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IRIS HEINSOLA

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski koronavuoden jälkeen:

”Ketään ei saa jättää oman
onnensa nojaan kriisin keskellä”
Koronapandemia muutti eduskunnan työn kriisityöskentelyksi,
jollaista kukaan ei ollut osannut odottaa. Vasemmistoliitto
on onnistunut kriisinkin keskellä edistämään tärkeitä asioita,
kuten oppivelvollisuuden laajentamista ja aktiivimallin
poistamista.
Koronapandemian aikana hallituksen ja
eduskunnan tehtävänä on ollut turvata
kriisin keskellä tavallisten ihmisten pärjääminen. Samaan aikaan on huolehdittu siitä, että jo aiemmin tehtyjä päätöksiä
edistetään.
”Olemme korottaneet lapsilisiä, peruspäivärahaa, työmarkkinatukia, pienempiä eläkkeitä ja nostaneet opintotuen huoltajakorotusta. Katsomme
tulevaisuuteen myös energiaremontilla
ja muilla ilmastotoimilla”, Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia
Lohikoski, 43, sanoo.
Vasemmistoliiton yksi kynnyskysymyksistä nykyiseen hallitukseen osallistumiselle oli Juha Sipilän hallituksen
säätämän, työttömiä nöyryyttävän aktiivimallin purkaminen. Aktiivimalli ei
aktivoinut, vaan rankaisi kymmeniä tuhansia työnhaussa parhaansa yrittäneitä
ihmisiä ja leikkasi toimeentuloa jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemas-
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sa olevilta.
Uuden hallituksen ensimmäisiä toimia olikin käynnistää prosessi, joka purki epäoikeudenmukaisen aktiivimallin.
”Äänestämisellä on merkitystä ja
hallituksilla on eroja. Sipilän oikeistohallitus muistetaan lehtiotsikoiden sanoista: leikataan, lopetetaan ja kiristetään”, Lohikoski toteaa.

”

Korotimme lapsilisiä,
peruspäivärahaa,
työmarkkinatukia ja
pienempiä eläkkeitä.
Katsomme tulevaisuuteen
ilmastotoimilla.

”Selviämme koronakriisistä yhdessä”
Kun koronapandemia iski voimalla keväällä 2020, kaikki muuttui: silloin hallituksen ja eduskunnan tärkeimmäksi
tehtäväksi nousi Suomen luotsaaminen
sen suurimmassa kriisissä sitten sota-aikojen.
”Koronapandemiasta selvitään yhdessä, eikä ketään saa jättää oman onnensa nojaan kriisin keskellä. Lomautukset ja yt-uutiset ovat värittäneet
monen ihmisen arkea. Huoli omasta toimeentulosta oli konkreettinen myös niillä, jotka joutuivat jäämään koululaisten
kanssa kotiin etäopetuksen aikana vailla mahdollisuutta etätyöhön”, Lohikoski
kertoo.
Hän esitti eduskunnassa, että poikkeukselliset ajat vaativat uudenlaista ajattelua – yhdeksi vaihtoehdoksi hän nosti
väliaikaisen, kaikille maksettavan perustulon, jonka avulla kaikkien suomalaisten toimeentulo olisi turvattavissa.
”Samalla se lisäisi pienituloisten ostovoimaa ja auttaisi meitä pääsemään
taantumasta yli, varsinkin jos talouskriisi pitkittyy. Valitettavasti perustulolle ei löytynyt muista ryhmistä riittävästi
kannatusta, jotta asiaa olisi saatu etenemään”, Lohikoski kertoo.

Kuntien tukena kriisissä
Hallitus on tukenut kuntia useilla tukipaketeilla vuoden 2020 aikana, yhteensä
noin kolmella miljardilla eurolla. Tukeminen jatkuu myös tänä vuonna. Tavoitteena on ollut minimoida kriisin sosiaalisia vaikutuksia ja turvata keskeisten
kasvatus- ja koulutus- sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden toiminta.
”Emme halunneet, että kunta-alan
ammattilaisia, kuten opettajia, keittäjiä,
laitoshuoltajia, hoitajia tai vapaa-aikatoimen työntekijöitä, alettaisiin lomauttaa tai irtisanoa vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa”, Lohikoski sanoo.
Kesäkuussa Pia Lohikoski korosti
eduskunnassa, että hallituksen tulee panostaa myös siihen, että mahdollisimman pian annetaan erityistä lisätukea
lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi neuvoloihin, päiväkoteihin ja
kouluihin.
”Olin tosi tyytyväinen, kun hallitus
antoi neljännen lisätalousarvion vuodelle 2020 ja se keskittyi lasten, nuorten ja
pienituloisten aseman parantamiseen.
Tuella kaupunki on palkannut Keravan
kouluihin, yli kymmenen lisähenkilöä,
joista yli puolet on resurssiopettajia, Lohikoski iloitsee.
Parempaa hoivaa vanhuksille
Yksi Vasemmistoliitolle tärkeistä kysymyksistä on ollut hoitajamitoitus. Yksityiset hoivajätit, kuten Attendo ja Esperi
Care, ovat takoneet voittoja vanhusten
hyvinvoinnin kustannuksella, kun henkilöstön määrästä ja hoivan laadusta on
tingitty.
”Tämä häikäilemätön kikkailu loppuu nyt, kunhan uutta henkilöstömitoitusta päästään soveltamaan ja myös valvomaan tehokkaasti”, Lohikoski sanoo.
Lain tavoitteena on turvata hyvän
elämän mahdollistavat palvelut ikäihmisille ja parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla hoivatyötä
tekevän henkilöstön riittävyys.
”Samaan aikaan meidän on turvattava kuntatasolla vanhusten hoivapaikkojen riittävyys. Teimme valtuustoaloitteen, että Keravalle on rakennettava
julkisesti tuotettu palvelutalo. Sitä aletaan rakentaa Saviolle tämän vuoden aikana”, Lohikoski kertoo.

EDUSKUNTA

Valtiopäivien avajaiset helmikuussa 2020.
Hallituksen yksi tärkeimmistä uudistuksista on Vasemmistoliiton opetusministeri Li Anderssonin johdolla valmisteltu oppivelvollisuuden uudistus ja
maksuton toisen asteen koulutus.
Tähän asti noin 16 prosenttia nuorista on jäänyt ilman peruskoulun jälkeistä
tutkintoa.
”Panostamme nuorten tulevaisuuteen, jotta yhä useampi voisi koulutuksen myötä saada jatkossa työpaikan, eikä
jäisi syrjään yhteiskunnassamme”, Lohikoski sanoo.
Uudistuksella parannetaan työllisyyttä ja koulutuksellista tasa-arvoa sekä
puututaan kouluttamattomuuden periytyvyyteen. Koulupudokkuus on yleisintä perheissä, jotka kohtaavat elämässään
useita sosiaalisia riskejä ja huono-osaisuutta.
”On tärkeää, että oppivelvollisuuden laajentamisessa päätimme panostaa
myös opinto-ohjaukseen ja tukeen jo
peruskoulussa, nivelvaiheessa ja toisella asteella. Lisäksi panostetaan sekä lukion että ammatillisen koulutuksen laatuhankkeisiin”, Lohikoski kertoo.
Maksuttomuus tuo muutoksia kustannuksiin ikäluokka kerrallaan, ja siihen Suomen hallitus ja eduskunta ovat
jo varanneet rahoituksen.
Kaikki opiskelupolun rakenteet ovat
jo olemassa, eikä portaittainen oppivelvollisuuden laajentaminen tuo äkillisesti suuria lisävaatimuksia kunnille.

”

”Panostamme nuorten tulevaisuuteen”

eduskunta tiedotus

Vasemmistoliitolle tärkeä kysymys on ollut
hoitajamitoitus. Yksityiset hoivajätit ovat
takoneet voittoja vanhusten hyvinvoinnin
kustannuksella, kun henkilöstön
määrästä ja hoivan laadusta on tingitty.
Häikäilemätön kikkailu loppuu nyt.

Keravalla esimerkiksi on tähänkin asti
tarjottu kaupungin hankkimina kannettavat tietokoneet lukiolaisille.

Keravalle tärkeä MAL-sopimus
Hallitusohjelmassa Vasemmistoliitto
linjasi, että hallitus satsaa pienituloisille
tärkeän ja pääkaupunkiseudulle kipeästi
kaivatun kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän lisäämiseen.
Maankäytön, asumisen ja liikenteen
sopimukset, eli MAL-sopimukset, ovat
keskeinen väline edistää edullista ja kattavaa joukkoliikennettä sekä laadukasta
ja kohtuuhintaista asumista.
”Olin tyytyväinen, kun MAL-sopimus vihdoin julkaistiin viime kesäkuussa. Siinä päätettiin monta tärkeää asiaa:
kohtuuhintaisen asumisen edistäminen
pääkaupunkiseudulla, raideliikenteen
kehittäminen Pasilasta pohjoiseen sekä
Kerava-Nikkilä-raideliikenteen henkilöliikenteelle avaamisen suunnittelun
käynnistämistä. Vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja sitä tukevat liikenneratkaisut auttavat ilmastonmuutoksen
torjumisessa. Keravan osalta mukana
oli muun muassa investointipäätös uuden liityntäpysäköintiratkaisumme rakentamisesta. Lisäksi MAL-sopimus tuo
lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja puurakentamista”, Lohikoski summaa.
KUKA?
Pia Lohikoski, 43-vuotias valtiotieteiden
maisteri.
Neljännen polven keravalainen.
Asuu Sompiossa puolison, kahden
lapsen ja koiran kanssa.
Keravan kaupunginvaltuutettu 2009.
Kaupunginhallituksen vpj.
Kansanedustaja 2019 alkaen.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vpj.
Valtiovarainvaliokunnan jäsen.
Eduskunnan naisverkoston vpj.
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PÄÄKIRJOITUS

Jokainen meistä on se kuuluisa joku

K

”Jonkun pitäisi tehdä tälle
asialle jotain” – ja se joku
olemme me kaikki!

untavaaleissa ei päätetä vain siitä,
ketkä nimetään Keravan kunnanvaltuustoon, vaan ennen kaikkea
siitä, ketkä ovat päättämässä jokaisen
keravalaisen arkeen vaikuttavista asioista. Kuntavaaleissa ehdolla olevat ja valituksi tulevat ovat niitä ihmisiä, jotka
ovat seuraavat neljä vuotta mukana tekemässä tärkeitä päätöksiä valtuustossa, lautakunnissa ja muissa luottamustehtävissä: siis päätöksiä siitä, millaisia
palveluja, ulkoilualueita, rakennuksia,
kouluja, päiväkoteja ja niin edelleen Keravalla on.
Keravan Vasemmistossa on mukana
monipuolinen joukko eri ikäisiä ja erilaisen taustan omaavia ihmisiä eri puolilta Keravaa. Oman kunnan asioihin
vaikuttaminen puolueen kautta on paitsi
tärkeää myös hauskaa puuhaa: mietimme ja keskustelemme yhdessä, millaisia
tavoitteita meillä on, jotta Kerava olisi
hyvä kaikille kaupungin asukkaille. Vasemmiston teemat ovat olleet eri valtuustokausilla hyvin samanlaisia: haluamme
kohtuuhintaista asumista, laadukkaita
ja saavutettavia palveluita sekä avointa päätöksentekoa ja vaikutusmahdollisuutta kuntalaisille.
Keravan Vasemmiston toiminta on
monipuolista myös vaalien välillä: meil-

lä järjestetään erilaisia tilaisuuksia, kootaan adresseja ja otetaan osaa erilaisiin
tempauksiin ja kansalaisvaikuttamiseen.
Porukassa ja yhdessä tehden toimintaan
pääsee helposti mukaan. Meillä kenenkään ei tarvitse jäädä kiperien kysymysten kanssa yksin.
Olimme edellisten kuntavaalien suurin voittaja. Meillä on kuusi kaupunginvaltuutettua ja edustaja kaupunginhallituksessa sekä kaikissa lautakunnissa.
Tästä lehdestä voit lukea kiinnostavan katsauksen siihen, millaisia asioita
olemme viime valtuustokaudella tehneet
ja mitä kaikkea tavoittelemme tulevalla.
Keravan Vasemmiston aktiivit kertovat,
mitkä teemat heille itselleen ovat tärkeitä ja millaista niiden parissa työskentely
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PARASTA KERAVALLA

Pihkaniityn
metsä, polut
ja kalliot.
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on. Mukana on niin ensimmäistä kertaa
ehdolla olevia kuin pitkään luottamustehtävissä toimineita keravalaisia. Yhteenveto viime vuosien kohokohdista
on sivulla 5.
Työskentely entistä paremman Keravan eteen on jatkuvaa, ja mukaan voi
tulla koska tahansa. Keravan Vasemmisto toivottaa kaikki toiminnasta ja paremmasta Keravasta kiinnostuneet mukaan
– juuri nyt on sille hyvä aika!
TUIJA HUSARI
Keravan Vasemmistoliiton vpj

Koulutuksesta ei leikata,
eikä luokkakokoja nosteta
Asiakasmaksuja ei koroteta
Terveyskeskuksen
iltavastaanotto jatkuu

Saviolle vanhusten
palvelukoti

Nuorten palveluita
kehitetään

Päihdepalveluita
parannetaan
Osallistava
budjetointi etenee

Skeittiparkki
etenee
BUDJETTI/BUDGET 2021

Skatepark is
progressing

No cuts to education
Improving youth
Possibility to learn native
services
language continues
Participatory budgeting
No increase to social and
is progressing
health care client fees
Health stations evening
appointments continue

SAAVUTUKSET
Keravan Vasemmiston toteutuneet valtuustoaloitteet 2017–2020:
Maksuton ehkäisy
alle 25-vuotiaille
kuntalaisille

Toteutettiin budjettineuvotteluissa
alle 20-vuotiaille.
Asiantuntijoiden mukaan se
olisi viisasta laajentaa alle
25-vuotiaille. Jatkamme työtä
seksuaalisen tasa-arvon puolesta.

Kesäajan sopparuokailu
alle 18-vuotiaille

Asunnottomien
ensisuoja Keravalle

Aloite johti käytäntöön ja Kerava
aloitti kesäajan sopparuokailut
vuonna 2018.
Palaute on ollut varsin positiivinen.

Hätämajoitus on apulaisoikeusasiamiehen mukaan perustuslain
ja ihmisoikeussopimusten kovinta
ydintä. Esitimme asunnottomien
ensisuojaa Keravalle.
Se avattiin talvella 2018.

Keravalle rakennettava
uusi julkisesti tuotettu
palvelukoti

Haluamme, että julkisena palveluna
toteutettavan palvelukodin suunnittelu
aloitetaan pikaisesti. Emme voi luottaa,
että hyvinvointibisnes tai kolmas
sektori hoitavat tarvittavat hoivapaikat.
Palvelukodin rakentaminen alkaa tänä
vuonna Marttilassa Saviolla.

Vessapassi käyttöön Keravalla
Vasemmiston aloitteesta vessapassi
otetaan käyttöön kaupugissamme.

Teimme näistäkin valtuustoaloitteet
2017–2021
lKerava HINKU-kunnaksi –
Kerava ei liittynyt Hinku-kunnaksi,
mutta liittyi eurooppalaiseen
verkostoon hillitsemään
kasvihuonepäästöjä.
lUlkojäärata Keravalle – Asia
on valmistelussa ja sille on näytetty
vihreää valoa.
lKevytliikenneväylä
Kaskelantielle – Asiaan palataan
Kaskelan kaavoituksen yhteydessä
lEdistetään talvipyöräilyä
– mahdollisesti pilotti
harjasuolauksesta luvassa.

Jokaisella on oikeus
ruokaan

Yhteisaloitteella vihreän
ja sosialidemokraattisen
valtuutetun kanssa
esitimme, että
kaikilla lapsilla,
myös vegaaneilla,
on oikeus kouluruokaan.
Aloite on menossa toteutukseen.

lPoliittisen työryhmän
perustaminen polkupyöräilyn
edistämiseksi (yhteisaloite kaikkien
ryhmien kanssa) – Pyöräilyn rooli
vahvistunut liikennesuunnittelussa.
lPuistojen roskaongelma
ratkaistavissa älyroskiksilla –
kaupunki testaa muutamaa älyroskista.
lSisäilmasta sairastuneet
huomioitava Keravan

Lisää katutaidetta

Edistetään kaupunkikulttuuria
ja asukkaiden toimeliaisuutta.
Järjestetään näyttelyitä, tehdään uusia
graffitiseiniä ja tilataan katutaidetta
keravalaisten silmäniloksi.
Kaupunkiin tullut useita graffitiseiniä,
tilausmaalauksia ja upea ”Taiteen
kotitalo”, jonka toteutti Purkutaideprojekti.
asuntopolitiikassa – valmistelussa.
lUlkokuntosaleja Keravalle –
valmistelussa.
lKeravasta ikäystävällinen
kaupunki – valmistelussa.
lTerveyskeskusmaksut poistettava.
lVanhusasiamiehen toimi Keravalle.
lIlotulitusten korvaaminen
laservaloesityksellä.
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MIKSI EHDOLLA?
Kuunnellaan työntekijöitä

Annamari Eskola, 44, on
keravalainen opettaja.

RESURSSIT
KUNTOON

Olen vankka julkisten palveluiden
kannattaja. Minulle tärkeitä ovat
lapsiin ja nuoriin sekä perheisiin
liittyvät kysymykset.
Haluan, että varhaiskasvatus ja koulut
pystyvät keskittymään perustehtäväänsä
eli opetukseen ja kasvatukseen, joten resurssoinnin tulee olla kunnossa. Opettajien lisäksi tarvitaan riittävästi sekä koulunkäynninohjaajia että oppilashuollon
henkilöstöä. Yhteistyö perheneuvolan,
sosiaalityön ja lastensuojelun kanssa tulee olla joustavaa ja sujuvaa.
Monet ihmisiä suoraan koskettavat
päätökset tehdään kuntatasolla, mikä
tekee kuntapolitiikasta kiinnostavaa ja
tärkeää.
Keravalla monet palvelut toimivat
ja haluan olla mukana vaikuttamassa,
että näin on vastaisuudessakin. Korona
varmasti vaikuttaa kuntatalouteen myös
Keravalla, mutta se ei saa johtaa peruspalveluiden leikkauslistoihin.
Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla
kaikkien kuntalaisten helposti saavutettavissa ikään, varallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Samoin
kirjasto, kulttuuripalvelut sekä harrastusmahdollisuudet omassa kotikunnassa ovat tärkeitä kaikenikäisille.
Purkutaiteen kaltaiset innovatiiviset
projektit ovat paitsi Keravan kiinnostavuutta lisääviä, myös kuntalaisille tärkeitä me-hengen nostattajia ja ylpeyden
aiheita.

PARASTA KERAVALLA
Keravan
kivisilta
sekä kartano
kahviloineen,
eläimineen.
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Jonna Weckström
haluaa vaikuttaa.
”Työskentelin pitkään Keravalla kiertävänä lastenhoitajana. Olen valmistumassa yhteisöpedagogiksi (AMK). Keskeisiä osaamisalueitani ovat nuoriso- ja
järjestötyö, kansalaiskasvatus ja työelämän kehittäminen”, hän luettelee.
Parhaillaan hän toimii valtakunnallisena palvelukoordinaattorina sosiaali- ja
terveysalalla.
Erilaisten perheille ja nuorille tarjottavien palveluiden yhteistyön parantamisella voidaankin saavuttaa paljon.
”Kehittämällä koulun, perheneuvolan, sosiaalityön ja päihdepalveluiden
välistä yhteistyötä vähennetään hyppimistä eri palveluiden välillä ja vältetään
tilannetta, jossa hoidetaan vain yhtä oiretta kerrallaan. Yhteistyön tiivistäminen lisää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia nopeammin ja tehokkaammin
sekä tukee palveluiden kustannustehokkuutta”, Weckström sanoo.

Motivoitunut henkilöstö
Palveluiden laatuun vaikuttaa tyytyväinen, ammattitaitoinen ja motivoitunut
henkilöstö.
”Hyvää palvelua lisätään antamalla
työntekijöille kehittymismahdollisuudet
omassa työssään ja kuuntelemalla henkilöstöä silloin, kun heidän tehtäviään
kehitetään. Työntekijöiden pitää voida vaikuttaa palveluiden kehittämiseen
asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, koska

Jonna Weckström, 36, toimii palvelukoordinaattorina sosiaali- ja terveysalalla.
he tuntevat palveluita käyttävien tarpeet
parhaiten”, Weckström näkee.
Esihenkilöiden koulutuksilla ja laadukkaalla henkilöstöpolitiikalla varmistetaan työsuhteiden pitkä elinikä.
”Työssään viihtyvä ja arvostettu henkilökunta varmistaa jatkossakin ammattitaitoisen työntekijöiden saatavuuden ja
rakentaa työympäristön, johon halutaan
tulla”, hän sanoo.
”Keravan pitkäaikainen projekti työtehtävien vaativuuden arvioinnista tulee
saada valmiiksi ja käytäntöön. Varhaiskasvatuksessa jokaisella kasvattajalla
tulee olla oikeus esimerkkiruokailuun
eli valvonta-ateriaan lasten kanssa joka
päivä. Pieneltä tuntuvia asioita korjaamalla saavutamme isoja parannuksia”,
Weckström sanoo.

Kaikkien Kerava
Haluan kaupungin, jossa
kaikilla on turvallinen
olo asua ja harrastaa.
Kari Koivunurmi tuntee rakennusalan.
”Työskenneltyäni 25 vuotta maalarina, siirryin aluetoimitsijaksi Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimistoon
ja nyt olen ollut sopimusalavastaavana
liiton keskustoimistossa”, hän kertoo.
Koivunurmi on kaupunginvaltuutettu ja kaupunkitekniikan lautakunnan jäsen.
”Rakennusalalla toimivana lautakunnassa työskentelyn olen kokenut
erittäin mielekkäänä. Valtuustotyöskentely on kiinnostavaa”, hän sanoo.

alueella 30 vuotta, ja viihtynyt hyvin.
Luonto on lähellä. Keinukallio ja Ollilanlampi ovat ulkoilumaastojani”, Koivunurmi kertoo.

40 vuotta Keravalla
Keravalle muutin 80-luvun alussa.
”Olen asunut vanhan Jaakkolan

Asumisen hintaa laskettava
”Asuminen Keravalla, kuten koko pääkaupunkiseudulla, on monelle liian kal-

Kari Koivunurmi, 58, on
rakentamisen asiantuntija. Hän
harrastaa kalastusta
ja mökkeilyä.

Jokaisella on oikeus
esteettömiin ja saavutettaviin
lähipalveluihin
Yhdenvertaisuus ja osallisuus on
huomioitava päätöksenteossa.
Daria Keränen on varhaiskasvatuksen opettaja ja lapsen omaishoitaja.
Hän on kotoisin Virosta. Viimeiset
kuusi vuotta koti on ollut Keravalla.
”Olen ollut Keravan Me-talolla erityislastenvanhempien vertaisryhmän
ohjaajana ja vapaaehtoinen Uudenmaan Lihastautiyhdistyksessä. Olin
2019-2020 SMA Finland hallituksen
varajäsen. Nyt olen HUS Neurokeskuksen Asiakasraadin jäsen”, Keränen listaa.

Estetteettömyyssuunnitelma
laadittava Keravalle
Jokaisella on oikeus esteettömiin ja
saavutettaviin lähipalveluihin. Yhdenvertaisuus ja osallisuus on huomioitava kaikessa Kerava kunnan päätöksenteossa.
”Erityisesti vammaisten ja muiden
toimintaesteisten kuntalaisten kannalta on tärkeää, että tarvittavat palvelut
Keravalla ovat yksilöllisiä, lähellä ja
saavutettavissa. Ajoissa saatavat palvelut ennaltaehkäisevät ongelmia ja
pienentävät kustannuksia”, Keränen
sanoo.
”Keravalla on laadittava esteettölista, asuupa sitten omistus- tai vuokra-asunnossa. Tähän on saatava muutos.
Lisäksi asunnottomuutta ei pitäisi sivistysvaltiossa tänä päivänä missään kunnassa enää olla”, Koivunurmi näkee.
Keravalla on hyviä ulkoilu- ja virkistyspaikkoja, joiden käyttöastetta pitää saada nostettua. Esimerkiksi merenrantapaikkaamme
Nikuvikeniin
tulisi järjestää ainakin muutaman kerran vuodessa yhteiskuljetuksia kaupungin toimesta.
”Kerava kehittyy vauhdilla ja haluaisin olla vaikuttamassa, että kaikki kaupunkilaiset vauvasta vaariin ja
mummoon otetaan tasapuolisesti, tulotasosta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta, huomioon uutta luodessa ja
vanhaa kunnostettaessa”, Koivunurmi
sanoo.
Hän haluaa olla kehittämässä yhdessä Keravasta kaupunkia, jossa kaikilla sen asukkailla on hyvä ja turvallinen olo asua ja harrastaa.

Daria Keränen, 33, lapsen äiti
Varhaiskasvatuksen opettaja
ja lapsen omaishoitaja
Kotoisin Virosta, 6 vuotta Keravalla
Harrastaa lukemista, valokuvausta ja
lapsen kanssa askartelua.

myyssuunnitelma, jonka avulla voidaan sitouttaa kunnan kaikki toimialat
edistämään esteettömyyttä. Kunnan
strategiaan on kirjattava selkeästi esteettömyyden edistämisen tavoite. Keravalla on jokaisen palvelun oltava esteetön ja saavutettava”, hän jatkaa.
Kunnan on edistettävä erityisryhmien liikuntaa ja korostettava esteettömyyden merkitystä liikkumisohjelmassaan.
”Kunnilla on päävastuu erityisliikunnan palveluiden ja tukitoimien
järjestämisestä. Harrastetilojen tulee
olla esteettömiä. Haluan jokaiselle
mahdollisuuden harrastaa Keravalla”,
Keränen näkee.

Omaishoitajien asemaa vahvistettava
Omaishoitajien asemaa on kehitettävä ja jaksamista tuettava. Omaishoitoa
tulee tarkastella, kehittää ja resursoida
keskeisenä osana hoiva- ja palvelujärjestelmää.
”Kuntapäättäjä toimii oikeudenmukaisesti ja taloudellisesti kestävästi, kun hän varmistaa, että omaishoitoperheille on tarjolla laadukasta
ohjausta, tukea ja palveluita. Keravan
pitää olla hyvä paikka omaishoitoperheille”, Keränen vaatii.

Suomen paras
Jere Kahila tahtoo Keravasta
huokuttelevan työnantajan.
Työskentelen mittakirvesmiehenä Helsingin kaupungilla ja olen osastoni paikallinen luottamusmies. Toimin myös
Helsingin kaupungin talonrakentajat
JHL ry:n puheenjohtajana ja JHL Helsingin hallituksessa.

Paras kuntatyönantaja
Työntekijöiden oikeuksien puolustaminen on itselleni tärkeää.
Mielestäni Keravan tulisi asettaa itselleen kunnianhimoinen tavoite olla
koko Suomen paras kuntatyönantaja.
Saisimme paremmin houkuteltua esim.
varhaiskasvatuksen ja soten työntekijöitä. Näiden alojen ammattilaisista tuntuu olevan pulaa koko Etelä-Suomessa.
Tavoitteeseen pääseminen vaatii
tekoja, joita voisivat olla esimerkiksi
palkkakehitysohjelman luominen, järjestelyvaraerien kohdentamiset tiettyyn

Jere Kahila, 28, kahden päiväkotiikäisen lapsen isä.
Mittakirvesmies ja luottamusmies
Pelaa ja seuraa jalkapalloa. Haluaa
katetun katsomon urheilukeskukseen.
ammattiryhmään, jonka avulla saadaan
palkkoja nostettua ja näin työtehtävät
houkuttelevaksi. Kaupungin tulisi harkita erilaisia tulospalkkaus- ja kertapalkitsemismalleja työntekijöilleen.
Muun muasssa näillä keinoilla voisimme tehdä Keravasta parhaan kuntatyönantajan, jonka työntekijät ovat
ammattitaitoisia, terveitä, sitoutuneita
ja tuottavat kaupunkilaisille entistä laadukkaampia palveluita.
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KERAVAN KAUPUNKI

kommentti

KAKSI
SEURAAVAA
ASKELTA
Keskuskoulun rakentaminen
ja Killan peruskorjaus
toteutukseen.
Keravan kouluverkossa on tapahtunut
paljon positiivista viimeisten vuosien aikana. Kurkelan koulun laajennus valmistui keväällä 2017, uusi Päivölänlaakson
koulu avattiin syksyllä 2019 ja syksyllä
avataan Keravanjoen uusi koulu. Nämä
ovat olleet tarpeellisia investointeja, joiden puolesta on väännetty pitkään.
Moni kuntalainen voi kysyä, onko
nyt tehty tarvittavat kouluinvestoinnit.
Siihen on helppo vastata. Ei ole. Kaupungillamme on positiivinen ongelma.
Se sijaitsee hyvässä paikassa pääkaupunkiseudun kyljessä. Vetovoimaa Keravalle on. Ennusteet kertovat, että lasten
määrä tulee kaupungissamme kasvamaan ja lisää koulutilaa tarvitaan sekä
osa kouluista vaatii peruskorjausta.
Lähiaikojen kaksi keskeisintä kysymystä ovat keskuskoulun kohtalo ja Killan koulun peruskorjaus.
Keskuskoulun sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi siirsi sen piirissä
olleet lapset Sompion kouluun, mikä taas
vähensi yläkoululaisten paikkoja. Tämä
on johtanut kasvavaan ongelmaan, kun
Killan ja Sompion alueen seiskaluokkalaiset eivät näytä mahtuvan Sompion
kouluun, koska saviolaiset täyttävät sen.
Paine koulupaikoista ei helpotu lähitulevaisuudessakaan, kun Kilta täydennysrakentuu. On todella tärkeätä, ettei keskuskoulun anneta rappioitua enempään.
Keskustaan on rakennettava uusi yläkoulu lähialueen nuorille. Myöhemmin
se on järkevää laajentaa yhtenäiskouluksi, jossa on myös alakoulu.
Palveluverkkotyöryhmän vuoden
2016 raportissa esitettiin Killan koulun
peruskorjausta tehtäväksi mahdollisimman pikaisesti 1-5 vuoden aikana. Siitä
on kulunut tuo aika,ja nyt puhutaan, että
korjaus tehtäisiin kymmenen vuoden sisällä. Tämä on kestämätöntä. Peruskorjaus on saatava investointilistalle mahdollisimman pikaisesti.
Juhani Lohikoski
Kasvatus- ja opetuslautakunnan
varapuheenjohtaja
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Upea koulu ja kaikkien
olohuone Lapilaan
Elokuussa koululaiset pääsevät
Keravanjoen monitoimitaloon.
”Se tulee olemaan tuhannen oppilaan
toimiva, terveellinen ja turvallinen koulu. Sen lisäksi tila on suunniteltu monipuoliseen ilta- ja viikonloppukäyttöön.
Olisi mahtavaa, jos siitä saataisiin keravalaisten yhteinen olohuone”, kommentoi kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Juhani Lohikoski.
Opettajataustainen Lohikoski on tyytyväinen, että uusi koulu aukeaa pitkän
väännön jälkeen.
”Olen opettanut aiemmin sekä Lapilan että Jaakkolan kouluissa. Ne ovat
aikoinaan olleet rakenteellisesti toimivia
kouluja, mutta aika ajoi niistä ohi. Syksyllä alkaa uusi aikakausi, josta uskon
sekä oppilaiden että opettajien olevan
varsin tyytyväisiä”, jatkaa Lohikoski.
Keravanjoen uutta koulua varten haettiin kokemuksia eri puolilta Suomea.
Tavoitteena ovat toimivat ja modernit
tilat.
”Opetusta varten on valmistumassa
digitaalisia ja avoimia oppimisympäristöjä, jotka mukautuvat ja muuntautuvat
joustavasti”, kommentoi Lohikoski.

Energiatehokkuus keskiössä
Keravan kaupunki kumppaneineen on
panostanut ympäristöystävällisyyteen,
energiatehokkuuteen ja hyvään sisäilmaan.
Monitoimitalon lämmitykseen tarvittavasta energiasta tuotetaan maalämmöllä noin 85 prosenttia. Jäähdytys tapahtuu täysin maalämmöllä. Sähköstä
seitsemän prosenttia tuotetaan aurinkopaneelien avulla ja loput otetaan yleisestä sähköverkosta.

Kaupunki arvioi, että talon energiakulut tulevat olemaan 50 prosenttia pienemmät kuin Jaakkolan ja Lapilan toimipisteiden energiakulut.
Monitoimitalo toteutetaan Terve
talo -kriteerien ja Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Näin saadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Samalla
vähennetään kosteusvaurioiden riskiä
rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Monitoimitalon keskeisenä lähtökohtana on esteettömyys: kaikki tilat on
suunniteltu niin, että liikuntaesteiset voivat käyttää niitä.
Uusi koulu korvaa Jaakkolan ja Lapilan koulut. Keravanjoen monitoimitalo tulee olemaan 1 000 oppilaan koulu
sekä lisäksi tila monipuoliseen ilta- ja
viikonloppukäyttöön elokuusta 2021
lähtien.

KUKA?
Juhani Lohikoski, 48, koulutuspäällikkö. Kaksi lasta, puoliso
ja rescuekoira.
Kaupunginvaltuutettu.
Asuu Sompiossa, Keravalla.
Tunnetaan: Pyöräilyintoilija ja Laxfors/
Pokemon Go.

KOULU

Keravalla koululaisille
tarjotaan Suomen toiseksi
halvinta kouluruokaa, joka
jää liian usein syömättä
Maksuton ruokailu sekä varhaiskasvatuksessa että koulussa on yksi tärkeimmistä tasa-arvoteoista lapsillemme. Keravalla ateriahinta on vain 1,69 euroa
oppilasta kohden, mikä on toiseksi vähiten Suomessa. Ja tämä saattaa olla ongelma.

Päivän pääateria
”Meillä on yleensä kaapit tyhjinä, varsinkin kun olen äidin kanssa kahdestaan.”
Sitaatti on Pelastakaa Lapset -järjestön vuonna 2020 julkaisemasta ”Perheen
taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten
arkeen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin”
-raportista. Sen on sanonut joku raporttia
varten haastatelluista 13–17-vuotiaista
suomalaisnuorista. Sitä, oliko kyseinen
nuori keravalainen, en tiedä, mutta se raportista selviää, että 13 prosenttia kaikista haastatelluista arvioi perheensä olevan melko tai erittäin matalatuloinen – ja
että 37 prosenttia matalatuloisten perheiden lapsista asui yksinhuoltajaperheissä.
Miten tämä liittyy kouluruokailuun?
Jaan syyt kolmeen kohtaan.
1. Maksuton lounas päiväkodissa tai
koulussa on lapsille arkipäivän pääateria.
2. Keravalaisista perheistä 27 prosenttia on yksinhuoltajaperheitä eli niitä, joihin myös taloushuolet usein kasaantuvat. Vuonna 2019 keravalaisista
yksinhuoltajaperheistä toimeentulotukea sai pitkäaikaisesti 4,8 prosenttia.
Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli 16,6 prosenttia, joista pitkäaikai-

”

Maksuton ruokailu on yksi
tärkeimmistä tasa-arvo
teoista lapsillemme.

sesti toimeentulotukea saaneiden osuus
oli 4,7 prosenttia.
3. Jos ruoka ei maistu, on lapsi koko
koulupäivän syömättä ja syö vasta kotona, jos kotona ruokaa on.
Millaista ruokaa 1,69 eurolla sitten
saa? Sellaista, joka maistuu liian harvalle. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä (THL) lähes 60 prosenttia keravalaisista peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista
ilmoitti, ettei syö koululounasta päivittäin. Myös ammattikoululaisista ruoan
jätti väliin ainakin jonakin viikon koulupäivistä yli puolet. Lukiolaisten keskuudessa sama luku oli 37,8 prosenttia.

Mitä pitäisi tehdä?
Lapsille ja nuorille tarjottavan kouluruoan pitää olla sekä terveellistä että
maukasta. Se vähentäisi myös ruokahävikkiä eli olisi samalla ilmastoteko.
Satokauden vihannekset ja kotimaiset kasviproteiinit maksavat enemmän

kuin makaroni ja sika-nauta, mutta kyse
on arvovalinnoista: tällä hetkellä Kerava
käyttää yhden lukiolaisen ruokaan 286
euroa vuodessa, mikä on 126 euroa vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.
Kouluruokailu on yksi niistä asioista,
joiden vuoksi toivon pääseväni vaikuttamaan kuntapolitiikassa. Myös niillä lapsilla, joiden jääkaapista kotona löytyy
useimmiten vain valo, on oikeus saada
terveellistä ja ravitsevaa ruokaa.
AINO HAAPARANTA

KUKA?
Aino Haaparanta, 36, toimittaja
Kaksi lasta ja puoliso
Asuu Kalevassa, Keravalla
Tunnetaan päivittäisistä lenkeistään
Pihkaniityssä
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KERAVAN

TURVALLISUUTTA
RAKENNETAAN
ennaltaehkäisyllä,
yhteistyöllä ja valvonnalla
Vaikka yleisesti rikollisuus on laskusuunnassa, syksyn rikospiikki kaupungissamme herätti keskustelua. Summaamme, mitä aiheesta keskusteltiin
kaupunginvaltuustossa.
"Turvallisuuden luomisessa on tärkeätä ennaltaehkäisevä työ konkretisoituen koulujen perheenohjaajina, Ankkuri-nuorisotyönä, etsivänä nuorisotyönä
sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluina,” kaupunginjohtaja Kirsi
Rontu luetteli.
Samalla hän painotti, että kaupunkisuunnittelulla voidaan parantaa turvallisuutta muun muassa katuvalaisua lisäämällä.
Kaupungin
turvallisuuspäällikkö
Jussi Komokallio kertoi, että kesän ja
alkusyksyn aikana oli normaalia enemmän levottomuuksia, ryöstöjä ja varkauksia, etenkin keskustassa. Hän kertoi kaupungin tekevän toimia ja kiinteää
yhteistyötä poliisin kanssa.
Komokalliokin korosti jalkautuvan
nuorisotyön tärkeää roolia kohdatessaan
nuoria kaduilla ja ohjatessaan heitä tarvittaessa kaupungin palveluiden piiriin.
Kerava on myös aloittanut viikoittaisen
turvallisuusviestinnän.

Lisää poliiseja saatu kadulle
Itä-Uudenmaan poliisin apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen kiitti maan
hallitusta siitä, että vihdoin poliisille on
saatu lisää resursseja.
Itä-Uudenmaan poliisin valvonta- ja
hälytystoimintasektorin johtaja, yliko10 VASEN2021

”

Resurssien lisäys on
tuonut 20 uutta poliisia
kentälle. He kiertävät ja
keskustelevat alueilla.
Lähiötyötä on myös
ankkuritoiminta.
misario Jussi Huhtela korosti Keravan
olevan turvallinen kaupunki.
“Rikosten määrä on yleisesti laskussa. Ymmärrän kuitenkin somessa käytävää turvallisuuskeskustelua. Suurella
osalla ihmisistä menee entistä paremmin, mutta pienellä osalla on kerrostuvaa
ongelmaa. Automurtojen määrässä on
selkeä piikki Keravalla”, ylikomisario
Huhtela totesi.
Huhtela arvioi, että varkaat tulevat
jäämään kiinni ja silloin paljastuu suurempi varkauksien sarja. Samalla Huhtela kehotti, etteivät kaupunkilaiset jättäisi
mitään arvokasta autoihinsa.
Poliisikin näkee, että ennaltaehkäisevä työ on tärkeää turvallisuustyötä.
“Ankkuritoiminta on poliisin ennaltaehkäisevää työtä. Kohteena ovat lapset
ja nuoret”, ylikomisario Kimmo Hyvärinen painotti.
Keravalla ollaan toiminnassa pitkällä, koska kaupunki on ollut sitä ensimmäisten joukossa pilotoimassa.

Onko oma poliisiasema ratkaisu?
Vasemmistoliiton Juhani Lohikoski
kysyi, miten hallituksen lisäämät poliisiresurssit ovat näkyneet poliisin arkisessa työssä ja onko poliisipartioiden
liikkumista Keravalla lisätty kuluneen
vuoden aikana. Lisäksi hän tiedusteli,
miten Keravan oma työ asian tiimoilta sujuu: kaupunki tekee paljon tärkeää
ennaltaehkäisevää työtä, mutta kuinka
hyvin esimerkiksi päihteidenkäyttäjät
pääsevät katkolle ja onko heille tarjolla
riittävän pitkiä kuntoutusjaksoja?
Poliisin edustajat kertoivat, että resurssien lisäys on tuonut Itä-Uudellemaalle 20 uutta poliisia kentälle. Poliisit
kiertävät säännöllisesti ja keskustelevat
alueella. Olennaista lähiötyötä on ennaltaehkäisevä Ankkuritoiminta.
Poliisin mukaan on tärkeää, että päihteidenkäyttäjät ohjataan vieroitukseen ja
kuntoutukseen. Kaupungilla pitää olla
tarpeeksi resursseja.
Keravalle on monessa keskustelussa
haikailtu takaisin poliisiasemaa.
Poliisien näkökulmasta turvallisuutta rakennetaan ennen kaikkea yhteistyöllä eri osapuolten välillä sekä hyvin varustetuilla poliisiautoilla, jotka näkyvät
tarpeeksi usein kaupunkikuvassa.
Yhteistyön lisäksi olennaista onkin
varmistaa ennaltaehkäisevän työn resurssit kaupungin budjetissa jatkossakin ja parantaa kaupunginosien turvallisuutta yhteisöllisyydellä. Tätä tärkeää
näkökulmaa Vasemmisto on puolustanut
budjettineuvotteluissa.

Tehokkaasta kotouttamisesta
hyötyvät kaikki

Satsataan työllistämiseen ja
rasismin kitkemiseen.
Shamsul Alam, 44, on kotoisin Bangladeshista. Hän on Suomen kansalainen
ja asunut täällä kymmenen vuotta. Alamilla on kolme kolme alle 10-vuotiasta
lasta.
”Olen ensimmäisen kauden valtuutettu. Minulle tärkeitä asioita ovat maahanmuuttajien kotouttaminen, työllistyminen ja rasismin kitkeminen”, Alam
kertoo.

Kotouttaminen tarvitsee lisäresursseja
Keravalle tarvitaan lisää kielikoulutusta.
”Olisi panostettava enemmän myös
suomen kielen opettamiseen ikääntyneille. Kotouttamista edistäisivät myös
isommat kulttuuritilaisuudet, joihin
osallistuisi sekä eri maista saapuneita
että paikallista väestöä”, Alam näkee.
Syrjinnän ja kiusaamisen tavoin

mi on vihaa, ennakkoluuloja ja pelkoa.
Se perustuu usein tietämättömyyteen,
mutta myös suoranaiseen hölmöyteen,
ja maksaa yhteiskunnalle melkoisesti,”
Alam sanoo.

Anonyymi rekrytointi
Maahanmuuttajista työttömänä on Keravalla selkeästi enemmän kuin niin kutsutusta kantaväestöstä.
”Asenteet ja ennakkoluulot ovat perussyynä tähän vaikeaan tilanteeseen.
Työttömänä on huolestuttavan paljon
jopa hyvin korkeasti koulutettuja. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Pia
Lohikoski ensimmäisenä allekirjoittajana, onkin tehnyt aloitteen anonyymistä rekrytoinnista. Toivon, että aloite saa
myönteisen kohtelun”, Alam pohtii.
”Perhehoitajia toivon lisää. Heitä
tarvitsevat maahanmuuttajien, joiden
omaisten muodostama tukiverkosto on
usein saavuttamattomissa, lisäksi myös
yksinhuoltajaperheet,” Alam näkee.
Maahanmuuttajien äänestysprosentti on hyvin alhainen.
”Äänestäminen on perusoikeus. Sillä voidaan parantaa maahanmuuttajien
asemaa”, Alam rohkaisee.

PARASTA KERAVALLA
Shamsul Alam.
myös rasismista aiheutuu tutkitusti sekä
psyykkisiä että fyysisiä terveyshaittoja.
Niiden korjaaminen aiheuttaa myös taloudellisia menetyksiä.
”On välttämätöntä kertoa, että rasis-

Taiteen
kotitalo
Ahjossa on
auki ensi
kesänäkin.

”Hyvä päätös on hyvän alku”
Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus
ovat tärkeitä periaatteita
Tuija Husari on äidinkielenopettaja.
”Suurimman osan työurastani, yli 30
vuotta, olen työskennellyt Helsingissä
peruskoulun yläkoulussa teini-ikäisten
parissa ja viihtynyt oikein hyvin. Reilun vuoden kuluttua jään eläkkeelle”,
hän kertoo.
Husari on ollut myös keskeisellä paikalla kehittämässä Keravaa vapaa-aikaja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana.
”Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja
suvaitsevaisuus ovat minulle tärkeitä
periaatteita”, hän sanoo.

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri
”Haluan edistää yhteisöllistä kaupunkikulttuuri, jossa on tilaa kaikille. Mahdollisuus asua haluamallaan tavalla ja suvaitsevainen ilmapiiri. Keravan, jossa on

hyvinvointipalveluja kaikille, turvallista
elää sekä keinoja selättää syrjäytymistä”, Husari visioi.

Moninainen ikääntyminen
”On tärkeää nähdä, että ikäihmiset eivät
ole yhtenäinen joukko. Tarvitaan palveluja ja mahdollisuuksia monenlaisille
ikäihmisille,” Husari sanoo.
Hän näkee, että yksinäisyyttä pitää
torjua monin keinoin ja mahdollistaa ihmisarvoinen elämä loppuun asti.
Kunnallinen päätöksenteko
entistä läpinäkyvämmäksi
Osallisuuden vahvistaminen on Tuija
Husarin mielestä tärkeää.
”Tehdään päätöksentekoa läpinäkyvämmäksi. Osallistetaan kaupunkilaisia
ja otetaan nuoret mukaan suunnitteluun
ja päätösten valmisteluun.”, hän näkee.

KUKA?
Tuija Husari, 63, äidinkielenopettaja.
Kolme aikuista lasta ja neljä lastenlasta.
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan
puheenjohtaja.
Asuu Sompiossa. 35 vuotta Keravalla.
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Ikäystävällisyyteen on Keravallakin matkaa
Yksinäisyyden torjumisessa ovat
eläkeläisjärjestöt tärkeitä.
Nuoruutta palvova yhteiskuntamme pitää usein ikää pelkkänä numerona. Mutta
se ei ole totta. Ikääntyminen tuo mukanaan monia haasteita.
WHO:n aloitteesta syntyi vuonna
2010 ikäystävällisten kuntien verkosto,
johon oli vuoden 2019 syyskuussa liittynyt 937 kaupunkia ja yhteisöä 46 maasta. Suomen kunnista verkostossa ovat
jo ainakin Tampere ja Turku. Keravan
Vasemmiston valtuustoryhmä teki syksyllä 2019 aloitteen kaupunkimme liittymiseksi tähän verkostoon. Mukaan tuli
muitakin valtuutettuja. Valtuusto on hyväksynyt aloitteen.

Yksinäisyyden torjumisessa ovat eläkeläisten omat järjestöt elintärkeitä.

KUKA?
Lauri Saloriutta, 69, eläkeläinen.
Kahden aikuisen pojan isä.
Ammatilta tuotepäällikkö ja koko
työura tietoliikenne-elektroniikan
tuotekehitystehtävissä.
Asunut 40-vuotta Keravalla, nyt Jaakkolassa.
Mistä tunnetaan: nauttii Musiikkitalon
ja Keravan kirjaston kulttuuritarjonnasta.

Ikäystävällisyys on otettava kaikissa päätöksissä huomioon. Esimerkiksi
yksinäisyyden torjumisessa ovat eläkeläisten omat järjestöt elintärkeitä. Ne tarvitsevat toimintaansa riittävät ja esteettömät tilat hyvien kulkuyhteyksien päästä
korvauksetta eli ilmaiseksi. Tila-asioita
on ratkaistu vuosi kerrallaan. Kaupunki
on pyrkinyt rajoittamaan Sampolan palvelukeskuksen käyttöä ja tarjonnut yhdistyksille vanhan kauppalantalon tiloja. Sen remontointi on kuitenkin kesken,
eikä esteettömyyttä ole turvattu.
Muita ikäystävällisyyden alueita
ovat esimerkiksi liikkumisen turvaaminen helposti hahmotettavilla, hyvin valaistuilla ja kunnossapidetyillä reiteillä,

opasteilla, levähdyspenkkien sijoittelulla ja esteettömillä käymälöillä. Ei saa
myöskään unohtaa erityisesti senioreille suunniteltua asuntotuotantoa eikä
julkisen liikenteen tukemista. Viimeksi
mainitun osalta oikeisto kokoomuksen
johdolla heikensi merkittävästi HSL:n
lippuehtoja 70 vuotta täyttäneiden osalta. HSL:n hallitus siirsi alennusedun kertalipuista kausilippuihin. Melko harvat
eläkeläiset kuitenkaan matkustavat niin
paljon, että kausilippu kannattaisi hankkia. Tämä päätös tulee ottaa uuteen käsittelyyn.
Ikäystävällisyyden tulee olla itseään
ruokkiva kehä: oppia ikä kaikki.
MAILA HÖLTTÄ, LAURI SALORIUTTA

Hyvä mielenterveyden hoito kuuluu kaikille
On turvattava riittävä hoitotyöntekijöiden määrä.
Katja Boman on 41-vuotias sairaanhoitaja, terveystieteiden kandidaatti ja
maisteriopiskelija hoitotyön johtamisen
koulutusohjelmassa.
”Olen työskennellyt pääasiassa psy-

PARASTA KERAVALLA

Kirjasto
ja sen
tapahtumat
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kiatriassa. Olen myös lautamies ja vammaisneuvoston jäsen, Boman kertoo.
Hänen mielestään hyvä mielenterveyden hoito kuuluu kaikille.
”Keravan psykiatrian poliklinikan
lopetettua on mielenterveyspalvelut turvattava perusterveydenhuollossa kaikille niitä tarvitseville. Potilasmäärä voi
mahdollisesti kasvaa poliklinikan lopetettua,” Boman arvioi.

Työhyvinvointiin satsattava
”Keravalle tarvitaan kehitysvammalääkäri ja uimahalli olisi saatava esteettömämmäksi”, hän listaa.
Katja Boman miettii myös työntekijöiden jaksamista.
”Työhyvinvointiin on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Samoin on turvattava riittävä hoitotyöntekijöiden määrä”,
hän näkee.

KUKA?
Katja Boman, 41, sairaanhoitaja.
Terveystieteiden kandidaatti ja
maisteriopiskelija hoitotyön johtamisen
koulutusohjelmassa.
Asuu Ahjossa.
Harrastaa ratsastamista.

Kerava on
monipuolinen
ja aktiivinen
liikuntakaupunki

Sanna Tenkanen, 39, on Keravan
Voimistelijat KNV ry:n puheenjohtaja,
jonka mielestä voimistelussa parasta
on yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyön
tuloksien näkyminen.

K

erava on monipuolinen ja aktiivinen liikuntakaupunki, jota pitävät
suurelta osin pystyssä urheiluseurat, joita pyörittävät pääasiassa vapaaehtoiset.
Itse olen Keravan Naisvoimistelijat ry:n kasvatti ja harrastanut melkein
koko ikäni seurassa erilaisia lajeja, kuten kilpa-aerobicia, joukkuevoimistelua
ja tanssillista voimistelua sekä lapsena
että nyt aikuisena. Ohjaan myös aikuisten ryhmäliikuntatunteja. KNV:llä on
noin 1000 jäsentä, joista kolmasosa on
valmennusryhmien voimistelijoita, kolmasosa lasten ja kolmasosa aikuisten
harrasteliikkujia.

Kaikki kuntalaiset huomioitava
Olen ollut Keravan liikuntajaostossa Vasemmiston edustajana ja pitänyt kiinni
siitä, että liikuntapaikkoja suunnitellaan
kaikille kuntalaisille ja että suunnittelussa huomioidaan myös tilojen esteettömyys. Liikuntaan liittyviä asioita ei
pidä suunnitella vain hyväkuntoisten
liikkujien ehdoilla.
Usein onkin järkevää toteuttaa hankkeita siten, että ne palvelevat sekä kilpaurheilua, harrasteliikunta, perheitä,
iäkkäitä sekä liikuntarajoitteisia liikkujia. Liikuntaseurojen ja liikuntapalveluiden yhteistyötä tuleekin jatkossa tiivistää ja monipuolistaa.
Mielestäni on tärkeää, että Keravalla on monipuoliset harrastusolosuhteet
ja kilpaurheilun lisäksi myös harrasteliikunnan tunteja tulee tarjota kaikille

ikäryhmille.

Lajikokeiluita kouluille ja päiväkodeille
Kaupungin liikuntapalveluiden, koulujen ja päiväkotien kanssa olisikin tarpeellista järjestää lajikokeiluja eri urheiluseuroihin ja siten myös kannustaa
lapsia ja nuoria liikkumaan aktiivisesti.
On tärkeää, että jo olemassa olevista
liikuntapaikoista pidetään huolta ja eri
urheilulajeille sopivia olosuhteita suunnitellaan yhdessä kaupungin kanssa.
Tällä hetkellä monet urheiluseurat joutuvat investoimaan paljon omia varojaan

harrasteolosuhteiden mahdollistamiseksi, vaikka liikuntapaikkaprojekteja ja
-hankkeita voisi tehdä yhdessä seurojen
ja kaupungin kanssa kaikkia osapuolia
hyödyttävällä tavalla.
Omasta kokemuksestani voin myös
kertoa, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä
armollisemmaksi tulee myös treenatessa: aina ei voi tehdä kaikkea täydellisesti,
vaan riittää, kun tekee parhaansa. Tärkeintä on muistaa, että liikunnasta voi
nauttia iästä huolimatta ja liikunnan harrastamisen voi aloittaa minkä ikäisenä
tahansa.
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Keravan Vasemmiston kuntavaaliohjelma 2021
Talousviisaus ja tehostaminen eivät tarkoita sitä, että hyvinvointivaltion peruspilareista
tulisi tinkiä. Ennaltaehkäisy on lähes poikkeuksetta edullisempaa kuin tilanteiden
korjaaminen jälkikäteen.
Viime vuosina monet kunnat, myös Kerava, ovat ulkoistaneet toimintojaan
voimakkaasti. Ulkoistamisen oletetut säästöt eivät välttämättä toteudu suunnitellulla
tavalla, ja kustannukset ovat osin jopa kasvaneet.
Vastuullinen kunta luottaakin omaan tehokkaaseen palvelutuotantoonsa, eikä edistä
yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä. Tehoa Keravan kaupungin talouteen voidaan saada
myös palauttamalla ulkoistettuja töitä takaisin kunnan tekemäksi työksi yksityistämisen
jatkamisen sijaan.

Suomen parhaat koulut ja
varhaiskasvatus kaikille
sJokaisella keravalaisella lapsella on tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
sPidetään ryhmä- ja luokkakoot riittävän
pieninä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.
sPienille koululaisille taattava oikeus
aamu- ja iltapäivätoimintaan.
sKiusaamisen vähentämiseksi on vahvistettava mielenterveys- ja tunnetaitojen opettamista.
sTurvataan
lähikoulumahdollisuus
myös erityislapsille – riittävästi pienryhmiä, ei keskittämistä muutamaan
kouluun.
sOppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit (avustajat, ohjaajat, erityis- ja resurssiopettajat, kuraattorit, psykologit ja
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perhetyöntekijät) nostettava määrältään
riittäviksi vastaamaan todelliseen tuen
tarpeeseen.
sToiseen asteen tutkinto kaikille keravalaisille nuorille kehittämällä lukiota
ja ammatillista koulutusta. Enemmän
lähiopetusta ammatilliseen koulutukseen ja laadukasta työelämäyhteistyötä
paikallisten yritysten kanssa.
sHyvää ja maukasta kouluruokaa kaikille. Vähennetään hävikkiä parantamalla
kouluruoan laatua.

Kohtuuhintaista asumista
puhtaassa ympäristössä
sAsumisen hinta kuriin hyvällä kaavoitus- ja asuntopolitiikalla. Asuntorakentamisen pitää pohjautua asukkaiden tarpeille, ei sijoittajien voitontavoittelulle.
sRakennetaan monipuolisesti: rivitalojen ja omakotitalojen lisäksi kysyntää
on myös kaupunkimaiselle kerrostaloasumiselle. Yksityisten omistusasuntojen lisäksi tarvitaan myös edullisia ja
laadukkaita kunnallisia vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja. Lisäksi
tarvitaan kunnallisen osuuskunta-asumisen kokeilu.
sTuettu asuminen lisää mahdollisuuksia
asumispalveluiden ja tavallisten vuokra-asuntojen välille esimerkiksi ikäihmisille, vammaisille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
sKeravalle rakennetuissa julkisissa ra-

kennuksissa ja asuintaloissa on oikeus
terveeseen sisäilmaan. Vanhoista rakennuksista on pidettävä huolta. Uustuotannossa edistetään puurakentamista.
sKaikessa toiminnassa, myös rakentamisessa, huomioidaan energiatehokkuus- ja hiilineutraaliustavoitteet.
sViheralueet on säilytettävä. Ulkoilualueita ja lähimetsiä kuten Pihkaniittyä tai Ollilanlaaksoa ei rakenneta.
sEdullisempi ja kattavampi joukkoliikenne varmistetaan kaupungin tuella. Liikkuminen Keravalla on helppoa
joukkoliikenteellä, polkupyörällä ja jalan. Kehitetään pyörätieverkostoa ja rakennetaan Keravan asemalle vartioitu
pyöräparkki.

Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut
lähellä ja helposti saatavilla
sLaadukkaat terveyskeskuspalvelut säilytetään Keravalla. Terveyskeskuksen
asiakasmaksut poistetaan. Lääkärille on
päästävä viikossa. Hoitajamitoitusta tulee noudattaa aidosti.
sEnnaltaehkäiseviä ja arkielämää tukevia sosiaalipalveluja, kuten esimerkiksi
matalan kynnyksen perhepalveluita, on
tehtävä kunnon resursseilla.
sMaksuton ehkäisy laajennetaan alle
25-vuotiaille.
sRiittäviä mielenterveys- ja päihdepalveluja saatava matalalla kynnyksellä.
sKotouttaminen hoidetaan hyvin eri ikäryhmät huomioiden.

sOmaishoitajien asemaa on kehitettävä
ja jaksamista tuettava.
sAsunnottomien ensisuoja on säilytettävä. Lisäksi tarvitaan asunnottomille
matalan kynnyksen palvelupiste myös
päiväaikaan.

Turvallinen ja arvokas vanhuus
sTurvallista ja arvokasta vanhuutta tuetaan riittävällä hoitajamitoituksella ja
kuntouttavilla palveluilla.
sHuolehditaan eläkkeelle jäävistä:
65-vuotiaasta alkaen viiden vuoden välein yhteydenotto ja terveystarkastus.
Muistisairausdiagnoosin saaneet kutsutaan vuositarkastukseen.
sEnemmän vaihtoehtoja ikäihmisten
asumiseen: kaupungin on tarjottava
mahdollisuuksia myös yhteisölliseen ja
tuettuun asumiseen.
sOmatoimista liikkumista edistetään
mm. vuokrattavilla sähköpyörillä tai
muilla välineillä sekä edullisemmilla tai
maksuttomilla uimahalli- ja kuntosalivuoroilla.
sJärjestetään riittävästi palvelutaloja ja
palvelutalopaikkoja.
sKotiin vietäviä palveluja on kehitettävä: lääkärin kotikäyntien, kotikuntoutuksen ja viriketoiminnan pitää kuulua
palveluvalikoimaan

sKuntalaisten harrastusmahdollisuudet
turvataan hyvällä yhteistyöllä yhdistysten kanssa.
sParannetaan nuorisotyön resursseja ja
otetaan nuoret mukaan kehittämään nuorisotiloja. Lisätään osallistuvaa budjetointia nuorisopalveluissa.
sRakennetaan skeittiparkki. Mahdollisestaan elävä kaupunkikulttuuri tukemalla tapahtumajärjestäjiä. Tuetaan
kaikenikäisten taideharrastuksia ja myös
ammattimaisia kulttuurialan toimijoita.

ehdoin palkkatuen avulla. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin panostetaan. Kuntouttavaan työtoimintaan ei
laiteta työkykyisiä ihmisiä.
sVahvistetaan Ohjaamon toimintaa
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen on
myös keskiössä työllisyyden kuntakokeilussa.
sMaahanmuuttajien työllisyyttä parannetaan satsaamalla kohdennettuihin palveluihin ja aikuisten kielikoulutukseen.
sItsensätyöllistäjille, pienyrittäjille ja
etätyöläisille tarjotaan edullisia työtiloja sekä neuvontaa.

Avoin Kerava: kabinettipolitiikan
aika on ohi
sKaupungin päätöksentekoprosessin pitää olla avointa
sTaataan palveluiden järjestäminen riittävällä budjetoinnilla
sLapsivaikutusten arviointi ja muu tutkittu tieto kunnolla käyttöön.
sJatketaan valtuuston kokousten striimausta suorana verkkoon
Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
sKaupungin tulee taata kaikille kuntalaisKeravan kaupungista paras kuntatyön- sille tasa-arvoiset vaikuttamismahdolliantaja – reilut työolot ja palkat. Sairaus- suudet
poissaoloja vähennetään parantamalla sAsukkaiden vaikuttamismahdollisuukjaksamista ja työhyvinvointia. Hyvään sia lisättävä muun muassa avoimilla
johtamiseen tulee panostaa.
kuntakyselyillä ja kyläilloilla.
sPitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työl- sOsallistava budjetointi vakiintuneeksi
listetään työehtosopimuksen mukaisin toimintatavaksi.
THE LEFT ALLIANCE HAS SET THE FOLLOWING GOALS FOR THE MUNICIPAL ELECTION:
- Children and
- Improved health services: guaranteed
adolescents must be
doctor´s appointment within a week.
spared from cuts.
- Accesible and affordable public tran- Housing must be
sport is an equality issue.
affordable.
- Branch libaries mus stay open: rea- Urban poverty must
ding skills are essential.
be addressed.

VOTING IS YOUR CHANCE TO HAVE A SAY
EARLY VOTING 26.5.-8.6.2021 ELECTION DAY 13.6.2021

Elävä ja viihtyisä Kerava
sPidetään Keravan kirjasto maan parhaana ja tarjotaan kulttuuripalvelut lähellä asukkaita. Kirjastopalvelut lähemmäs asukkaita; aineistot voisi tilata ja
palauttaa kaupunginosien palvelupisteisiin.
sKeravalla tulee olla monipuolisesti
matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille ja kaikenlaisille
keravalaisille: liikuntapaikkojen ja harrastetilojen tulee olla esteettömiä.

VASAKPOOLSETE ERAKOND VASEMMISTOLIITTO TÄHTSAIMAD EESMÄRGID KOHALIKE
OMAVALITSUSTE VALMISTEL:
- Laste ja noorte pealt
mitte kokku hoida.
- Mõõduka hinnaga
elamise poolt.
- Lähiraamatukogusid
ei mitte panna -

lugemisoskus ausse.
- Tervishoiuteenused korda - arsti juurde
hiljemalt nädala jooksul.
- Toimiv ja soodsa hinnaga ühistransport
on võrdsete õiguste küsimus.
- Linnaelanike vaesuse vastu võitlemine.

HÄÄLETA VÕI MUIDU OTSUSTAVAD TEISED SINU EEST
EELHÄÄLETUS 26.5.-8.6.2021 VALIMISPÄEV 13.6.2021
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