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Hyvät kasvatuksen ja opetuksen ahkerat, innostuneet ja
työteliäät osaajat, haluan koko
sydämestäni kiittää teitä kuluneesta vuodesta ja kaikesta siitä, mitä olette tehneet keravaVuosi 2016 on ollut työntäyteilaisten lasten ja nuorten eteen.
nen. Kasvatuksen ja opetuksen
Haluan kiittää myös siitä, että
toimialalla on tehty historiallista kehittämistyötä laatimalla olette jaksaneet olla mukana
tässä vaativassa työssä ja ituusia opetussuunnitelmia, on
seänne säästelemättä antaneet
loikittu digiloikkia ja digattu
ideanne ja osaamisenne yhdigimatkaa. On kurkistettu robottien maailmaan ja opiskeltu teiseen käyttöön. Nyt vuoden
päättyessä on
koodausta. On
aika rauhoittua
alettu liikkuKasvatuksen
ja
nauttimaan
maan tunti päivässä, on edisopetuksen toimialalla joulun rauhasta,
tetty lasten ja
on tehty historiallista antaa aikaa läheisille itseään
nuorten kielelkehittämistyötä
unohtamatta.
listä tasa-arvoa,
Haluan toivotmahdollistettu
taa teille kaikille oikein hyvää
laajempaa taideopetusta ja
joulunaikaa ja onnekasta uutta
verkostoiduttu myös naapuvuotta näiden P. Simojoen laurikuntien kanssa oman työn
lun sanoin:
kehittämisen merkeissä vain
joitakin kehittämiskohteitam-
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KASVOKKAIN-ajankohtaistiedotteessa toimialajohtaja
Tiina Larsson kertoo henkilöstölle,
luottamushenkilöille ja asiakkaille
ajankohtaisista ja valmisteilla
olevista asioista.
Lehden taitto ja jakelu:
Riku Heino
p. 040 318 2832
riku.heino@kerava.fi
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Niityllä lunta, hiljaiset kadut,
taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus.
Muistojen virta, lapsuuden
sadut,
Sanoma joulun on uusi mahdollisuus.
Tahtoisin päästä paimenten
mukaan,
unohtaa kiireen ja melun rasittavan.
Aamu kun koitti, tiesikö kukaan,
tuo yksi joulu sai muuttaa historian.
Joulu on taas, riemuitkaa nyt.
Lapsi on meille tänä yönä syntynyt.
Tulkoon toivo kansoille maan,
pääsköön vangit vankiloistaan.
Uskon siemen nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton.
Joulu on taas, kulkuset soi.
Jossakin äiti lasta seimeen
kapaloi.
Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen.
Tulkoon rakkaus ihmisrintaan,
silloin joulu luonamme on.
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Toimialan uutisia
Sekä lukio että varhaiskasvatus mukana
kansallisissa kehittämisverkostoissa

Varhaiskasvatuksessa
käyttöön palveluseteli

Keravan kaupunki on mukana
kahdessa
Opetushallituksen
koordinoimassa kansallisessa
hankkeessa, joissa laaditaan
sivistystoimen linjoja. Syksyllä aloittivat toimintansa sekä
varhaiskasvatuksen LOISTOhanke että lukiokoulutuksen
Uusi lukio - Uskalla kokeilla
-ohjelma.

Keravan
kaupunginhallitus
päätti marraskuussa yksityisen
hoidon tulosidonnaisen palvelusetelin käyttöönotosta varhaiskasvatuksessa. Palveluseteli otetaan Keravalla käyttöön
1.1.2017 alkaen.

LOISTO-hanke on Suomen
ensimmäinen
kansallinen
varhaiskasvatuksen kehittämishanke. Kehittämisverkoston tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön
osaamista ja eri toimintamuo-

tojen kehittymistä valtakunnallisesti. Toiminnan taustalla
on varhaiskasvatuksen yleisten
kansallisten linjausten uudistaminen.

Lukiokoulutuksen kehittämisverkostoon haki 165 lukiota,
joista 84 valittiin mukaan. Ideana on uudistaa lukiokoulutusta
ja sen pedagogiikkaa kokeilevalla otteella ja opetussuunnitelmaperusteiden mukaisesti.
Keravan lukio ja aikuislukio
kehittää toimintaansa muun
muassa syksyllä alkaneella
tuntijakokokeilulla. a

Keravan kasvatus- ja opetuspalveluiden aktiivinen kehittämisote on herättänyt
opetus- ja kulttuuriministerinkin mielenkiinnon. Sanni Grahn-Laasonen tutustui
Keravan lukion ja aikuislukion toimintaan 7.11.2016.
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Palvelusetelin hyödyiksi nähdään asiakkaan valinnanvapauden
lisääntyminen
ja varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden
paraneminen. Lisäksi yksityiset
päivähoitopaikat auttavat kunnallista varhaiskasva-tusta tasapainottamaan päiväkotien
täyttöastetta, jolloin asiakkaiden toiveet oman lapsensa päivähoito-paikasta voidaan paremmin huomioida.
Palvelusetelin arvo määräytyy siten, että palvelusetelin
käyttö ei ylitä kunnallisesta
päiväkotihoidosta aiheutuvaa
tuotehintaa. Perheen tulotasoon perustuva kunnallinen
päivähoitomaksu vähennetään
pal-velusetelin
enimmäisarvosta. Palvelusetelin enimmäisarvoksi lautakunta määritti 823 euroa kuukaudessa. a

Kiky-sopimus tuo muutoksia ensi vuonna
Työmarkkinoiden kilpailukykysopimus eli Kiky tuo muutoksia kasvatus- ja opetustoimessa
sovellettaviin työehtoihin ensi
vuonna.
Uusi työsopimuslaki astuu voimaan 1.1.2017, minkä myötä
koeajan enimmäismäärä myös
työsuhteissa nousee enintään
kuuteen kuukauteen, eli samaan kuin virkasuhteissa. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan 1.2.2017 alkaen.
Palkkoja ei koroteta, työaika

pitenee 24 h/vuodessa ja lomarahoja leikataan 30%. Työajan lisäys KVTES:n piirissä
tarkoittaa käytännössä 30
min/vko; osa-aikaisilla lisäys
suhteutetaan osa-aikaprosenttiin. OVTES:ssä lisäys kohdentuu yhteissuunnitteluaikaan ja
opettajien yhteisiin tilaisuuksiin. Työajan pidennys ei siis
koske opetustunteja. OVTES:n
työajan pidentämisen tarkasta
kohdentamisesta neuvotellaan
alkuvuoden aikana. a

Talouden erityisasiantuntija aloittaa tammikuussa
Kasvatus- ja opetustoimessa on
ollut haussa talouden erityisasiantuntijan tehtävä. Tehtävä
jäi avoimeksi Jerry Retvalta,
joka siirtyi uusiin haasteisiin
syyskuussa.
Uudeksi talouden erityisasiantuntijaksi valittiin marras–
joulukuussa tehtyjen haas-

tattelujen perusteella Tapio
Alanko. Tapio aloittaa tehtävässään tammikuussa.
Talouden erityisasiantuntija
tukee mm. toimialansa talouden raportointia, analysointia
ja sisäistä laskentaa. Lisäksi
hän vastaa toimialansa julkisista hankinnoista. a
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Koululaisten kesätoiminta vuonna 2017
Kasvatus- ja opetustoimi on
tarjonnut useana vuonna seuroille, yhdistyksille ja järjestöille mahdollisuutta järjestää
koululaisten
kesätoimintaa
koulujen tiloissa maksutta.
Sama mahdollisuus tullaan
tarjoamaan myös ensi vuonna.
Kasvatus- ja opetuslautakunta
päätti myöntää koulujen ja Untolan toimintakeskuksen tilat
käyttöön kesätoimintaa varten
ajalla 5.–22.6.2017. Koulujen
tilat ovat käytettävissä myös
ajalla 1.–14.8.2017.
Keravalla kesätoiminnan piirissä on ollut viime vuosina keskimäärin 500 lasta jokaista kesää
kohden. Kasvatus- ja opetustoimi on saanut toiminnan järjestämisestä hyvää palautetta.
Seurat, yhdistykset ja järjestöt
voivat hakeutua kesätoiminnan järjestäjiksi kasvatus- ja
opteustoimeen kohdistetulla
hakemuksella. Hakuohjeet ja
-lomakkeet tullaan julkaisemaan avoimina Keravan verkkosivuilla alkukevään aikana. a
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Toimialan uutisia
Lukioon kaksi
painotuslinjaa

Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkosuunnitelma julkaistu

Varhaiskasvatusyksiköiden AV-asennukset
valmistuneet

Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti keskiviikkona 28.9.2016, että Keravan
lukioon ja aikuislukioon perustetaan kaksi painotuslinjaa: esittävän taiteen linja ja
matemaattis-luonnontieteellinen linja. Painotuslinjat on
tarkoitus sisällyttää jo ensi
syksyn opiskelijahakuun.

Keravan uusi palveluverkkosuunnitelma
hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa
lokakuun lopussa. Palveluverkkosuunnitelman
ensimmäisessä osassa on tarkasteltu
opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkostoa tavoitevuotena 2035.

Keravan varhaiskasvatuskiinteistöihin on kuluvana syksynä
asennettu audiovisuaaliseen
esittämiseen tarkoitettuja laitekokonaisuuksia.
Laitehankintojen lisäksi yksiköihin tehtiin tarvittavat kartoitus-,
kaapelointi- ja sähkötyöt.

Painotuslinjojen suunnittelussa on ajateltu keravalaisen
lukiokoulutuksen
nykyisiä
vahvuuksia sekä muita paikallisia vetovoimatekijöitä.
Esittävän taiteen linjalla tarjotaan oppiainekokonaisuus,
jossa opiskellaan musiikkia,
kuvataidetta, draamaa ja
tanssia. Osa linjalla opiskeltavista kursseista on taiteidenvälisiä esittävän taiteen
kursseja.

Matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla opiskellaan
matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen
kursseja. Lisäksi tarjotaan
tietojenkäsittelytieteen kursseja ja monialaisia teemaopintoja. a

myötä. Keravan koulujen palveluverkkoa tullaan kehittämään
tarkastelujaksolla yhtenäisen
perusopetuksen varaan. Tänä
syksynä on päätetty itäisen yhtenäiskoulun tulevasta sijoituspaikasta nykyisen Lapilan koulukiinteistön paikalle. Itäiselle
alueelle on päätetty rakentaa
myös uusi kaksisarjainen alaPalveluverkkosuunnitelma koulu nykyisen Päivölänkaaren
tarkastelee muun muassa Ke- toimipisteen läheisyyteen.
ravan eri alueiden väestöennusteita ja niiden edellyttämiä Palveluverkkosuunnitelmaan
toimenpiteitä sekä kasvatus- ja on kirjattu koulu- ja päiväkoopetuskiinteistöjen kunnostus- tikiinteistöihin tarvittavia petarvetta.
rusparannuksia viisivuotisjaksoille jaoteltuina. Esimerkiksi
Varhaiskasvatuksen osalta tar- Killan koulun ja Keskuskoulun
kastelujaksoa jäsentää ennus- kiinteistöihin
suunnitellaan
tettu syntyvyyden lasku, mikä perusparannusta tarkastelunäkyy pienten lasten määrässä. jakson ensimmäisen viiden
Laskelmien mukaan Keraval- vuoden aikana.
le on kuitenkin tarve rakentaa
kaksi uutta päiväkotia vuoteen Palveluverkkosuunnitelmaan
2035 mennessä; kyseiset päi- voi tutustua kokonaisuudesväkodit tullaan sijoittamaan saan osoitteessa: http://www.
kerava.fi/Documents/KasvaItä-Keravalle.
Opetuksen osalta kouluverkon
kehittämistoimenpiteet
on jo aloitettu ensi lukuvuonna käyttöönotettavan Kurkelan
yhtenäiskoulun rakentamisen
6

Yhteensä 21 kiinteistöön asennetut uudet laitekokoonpanot
sisältävät interaktiivisia videoprojektoreita, langattomia
mediatoistimia, aktiivikaiuttimia sekä heijastuspintoja.
Hankintaa ovat ohjanneet päiväkoteihin jo aiemmin hankitut tekniset työvälineet, joiden
käyttömahdollisuuksia uudet
laitteet monipuolistavat. Tällaisia ovat etenkin tablettitietokoneet ja pilvipohjaiset oh-

jelmistoratkaisut. Hankittavat
laitekokonaisuudet on suunniteltu siten, että kasvattajien
lisäksi myös lapset itse voivat
käyttää laitteita; tämä on huomioitu myös asennuskorkeudessa.

Päiväkotien
henkilöstölle järjestetään parhaillaan
käyttökoulutuksia, joissa perehdytään uuden tekniikan
mahdollistamiin pedagogisiin
toimintatapoihin. Tavoitteena
on mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen
hyödyntäminen ja lasten oman
osallisuuden lisääminen. a

tus%2c%20opetus%20ja%20
koulutus/Palveluverkkosuunnitelma%202035_osa%20
1_2016.pdf a
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Varhaiskasvatusjohtajan virka täytetään
Varhaiskasvatusjohtajan virka
on tällä hetkellä määräaikaisesti täytettynä. Hannele Koskinen on toiminut virkaa tekevänä varhaiskasvatusjohtajana
syksystä 2015 lähtien.

Ensi vuonna varhaiskasvatusjohtajan virka laitetaan hakuun
vakinaista täyttämistä varten.
Kasvatus- ja opetuslautakunta
päätti joulukuun kokouksessaan laittaa viran haettavaksi
1.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran pätevyysvaatimuksena
on soveltuva korkeakoulututkinto sekä perustuslaissa asetetut julkisten virkojen nimitysperusteet. a
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Katso
video kriketin
jalkautumisesta
Keravan kouluihin
osoitteessa:

Koulukrikettiä pelataan matalalla kynnyksellä
ja korkeilla tavoitteilla
Vaikka Suomen ainut virallinen krikettikenttä sijaitsee Keravalla, saavat monet keravalaiset
opettajat ja oppilaat ensi kosketuksensa lajiin kuluvana syksynä. Kriketti on nimittäin
lukuvuoden 2016–2017 alusta alkaen osa keravalaista koululiikuntaa ja kerhotoimintaa.

Keravan krikettikenttä on
syyskuun 22. päivänä tyhjillään lukuun ottamatta kentän
laitaan kokoontuneita keravalaisia opettajia. Tilanne on
sikäli poikkeuksellinen, että
Suomen ainoan virallisen
krikettikentän käyttöaste on
valtava, ja kenttä onkin pelikuukausina lähes aina käytössä. Keväisin ja kesäisin Keravalle saapuu kriketin pelaajia
Suomen joka kolkasta, sillä valtaosa virallisista liigapeleistä
pelataan juuri Keravan kriket-

tikentällä. Syyskuun lopussa
liigakausi on kuitenkin ohi, ja
kenttä on käytettävissä keravalaisten opettajien krikettikoulutukseen.
Kriketti on pelaajamäärällä
mitattuna maailman toiseksi
suosituin urheilulaji. Tästä huolimatta laji on pysynyt Suomessa
melko tuntemattomana. Suomen
Krikettiliitto on kuitenkin tehnyt
jo vuosia aktiivisesti työtä lajin
edistämiseksi. Mukana keravalaisten opettajien koulutuksessa
8

ovat lajin suomalaisen kehityksen alusta asti nähneet Andrew
Armitage ja Maija Scamans.
Krikettiliiton puheenjohtajana
toimiva Armitage on ollut perustamassa lajiliittoa vuonna 1999,
ja häntä pidetään suomalaisen
kriketin isänä. Juuri Armitage toi
Krikettikentän Keravalle vuonna
2011. Krikettiliiton toiminnanjohtaja Scamans on puolestaan
päätynyt lajin pariin 1990-luvun
puolivälissä, kun hänen perheensä oli mukana perustamassa
Stadin krikettikerho SKK:ta.

https://dreambroker.com/
channel/marmr9ni/a2t4why4

Scamansin tie vei kentän laidalta
omiin pelikuvioihin ja sitä kautta
lajiliiton koulutus- ja johtotehtäviin.
Kerava on toiminut suomalaisen
kriketin näyttämönä jo muutaman vuoden, mutta tänä syksynä
lajille on annettu erityinen rooli
keravalaisen koululiikunnan
monipuolistajana. Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa
tukevan Keravan liikkuvat koulut -hankkeen kautta kouluihin
pyritään tuomaan eväitä toiminnallisten opetusmenetelmien
lisäämiseksi. Koululiikunnalla
on tällaisen toiminnallisuuden
lisäämisessä merkittävä rooli.
Syyskuussa pidetyn krikettikoulutuksen tarkoitus on tuoda
opettajille tarvittavaa osaamista
uuden lajin sisällyttämiseksi
opetussuunnitelmaan. Tätä tavoitetta vauhdittaakseen Suomen
Krikettiliitto on tänä syksynä
lahjoittanut kaikkiin Keravan
kouluihin krikettitarvikesettejä,
joilla pelaamisen aloittaminen
onnistuu. Lisäksi Keravanjoen
koulussa on lukuvuoden alussa
aloittanut ensimmäinen krikettikerho, jota ohjaa Krikettiliiton
juniorivalmentajana toimiva
Aniketh Pusthay. Suomen krikettimaajoukkueessakin pelaava
Pusthay kertoo kouluttaneensa
viimeisen 1,5 vuoden aikana
yli 3000 lasta kriketin saloihin.
“Ensimmäisellä kerhotunnilla

lähdimme lasten kanssa siitä,
että pelissä lyödään mailalla
palloa”, hän kertoo. Kynnyksen
pitäminen matalalla on todettu
liitossa äärimmäisen tärkeäksi
uuden lajin kouluttamisessa.

se on ollut aktiivinen. Lapset
ovat päässeet tutustumaan lajiin
muun muassa jokavuotisilla kesäleireillä. Myös lajin kouluihin
vieminen on Krikettiliitolle jo
entuudestaan tuttua, ja koulukriketti erilaisineen sovelluksineen
Perinteinen englantilainen
ja ohjeineen onkin näkyvästi
mailapeli vaikuttaa nyt löytäneen esillä liiton markkinoinnissa.
paikkansa osana
“Haaste on ollut
uuden opetusse, ettei kukaan
Koululiikunnalla
on
suunnitelman
tiedä kriketistä
toiminnallisuuden
edellyttämän
etukäteen. Esimonialaisuuden
merkiksi jalkalisäämisessä
toteutumista Kepalloturnauksen
merkittävä rooli
ravalla. Voidaan
järjestäminen
sanoa, että Suomen krikettiliitto
on helppoa, sillä kaikki tietävät
ja Keravan kaupunki ovat löytäsäännöt jo valmiiksi”, Armitage
neet yhteisen intressin kriketin
vertaa. Nykyinen kehityssuunta
viemisessä keravalaisiin kouluionkin lajiliiton pitkäjänteisen
hin. Lajiliiton yhtenä keskeisenä
työn tulosta. “On todella hienoa
tavoitteena on lajin tunnettuupäästä mukaan kerhotoimintaan.
den edistäminen nimenomaan
Seuraava aste on päästä mukaan
junioritoiminnan kautta, ja
iltapäiväkerhoihin”, Scamans,
tämän tavoitteen edistämisessä
toteaa. Myös Armitagen katse on

”

Keravanjoen koulun krikettikerhoa ohjaa Suomen Krikettiliiton Aniketh Pusthay.
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suuntautunut jo eteenpäin: “Me
mietimme nyt 10–15 vuoden kehitysstrategiaa; Keravan projekti
sopii siihen hyvin”.

opettaja Markku Kauppinen.
“Kriketin myötä oppilaat oppivat
esimerkiksi vaihtoehtoisen tavan
heittää palloa, kuin mihin he
ovat perinteisessä koululiikunnassa tottuneet”, täydentää niin
ikään Kurkelassa opettava Sanna
Nyyssölä.

Koululiikuntaan kriketti tarjoaa
paljon kaivattua vaihtelua. Syyskuun koulutukseen osallistuneet
opettajat ovat tietoisia uuden
opetussuunnitelman luonteesta
Mikäli kriketin kehityskulku
ja kriketin potentiaalisesta roojatkuu samansuuntaisena, moni
lista sen toteutumisessa. “Uusi
opettaja ja oppilas tulevat lähiopetussuunnitelmahan lähtee sii- vuosina saamaan ensi kosketuktä, että oppilaan
sensa maailmalla
tulisi kehittyä
massiiviseen
Kriketissä
oman kehonsa
palloilulajiin.
toteutuvat kaikki
hallinnassa ja
Asetelma on
opetussuunnitelman
motoriikassa,
kaikkien osamutta se ei ota
puolten näkökultavoitteet
kantaa lajikohmasta mielentaiseen harjoitteluun. Kriketissä
kiintoinen. “Kehotamme kaikkia
toteutuvat nähdäkseni kaikki
opettajia ja oppilaita rohkeasti
uuden opetussuunnitelman takokeilemaan lajia ja ottamaan
voitteet”, sanoo Kurkelan koulun
tarvittaessa meihin yhteyttä.

”

Opettajat harjoittelevat oikeaa syöttötekniikkaa Andrew Armitagen ohjaamina.
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Keskeinen osa koko tätä kuviota on antaa opettajille välineitä
omaan opetukseen”, Maija Scamans sanoo. Vaikka toiminnanjohtaja varmasti viittaa nimenomaan henkisiin välineisiin,
alleviivaa vähillä resursseilla toimivan liiton krikettivälinelahjoitus Keravan kaupungille hänen
pointtiaan. Armitage on samoilla
linjoilla: “Kokemus kautta olemme oppineet, että on tärkeää
tehdä kynnys kriketin kokeilemiseksi mahdollisimman matalaksi. Toivottavasti lahjoittamamme
krikettisetti madaltaa kynnystä”.
Kurkelan opettajat kertovat
soveltavansa oppejaan käytäntöön heti krikettikoulutusta
seuraavalla viikolla – vaikkakin
sääntöjen kertaus lienee tarpeen.
“Krikettimaailma tuntuu olevan
täynnä erilaisia sääntöjä”, Markku nauraa. “Mutta alakoulussa
pärjäämme kyllä näillä opeilla
ja saamme pelit käyntiin”, hän
jatkaa. “Jonkinnäköistä versiota
koululaiskriketistä pystymme
kyllä viemään eteenpäin jo nyt”,
Sanna vahvistaa viitaten lajin
muuntautuvuuteen erilaisiksi
kouluun soveltuviksi versioiksi. “Yksittäisiä harjoituksia on
ainakin todella helppo toteuttaa”,
hän jatkaa. Yksi Krikettiliiton
keskeinen teesi vaikuttaa välittyneen opettajille erityisen hyvin:
aloitetaan matalalla kynnyksellä.
a

Kasvatus- ja opetustoimen saama kirjalahjoitus
on kaunis ele kunnalliselle varhaiskasvatukselle
Keravalainen taiteilija Katja Saario lahjoitti kasvatus- ja opetustoimeen erän kuvittamaansa
kirjaa Haltiatar Hajamieli. Katjalle opas merkitsee uutta aluevaltausta taiteen saralla. Lahjoitus itsessään on hieno ele keravalaisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen suuntaan.
Taiteilija Katja Saario tunnetaan ennen kaikkea korttitaiteestaan. Viime aikoina hänen
töitään on voinut ihastella
esimerkiksi keravalaisessa
Galleria Allissa, jossa Katjan
näyttely oli esillä loka–marraskuussa. Keravan kasvatus- ja
opetustoimessa Katja tunnetaan erityisen hyvin, sillä tämä
asuu Keravalla ja on varhaiskasvatuspalvelujen asiakas. Lisäksi Katja on tehnyt varhaiskasvatuksen kanssa taiteellisia
yhteistyöprojekteja; viime
syksynä hän mm. tutustutti
Untolan toimintakeskuksen
leikkikoululaiset tateilijan työhön ja lahjoitti lapsille samalla korttejaan. Marraskuussa
Katja toi jälleen tuliaisia kasvatus- ja opetustoimeen, kun
hän lahjoitti toimialan johdolle
15 kappaletta kuvittamansa
lastenkirjan painoksia.
Kirjan kuvittaminen oli Katjalle uusi aluevaltaus taiteen
saralla. Katjan posti- ja joulukortit ovat kansallisestikin
tunnettuja, minkä vuoksi
oululainen kirjailija Päivi
Honkakoski osasi ottaa häneen yhteyttä viime keväänä.
Koekuvitusten jälkeen syntyi
taiteilijoiden välinen yhteistyö,
joka kulminoitui tänä syksynä

julkaistuun lastenkirjaan Haltiatar Hajamieli.
Kirjan juoni on siinä, että
hyvätahtoinen haltiatar koettaa toteuttaa muiden toiveita,
mutta ei hajamielisyyttään
osaa aina arvioida tekojensa
seurauksia. Tilanteet saavat
arvioimaan asioita uudelta näkökannalta. ”Esimerkiksi kun
tyttö turhautuu rikkaruohojen
kitkemiseen ja toivoo sellaista
pihaa, jota ei tarvitsisi jatkuvasti olla hoitamassa, taikoo
Haltiatar Hajamieli kaikki kasvit pois. Tästä tulee polemiikki
ja lopulta tilanne korjataan”,
Katja selittää.
Taiteilijat sopivat keskenään,
että molemmat lahjoittavat 15
kappaletta vastavalmistuneita
kirjoja haluamalleen taholle.

Katja kohdisti lahjoituksensa
Keravan kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Luovuttaessaan kirjat toimialan johdolle
marraskuussa, Katja perusteli
valintaansa paikallisuudella.
”Itsekin keravalaisena taiteilijana halusin lahjoittaa
kirjat juuri tänne. Päivi lahjoitti oman eränsä yksityiselle
puolelle Touhulaan, joten minä
päätin tukea kunnallista varhaiskasvatusta”.
Keravan kasvatus- ja opetustoimessa lahjoitus otettiin vastaan ilolla. ”Kirjoilla on tärkeä
rooli lasten mielikuvituksen
vauhdittajana”, sanoo vt. varhaiskasvatusjohtaja Hannele
Koskinen. ”Lisäksi lahjoitus on
itsessään kaunis arvostuksen
osoitus tekemäämme työtä
kohtaan”. a

Keravan varhaiskasvatuksessa kirjalahjoitus otettiin vastaan ilolla.
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Päättyvän TASKU-hankkeen perintöä
tullaan vaalimaan Keravalla
Monivuotinen koulutuksellisen tasa-arvon hanke eli TASKU-hanke tulee Keravalla päätökseensä
kuluvan vuoden lopussa. Vuosien varrella valtavasti positiivista palautetta saanutta hanketta
juhlittiin lopetusseminaarissa Gustavelundissa 9.12.2016.
Koulutuksellisen tasa-arvon
tajaosuus. Lisäksi hankkeen
TASKU-hanke aloitettiin Keratavoitteena on ollut edistää
valla vuonna 2013 alkupeäikielitietoisen ja kulttuurisesti
monimuotoisen koulun kehitsenä tavoitteenaan ehkäistä
tymistä ja kehittää uudenlaisia
kielellistä syrjäytymistä.
hallintorajoja rikkovia yhteisHanke on kehittynyt matkan
varrella ja saanut kehitystyötyökäytänteitä.
hön merkittävää lisärahoitusTASKU-opettajien, TASKU-vasta. Vielä viime vuoden lopulla
taavien, nuorisotyöntekijöiden
TASKU sai valtionavustusta
ja perheohjaajien tekemän
toimintansa kehittämiseen ja
työn myötä
jatkamiseen
vuonna 2016.
TASKU-hanke
Hanke
on
onnistunut
Tänä syksynä
on onnistunut
jättämään
jälkensä
jättämään jälsaadun Opekensä kasvatustus- ja kulttuueri yksiköiden
ja opetusoimen
riministeriön
toimintakulttuuriin eri yksiköiden
rahoituspäätöktoimintakultsen myötä TASKU-hankkeen nykymuotoinen
tuuriin. Hankkeen päättymitoiminta joudutaan kuitenkin
nen ei tarkoitakaan hankkeen
lopettamaan.
päämäärien hautaamista, vaan
koulutuksellisen tasa-arvon toVuonna 2016 TASKU-hankteutumisen edistämistä jatkekeen tavoitteena on ollut
taan osana päivittäistä opetusja kasvatustyötä. Hankkeessa
ennaltaehkäistä oppilaiden
perhetaustoista johtuvaa
luotu toimintakulttuuri sekä
opettajien TASKU-koulutuksiskoulutuksellista eriytymistä
sa kartuttama tietotaito ovat
ja estää koulujen eriytyminen osoittamalla tukea niille
edelleen yksiköiden voimavarana.
kouluille, joissa on keskimääräistä suurempi maahanmuut-

”

TASKU-hanketta juhlittiin
perjantaina 9.12. pidetyssä
lopetusseminaarissa Gustavelundissa. Paikalla oli monimuotoinen edustus kasvatusja opetustoimen yksiköistä ja
hallinnosta sekä yhteistyöverkostoista ja Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnasta.
Tilaisuudessa pidettiin puheenvuoroja, joissa hankkeen
kokemuksia, vaikutuksia ja
saavutuksia jaettiin eri sidosryhmien välillä. a

Loppuseminaarissa kerrattiin
TASKU-hankkeen saavutuksia
Pi Yli-Penttilä, Keskuskoulu:
”Olemme kiitollisia TASKU-hankkeesta muun muassa
sen vuoksi, että opettajat ovat
saaneet hankkeen myötä paljon täydennyskoulutusta.”

”Kielitietoisuus ei ole ainoastaan monikulttuurinen haaste,
vaan hankkeen teemat koskettavat myös suomenkielisiä
lapsia. Olemme esimerkiksi
innostaneet lapsia luokissa
yrittämään bongata puheesta
ja tekstistä sellaisia suomenkielisiä sanoja, joita kaikkien ei
uskota ymmärtävän.”

”Ymmärrys monikielisyyttä
kohtaan on lisääntynyt; se osataan nähdä vahvuutena. Monikulttuurisuus ei ole ainoastaan
haaste ja työsarka; se on ennen
kaikkea rikkaus.”

Tiina Larsson
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Mari Heikkinen ja Esa Makkonen, Savion koulu:
”Iso asia, joka on oivallettu
hankkeessa on se, ettei tasa-arvo ole sitä, että tehdään
kaikki samoja asioita samalla
tavalla yhdessä. Tasa-arvo on
sitä, että voidaan tehdä yhdessä erilaisia asioita erilaisilla
tavoilla.”

”Yksittäisten oppilaiden pienet
edistysaskelet ovat näkyneet
hyvinvointina koko kouluyhteisössä.”
Risto Kilvelä ja Katri Saukonoja, Sompion koulu:

”Yläkoululaiset ovat siinä iässä,
että kun he ottavat harha-askelia, nuo askeleet voivat olla
pitkiä. Tässä kehityksen myrskyssä kasvun tukeminen on
tärkeää. Siksi TASKU-nuorisotyöntekijöiden rooli on ollut
todella tärkeä. He ovat tehneet
erinomaista työtä.”
”Asioiden sanominen ääneen
on ollut mielestämme hankkeen keskeinen asia – vaikeiden asioiden sanoittaminen.
Vaikka sävy olisi ikävä ja ääni
kireä, on tärkeää että asioista
silti puhutaan.”
13

Jüri Linros

Noora tuhkanen, idän
alueen kuraattori:
”Oppilashuollossa olemme oppineet hankkeen myötä ennalta ehkäiseviä työn malleja.”

”TASKU-hankkeen työ on tuonut uutta näkökulmaa myös
toimintakulttuuriimme. Vaikka
kiireelliset asiat painavatkin
päälle, välillä pitää pysähtyä
tekemään myös kevyempiä
asioita.”
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Jüri
Linros:

”Hankkeita on monenlaisia,
ja monesti niiden tarkoitus
on käyttää rahaa johonkin tai
hankkia jotakin. Kaikesta näkee, että tämä hanke on poikinut paljon muutakin.”
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Kurkelan päiväkodissa tutkitaan ja ideoidaan
toimintaympäristöä aktiivisesti
Kurkelan päiväkodin lapset vihkivät lokakuun alussa seremoniallisesti käyttöön oman unelmien kaupunkinsa. Päiväkodin syysprojektina syntynyttä unelmakaupunkia oli avajaistilaisuudessa ihastelemassa arvovaltaisia vieraita aina kaupunginjohtajaa myöten.

”Omatkin unelmani lähtevät
lentoon, kun katson teidän
unelmien kaupunkianne”,
lausui toimialajohtaja Tiina
Larsson Kurkelan päiväkodin
lapsille 5.10.2016 järjestetyssä
tilaisuudessa. Hetkeä aikaisemmin hän ja kaupunginjohtaja Kirsi Rontu leikkasivat
nauhan Kurkelan päiväkodin
unelmien kaupungin avajaisten merkiksi. Saksien varressa
oli virkamiesten lisäksi myös
unelmien kaupungin pormestari, eli 6-vuotias Saku. Myös
muut lapset eläytyivät teemanmukaisiin rooleihinsa: paikalla
oli mm. kaupunkioppaita ja
tapahtumaemäntiä.

Askartelutarvikkeista, leluista
Kaupunki on rakentunut paitsi
ja muista elementeistä päimielikuvituksen myös todelväkodin pöydälle rakennettu
lisen ympäristön pohjalta.
unelmien kaupunki toteutet”Olemme pyrkineet hyödyntätiin Kurkelan
mään Keravan
päiväkodin
upeita palveluToiminnassamme
syysprojektina.
ja”, päiväkodinIdea oman kaujohtaja Paula
jaetaan ideoita ja
pungin rakenRäsänen keruskalletaan olla
tamiselle syntyi
too. ”Esimerleikkimielisiä
ympäristöteekiksi Sinkan
masta, jota on
näyttelyt ovat
hyödynnetty päiväkodin
rikastuttaneet projektejamme
toiminnan ideoinnissa aiempi- ja niin ikään vierailu jäähallilla.
nakin syksyinä. Unelmien kau- Metsä puolestaan on lapsille
punki -projektiin ammennettu
ihan jokaviikkoinen toiminympäristön hyödyntäminen
taympäristö”, hän jatkaa. ”Idea
on ollut Kurkelan päiväkodissa on se, että seuraamme sitä,
monitasoista ja perusteellista.
mitä Keravalla tapahtuu ja

”
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hyödynnämme sitä toiminnassamme”, projektia koordinoinut Susanna Kellosalmi täydentää. ”Olemme esimerkiksi
käyneet katsomassa purkutaidetta, pinkkiä taloa ja tivolia.”
Susannan mukaan projektin
lähtökysymys on ollut se, mikä
ympäristö on ja miten lapsi
sen kokee. ”Uskoimme, että
vastaus tähän kysymykseen tulee parhaiten esiin sadun keinoin, ja tulihan se”, hän kertoo.
Tarinallisuuden hyödyntäminen ilmenee päiväkodin seinälle ripustetuista kertomuksista,
joissa lapset ovat kuvanneet
unelmien kaupunkiinsa liittyvän tarinan.
Projektin yhtenä merkittävänä tausta-ajatuksena on
toiminnan rakentaminen
lasten omien ideoiden päälle.
Tämä on unelmien kaupunkia
koordinoineen Susanna Kellosalmen mukaan merkittävä
Kurkelan päiväkodin toimintakulttuuria jäsentävä tekijä.
”Uuden opetussuunnitelman ja
uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä meidän pitäisi
lähteä siitä, että lapsi on oikeasti osallisena näissä asioissa”, Susanna pohtii ja kuvailee
sitten Kurkelan päiväkodin
toimintakulttuuria: ”Tapamme
suunnitella toimintaa poikkeaa
ehkä tavallisesta, sillä kokoonnumme säännöllisesti suunnittelemaan toimintaa yhdessä.
Lapset ideoivat ja aikuiset
miettivät toteutustapoja.
Pointti on se, etteivät ideat jää
ainoastaan yhden ihmisen tai
ryhmän taakse, vaan koko talo

Unelmien kaupungin pormestari leikkasi nauhan Keravan kaupunginjohtajan
ja kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajan avustuksella.

jakaa ideoita keskenään ja
kaikki hyötyvät niistä”. Kaupunginjohtaja Rontu mukaili
samaa logiikkaa kiittäessään
lapsia näiden tekemästä
työstä. Rontu kertoi ottavansa
mielellään vastaan unelmien
kaupungissa ilmenevät kehitysideat ja toivovansa, että
lasten unelmien kaupunki
voisi olla Kerava. ”Minusta on
kaupunginjohtajana todella
kiva nähdä, mikä on teidän
lasten näkemys unelmien kaupungista”, hän sanoi.

Unelmien kaupunki on esimerkki uudenlaisten periaatteiden mukaisesta toiminnasta, joka on jo ehtinyt jättää
jälkensä Kurkelan päiväkodin
toimintakulttuuriin. ”Olemme
muuttaneet aika paljon toimintaamme jo kevään aikana ja
vielä enemmän nyt syksyllä”,
Susanna kertoo. ”Olemme rikkoneet ryhmärajoja, ja teemme
paljon yhteistyötä esimerkiksi
koululuokkien kanssa”. Paula
täsmentää, että toiminta harvoin rakentuu ainoastaan
15

yhden tavoitteen varaan. Sen
sijaan projekteja toteutetaan
hyvin kokonaisvaltaisesti.
”Esimerkiksi liikunta on meille
hirveän tärkeää ja se kulkee
mukana erilaisissa toiminnan muodoissa. Mietimme
jatkuvasti sitä, miten lapset
haluavat liikkua ja pyrimme
hyödyntämään sitä kokonaisvaltaisesti”, Paula kertoo.
Kurkelan kasvattajat ovat jo
ehtineet kokea, mitä uusien
kansallisten linjausten mukainen varhaiskasvatus voi
tarkoittaa. Projektiluontoinen
toiminta tukee kasvattajien
mukaan siirtymistä osallistavampaan kulttuuriin ja tuo
oman mausteensa kasvatustyöhön. ”Työtämme on rikastuttanut toimintakulttuuri,
jossa jaetaan ideoita ja uskalletaan olla leikkimielisiä”,
Susanna kertoo. ”Asiaan kuuluu se, että välillä täytyy kestää
toimintaa, joka ei ole täydellisen järjestäytynyttä. Se voi olla
haasteellista, mutta olemme
mielestämme onnistuneet
hyvin”, hän jatkaa. a

KASVOKKAIN
4/2016

Hyvä kiertää kasvatus- ja opetustoimen
yksiköissä
Untolan toimintakeskusessa
järjestettiin kierrätysteemainen pihatapahtuma
Untolan toimintakeskuksen
piha täyttyi lokakuussa lapsista ja näiden vanhemmistaan,
kun toimintakeskus järjesti
pihatapahtuman kierrätysteemalla. Tapahtumassa lapset
muun muassa esittivät kierrätysteemaisen laulun säestäen
itseään kierrätysmateriaalista
askarrelluilla soittimilla.

myös käytännönjärjestelyissä,
minkä vuoksi pihalle perustetussa kahvilassa ei esimerkiksi
käytetty kertakäyttöastioita.

Untolan toiminnasta vastaava
päiväkodinjohtaja Eila Vepsäläinen kiittelee asiakasperheiden aktiivisuutta yhteisöllisen
toimintaympäristön luomisessa.: ”Meillä on aktiivinen
vanhempaintoimikunta, jonka
kanssa toiminnan järjestäminen on sujunut hienosti”.
Kierrätystapahtuma onkin
Tapahtuma ei perustunut
yksi esimerkki tapahtumasta,
ainoastaan lasten esiintymijonka kautta toimintakeskus ja
seen, vaan kierrätysteemaan
sen asiakasperheet pystyivät
laajemmin. Esimerkiksi kierjärjestämään yhteistä toiminrätysmateriaali, josta lapset
taa tärkeän teeman ympärilaskartelivat
le. Lokakuun
soittimiaan oli
tapahtumassa
osaksi peräisin
vanhemmat
Tavaraa laitettiin
asiakasperheimuun muassa
kiertämään ”tuo
den kierrätylläpitivät kahtullessas,
vie
tämistä tavaviota ja grillasimennessäs”
-torilla
roista. Lisäksi
vat osallistujille
lahjoitettua
makkaraa.
tavaraa laitettiin kiertämään
pihalle pysytetyssä ”tuo tulTapahtumajärjestelyt aloitetlessas, vie mennessäs” -torilla.
tiin jo hyvissä ajoin ennen itse
Myös ulkoista tukea saatiin
tapahtumaa. Näin lapset ja
teeman ympärille, kun Kiertovanhemmat saatiin orientoitua
kapula Oy:n ympäristöinsinöö- teeman ympärille pidemmäkri Virpi Vuolahti saatiin paikalsikin aikaa. Lapset esimerkiksi
le pitämään kierrätysvisailua.
pääsivät keräämään itse kierKierrätysteema huomioitiin
rätystavaraa ja askartelemaan

”
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siitä sitten teeman mukaisia
asioita. Soittimien lisäksi
lapset pääsivät askartelemaan
Untolan pihalle tapahtumapäivän kunniaksi pystytetyn taideteoksen, joka sai nimekseen
”Pelastetaan maapallo”. a

Lapset askartelivat kierrätysmateriaalista taideteoksen, joka sai
nimekseen “Pelastetaan maapallo”

Kalevan koulussa oppilaat
huoltavat polkupyöriä hyväntekeväisyyteen
Teksti: Jussi Jäske, Kalevan
koulu

Työmateriaalin saimme lahjeeseen. Ennen kunkin polkujoituksena pitkällisen etsinpyörän lahjoittamista eteennän jälkeen yrityksestä, jonka
päin vapaaehtoiset oppilaat
haltuun/omaisuudeksi päätyy
huoltavat sen mahdollisimman
paljon polkupyöriä. Yritys
hyvään kuntoon. Ensimmäiset
toimittaa haltuunsa päätyneet
tullaan lahjoittamaan perKalevan koulun 5.-6. luokkien
polkupyörät muuten lopulta
heasema Purjeeseen kevään
kovien materiaalien valinnaihävitettäväksi. Myös lukuisat
2017 aikana. Tavoitteenamme
saineryhmä on syksyllä 2016
koulumme oppilaiden huoltaon tehdä polkupyörienlahtoteuttanut
jat lahjoittivat
joitusprojektistamme pysyvä
projektia ”Pimp
polkupyöriä
perinne.
your bike” eli
projektiamme
Tarkoitus on
”Tuunaa sun
varten. SaimProjektin onnistumisesta voin
tehdä lahjoituspolkupyöräs”.
me lopulta niin
kiittää rehtori Ilari Tasihinia
projektistamme
Tavoitteena on,
paljon kelvollituesta ja pienestä lisärahoitukpysyvä perinne.
että yksittäisia polkupyöriä,
sesta, huoltajia polkupyörälahnen oppilas tai
että osan niistä
joituksista, yhteistyössä toimipari huoltaa ja tämän jälkeen
tulemme lahjoittamaan esinutta yritystä sekä projektiin
muokkaa polkupyörää mahmerkiksi perheasema Purosallistuneita oppilaita. a
dollisimman paljon. Työ alkaa
suunnittelulla sekä huolto- ja
muokkausmahdollisuuksiin
perehtymisellä. Enemmän
haastetta kaipaavat oppilaat
katkaisevat jopa pyörän rungon, joka ruuvein ja hitsauksin
kootaan taas uudennäköiseksi.
Vain oma mielikuvitus ja totta
kai myös taidot sekä käytettävissä oleva aika rajaavat,
mitä kaikkea pyörälle voikaan
tehdä. Ennen loppusilauksen
antavaa maalausta pyörä puretaan osiin. Osat, joita ei kannata irroittaa, suojataan ennen
maalausta. Työn valmistuttua
oppilas saa tuunaamansa polkupyörän omakseen.
Vain mielikuvitus on rajana Kalevan polkupyörätuunauksissa.

”
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Uusia kasvoja toimialalla

Kasvokkain-terveiset

Sari Kalajainen

WhatsApp osana opiskeluhuoltoa

Tällä palstalla toimialan työntekijät voivat kertoa ajankohtaisista aiheista

Taloussihteeri 1.12.2016 alkaen

muuta laskutusta, ostolaskujen käsittelyä, raportointia
ym. sekalaista taloushallinnon
ja raportoinnin osa-alueiden
tehtäviä.

Hei!

Olen aloittanut Keravan kasvatus- ja opetustoimessa taloussihteerinä joulukuun alussa.
Tehtäviini kuuluu isoimpina
osina koulukuljetukset ja
niihin liittyvät tehtävät sekä
koulujen tilavuokrien laskutus ja niihin liittyvät tehtävät.
Lisäksi tehtäviini kuuluu mm.

Olen työskennellyt pitkän uran
taloushallinnon ja raportoinnin eri tehtävissä eri alan yrityksissä yksityisellä puolella.
Muutama vuosi sitten opiskelin lähihoitajaksi ja sitä kautta
siirryin Vantaan kaupungin
sosiaalityön puolelle. Sieltä
matka jatkui Keravan sosiaalityön puolelle etuuskäsittelijäksi. Kuitenkin taloushallinto veti
puoleensa ja nyt olen Keravan
kaupungilla taloussihteerinä.
Asustelen Tikkurilassa lentokentän läheisyydessä, mikä
onkin ihanteellista, koska
pidän matkustelusta. Lisäksi
harrastan tanssia ja patikointia. Mielen virkeänä pitävät
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myös kummilapseni sekä veljen perheen koira, jota hoidan
satunnaisen säännöllisesti.

Olen iloinen uusista haasteista
ja siitä, että saan olla mukana
seuraamassa, miten Keravan
kaupunki kehittyy, kasvaa ja
muuttuu tulevaisuudessa.
Hyvää Joulun aikaa kaikille! a

Keravan opiskeluhuollon työntekijät ovat alkaneet tänä lukuvuonna käyttää viestisovellus
WhatsAppia omassa työssään. Mistä on oikein kyse? Lukion psykologi Anna Ahto kertoo, mikä
rooli WhatsAppilla on psykologien työssä.
”Sovellus on otettu syksyllä
käyttöön. Psykologit ja kuraattorit eri yksiköistä ovat mukana samassa viestiketjussa.
Lisäksi kuraattoreilla ja psykologeilla on omat ryhmänsä.
WhatsAppin kautta voi tietysti
olla yhteydessä myös oppilaisiin ja opiskelijoihin, esim.
ajanvarausasioissa.”

tietenkään voi käsitellä. Työhön liittyvät keskustelut eivät
siis käsittele oppilaiden asioita. Silti keskusteluryhmät ovat
hyviä vertaistuen kanavia, kun
asioista puhutaan ilmiötasolla.
Voin esimerkiksi kysyä ’onko
jollakin kokemusta tällaisesta
tilanteesta?’, jolloin kollegat
voivat antaa neuvoja.”

”WhatsAppin käyttöä työn
”WhatsApp on näppärä tapa
hoitamisessa ei ole tarkemmin
pitää yhteyttä juoksevien
asioiden hoidossa. Se on nopea linjattu, enkä ole kokenut, että
sitä pitäisikään
ja epämuodollinjata. Työlinen viestintätämme ohjaa
kanava, joten
WhatsApp
on
ammattietiikka,
se tukee muuta
näppärä
tapa
pitää
joka puolestaan
työyhteisöviestintää. Suurin
yhteyttä juoksevien ohjaa sitä, mistä
hyöty liittyy
asioiden hoidossa keskustellaan
nimenomaan
ja mistä ei.
Viestittely on
yksittäisiin
käytännönjärjestelyihin, jotka
myös pysynyt hyvin työaikojen
eivät välttämättä koske työn
puitteissa. Toimialan johto on
tukenut uuden viestintätavan
substanssia juurikaan. Esimerkiksi viimeisin keskustelu
käyttöä ja ollut mukana ideoimassa sitä.”
käsitteli sitä, kuka tuo herkkuja työnohjaustilaisuuteen”.
”En osaa sanoa, miten WhatsApp on muuttanut toiminta”Yksityiskohtaisia työhön liitkulttuuriamme Keravalla, sillä
tyviä asioita ei WhatsAppissa

”
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se otettiin käyttöön samoihin
aikoihin, kun oma työni alkoi.
Sen osaan kuitenkin sanoa,
että WhatsAppin käyttö on
tuntunut luonnolliselta, eikä
siinä ole ilmennyt ensimmäisen syksyn aikana ongelmia”. a

Anna
Ahto
•
•
•
•

Keravan lukion ja aikuislukion psykologi
Aloittanut työnsä Keravalla elokuussa 2016
Psykologi huolehtii lukio-opiskelijoiden psyykkisestä hyvinvoinnista
Psykologi on osa opiskeluhuollon henkilöstöä,
johon kuuluvat myös
kuraattorit ja terveydenhoitajat.

KERAVAN KAUPUNKI

Kasvatus- ja opetustoimi palvelee

Kasvatus ja opetus
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

Toimialan johto

Puhelin: (09) 29 491
tai 040 318 XXXX
(alanumerot vieressä)
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@kerava.fi
opetus@kerava.fi
varhaiskasvatus@kerava.fi

Larsson Tiina		

2160

toimialajohtaja, kasvatus ja opetus

Tukipalveluiden vastuualue
Immonen Katja
2255
Ahomäki Marika
2512
Kalajainen Sari
4092
Heino Riku		
2832
Heinonen Sirkka
4380
Karen Maarit		
2192
Karsikas Eija		
3015
Leppänen Heidi
2006
Miettinen Paula		
Niemi Ilkka		
2433
Olander Kirsi		
3527
Pasanen Kirsi		
2238
Peltola Irmeli		
2808
Rainio Tuovi		
2167
Röntynen
Antti-Pekka		
2033
Timonen Anne
2828

talousjohtaja
henkilöstösuunnittelija
taloussihteeri
suunnittelija
toimistosihteeri
toimistosihteeri
toimistosihteeri
toimistosihteeri
toimistosihteeri (opintovapaalla 5/2017 asti)
TVT-suunnittelija
toimistosihteeri
toimistosihteeri
toimistosihteeri
taloussihteeri
hallinnon erityisasiantuntija
toimistosihteeri

Varhaiskasvatuksen vastuualue
varhaiskasvatus@kerava.fi

Koskinen Hannele
Pennala Riitta 		
Söderqvist Heli

2130
4022
3513

vt. varhaiskasvatusjohtaja
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija

Opetuksen vastuualue
opetus@kerava.fi

Aaltonen Pia		
Airisniemi Kati
Viitaila Kirsi		

2183
2728
2825

opetusjohtaja
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija

