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Suomi 100
Keravalla
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Elinvoimaisessa
kunnassa viihdytään
Mistä kunnan vetovoima syntyy ja mitä
kunnan elinvoima oikeastaan on?
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Onnea satavuotiaalle
Suomelle!
Tänä vuonna juhlitaan Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlaa.

Julkinen tiedote,
jaetaan jokaiseen
keravalaistalouteen

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

Järvelän kylässä Roger Tallroth
la 11.2. klo 13
Järvelän kylässä on duokonserttien sarja,
jota isännöi keravalainen kansanmuusikko Esko Järvelä. Sarjassa hän kutsuu kansainvälisesti tunnettuja kansanmuusikkoystäviään konsertoimaan Keravalle. Ensimmäisessä konsertissa vierailemaan
saapuu ruotsalaisesta Väsen-yhtyeestä
tuttu kitaristi Roger Tallroth. Järj. Keravan
kulttuuripalvelut

Keuda-talo, Keskikatu 3a
www.keravasali.fi
Varaukset ja tiedustelut p. 040 318 2004
Taanila, Numminen & Uhlenius:
Vuonna 2017 ke 8.2. klo 18
Vuonna 2017 Suomi täyttää 100, Hannu Taanila 78, M.A. Numminen 77 ja Jani
Uhlenius 72. Yhteensä 227. Syntymäpäivät Kerava-salissa on musiikillinen performanssi kolmikolta, jolta voi odottaa mitä
vain. Liput 10 e (sis. Lippupisteen palvelumaksun), www.lippu.fi
Idän ja lännen tiet pe 17.2. klo 19
Laulajalegendojen Laila Kinnusen ja Olavi Virran kunniaksi on käsikirjoitettu ainutlaatuinen konsertti, Idän ja lännen tiet.
Tulkitsijoina Kinnusen tytär Milana Misic
sekä paljolti Virtaa levyilläänkin tulkinnut
Amadeus Lundberg. Musiikista vastaa Juha Tikan orkesteri. Liput 25 e (sis. Lippupisteen palvelumaksun), www.lippu.fi
Jazzin legendat – 50 vuotta lavalla!
ke 8.3. klo 19
Jazzin legendat -konsertti esittelee alansa viisi mestaria, jotka ovat kaikki olleet
estradilla jo 50 vuoden ajan. Heikki Sarmanto, piano, Juhani Aaltonen, saksofoni,
huilu, Reiska Laine, rummut, Pekka Sarmanto, basso ja Maija Hapuoja, laulu esittävät ikivihreitä ulkomaisia ja kotimaisia
lauluja jazzin, swingin ja bluesin maailmasta. Liput 20 e (sis. Lippupisteen palvelumaksun), www.lippu.fi

Kuva: Harri Hinkka

Ismo Alanko - Yksin pe 7.4. klo 19
Ismo Alangon kevätkiertue saapuu Keravalle! Kiertue on jatkoa 1994 Ismo Alanko
Yksin -turneelle, jolla hän esiintyi soolona
pienissä konserttisaleissa ja klubikonserteissa. Liput 25 e (sis. Lippupisteen palvelumaksun), www.lippu.fi
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Olavi Uusivirta ke 3.5. klo 19
Olavi Uusivirta on suomalaisen rockin
kirkkaimpia tähtiä ja tunnettu lukuisista
hiteistään. Uusivirta bändeineen on tällä hetkellä Suomen suosituimpia artisteja.
Live show ei jätä ketään kylmäksi!
Liput 25 e (sis. Lippupisteen palvelumaksun), www.lippu.fi
Kerava Jazz festivaali 26.–28.5.2017
Järjestäjänä Kerava Jazz ry.
www.keravajazz.fi
Kerava Jazzin konserttipaikkoina ovat mm.
Kerava-sali, Keravan kirkko ja Aurinkomäki.

Taide- ja museokeskus Sinkka

Kultasepänkatu 2, 04250 Kerava,
www.sinkka.fi

Kaurismäen Suomi-trilogia - elokuvanäytökset la 4.2. klo 11–17
Kaurismäen Suomi-trilogian muodostavat elokuvat Kauas pilvet karkaavat, Mies
vailla menneisyyttä ja Laitakaupungin valot. Elokuvat on käsikirjoittanut ja ohjannut Aki Kaurismäki. Elokuvat nähdään Keravan kirjaston Pentinkulma-salissa. Näytöksiin on vapaa pääsy.
Taanilan tunti ke 8.2. klo 18
Toimittaja Hannu Taanilan vieraana M.A.
Numminen & Jani Uhlenius. Luvassa on
jutustelua, musiikkia ja hurjan hauskaa
meininkiä.
Kirjaston lauantaikonsertti: Manna feat.
Mikko Joensuu la 18.2. klo 14
Helsinkiläinen muusikko ja laulaja-lauluntekijä Manna esiintyy duona yhdessä
Mikko Joensuun kanssa. Parhaillaan uutta materiaalia valmisteleva Manna tunnetaan salaperäisenä, omassa tyylilajissaan
linjakkaasti liikkuvana artistina. Mannan
kiehtovia keikkoja nähneet muistavat karismaattisen esiintymisen, eteerisen tunnelman ja vahvan laulusoundin.

KERAVALLA TAPAHTUU

Poimintoja tapahtumakalenterista

PÄÄTOIMITTAJALTA

Tulevaisuuden Keravaa
rakennetaan tänään

AJANKOHTAISTA

Päätoimittajalta
KUNTA

Elinvoimaisessa kunnassa viihdytään
SUOMI 100 KERAVALLA

Onnea sata vuotiaalle Suomelle!
Kerava – Sata vuotta yhdessä -juhlavuoden
ohjelmasta ovat vastanneet mm. Pertti Rantanen,
Jari Paavonheimo ja Leena Karttunen.
PERHE

Kirjasto

Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!

Sisällysluettelo 1/2017

Keravan kuulumisia
Liisa Hietanen, Veli, 2014

Kerava-sali

Varhaiskasvatuksen palveluseteli
edistää perheen valinnanvapautta
Näkyväksi neulottu – Yarn Visions
26.11.–5.3.2017
Elokuussa Keravan taidemuseo toi Suomeen New Yorkissa asuvan virkkaajalegendan, joka innosti vapaaehtoiset virkkaamaan jotain aivan uutta ja ihmeellistä.
Muutamassa viikossa syntyi Meidän pinkki talomme, joka keräsi ihailijoita ympäri maailman. Marraskuun lopussa Olek ja
parikymmentä muuta taiteilijaa otti haltuunsa Sinkan sisätilat.
Vihreä maa – Kukkiva kaupunki
18.3.–2.7.2017
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden näyttelyssään Keravan taidemuseo juhlii luonnon kauneutta ja sen hyvää tekeviä voimia. Mukana näyttelyssä on niin elävistä
kasveista tehtyjä installaatioita, videoprojisointeja, valokuvia kuin perinteisillä menetelmillä tehtyjä teoksia. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan ”Green art ja green
care” -ilmiöitä avaava kirja. Siinä professori Yrjö Sepänmaa puhuu vihertaiteesta, jossa teosten materiaali on eloperäistä tai sitä jäljitellään tekokukin, -puin ja
-nurmin. Taiteesta, joka saa kaupunginkin
kukkimaan.

SOTE

Kerava testaa uutta ikäihmisten
matalan kynnyksen neuvontapistettä
TEKNIIKKA

Älykäs suojatievalaistus tunnistaa kulkijan
Keravalla valaistusta ohjataan älykkäästi etänä
LIFESTYLE

Kipu pois lääkkeettömästi

Tulevaisuuden Keravaa
rakennetaan tänään

T

änä vuonna juhlitaan 100-vuotiasta Suomea. 93 vuotta täyttävä Kerava on mukana juhlahumussa tarjoamalla
huikean määrän tapahtumia ja elämyksiä koko juhlavuoden ajan. Toivottavasti sinäkin löydät ohjelmakattauksesta itsellesi mieluisaa koettavaa. Avaamme tässä lehdessä juhlavuoden teemaa ja tavoitteita. Huomaa myös lehden mukana tullut
juhlavuoden esite.
Juhlavuosi on mitä parhain hetki pysähtyä katsomaan taaksepäin,
mutta myös eteenpäin, ja pohtimaan sitä, millaisen Suomen ja
millaisen Keravan haluamme jättää jälkipolvillemme. Tulevaisuuden Suomea ja Keravaa rakennetaan tänään.
Keravalla rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa niin tuossa ikkunan takana kävelykadun varrella, kuin kaupunkiorganisaatiossakin. Vireillä on useita hankkeita liittyen mm. mobiiliin Keravaan,
osallistumiseen, yhteisöllisyyteen ja elämyksellisyyteen. Keravan
elinvoimaisuus on meille tärkeä asia, ja siksi olemme organisoituneet asian ympärille aivan uudella tavalla. Kurkista sivulle kuusi ja lue lisää!
Toivotan teille kaikille elämyksellistä juhlavuotta!

KERAVAN OPISTO

Luennot ja tapahtumat kevät 2017

Susan Mykrä

Keravan kaupungin lehti asukkaille 1/2017
Toimitus Keravan kaupungin viestintä
Päätoimittaja Susan Mykrä | Taitto Mainostoimisto KMG Turku
Paino Savion Kirjapaino Oy | Painos 19 500 kpl | ISSN 1798-4823

4041
0660
Painotuote
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Ajankohtaista

Ajankohtaista

Nuorisovaltuustoon
äänestettiin uusia jäseniä

Tule seuraamaan Keravan
valtuuston päätöksentekoa!

Teksti: Lotta Leikoski, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2016

Tiesitkö, että voit tulla seuraamaan paikan päälle Keravan valtuuston päätöksentekoa ja keskustelua ajankohtaisista asioista? Valtuusto kokoontuu Keravan lukion ja aikuislukion eli Nikkarin koulun auditoriossa, os. Keskikatu 3, Kerava. Valtuuston
puheenjohtaja on Markku Liimatainen.

Keravan nuorisovaltuusto on kuudentoista 13–18 -vuotiaan
nuoren muodostama vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on toimia keravalaisten nuorten äänitorvena ja edistää keravalaisten
nuorten asemaa. Nimetyillä nuorisovaltuuston jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa.
Lisäksi nuorisovaltuusto edustaa muissa toimielimissä, kuten
erilaisissa kaupungin työryhmissä.
Nuorisovaltuuston jäsenistä puolet vaihtuu vuosittain järjestettävissä nuorisovaltuuston vaaleissa. Viimeisimmät Keravan
nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin marraskuussa. Vaalissa valittiin 8 uutta jäsentä:
Severi Kasurinen, Jaakkolan koulu (238 ääntä), Patrik Lamberg,
Ressun lukio (103 ääntä), Roni Karhapää, Sompion koulu (100
ääntä), Lotta Leikoski, Kallion lukio (94 ääntä), Jukka Ylisoini,
Sompion koulu (93 ääntä), Milla Matveinen, Keravan lukio (75
ääntä), Pirkko Niemistö, Sompion koulu (67 ääntä) ja Viivi Paananen (63 ääntä).
Nuorisovaltuustossa kautta 2016–2017 jatkavat Juuso Eskelin,
Ada Hallikainen, Milja Harju, Verneri Laakkonen, Anriikka Pajari, Yuin Romah, Ilari Salmi ja Ilias Volgin.

Vuoden 2017 kokoukset ovat 30.1., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6.,
11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti
klo 18. Ilmoitus kokouksista julkaistaan kaupungin www-sivuilla
ja Viikkouutisissa. Tarkistathan kokousajankohdan vielä ennen
kokousta kaupungin www-sivuilta, sillä joskus kokousta joudutaan siirtämään ennakkoon ilmoitetusta ajankohdasta toiseen.
Seuraavat kuntavaalit ovat keväällä 2017 ja uusi valtuusto aloittaa toimintansa 1.6.2017. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous on 12.6.2017.

Tule seuraamaan
Keravan valtuuston
päätöksentekoa ja
keskustelua ajankohtaisista asioista!

Tarkistathan
kokousajankohdan
vielä ennen kokousta
osoitteesta

kerava.fi

Perustoimeentulotuen
maksu siirtyi kunnilta
Kelaan 1.1.2017 lähtien

Keravan
kaavoituskatsaus
2017

Vuoden 2017 alusta lähtien perustoimeentulotukea on myöntänyt Kela. Tietoa tuesta, sen maksamisen perusteista sekä hakemuslomakkeet löytyvät Kelan kotisivuilta www.kela.fi. Tukea voi
hakea myös sähköisesti.

Keravan kaavoituskatsaus 2017 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.12.2016/349§. Kaavoituskatsausta käsitellään vielä
kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2017. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kaupunkilaisia ajankohtaisista
maankäytön suunnitelmista, joiden laatiminen on käynnissä tai
joiden laadinta aloitetaan lähiaikoina. Kaavoituskatsauksessa
selostetaan maakuntakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen tilannetta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan ja myönnetään edelleen kunnista vuonna 2017. Kirjallinen täydentävän
ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus löytyy kaupungin nettisivuilta 2.1.2017 lähtien.

Kuntavaalit 2017

Kaavoituskatsaus
2017 löytyy Keravan
internetsivuilta

kerava.fi

Kaavoituskatsaus 2017 löytyy Keravan internetsivuilta sijainnista: www.kerava.fi – Palvelut – Asuinympäristö ja rakentaminen – Kaavoitus
Kaavoituskatsauksessa esiteltävät kohteet laitetaan nähtäville Keravan karttapalveluun, kun ne käynnistetään. Ne löytyvät
karttapalvelusta kohdasta ”Suunnitelmat ja hankkeet”. Linkki
karttapalveluun löytyy Keravan internet-sivuilta.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina
9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017. Ennakkoäänestyspaikkoina Keravalla ovat kirjaston Pentinkulma ja Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupiste.

Kaavoituskatsauksesta valmistetaan painettu versio maaliskuun aikana. Se on saatavissa valmistumisen jälkeen Keravan
kaupungin Sampolan yhteispalvelupisteestä, osoitteesta Kultasepänkatu 7.

Lisätietoja: kerava.fi

Keravan lukion painotuslinjat
mukana kevään 2017 yhteishaussa
Keravan lukiossa ja aikuislukiossa alkaa syksyllä 2017 lukion
yleislinjan lisäksi kaksi uutta painotuslinjaa, esittävän taiteen
linja ja luonnontieteellis-matemaattinen linja (Luma). Linjojen
hakuohjeet ja valintakriteerit on julkaistu Opintopolku.fi -palvelussa sekä oppilaitoksen nettisivuilla osoitteessa
lukio.kerava.fi. Yhteishaku lukioon on avoinna 21.2.–14.3.2017
Opintopolku.fi -palvelussa.
Painotuslinjoilla luodaan laaja-alaista osaamista, jota voidaan
hyödyntää jatko-opinnoissa ja uudistuvissa työelämän haasteissa. Esittävän taiteen linjalla tarjotaan oppiainekokonaisuus,
jossa opiskellaan musiikkia, kuvataidetta, draamaa ja tanssia.
Osa linjalla opiskeltavista kursseista on taiteidenvälisiä esittävän taiteen kursseja. Luma-linjalla opiskellaan matematiikan,
fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen kursseja. Lisäksi tarjotaan tietojenkäsittelytieteen kursseja ja monialaisia teemaopintoja.

4 Kerava 1/2017

Uimahallin remontti
käynnistyy vihdoin!
Lukio on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus suurempaan valinnaisuuteen reaaliaineissa. Opiskelijat voivat kokeilussa suunnitella
opinto-ohjelmansa entistä yksilöllisemmin. Urheiluvalmennusta lukio järjestää useissa lajeissa. Lisäksi on mahdollisuus kytkeä muiden lajien harjoittelu- ja harrastustoiminta osaksi lukio-opintoja.

Linjojen hakuohjeet ja valintakriteerit on julkaistu
Opintopolku.fi -palvelussa sekä oppilaitoksen
nettisivuilla osoitteessa lukio.kerava.fi.
Yhteishaku lukioon on avoinna 21.2.–14.3.2017
Opintopolku.fi -palvelussa.

Keravan uimahallin peruskorjaus- ja laajennusurakka kilpailutettiin uudelleen projektinjohtourakkana. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä neljä rakennusliikettä, joista valittiin MM
Yritysrakentaja Oy urakan toteuttajaksi.
Työt uimahallilla käynnistetään helmikuussa 2017. Uimahalli on
tarkoitus avata jälleen käyttäjille lokakuussa 2018.

Uimahalli on tarkoitus
avata jälleen käyttäjille
lokakuussa 2018.
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Elinvoimaisessa
kunnassa viihdytään

Mikä tekee kunnasta elinvoimaisen?

Teksti: Susan Mykrä

Viime vuosina on puhuttu paljon kuntien ja kaupunkien elinvoimasta. Joillakin paikkakunnilla ja
seuduilla tuntuu olevan luontaista imua, kun toisaalla taas kylän raitit tyhjentyvät viimeisistäkin
asukkaista ja kävijöistä. Mistä kunnan vetovoima syntyy ja mitä kunnan elinvoima oikeastaan on?
−Elinvoimaisessa kunnassa on hyvä elää,
asua ja yrittää, tiivistää asian Mira Keitaanranta, joka aloitti syksyllä Keravan
kaupungin elinvoimajohtajana. Virka on
Keravalla uusi kuten myös elinvoimapalveluyksikkö, jota elinvoimajohtaja vetää.
Keitaanrannan tehtävänä on johtaa, kehittää ja koordinoida elinvoimapalveluiden tarjoamia erilaisia palveluja.
Keitaanrannan mukaan vetovoimainen
kunta pystyy houkuttelemaan uusia asukkaita, yrityksiä, työntekijöitä ja myös matkailijoita – ja pitämään nykyiset asukkaat, työntekijät ja yrittäjät. Kun palvelutarjonta on mitoitettu oikein suhteessa
kysyntään ja asukkaiden tarpeisiin, syntyy kokemus hyvästä arjesta.
−Elinvoimaisessa kunnassa arki on sujuvaa monipuolisten ja laadukkaiden julkisten ja kaupallisten palveluiden avulla. Arki on turvattua yritysten ja kunnan edistäessä työllisyyttä ja toimeentuloa kumpikin omalta osaltaan, sanoo Keitaanranta.

Mira Keitaanranta

"Kunnan elinvoima ilmenee
kaikenlaisena uudistumisena ja kehityksenä."
Elinvoimaisen kunnan talous on hyvässä
kunnossa, ja ympäristö
on siisti ja houkutteleva. Aktiivisessa ja
elävässä kunnassa otetaan kaikki kuntalaiset,
yritykset, kuntien eri toimialojen työyhteisöt
ja muut sidosryhmät yhteistyöhön
– ja etenemisasento on vankka etukeno.
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−Kunnan elinvoima ilmenee kaikenlaisena uudistumisena ja kehityksenä, kiteyttää Keitaanranta.
Yksi keskeisistä syistä uuden elinvoimapalveluyksikön perustamiseksi oli se, että
se voi keskittyä työllisyyden edistämiseen
ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen. Yksikkö toimii yhteistyössä yritysten, yhteisöjen, kaupungin toimialojen ja
kuntalaisten kanssa. Yksikköön kuuluvat
myös henkilöstö- ja viestintäpalvelut.
Yhteenkuuluvuuden tunnetta
ja yhteistä toimintaa
Elinvoimaisuutta voidaan mitata hyvin erilaisissa mittareilla: väestön määrällä ja
ikärakenteella, työllisyydellä ja elinkeinorakenteella tai kuntatalouden luvuilla. Entä pehmeät arvot – voidaanko elinvoimaisuutta ajatella syvällisemmin?
−Totta kai voidaan. Kunnan elinvoimaisuus on myös tunne, kokemus siitä, että
paikkakunta on hyvä juuri minulle, vastaa
Keitaanranta.
Keitaanrannan mielestä ihmiset ovat
myös itse ottaneet vahvan roolin oman
viihtyvyytensä parantamisessa: yhteisöllisyys ja kuntalaisten itse järjestämät tapahtumat ovat viime vuosina kokeneet uuden tulemisen. Ihmiset tarvitsevat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteistä toimintaa. Kuntokerhot, siivouspäivät, kaupunkitaideprojektit ja lukuisat muut yksityisten henkilöiden organisoimat tapahtumat
lisäävät kaupunkitapahtumatarjontaa sekä elävöittävät kaupunkikuvaa.
– Kuntana teemme kaikkemme, että voimme tukea vapaaehtoisten ja aktiivisten ihmisten toimia, vakuuttaa Keitaanranta.

"Edelläkävijäkunnat
suosivat avointa
kommunikaatiota sekä
kokeilukulttuuria."

Myös Kuntalehden päätoimittaja Marja
Honkakorpi kirjoitti pääkirjoituksessaan
(Kuntalehti13/2016), että kunnissa on palattu uudelleen perinteisten arvojen äärelle, ihmislähtöisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Honkakorven mielestä edelläkävijäkunnat suosivat avointa kommunikaatiota sekä kokeilukulttuuria. Esimerkeiksi kokeilusta ja kaupunkiaktivismista hän nostaa kansalaisten itse järjestämät ravintolapäivät, ruokapiirit.
Kun väki teollistumisen myötä muutti työn perässä kaupunkiin, katosivat entiset kyläyhteisöt ja luonnollinen yhdessä tekeminen perunannosto- ja heinätalkoineen. Ihmisellä on ajasta tai paikasta
huolimatta luontainen tarve läheisyyteen
ja kommunikointiin toisten ihmisten kanssa. Arki muodostuu sosiaalisten suhteiden ympärille. Sama kaupungistumisen ilmiö on vallalla tälläkin hetkellä, kun ihmiset muuttavat työn perässä maakunnissa
pääkaupunkiseudulle tai muihin kaupunkikeskuksiin.
– Vetovoimainen kunta tarjoaa ihmisille sopivanhintaisia asuntoja, oikeanlaisia palveluja sekä riittävästi aktiviteetteja ja sosiaalisia suhteita. Ja jos kunta on
lisäksi elinvoimainen, tekee se sen taloudellisesti ja tehokkaasti onnistuen tarjoamaan mahdollisimman monelle hyvän arjen lisäksi työtä ja koulutusta, sanoo Keitaanranta.
– Mielestäni Kerava on oikealla tiellä ja
tällä hetkellä suorastaan uudessa nousussa useiden rakennushankkeiden ansiosta. Uudet asunnot ja liikehuoneistot tuovat varmasti Keravalle lisää asukkaita ja lisää työtä, sanoo Keitaanranta ja lisää: Kerava on sekä elinvoimainen että vetovoimainen, hyvän ja onnellisen arjen mahdollistaja.

— Hyvät julkiset palvelut, joita ovat tuottamassa ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Hyvän maankäytön
ja kaupunkisuunnittelun avulla kunta pysyy asuttuna. Tarjolla tulee olla riittävästi erilaisia asumisvaihtoehtoja
sekä toimiva julkinen liikenne.
— Tarvitaan myös toimivat elinkeinopalvelut, joiden avulla luodaan edellytyksiä kasvavalle yritystoiminnalle ja
luodaan veropohjaa ja työpaikkoja. Yrityksille on tärkeää myös työvoiman saatavuus.
— Asukkaalle kiinnostavan kaupungista tekee mm. erilaiset kulttuuripalvelut ja tapahtumat sekä muut palvelut.

Millainen Keravan yritysten tilanne on?
Keravalla on kaikkiaan noin 1 700 yritystä, joista yli 90 % on pieniä alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yrityksiä, joilla on liikevaihtoa sekä vähintään yksi työntekijä, on noin 1 200. Uusia yrityksiä perustettiin marraskuun
2016 loppuun mennessä 210, mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina.

Mitä teette Keravan elinvoimaisuuden lisäämiseksi?
Pidämme jatkuvasti yhteyttä yrittäjien ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa mm. yritysvierailuja ja erilaisten tapahtumien järjestämistä, kuten esim. Crazy Day. Yrittäjiä kuunnellaan ja pyritään tekemään
aidosti niitä asioita, joita yritykset kokevat tärkeiksi.
Toteutimme mm. sähköisen tonttiportaalin, yrityshakemiston sekä viimeisimpänä Duuniportaalin, jossa työnantaja ja -hakija kohtaavat. Tutustu palveluun osoitteessa Duuniportaali.fi.
Keravan kaupungin elinkeinopalvelut, yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leino

Millainen Keravan työllisyystilanne on?
— Keravalla on noin 2 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10,6 % työvoimasta. Työllisyys on usean lamavuoden
jälkeen kääntynyt hienoiseen nousuun, mutta valitettavasti pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen. Tällä
hetkellä Keravalla on runsaat 700 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien
määrä on alentunut, mutta meillä on edelleen työttömänä n. 250 nuorta, mikä on todella huolestuttavaa.

Mitä teette Keravan elinvoimaisuuden lisäämiseksi?
— Me pyrimme tavoittamaan mahdollisimman monia työttömiä ja yhdessä heidän kanssaan miettiä parhaita ratkaisuja heidän elämäntilanteeseensa ja työllistymisen edistämiseksi.
— Keravan kaupungilla on erilaisten työllisyyspalvelujen piirissä n. 200 henkilöä, lisäksi kaupunki työllistää vuosittain n. 120 henkilöä. Jatkossa tulemme yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa panostamaan entistä enemmän myös yritysyhteistyöhän ja työntekijöiden välittämiseen heidän tarpeisiinsa. Näillä keinoin pystymme pienentämään työttömyyden kaupungille aiheuttamia kustannuksia, saamaan lisää verotuloja sekä parantamaan
keravalaisten toimeentuloa ja tyytyväisyyttä.

Kuinka mittaatte työn tuloksia?
— Jokainen työtön, joka on saanut tarvitsemansa työpaikan tai muun henkilökohtaisen ratkaisun kuten opiskelupaikan, eläkkeen tms. on meille se paras tulos. Tietoa saamme seuraamalla aktiivisesti sekä työttömyysasteen
että kaupungin valtion maksuosuuksien kehitystä.
Keravan kaupungin työllisyyspalvelut, päällikkö Marjo Sormunen
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Onnea
satavuotiaalle
Suomelle!
Teksti: Susan Mykrä
Kuvat: Keravan kaupunki ja Suomi 100

— Keravalla on lähdetty siitä, että Suomen
100-vuotisjuhlasta jäisi mieleenpainuvia
ja mukavia muistoja kaikille tapahtumiin
osallistuville. Tapahtumat tuovat keravalaisia ja miksei myös lähiseutujen asukkaita yhteen, kokemaan yhdessä kivoja
asioita. Juhlavuoden aikana korostuu yhteisöllisyys ja osallisuus monin eri tavoin
näin ihan käytännössä. Minusta myös esimerkiksi idea siitä, että työpaja Jengan
nuoret voivat olla mukana toteuttamassa juhlavuoden kokonaisuutta eri tavoin,
on loistava.

Joulukuun 6. päivä vuonna 1917 oli harmaa
ja tuulinen. Kovinta tuuli oli pohjoisessa ja
Perämerellä, missä tuuli yltyi lähes myrskyksi
saakka. Ankarasta säästä huolimatta tuon
päivän tapahtumat jättivät vahvan positiivisen
jäljen historian kirjaan. Tuona päivänä syntyi
itsenäinen valtio nimeltä Suomi.

Itsenäinen Suomi syntyi suomalaisten
omasta tahdosta ja pitkäjänteisen työn tuloksena. Vaikka välillä on ollut vaikeaa,
ovat suomalaiset rakentaneet jo sata vuotta omaa maataan ja päättäneet asioista
yhdessä, tasavaltana ja demokraattisesti.

Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi
100 -hanke ja sen työntekijät ovat koonneet huikean ohjelmakokonaisuuden, joka syventää ymmärrystä koko itsenäisyyden ajasta, tarkastelee sitä Suomea, jossa
juuri nyt elämme – sekä etsii ja luo uutta.

Tänä vuonna juhlitaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa. Juhlavuosi on hyvä tilaisuus katsoa taaksepäin ja ymmärtää mennyttä, mutta myös katsoa eteenpäin ja luoda yhdessä suunta tulevaisuuden Suomelle. Millaisessa Suomessa haluamme tulevaisuudessa elää? Millaisessa Suomessa haluamme lastenlastemme
viettävän Suomen 200-vuotisjuhlaa?

Kerava – 100 vuotta yhdessä
Kerava kuuluu alueellisesti Suomi 100 Uudellamaalla -projektiin, mutta kaupunki
toteuttaa myös omaa juhlavuoden ohjelmaansa. Kerava on hyväksytty valtakunnallisen juhlavuoden ohjelman toteuttajaksi. Keravan juhlavuoden nimi on "Kerava – 100 vuotta yhdessä".

Teemana Yhdessä
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä. Tavoitteena on, että koko Suomi yhdessä eri toimijoiden kanssa
rakentaa vuodeksi 2017 elävän ohjelman.
Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille
ja Suomen ystäville.
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Nimi viittaa sekä jo elettyyn sataan vuoteen, mutta myös tuleviin seuraaviin sataan vuoteen. Keravan juhlavuoden ydin
on yhdessä tekemisessä sekä yhteisöllisen, avoimen ja turvallisen arjen rakentamisessa.
Kerava painottaa nuorten ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden aktiivista mu-

kaan ottamista. Nuorten pärjääminen elämässä sekä maahanmuuttajien sopeutuminen ja kotiutuminen Suomeen ovat ensiarvoisen tärkeää tasapainoisen, avoimen ja kehittyvän yhteiskunnan kannalta.
Keravan kaupunki työllistää nuoria juhlavuoden ajan ottamalla heitä mukaan järjestämään eri tapahtumia ja hankkeita.
Keravalaisten seurojen ja järjestöjen sekä
muiden toimijoiden toivotaan liittyvän yhteiseen juhlavuoden kampanjaan omalla
panostuksellaan. Toimijat voivat järjestää
omia tapahtumia ja hyödyntää kaupungin
viestintäkanavia markkinoinnissaan. Kaupunki huomioi myös vuoden 2017 kulttuuriavustusten myöntämisessä painotetusti
toimijoita, jotka ottavat juhlavuoden huomioon hakemuksissaan.
Lähteet:
http://ilmatieteenlaitos.fi/itsenaisyyspaiva-1917 ja www.suomifinland100.fi

— Juhlavuosi auttaa meitä ymmärtämään,
miten ja miksi tähän on tultu; kuinka kohtalaisen köyhästä maasta Euroopan perukoilla on kehittynyt, puutteineenkin, yksi maailman vauraimpia ja hyvinvoivimpia
yhteiskuntia. Juhlavuosi antaa myös oivan
tilaisuuden nauttia nykypäivästä ja miettiä myös tulevaisuutta. Tulevaisuuskaan ei
vain tule, vaan se on tehtävä.
— Paitsi, että kaupunki toteuttaa erilaisia
tapahtumia, on tärkeää, että kolmannen
sektorin toimijat, erilaiset järjestöt, seurat
ja yhdistykset järjestävät omia toimintojaan juhlavuoden kunniaksi - vaikkapa vähän korotetulla profiililla. Esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriavustusten myöntämisessä itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvät
hankkeet pyritään mahdollisuuksien ja
määrärahojen puitteissa huomioimaan.
Pertti Rantanen, vapaa-aikatoimialan
johtaja, Keravan kaupunki

Kerava – Sata vuotta
yhdessä -juhlavuoden
ohjelmasta ovat
vastanneet mm.
Pertti Rantanen,
Jari Paavonheimo ja
Leena Karttunen.

— Keravan museo on ottanut tehtäväkseen näyttää kaupunkilaisille miltä täällä Keravalla noina merkittävinä vuosina näytti. Vaikka emme lastaakaan savea
Taide- ja museokeskus Sinkan lattioille,
”Valtatien varrella - Kerava 100 vuotta sitten” näyttely tuo nähtäväksi, koettavaksi
ja muisteltavaksi keravalaisia näkymiä ja
paikallista rakennuskulttuuria 1910-luvun
jälkipuoliskolta 1920-luvulle saakka.
— Näyttelyllä haluamme viestiä kulttuuriperinnön merkityksellisyydestä juuri nyt,
kun sodat hävittävät maailman yhteistä kulttuuriperintöä. ”Yhteinen perintö”
on myös museoalan itsenäisyyden juhlavuoden hanke, jota koordinoin Museoliitto kumppaninaan Kotiseutuliitto. Museot vastaavat yhteisten aarteiden säilymisestä.

— Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tavoitteena on tarjota laadukasta kulttuuria
ja vaikuttavia elämyksiä. Yhdessä tekeminen korostuu, ja juhlavuonna on hyvä mahdollisuus tuoda esiin, miten upeaa
kulttuuria Keravalla ja Suomessa tehdään.
— Juhlavuosi on juhlaa, mutta jalkautuu
myös arkeen, tuo kulttuurin lähelle. Juhlavuosi voi auttaa itse kutakin miettimään,
mistä olemme tulossa, minne olemme
menossa ja mitä suomalaisuus on vuonna 2017. Toivon, että juhlavuosi vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja tuo iloa. 100-vuotiasta Suomea voi juhlia vain kerran elämässä, joten kannattaa lähteä mukaan tapahtumiin!
Jari Paavonheimo, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen johtaja, Keravan kirjasto

Leena Karttunen, museonjohtaja, Taideja museokeskus Sinkka, Kerava

Tee kuvastasi
Keravan kasvot
-piirrosversio
ja jaa se Instagramissa!
Suomi 100 -juhlavuoden kuvitus koostuu erilaisista sinivalkoisista kasvokuvista.
Suomen kasvot -sovelluksen avulla sinäkin voit muokata omasta kasvokuvastasi
uniikin, sinivalkoisen piirrosversion. Oman kuvan voi jakaa Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInnissä tai sähköpostilla.
Miltä näyttävät Keravan kasvot?
Tee omasta kasvokuvastasi Suomen kasvot -sovelluksen avulla sinivalkoinen piirroskuva ja lähetä se Keravan Instagram-sivuille. Keräämme sivuille koosteen keravalaisista – ja Keravan ystävien – kasvoista. Ohjeet kuvan tekemiseen löytyvät osoitteesta suomenkasvot.fi.
PS. Kun jaat kuvan Instagramiin, talleta kuva ensin puhelimeesi ja jaa se vasta sitten
Instagram-sovelluksen kautta.
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Varhaiskasvatuksen palveluseteli

edistää perheen valinnanvapautta
Keravan varhaiskasvatuksessa on otettu 1.1.2017 alkaen käyttöön yksityisen hoidon
tulosidonnainen palveluseteli. Asiakasperheiden kannalta palveluseteli tarkoittaa
ennen kaikkea varhaiskasvatuksen palveluvalikoiman monipuolistumista.

T

ulosidonnainen palveluseteli on
varhaiskasvatuksen palvelunjärjestämisen muoto, jossa kunta
kustantaa kunnalliseen varhaiskasvatukseen oikeutetun lapsen hoidon
palvelusetelituottajaksi hyväksytyssä yksityisessä päiväkodissa. Keravalla palveluseteliin perustuva yksityinen päiväkotihoito on päätetty ottaa käyttöön vuoden
2017 alusta alkaen.
Miksi palveluseteli?
Palvelusetelin erityiseksi hyödyksi nähdään asiakasperheen valinnanvapauden lisääntyminen yksityisten päiväkotien
hakeutuessa palvelusetelipäiväkodeiksi. Varhaiskasvatus yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa toteutetaan kunnallisen varhaiskasvatuksen laatuedellytysten mukaisesti. Palvelusetelipäiväkodeik-

si hyväksytyt yksityiset päiväkodit ovat sitoutuneet noudattamaan kunnallisen varhaiskasvatuksen laatustandardeja, joita
ohjaavat sekä laki, kunnan laatima sääntökirja että valtakunnalliset pedagogiset
suunnitelmat.
Kenelle?
Palveluseteli on lapsikohtainen, ja se voidaan myöntää sellaiselle keravalaiselle perheelle, joka olisi muutoinkin oikeutettu kunnalliseen varhaiskasvatuspalveluun. Perhe voi käyttää saamansa setelin varhaiskasvatuksen järjestämiseen valitsemassaan yksityisessä päiväkodissa,
jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi. Palveluseteliä haetaan Keravan kasvatus- ja opetustoimesta; hakuohjeisiin voi tutustua Keravan verkkosivustolla.

Teksti: Riku Heino
Kuva: ScanStockPhoto
Palvelusetelin tulosidonnaisuus perustuu palvelun saatavuuteen asiakasperheen tulotasosta riippumatta. Perheen tulot huomioidaan palvelusetelin arvoa laskettaessa, ja perheen palvelusetelipäiväkodille maksama asiakasmaksu muodostuu korkeintaan 30 euroa korkeammaksi
kuin kunnallinen maksu.

Uusi palveluyksikkö
tarjoaa neuvontaa sekä
ohjauksen oikeiden
palveluiden piiriin.

Palvelusetelituottajaksi?
Keravalainen yksityinen päiväkoti voi hakea palvelusetelituottajaksi ottamalla yhteyttä Keravan kasvatus- ja opetustoimeen. Palveluntuottajaksi hakeutuessaan
yksityinen päiväkoti sitoutuu tuottamaan
varhaiskasvatuspalvelut palvelusetelin
sääntökirjan edellyttämällä tavalla.

Tutustu palvelusetelin
hakuohjeisiin ja sääntökirjaan osoitteessa

www.kerava.fi

Kerava testaa uutta ikäihmisten

matalan kynnyksen neuvontapistettä
Keravalla kokeillaan vuoden 2017 aikana uutta neuvontapistettä, josta ikäihmiset
saavat tarvitsemansa palvelut yhden luukun periaatteella helposti ja nopeasti.
Teksti: Marja Veikkolainen | Kuva: ScanStockPhoto

U

usi neuvontapiste tarjoaa neuvontaa sekä ohjauksen oikeiden
palveluiden piiriin. Neuvontapisteeseen saa yhteyden soittamalla, verkon kautta, käymällä sovitusti työntekijän luona tai poikkeamalla matalan
kynnyksen neuvontapisteeseessä.
Matalan kynnyksen toimintamallin kokeilu
aloitettiin lokakuussa 2016 yhteistyössä
keravalaisen taloyhtiön hallituksen kanssa. Neuvontapiste toimii osoitteessa Keskikatu 4 sijaitsevan kerrostaloyhtiön kerhohuoneessa. Neuvontapiste on avoinna

joka maanantai klo 9–12, ja siellä on aukioloaikana paikalla sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia.
Tavoitteena on kokeilla ja toteuttaa erityisesti ikäihmisille ja omaisille suunnattu neuvontaa ja palveluohjausta matalan
kynnyksen menetelmällä alueella, jossa
asuu paljon ikäihmisiä. Perinteisen neuvonnan ja palveluohjauksen lisäksi neuvontapisteessä on tarjolla pientä aamujumppaa, kahvia ja joulukuussa kahdella kerralla oli mahdollista saada myös influenssarokotus.

Ensi vuoden toiminnan suunnittelu on
käynnissä ja tarkoitus on jatkaa ainakin
teematapaamisia, jolloin paikalla on eri
aihepiirien asiantuntijoita. Toimintaa kehitetään kokemusten ja palautteiden perusteella.
Vastaa ja vaikuta!
Kuinka Sinä keravalaisena haluaisit kehittää toimintaa? Voisitko itse olla mukana
tarjoamassa toimintaa? Vastaa kyselyyn ja
vaikuta! Kysely löytyy osoitteesta:
http://kerava.fi/ajankohtaista/uutiset/
neuvontapiste

Valtion hallituksen kärkihankeen "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

omaishoitoa" yhtenä tavoitteena on kokeilla kunnissa ja kaupungeissa keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen
mallia, joka helpottaa neuvoa, apua, tukea ja palveluita hakevien ja niitä jo saavien elämää. Uuden mallin avulla
myös koordinoidaan ja sujuvoitetaan palveluiden kohdentumista asiakkaiden arvioidun palvelutarpeen mukaan.

Asiakasperheiden kannalta palveluseteli
tarkoittaa ennen kaikkea varhaiskasvatuksen
palveluvalikoiman monipuolistumista.
10 Kerava 1/2017

Palveluohjauksessa keskeistä on nk. yhden luukun periaate. Asiakkaan ei tarvitse itse tietää mitä ja mistä palvelua haetaan, vaan
yksi yhteydenotto riittää. Asiakkaan tilanne selvitetään ja palvelutarve arvioidaan monialaisesti ja luotettavia menetelmiä käyttäen. Asiakas ohjataan suoraan oikean palvelun piiriin.
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TEKNIIKKA

TEKNIIKKA

Suojatievalojen
tarkoituksena on herättää
autoilijan huomio suojatielle
tulevaan kulkijaan.

Keravalla
valaistusta ohjataan
älykkäästi etänä
Keravan katuvalaistuksen ohjauslaitteistot uusitaan vuoden 2017
kesään mennessä. Vuoden 2016 osalta vaihtoprojekti valmistui
marraskuussa, ja noin kaksi kolmannesta ohjainlaitteista oli vaihdettu siihen mennessä. Vaihtotyöt viimeisen kolmanneksen osalta aloitetaan tammikuussa 2017.
Uudet ohjainlaitteet mahdollistavat valaistuksen älykkään ohjaamisen. Katuvalaistuksen sytytys- ja sammutusaikoja voidaan hallita tarkemmin ja hallinta voidaan suorittaa mistä vain, kunhan internetyhteys on käytettävissä.
Ohjausjärjestelmään voidaan liittää valaisin- tai pylväskohtaisia ohjaimia, joilla ohjaus onnistuu jopa yksittäisen valaisimen tasolla. Yksittäisiä valaisinta voidaan tässä tapauksessa ohjata esimerkiksi liiketunnistimin, painonapein
tai ohjelmoimalla sille himmennysprofiili.
Älykkäitä ohjausratkaisuja tullaan asentamaan
mm. kuntopoluille ja urheilukentille siten, että kuntopoluilla hyödynnetään liiketunnistusta ja urheilukentillä painonappeja sekä
mahdollisesti lisäksi liiketunnistusta.

Älykäs suojatievalaistus
tunnistaa kulkijan

Liikennesuunnittelija Miika Tiihonen
etäohjaa Keravan katuvalaistusta
taulutietokoneen avulla.

Teksti: Miika Tiihonen
Kuvat: Miika Tiihonen ja Susan Mykrä

Keravalla asennetaan liikenneturvallisuutta parantavana toimena
12 kpl uusia suojatievaloja marraskuusta 2016 alkaen. Suojatievalo asennetaan joko olemassa olevan katuvalon tilalle tai uuteen
pylvääseen lisävaloksi.
Suojatievalo perustuu LED-tekniikkaan ja liiketunnistukseen. Kun
olemassa oleva katuvalo korvataan suojatievalolla, palaa se normaalisti 30–50 prosentin teholla ja liiketunnistuksen aktivoituessa kirkastuu 100 prosentin tehoon. Uusiin pylväisiin asennettavat
lisävalot ovat normaalisti pois päältä ja syttyvät liiketunnistukses12 Kerava 1/2017

ta täydelle teholle. Suojatievalo himmenee takaisin normaaliteholle tai sammuu noin 15–20 sekunnin kuluttua, kun liikettä ei enää
havaita.
Suojatievalojen tarkoituksena on herättää autoilijan huomio suojatielle tulevaan kulkijaan lisäämällä valotehoa sekä lisätä suojatien vaakavalaistusvoimakkuutta huomattavasti, jolloin pystyobjektit, kuten jalankulkijat ja pyöräilijät, erottuvat paremmin suojatietä ylittäessään.
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– On kuin olisin käynyt tunnin hieronnassa, vaikket edes koskenut minuun!
Näin Karita Palomäki kuvaa monen asiakkaansa kommentteja ensimmäisen käyntikerran jälkeen. Palomäki toimi fysioterapeuttina Tuusulan terveyskeskuksessa yli
10 vuotta kunnes 2000-luvulla erikoistui
kokonaisvaltaisiin psykofyysisiin menetelmiin. Tänä vuonna hän julkaisi yhdessä kipupsykologi Juha Siiran kanssa kirjan Kehon viisaat viestit.
– Autan psykofyysisessä fysioterapiassa
asiakasta vaikuttamaan itse oloonsa, Palomäki kertoo.

Pitkissä kivuissa ihminen
jää helposti uhriksi.
Psykofyysinen näkökulma
voimaannuttaa.

KIPU POIS
lääkkeettömästi
Psykofyysinen fysioterapeutti
Karita Palomäki auttaa
asiakasta vaikuttamaan
omaan oloonsa.
Teksti: Sanna Iranta Kuvat: ISock

Hänen mukaansa pitkissä kivuissa ihminen jää helposti uhriksi. Psykofyysinen
näkökulma voimaannuttaa. – Kaikki käyttämäni menetelmät soveltuvat itsehoitokeinoiksi, Palomäki valottaa.
Moni tulee Palomäen vastaanotolle stressioireiden, unettomuuden tai työuupumuksen takia, mutta yksi yleisimmistä syistä on krooninen kipu. Käypä hoito -suositusten mukaan kivun hoidon perusta onkin moniammatillinen, yksilöllinen ja lääkkeetön. Krooninen kipu johtuu
useimmiten esimerkiksi hermovaurioista
tai vanhoista vammoista.

– Osa asiakkaistani tulee työterveyshuollon kautta. Heille on jo kokeiltu lääkkeitä,
joiden sivuvaikutukset alkavat näkyä. Palomäen mukaan lääkkeet ovat tarpeellisia
akuutissa kipuvaiheessa, jottei hermostoon muodostu kipurataa. – Esimerkiksi hengitysharjoitukset voi ottaa mukaan
stressin lievittämiseksi.
– Tiedämme, että kipu koetaan aivoissa,
ja kroonistunut kipu on keskushermoston
häiriötila. Voi olla, että selkä on parantunut, mutta kipuviestit jatkuvat. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olisi hyvä saada ohjausta lääkkeettömään itsehoitoon.
Mitä Palomäen vastaanotolla sitten tehdään? – Opimme pysähtymään kehon äärelle. Kipukokemus laantuu, kun asiakas
oppii aistimaan muitakin tuntemuksia
kuin kipua kehossaan. – Lisäksi harjoittelemme erilaisia stressinsäätelykeinoja,
kuten hengityksen kautta kehon rauhoittamista. Jo pelkkä hengityksen kuuntelu auttaa rauhoittumaan. Voimme kokeilla myös akupisteiden hyödyntämistä itsehoitona tai pieniä yksinkertaisia harjoitteita vaikkapa olkapääpotilaalle.
Kipuun liittyvää tutkimustietoa on tullut
viime aikoina paljon. Nykytutkimus todis-

taa, että fyysisten vaivojen taustalla voi
olla stressitekijöitä. Tutkimusten mukaan
esimerkiksi mindfulness-harjoitteiden tai
akupisteiden stimuloinnin myötä stressihormoni kortisolin määrä laskee, ja aivojen niin sanotun pelkokeskuksen (mantelitumake) aktiivisuus vähenee. Jotkut saavat suuren avun akupisteiden stimuloinnin avulla, avulla, useimpia se auttaa vähintään 30–50 prosenttisesti.

Tutkimusten mukaan
esimerkiksi mindfulnessharjoitteiden
tai akupisteiden
stimuloinnin myötä
stressihormoni kortisolin
määrä laskee.
Stressiä voivat lievittää myös liikunta, jooga, kosketus ja lemmikkieläimet. Keravan
kaupunkikin tarjoaa mahdollisuuksia näihin muun muassa vesijumpissa ja opiston kursseilla. – Mielen voima on olennainen: kipu alkaa hellittää, kun ei enää pelkää käyttää kipeää selkää, Palomäki rohkaisee.

Kipukokemus laantuu, kun
asiakas oppii aistimaan muitakin
tuntemuksia kuin kipua kehossaan.

Tule kuuntelemaan
Palomäkeä Keravan kirjastoon!
Karita Palomäki luennoi Keravalla kirjaston Satusiivessä 8.2. klo 18. Hän lupaa
avata kivun kroonistumisen mekanismia ja ohjata pieniä, istuen tehtäviä harjoituksia. Luennolle ilmoittaudutaan koodilla 111011 osoitteessa opistopalvelut.fi/
kerava, osallistumismaksu 5 euroa.

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?
Psykofyysinen fysioterapia on yksinkertaistaen psyko- ja fysioterapian välimuoto. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti, ja se voi
sisältää fysioterapiahoitojen lisäksi muun muassa kehon havainnointi- ja hengitysharjoituksia. Asiakkaan elämäntilanne ja stressitekijät otetaan huomioon kokonaisuutena. Psykofyysisiä fysioterapeutteja työskentelee niin terveyskeskuksissa, psykiatrian poliklinikoilla kuin yksityisinä ammatinharjoittajina.
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Keravan Opiston luennot ja tapahtumat kevät 2017

Katso koko
kurssitarjonta:
opisto.kerava.fi

TAMMIKUU
111015 STARTTI MEHILÄISHOITAJAKSI
ma 16.1. klo 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.15
Arto Koljonen, 0 €
110021 KANNUSTA OPPILAASI VAHVAKSI
ke 18.1. klo 14–16 ja
110023 KANNUSTA LAPSESI VAHVAKSI
ke 18.1. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
KM Kaisa Vuorinen, 0 €
111003 SUOMI 100:
SUOMEN OMAN HISTORIAN SYNTY
to 19.1. klo 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
emeritusprofessori Seppo Hentilä, 0 €
111016 MITÄ SÄ RAGEET - ESIMURKKUIKÄISET JA NUORET TUNNEMYRSKYISSÄ
ma 23.1. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Satusiipi
tunnetaito-ohjaajakouluttaja
Anne-Mari Jääskinen, 5 €
110207 OPASTETTU TUTUSTUMINEN
NÄKYVÄKSI NEULOTTU -NÄYTTELYYN
to 26.1. klo 10–12.15
Taide- ja museokeskus Sinkka
Kirsi Nuppola & Aune Soppela,
museon pääsymaksu
111007 TIEDEKAHVILA:
MITEN ILMASTONMUUTOS TULEE
VAIKUTTAMAAN LUONTOOMME
to 26.1. klo 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
biodiversiteettiasiantuntija
Riku Lumiaro, 5 €
110363 SUOMI 100: KAHDEKSAN MERKITTÄVÄÄ SUOMALAISTA VALOKUVAAJAA
to 26.1. klo 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
luontovalokuvaaja Jorma Peiponen, 0 €

HELMIKUU
111005 KEVÄTPUUTARHAN TYÖT
ke 1.2. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
hortonomi Paula Ritanen-Närhi, 5 €
111031 SUOMI 100:
SUOMEN OLYMPIAHISTORIA
to 2.-16.2. klo 13–14.30 (etäluennot)
Sampolan palvelukeskus
urheilujournalisti Joonas Rinne, 0 €

111011 KIVUN HOITO
LÄÄKKEETTÖMIN KEINOIN
ke 8.2. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Satusiipi
psykofyysinen fysioterapeutti
Karita Palomäki, 5 €
110201 PEHMEÄ TAIDE -LANKATEKNIIKAT
KUVATAIDEILMAISUSSA
ke 8.2. klo 18–19.30
Taide- ja museokeskus Sinkka
TaT Minna Haveri, museon pääsymaksu
111035 KOHTAA LAPSESI
SOPUISASTI ARJESSA
ma 13.2. klo 17.30–19
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.15
tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja
Elina Kauppila, 5 €
111001 SUOMI 100: SIVISTYNEISTÖ
KANSAKUNTAA RAKENTAMASSA
to 16.2. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
professori Laura Kolbe, 0 €
340135 SOSIAALINEN MEDIA
TYÖNHAUN TUKENA
ti 28.2. klo 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
kouluttaja Mirkka Forssell, 5 €

MAALISKUU
120783 MADRID - ESPANJAN SYDÄN
to 7.3. klo 18–20.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 2.57
restonomi Maarit Suonsivu, 5 €
KÄSITYÖKIRPPIS
la 11.3. klo 10–14.30
Keravan lukion ja aikuislukion ruokala
111019 SUOMI 100: KERAVAN HISTORIAN
SUURIA MURROSKOHTIA
to 9.3. klo 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
VTM Lauri Nurmi, 0 €
111027 VIRON KIINNOSTAVIMMAT
NÄHTÄVYYDET
ma 20.3. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
Tuglas-seuran kulttuurisihteeri
Tapio Mäkeläinen, 5 €
340133 ANDROID -ÄLYPUHELIN TUTUKSI
ti 21.3. klo 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk 1.55
kouluttaja Mirkka Forssel, 5 €

111017 TIEDEKAHVILA:
MYÖTÄTUNNON VAIKUTUS
to 23.3. klo 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
tutkija Tii Syrjänen, 5 €
111013 ONNELLISUUS. NYT.
to 30.3. klo 17–18.30
Sampolan palvelukeskus
YTM Anna Puhakka, 5 €
111023 AIVOT JA RAVITSEMUS
to 30.3. klo 18.30–20
Sampolan palvelukeskus
dipl.ravintoterapeutti
Tarja Tuuli-Dammert, 5 €

HUHTIKUU
111033 TALLINNA TOISIN
ma 3.4. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Satusiipi
toimittaja Otso Kantokorpi, 5 €
111029 SUOMI 100: KANSAN KIELESTÄ
KANSALLISKIELEKSI
ke 5.4. klo 17–18.30 (etäluento)
Keravan kirjasto, Satusiipi
emeritaprofessori Kaisa Häkkinen, 0 €
111025 TIEDEKAHVILA:
ARJEN MIKROBIOLOGIAA
to 6.4. klo 18–19.30
Sampolan palvelukeskus
FM Anu Wicklund, 5 €
111009 SUOMI 100: SUOMALAISTEN
SUKUPOLVET ITSENÄISYYDEN AIKANA
ke 12.4. klo 18–19.30
Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali
Emeritusprofessori J. P. Roos, 0 €
111037 SUOMI 100:
VOLMARI ISO-HOLLO 110 VUOTTA
ma 24.4. klo 18–19.30
Keravan lukio ja aikuislukio lk. 3.04
urheilujournalisti Joonas Rinne, 0 €

TOUKOKUU
130205 SUOMI 100:
RUNOUS MUUTOKSESSA SUOMENKIELINEN SONETTIRUNOUS
to 11.5. klo 18–19.30
Keravan Kirjasto, Kerava-parvi
FM Tuula Rautio, 0 €
125003 RETKI MUSTILAN ARBORETUMIIN
la 20.5. klo 9–17.30, 0 €

ILMOITTAUDUTHAN LUENNOILLE ETUKÄTEEN, KIITOS!

Keravan Opisto

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

