkuja,
Adidaksen lenkkareita, My Little Ponyja,

Myös Jarmo Honkasen taustalla ovat yrittäjävanhemmat. Isä-Honkanen perusti
sohvatehtaan Kellokoskelle 1970 – Jarmo
syntyi 1971. Moporahat hän teki hakkaamalla nappeja. Elämä on koettu sohvien
perspektiivistä.
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YRITTÄJYYS

NUORET

Sirpa ja Harri Hägg
aukioloaikanumeroiden
keskellä.

Nuorisotyön yhtenä tarkoituksena on tukea nuorta ja
tarjota ratkaisuja eri elämäntilanteisiin. Tämän vuoden
alusta lähtien mahdollisuudet nuorten tukemiseen
ovat parantuneet jälleen asteen verran, sillä kouluihin
on saatu TASKU-hankkeen kautta kaksi kokoaikaista
koulunuorisotyöntekijää. Tukea tarvitsevien nuorten
tavoittamiseen panostetaan Keravalla myös monella
muulla tavoin, kuten yhden luukun periaatteella
toimivan Ohjaamon avulla.

Koulunuorisotyöntekijä auttaa
jaksamaan pitkiä koulupäiviä

O

len siellä aikuisena, joka ei arvostele, mutta arvostaa, toteaa
jo pidemmän aikaa koulunuorisotyötä tehnyt Pekka Järvinen.
Pekka on nuorille tuttu, kun heiltä asiaa
kysyy: Tiedän ja tunnen hänet.

Tuli fiilis että

Keravalla
yritetään
yhdessä
Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

B

eta Neon palkittiin joulukuussa
Vuoden Yrittäjä -palkinnolla. Yrittäjäpariskuntaa motivoivat haasteet ja yhdessä tekeminen.

BetaNeon alkaa olla harhaanjohtava nimi, sillä mainosten valo perustuu nykyään
useimmiten LED-tekniikkaan. Pitkälti juuri
uusi teknologia tuotti yritykselle Keravan
kaupungin ympäristöpalkinnon, sillä sen
avulla on saatu prosentuaalisesti valtavia
säästöjä mainosvalojen energiankulutukseen – jopa 95 %. Mutta on yritys ottanut
ympäristön huomioon muillakin tavoin.

– BetaNeon on alusta asti poistanut vanhat valomainokset asianmukaisesti purkaen ja lajitellen ongelmajätteet erikseen,
kertovat yrittäjät Harri ja Sirpa Hägg. Tämä on yritykselle paitsi valinta, myös kuluerä. Sirpa Hägg peräänkuuluttaa ostajan vastuuta, ettei haeta vain halvinta hintaa, jonka taustalla voi olla kyseenalaista toimintaa.

Keravan kaupunki
tukee nyt yrittämistä
enemmän kuin
aiemmin.
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– Kerava on herännyt ajattelemaan yrittämistä – aikaisemmin tätä ei ole ollut yhtä
hyvin havaittavissa. Elinkeinokoordinaattori Pirjo Leino kävi luonamme ja muistutti kaupungin ja TE-keskuksen tarjoamista tuen muodoista. Tuli fiilis, että yritetään
yhdessä tehdä näitä asioita – tuntuu, että
kaupunki tukee nyt yrittämistä enemmän
kuin aiemmin.

– Haasteet sytyttävät. Pyrimme tekemään
kaiken intohimolla ja korkealaatuisesti.
Esimerkiksi kelpaa tarina Helsingin päärautatieaseman sisäänkäynnin päällä olevista kirjaimista RAUTATIEASEMA. Kirjaimet piti muuttaa nykytekniikalle, mutta Museovirasto kielsi muuttamisen ensin
jyrkästi. Tartuimme haasteeseen ja toteutimme kirjaimet muotoon taivutettavalla
LED-tekniikalla siten, että lopputulos kelpasi kaikille.
BetaNeon on saanut myös Vuoden Yrittäjä -palkinnon Keravalla vuonna 2008. Silloin yrityksen työntekijämäärä oli suurimmillaan, nyt se on pienempi. Erotus johtuu
sekin uudesta tekniikasta, sillä uusia valoja ei enää tarvitse käydä huoltamassa,
kuten neonvaloja aikanaan.
– Vuodessa pitää saada ainakin 400 toimeksiantoa, jotta toiminta olisi kannattavaa. Kaupat ovat aika pieniä ja joudumme
tekemään paljon. Keravalla olemme tehneet tai uusineet valomainokset vesitorniin, Hong Kongiin, biovoimalaan, Sinebrychoffille, Kokkikartanolle. Pääosa asiakkaista tulee muualta pääkaupunkiseudulta, 40–50 km säteeltä.
Kun saa hyvää, haluaa jakaa sitä eteenpäin. BetaNeon on tukenut nuorisotyötä.
Ensi vuonna yritys mahdollistaa yhden keravalaisen koululuokan käynnin Tiedekeskus Heurekassa.

Pekka kuvailee koulunuorisotyöntekijän
roolia olla nuorille aikuinen, jonka kanssa voi ratkoa erilaisia ongelmia. Hän kuitenkin korostaa, että juttelemaan voi tulla
myös silloin, vaikkei ongelmia olisi. –Saa
tulla vaan, eikä tarvitse edes puhua.
Minkälaisissa asioissa nuoret ovat kääntyneet koulunuorisotyöntekijän puoleen?
Yksi haastatelluista nuorista koki, että keskustelut koulun nuorisotyöntekijän kanssa olivat auttaneet eteenpäin ja
avartaneet näkökulmaa ja tietämystä eri
asioissa. Myös toinen nuori korosti koulunuorisotyöntekijän kanssa käytyjä keskusteluita: –Olen jutellut ja on ollut aina kivaa.
Nuorten kohtaaminen ja keskustelut mahdollistuvat yhä useammin kokoaikaisten
nuorisotyöntekijöiden myötä. Pekka toivoo, että tämä mahdollistaisi myös sen,
että asioihin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin ja että yhteistyö koulun ja nuorisotyön välillä tiivistyisi entisestään. Tärkeintä on olla nuoren tukena.
Kysyttäessä nuorilta, tarvitaanko kouluissa nuorisotyöntekijöitä, vastaus on selkeä: “Ehdottomasti.” Toinen nuorista kertoo, että koulussa nuorisotyöntekijän luona tykätään käydä ja siitä on ollut monelle apua. Nuorisotyöntekijän rooli koulussa
voi olla yllättävänkin suuri nuorten näkökulmasta: “Edes kerran viikossa koulussa
käyvä nuorisotyöntekijä auttaa jaksamaan
pitkiä koulupäiviä.”

Haastattelut: Verneri Laakkonen
Teksti: Hanna Suomi

TASKU on Keravan perusopetuksen koulutuksellisen
tasa-arvon ohjelma, jota hallinnoi Kasvatus- ja
opetustoimi.
Tavoitteet
• ennaltaehkäistä koulutuksellista eriytymistä
• ehkäistä koulupudokkuutta
• edistää kielitietoisen, kulttuurisesti monimuotoisen ja
sukupuolisensitiivisen koulun kehittymistä
• kehittää uudenlaisia, monialaisia yhteistyökäytänteitä
• kehittää koulujen toiminnassa osallisuutta, kanssaihmisten kunnioitusta,
koulukiusaamisen, syrjinnän ja rasismin ehkäisemistä
• parantaa vanhempien osallistumismahdollisuuksia.
Opetus– ja kulttuuriministeriö on rahoittanut hanketta
vuodesta 2013 alkaen.
Yhteydenotot: olga.lappi@kerava.fi, 040 315 2831
https://taskuhanke.wordpress.com

Ohjaamo 16–29 -vuotiaille tarkoitettu paikka, josta saa tukea ja apua esimerkiksi opiskeluun tai työhön liittyvissä asioissa, raha-asioissa tai vaikkapa
asunnon haussa. Aikaa ei tarvitse varata etukäteen.
Keravan Ohjaamon aukioloajat: Tiistaisin ja torstaisin klo 14–16
Palvelukeskus Sampolan 1. krs. Keskiviikkoisin klo 16-18 Nuorten Pysäkki
Lisätietoja: www.keravannuorisopalvelut.fi/ohjaamo
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NUORET

NUORET

Vloggaaja
Eetu Pesonen

Lukion projektiviikko

vei uusien
oppimistapojen
maailmaan

Vlogeissa
puhutaan vloggaajien
elämää koskettavista
ilmiöistä.

Mikä
vloggaus?

Teksti: Elisa Vuorenmaa Kuva: Kaisu Åström

Keravan lukiossa ja aikuislukiossa vietettiin
marraskuussa 2015 projektiviikkoa, jonka aikana koko
oppilaitos muuttui projektityötilaksi ja opinnot oli
mahdollista toteuttaa myös oppilaitoksen ulkopuolella.
Lisäksi ovet avautuvat ulkomaailmaan kahtena avointen
ovien päivänä.

Teksti: Liina Pylvänäinen

Videolla hän hymyilee sinulle ja puhuu
elämästään. Kun jätät kommentin videon
alla olevaan kommenttikenttään, hän
vastaa sinulle. Sadat, tuhannet, jopa
sadattuhannet muut näkevät saman videon,
mutta suhteesi videon esiintyjään tuntuu
silti henkilökohtaiselta.

Viikon tavoitteena oli kokeilla ja testata uudenlaisia tapoja opiskella ja oppia osana oppilaitoksen uusien syksyllä 2016 voimaan
tulevien opetussuunnitelmien valmisteluprosessia.
Opettajia ja opiskelijoita kannustettiin suunnittelemaan yhdessä oppiainerajat ylittäviä kursseja. Suunnitelmien, tapahtumien
ja opetusmenetelmien teemojen tuli olla osa kurssia ja niiden tuli vaikuttaa kurssin arviointiin. Lisäksi oli kokeiltava uuden opetussuunnitelman työtapoja ja tehtävä yhteistyötä joko eri aineen
opettajan tai ulkopuolisen toimijan kanssa.
Hiukkasfysiikkaa ja elämäntapa-analyysejä
Projektiviikon aikana tutustuttiin mm. suomalaisen muotoilun olemukseen, selviteltiin hiukkasfysiikan ja kosmologian haasteita sekä maailmansodan aikaisia kemiallisia aseita. Lisäksi tutkittiin uusiutuvia ja uusiutumattomia energianlähteitä sekä kotitalouksien
energiankulutusta ja tehtiin elämäntapa-analyysia sekä biotooppiympäristöjen analyysia ympäristöetiikan näkökulmasta. EU:n
parlamenttisimulaatiossa tutustuttiin eurooppalaiseen päätöksentekojärjestelmään.
Opiskelijoiden ja opettajien palautteissa korostui yhdessä tekeminen, yhteisöllinen oppiminen ja uudenlaiset opiskelumenetelmät.
Pääsääntöisesti projektiviikon menetelmät koettiin positiivisina,
mutta myös aikaa vievinä ja työläinä johtuen uudenlaisten työmenetelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta.
Keravalla keskeinen toimintaperiaate on kokeilun kulttuuri, jossa
opetussuunnitelmien uudistaminen tehostaa oppimista ja tuo parempia oppimistuloksia. Lukion projektiviikko tähtäsi siihen, että oppilaitos pyrkii olemaan elinvoimainen ja aktiivisesti uudistuva lukio myös tulevaisuudessa. Uudet syksyllä 2016 voimaan tulevat opetussuunnitelmat tuovat nämä menetelmät oppilaitosten arkeen. Projektiviikko antoi mahdollisuuden jo nyt käyttää näitä tapoja ja menetelmiä osana oppilaitoksen työskentelyä.
10 Kerava 1/2016

V

ideobloggaaminen eli vloggaaminen on
melko tuore ilmiö, joka kasvaa koko ajan.
Suurin osa vloggaajista lataa videonsa
Youtubeen, ja vloggaajia kutsutaankin
usein tubettajiksi. Suomen seuratuimmat vloggaajat ovat luoneet Youtube-tunnuksensa vuoden
2010 jälkeen. Mmiisasin takana oleva Miisa Rotola-Pukkila liittyi Youtubeen elokuussa 2011, Eeddspeaks-nimellä tubettava Eetu Pesonen tammikuussa 2012 ja kielinaisena julkisuuteen syöksynyt Sara
Forsberg nimellä SAARA elokuussa 2013.

Keravan lukion ja aikuislukion haku- ja ilmoittautumisajat keväällä 2016:
Nuorten lukiokoulutuksen yhteishaku
23.2.–15.3.2016 osoitteessa Opintopolku.fi.
Kymppiluokan (perusopetuksen lisäopetus) yhteishaku
24.5.–26.7.2016 osoitteessa Opintopolku.fi.
Aikuislukion aloitusinfot keväällä 2016:
• ma 8.2.2016 klo 18.00
• ma 4.4.2016 klo 18.00
• Aloitusinfot on tarkoitettu aikuislukion aloittaville
uusille opiskelijoille sekä aikuislukio-opinnoista
kiinnostuneille. Infossa on paikalla opinto-ohjaaja.
Lisätietoja:
Keravan lukio ja aikuislukio
www.lukio.kerava.fi
Keskikatu 5, Kerava

Vlogeissa puhutaan vloggaajien elämää koskettavista ilmiöistä. Pelaajat puhuvat peleistä ja näyttävät kuvaa pelaamisestaan. Fitness-intoilijat käyvät
salilla, muotiharrastajat shoppailevat. Läsnäolo on
tärkeämpää kuin sisältö.

Suomen seuratuimmat vloggaajat
1. SAARA (ennen Smokahontas), yli 478 000 seuraajaa
2. mmiisas, yli 216 000 seuraajaa
3. Eeddspeaks, yli 208 000 seuraajaa

Vloggaamisessa persoona merkitsee enemmän
kuin mikään muu. Suosituimmat vloggaajat ovat samaan aikaan hohdokkaita ja hyvin tavallisia. Sen
verran hohdokkaita, että heitä viitsii seurata, ja sen
verran tavallisia, että he tuntuvat melkein kuin oikeilta ystäviltä.

1/2016 Kerava 11

Kuva: Scandinavian Stock Photo

PERHE

Varastaako some
huomiosi lapseltasi?

Perheessä olisi
hyvä sopia pelisäännöt
kännykän, tietokoneen ja
muiden viihde-elektroniikka
laitteiden käyttöön.

Teksti: Kaisa Mannermaa

Erityisesti pienen vauvan kiintymyssuhteen muodostumiselle ja mielen kehitykselle kontakti vanhemman ja vauvan välillä on oleellinen. Vauvan mieli kehittyy
suhteessa hoitavaan aikuiseen, joka tulkitsee vauvan aikeet ymmärrettäviksi ja
merkityksellisiksi.
Aikuisesta saattaa tuntua, että pieni vauva vain makoilee ja nukkuu, mutta vauva
hakee kontaktia vanhempiinsa katseella,
kosketuksella ja ääntelyllä ja vuorovaikutussuhteen syntyminen ja kehityksen eteneminen edellyttävät, että vanhempi vastaa vauvan pieniinkin aloitteisiin. Näin voi
toimia vain läsnäoleva vanhempi.

Vanhemman
henkinen läsnäolo on
äärimmäisen tärkeää
lapsen kehitykselle.
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Vanhempien sosiaalisessa mediassa viettämän ajan merkitys lapsen kielen ja puheen kehitykselle on noussut esille mediassa syksyn aikana. Kyse on kuitenkin
laajemmasta ilmiöstä kuin lapsen puheen
ja kielenkehityksestä.
Kielellinen kehitys on tärkeää lapsen ajattelun kehitykselle. Kielellinen ajattelu
mahdollistaa lapsen toiminnanohjauksen
taitojen kehittymisen ja suunnitelmallisen toiminnan, mutta on myös erittäin tärkeä vuorovaikutuksellisesti. Puheella lapsi jakaa omaa maailmaansa aikuisten ja
toisten lasten kanssa ja hänen aikeensa,
ajatuksensa ja tunteensa tulevat ymmärretyksi.
—Kaikenikäiset lapset tarvitsevat aikuisen
huomiota sekä omien ajatustensa, tunteidensa ja kokemustensa, kysymysten, ihmettelyiden jakamista arkisissa yhdessä-

olon hetkissä. Vanhemman henkinen läsnäolo on äärimmäisen tärkeää lapsen kehitykselle. Jos vanhempi keskittyy vain
kännykkäänsä, lapselle saattaa syntyä
tunne, että hän ei ole tärkeä. Kun nämä tilanteet toistuvat, syntyy siitä pysyvä käsitys itsestä ulkopuolisena ja merkityksettömänä, sanoo Rauhala.

Uneton
Keravalla

Sänky kannattaa
rauhoittaa kahdelle
asialle, nukkumiselle
ja rakastelulle.

Uniongelmat voi selättää
Teksti: Liina Pylvänäinen

Eikö uni tule? Ahdistaako ajatus nukkumaan menemisestä? Et ole
yksin. Jopa joka kolmas työikäinen suomalainen kärsii tilapäisistä
uniongelmista, ja noin 10 prosentilla ongelmat ovat jo kroonistuneet.

Vanhemman olisi hyvä kiinnittää huomiota omaan sosiaalisen median käyttöönsä,
sanoo Vinkki. Ongelmalliseksi asian tekee, jos useimpiin arjen tilanteisiin liittyy
sosiaalisen median käyttö.
—Perheessä olisikin hyvä sopia pelisäännöt kännykän, tietokoneen ja muiden viihde-elektroniikka laitteiden käyttöön ja tämä koskee erityisesti aikuisia, opastaa
Harju.

U

nettomuus on nykyisin melko tavallista, koska epävarmat olosuhteet, lisääntynyt päihteiden käyttö, taloustilanne, suorituspaineet, epäsäännöllinen vuorokausirytmi ja stressi rasittavat ihmisiä, uniterapeutti Susan Pihl kertoo.

Kuva: Scandinavian Stock Photo

V

anhempien huomion suuntautumisella kännykkään ja virtuaaliseen maailmaan on perheen vuorovaikutuksen ja lapsen psyykkisen kehityksen kannalta haitallisia vaikutuksia, tietävät perheneuvolan sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Tiina Rauhala sekä neuvolan perhetyöntekijät Susanna Vinkki ja Katariina Harju. Aikuisen aidon läsnäolon puute näkyy meidän työssämme, he toteavat.

HYVINVOINTI

Pihl on laboratoriohoitaja ja unipolygrafiateknologi, jolla on lähes 30 vuoden kokemus unitutkimuksista ja unihäiriöiden
hoitamisesta. Hän pitää uniterapeutin yksityisvastaanottoa Uniliitto ry:ssä ja toimii
polygrafiateknologina Helsingin Uniklinikalla ja Uniklinikka Oivaunessa.
Susan Pihl ja Anna-Mari Aronen ovat kirjoittaneet yhteistyössä Duodecimin julkaiseman kirjan Unentaidot (2015).
Sängyn pitäisi olla ihana paikka
Yksi tärkeimmistä uneen vaikuttava asia
on Pihlin mukaan vuorokausirytmi.
– Kaikilla ei ole selkeää vuorokausirytmiä.
Tehdään ehkä töitä kotona, vietetään liikaa aikaa tietokoneella ja ollaan aina tavoitettavissa. Ei ole selkeää aikaa levolle,
Pihl selittää.
Suuri virhe, jonka unettomuudesta kärsivä voi tehdä, on mennä nukkumaan silloin, kun ei vielä nukuta. Jos viettää liikaa aikaa vuoteessa ja yrittää itsepintaisesti nukkua, omaan sänkyyn alkaa yhdistyä mielikuvia unettomana pyöriskelystä

ja ahdistavista ajatuksista. Sänky kannattaakin Philin mukaan rauhoittaa kahdelle
asialle, nukkumiselle ja rakastelulle.
– Ihanteellinen tilanne nukkumisen kannalta on se, joka ihmisillä on usein loma-aikoina: nukahtaa luonnollisesti illalla
ja herää aamulla ilman herätystä virkeänä. Tähän voi työpäivinäkin pyrkiä esimerkiksi niin, että käyttää hyväkseen työaikojen liukumaa, Pihl sanoo.
Huonojen tapojen muuttaminen vie aikaa,
ja se vaatii aitoa halua muutokseen. Tietokone pitäisi sammuttaa jo pari tuntia ennen nukkumaanmenoa, ja aikuisenkin tulisi noudattaa säännöllisiä iltarutiineja.
Ilta-aikaan ei kannata riidellä tai pohtia
elämän suuria kysymyksiä.
– Jos unesta tulee suoritus, se ei onnistu
millään, Pihl tähdentää.
Apua uniterapiasta
Uneton henkilö on usein tunnollinen ja
kunnollinen kansalainen, joka tekee työnsä ja tehtävänsä luotettavasti. Kaikki tunnollisuus voi kuitenkin kostautua ihmiselle itselleen ja alkaa vaikuttaa nukkumiseen.
Uniterapiaan hakeutuvat tavallisimmin
stressaantuneet henkilöt, joilla voi olla hankala elämäntilanne ja siitä johtuva
unettomuus. Terapian tarpeessa on usein

myös nuori, jonka sosiaalinen elämä on
netissä. Verkkoelämä voi jatkua pitkälle
yön tunneille, eikä ihmisellä ole enää selkeää vuorokausirytmiä.
Myös vauva-aika voi aiheuttaa uniongelmia vanhemmille. Pienen lapsen äidin nukkuminen ei välttämättä palaakaan
normaalirytmiin, vaikka vauva alkaisikin
vähitellen nukkua kokonaisia öitä.
Uniterapiassa käsitellään asiakkaan
uneen vaikuttavia tapoja ja tottumuksia.
Terapiassa käydään läpi myös pelkoja ja
ydinuskomuksia, jotka ovat voineet seurata mukana lapsuusvuosista asti. Unta
odottavan mielessä voi risteillä joukko erilaisia negatiivisia ajatuksia, jotka hankaloittavat nukahtamista. Kehon ja mielen
harjoituksilla pyritään pääsemään eroon
näistä ajatuksista ja tunnelukoista.

Hyvän unen avaimet:
1. säännöllinen vuorokausirytmi
2. kehon ja mielen rentous
3. huolet poissa vuoteesta
4. terveet elämäntavat
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LIFESTYLE

LIFESTYLE

Vuoden mittainen hanke ja vuorelle kiipeäminen eivät ole ihan pikku juttu, edes
aktiivisesti urheilua harrastavalle Sellmerille. Oman arjen järjestelyt mietityttivät
myös. Sellmer antoi päätöksen osallistumisesta hautua pari päivää, ennen kuin
hän palasi ilmoitukseen. Vasta, kun hän
oli varmistanut, että omien kotiin jäävien
lasten hoito ja huolenpito järjestyvät, jätti
hän hakemuksensa.

Vapaaehtoiset
keräävät varoja vaeltamalla
maailman korkeimman
vuoren, Mount Everestin
perusleiriin.

–Olen liikkunut koko ikäni ja pidän itseni haastamisesta. Myös vuoret ovat kiehtoneet minua pienestä pitäen, perustelee
Sellmer päätöstään lähteä mukaan vaativaan, mutta varmasti antoisaan hankkeeseen. Tärkeintä tässä hankkeessa on kuitenkin se, että nyt voin toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni tehdä konkreettista avustustyötä.
Mikä ihmeen Kapua 2016 Nepal?
Kapua 2016 Nepal -kampanjassa vapaaehtoiset keräävät varoja vaeltamalla maailman korkeimman vuoren, Mount Everestin perusleiriin. Jokaisen vapaaehtoisen
tavoitteena on kerätä vähintään yksi euro
per metri ja tänä vuonna noustaan 5 545
metrin korkeuteen. Kerätyt rahat annetaan
koulutuksen ja terveyden edistämiseen
Nepalissa ja Keski-Aasiassa.

Kapua-hanke antaa tavallisille ihmisille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kehitysyhteistyöhön ja tutustua paikan päällä, mitä keräysvaroilla kohteessa
tehdään ja minkälaiset olot kohdemaissa ovat.
Kapua on kerännyt vuodesta 2006 lähtien
yli 500 000 euroa kehitysmaiden tukemiseksi. Varat kanavoidaan kohteisiin luotettavien ja tunnettujen suomalaisten järjestöjen kautta. Kapuan kumppanijärjestöinä ovat toimineet Ylen Hyvä säätiö, Pelastakaa Lapset ry, Väestöliitto, WWF Suomi, Taksvärkki ry ja Kynnys ry.
Keravan kaupunki tukee Sellmerin varainkeruuta 200 euron lahjoituksella, antamalla Kerava-tuotteita kampanjan arvontoihin sekä tarjoamalla veloituksettoman
paikan kaikista kaupungin tapahtumista.
Sellmerin kampanjaa, varainkeruun edistymistä sekä itse matkaa voi seurata hänen Facebook-sivujensa lisäksi Keravan
kaupungin blogista.

Lue lisää osoitteesta
www.kapua.fi

KAUPUNKI-PALSTA

Hei mitä kuuluu?

Miia kapuaa rahaa
nepalilaislasten
koulutukseen
Teksti: Susan Mykrä Kuvat: Miia Sellmer / Scandinavian Stock Photo

Keravalainen Miia Sellmer päätti haastaa itsensä ja toteuttaa pitkäaikaisen
unelmansa hyväntekeväisyystyöstä. Auttaminen tapahtuu varainkeruun ja
vuorelle kiipeämisen keinoin.
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S

ellmer on 40-vuotias, kahden
pienen lapsen työssäkäyvä äiti.
Perheen arkeen tulee tämän vuoden ajaksi muutos, sillä Sellmer
valittiin Kapua 2016 Nepal -hyväntekeväisyyshankkeeseen vapaaehtoiseksi.
Kahdenkymmenen Kapua-hankkeen vapaaehtoisen joukko kampanjoi aluksi kotimaassa keräten rahalahjoituksia. Loppuvuodesta he matkaavat Nepaliin ja kiipeävät Mount Everestin perusleiriin ja Kala Patharin harjanteelle. Jokaisen vapaaehtoisen tavoitteena on kerätä vähintään yksi euro per kavuttu metri. Kerätyt
varat lahjoitetaan koulutuksen ja terveyden edistämiseen Nepalissa ja Keski-Aasiassa.

K

Palstalla
kerrotaan
keravalaisten
kuulumisia.

eravan Yrittäjät sai vuoden alusta uuden puheenjohtajan Harto
Viialasta. Yrittäjien hallituksessa
vuosia vaikuttanut Viiala on kolmannen polven yrittäjä – Helmer ja Harry Viialan jälkeläinen suoraan alenevassa
polvessa. Hän on johtotehtävissä ja omistajana kolmessa yrityksessä: HyXossa,
Höyrytyksessä ja Saku-Tekissa, jotka työllistävät yhteensä 70 henkeä Keravalla.

Mitä saatte aikaan tänä vuonna?
– Jatkamme Päivin (edellinen puheenjohtaja Päivi Virtanen) viitoittamalla tiellä
muun muassa hyvinvointi-teeman kanssa:
aktivoimme yrittäjiä mm. kuntoilemaan.
Toisena teemana on nuorten työllistäminen: tuomme esiin mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia tukia ja järjestämme Yrittäjien Kesäduunikampanjan, joka pyrkii
tuottamaan nuorille kesätyöpaikkoja.

Miksi yrittäjäyhdistys on olemassa?
– Yhdistämme paikallisia yrittäjiä. Kattojärjestö Suomen Yrittäjät hoitaa lobbaamisen, Uudenmaan Yrittäjät järjestää koulutuksia ja me pyrimme aktivoimaan omaa
jäsenkuntaamme. Moni on yksinyrittäjä ja he etenkin voivat hyötyä verkostoitumisesta ja muusta toiminnasta. Koulutuspalvelut voivat auttaa päivittäisessä toiminnassa.

Mitä muuta teet kuin yrität?
– Harrastukset liittyvät veteen, kuten työkin (HyXo on vedenkäsittelyn tekninen
tukkukauppa ja Höyrytys tarjoaa veteen
perustuvia höyry- ja lämpöpalveluita).
Porvoossa on purjevene ja lisäksi sukellan
laitteilla. Verenperintönä on tullut myös
moottoripyöräily, sillä sekä isä että isoisä
ovat molemmat ajaneet kilpaa. Tallissa on
600 cm2 Kawasaki Ninja.
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Keravan Opiston luennot ja tapahtumat kevät 2016
HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTI-TOUKOKUU

111015 UNENTAIDOT
- UNI ILMAN LÄÄKKEITÄ (2t)
ti 18.00–19.30, 16.2.
uniterapeutti Susan Pihl, 5 €

111019 USKALLA INNOSTUA (2t)
ti 18.15–19.45, 1.3.
TM, pari- ja seksuaaliterapeutti
Anne Aho, 5 €

111027 FITNESS JA SYÖMISHÄIRIÖT (2,5t)
ti 17.00–19.00, 4.4.
erikoislääkäri Pippa Laukka ja
liikunnanohjaaja Nora Yrjölä, 0 €

110303 AIKUISTEN TAITEEN
PERUSOPETUS INFOTILAISUUS (3t)
ti 17.30–19.45, 16.2.
TaM Teija Leppänen, 0 €

111021 KOLESTEROLIT KUNTOON (2t)
ke 18.15–19.45, 2.3.
TtM, terveydenhoitaja Tiina Miettinen, 0 €

111029 PUIDEN JA PENSAIDEN
LEIKKAAMINEN (1,5t)
ti 18.15–19.45, 5.4.
puutarhatoimittaja,
hortonomi Paula Ritanen-Närhi, 5 €

190007 MÄRKÄTILOJEN JA
LATTIAPINTOJEN KORJAUKSET (2t)
ti 18.00–19.30, 16.2.
Janne Rikala, Ardex Suomi, sekä Janika
Ervasti ja Simo Pesonen, RTV- Kerava, 0 €
111017 DIALOGI VENÄLÄISESTÄ
KIRJALLISUUDESTA (2t)
to 18.15–19.45, 18.2.
kirjailija Rosa Liksom ja
emeritusprofessori Pekka Pesonen, 0 €
180001 RUOTSALAISEN
KULTAKAUDEN TAITEILIJAT (2t)
ti 18.00–19.30, 22.3.
FM Eija Olsson, 0 €

Katso koko
tarjonta:

opisto.kerava.ﬁ

129807 PRAHA - TŠEKIN HELMI (3t)
ti 18.00–20.30, 8.3.
restonomi Maarit Suonsivu, 5 €
110215 LANGAN VÄRJÄÄMINEN
KASVIVÄREIN (2t)
ti 18–19.30, 8.3.
lehtori Jutta Jokinen, 5 €
120011 LÄHI-IDÄN
MURROS JA EUROOPPA (1,5t)
ke 18.15–19.30, 9.3.
VTT, tutkija Toni Alaranta, 0 €
KÄSITYÖKIRPPIS (6t)
la 10–14.30, 12.3.
111023 SÄHKÖNTUOTANNON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA VIHREÄ SÄHKÖ (2t)
ti 18.15–19.45, 15.3.
EKOenergia-vastaava Riku Eskelinen, 0 €
110205 VAATELAINAAMO
- YHTEISÖLLINEN VAATEKAAPPI (2t)
ti 18–19.30, 22.3.
yhteisöpedagogi ja vaatelainaamoyrittäjä
Soile-Maria Linnemäki, 0 €

111031 ISOÄIDIN KUKKAPENKISSÄ (1,5t)
ti 18.15–19.45, 12.4.
puutarhatoimittaja,
hortonomi Paula Ritanen-Närhi, 5 €
110309 TAIDEMYYNTINÄYTTELY
SAMPOLASSA
la-su 10.00–15.00, 23.–24.4
TaM Teija Leppänen, 0 €
KÄDENTAITOJEN KEVÄTNÄYTTELY
ma-ti 13–19, ke 13–16, la-su 10–16,
23.–27.4.
Aune Soppela ja
Kristiina Elomaa-Kallas, 0 €
130011 TUUSULANJÄRVEN
YÖLAULAJAT -retki (3,5t)
ti 22.30–01.00, 31.5.
lintuharrastaja ja luontovalokuvaaja
Samuli Haapasalo, 0 €

111025 MITEN MEILLE
MARKKINOIDAAN RUOKAA? (2t)
to 18.00–19.30, 29.3.
Kuluttajaliiton elintarvikeasiantuntija
Annikka Marniemi, 0 €

Keravan Opisto

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

