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Kim Foudila
Olen 28-vuotias keravalainen ja myös syntyjään keski-uus-
maalainen. Koulutukseltani olen kauppatieteiden kandidaat-
ti. Työskentelen terveydenhuollon tietojärjestelmien parissa 
kehityspäällikkönä. Äänestäessäsi minua saat valtuustoon 
osaavan ja analyyttisen talouden asiantuntijan. Tärkeimpiä 
politiikkaani ohjaavia arvoja ovat yksilönvapaus ja -vastuu 
sekä talousliberalismi. Haluan erityisesti parantaa Keravan 
viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta kaavoituksella ympäristö 

Särmää päätöksentekoon
huomioon ottaen. Tavoitteenani on myös, että keravalai-
set lapset ja nuoret saavat entistä parempaa kasvatusta 
ja koulutusta kaupungissamme. Sanon ei veronkorotuk-
sille ja kyllä subjektiiviselle päivähoito-oikeudelle.
Olen tavattavissa Kokoomuksen teltalla Puuvalonau-
kiolla lauantaisin vaalipäivään asti. Tule rohkeasti 
juttelemaan! Voit olla minuun yhteydessä myös sähkö-
postitse kim@kimfoudila.fi. www.kimfoudila.fi

Annikki Halme
71-vuotias. Oppilaanohjauksen lehtori, eläkkeellä, KM, 
mummi. Välittävä, yhteistyökykyinen, vastuullinen. Kes-
kusta/Kilta. Koulutuslautakunnan varajäsen. Nikkarinkruu-
nun hallituksen jäsen ja asukashallituksen sihteeri. 

Kaikkien hyvinvointi ja osaaminen varhaiskasvatuksen 
ja koulutuksen työyhteisöissä. Koulunsa keskeyttäneiden 
ja ilman työpaikkaa jääneiden nuorten ohjausjärjestel-

Välittämistä ja vastuuta
män arviointi ja kehittäminen. Ikääntyvien kuntoa ja 
arkea koskevien päätösten tukeminen. Harrastuksille 
ja vapaaehtoiselle kansalaistoiminnalle tiloja ja tukea. 
Yhteisöllisyyshankkeiden kehittäminen. Mahdollisuus 
elämäntilanteen mukaiseen asumiseen. Suvaitsevaisuus 
ja turvallisuus kotikaupungissa näkökohtina päätöksen-
teossa.

Anssi
Ennevaara Turvallinen Kerava tarkoittaa minulle paikkaa, jossa voi 

kävellä iltaisinkin rauhassa perheen kanssa, jossa lapset 
uskaltaa laittaa ulos ilman riskejä. Jossa yritykset voivat 
luottaa yhteistyöhön kaupungin kanssa. Paikkaa, jonne 
uskaltaa juurtua ja rakentaa oman kodin.
 Vietän paljon aikaa perheeni kanssa harrastuksissa, kuten 
jalkapallossa – tällä hetkellä olemme ns. ’futisperhe’. Myös 
tyttären tanssiharrastus tuo meille iloa. Vanhin poika Valt-

Turvallinen Kerava
teri on myös mukana VPK:ssa.
 Perheeseeni kuuluvat vaimo Maj-Britt, lapset Valtteri, 
Paavo ja Greta. Olen aktiivinen saviolainen, mm. kyläyh-
distyksen jäsen. Niinikankaalle rakennutan parhaillaan 
omakotitaloa.
 Työskentelen Nokialla turvallisuusasioiden parissa. 
Olen ollut myös yrittäjä 27 vuoden ajan. Voit tutustua 
tarkemmin minuun: www.anssiennevaara.fi

Tarja
Arminen-Piippo • 50-vuotias perheenäiti Saviolta

• työskentelen osaamisen kehittämisen asiantuntijana
• energiapakkaus – olenhan sähkömiehen vaimo!
• poika käy Savion koulua 1. luokalla
• kokemusta työelämästä lähes 30 vuoden ajalta
 kaupan myyjästä opettajaksi 
• aktiivikansalainen, joka toimii yhteiseksi hyväksi 
• löydät minut Facebookista ja LinkedInistä

Vahva vaikuttaja – arkijärkeä päätöksentekoon
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1. Lupaan pyrkiä estämään Keravan lisävelkaantumista 
2. Lupaan perehtyä asioihin ja noudattaa arkirealismia
3. Lupaan kiinnittää huomiota julkisten palvelujen
tehokkuuden lisäksi myös niiden laatuun!
Haluan tukea ikäihmisten kotona asumista. Haluan vai-
kuttaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämi-
seen. Haluan huomioida nuorison tarpeet.  Haluan 
Keravasta paremman työpaikan ja asuinpaikan!

PÄÄKIRJOITUS

V
uosikymmenten ajan Keravan Kokoomus 
on pitkäjänteisesti halunnut tehdä Kera-
vasta hyvän paikan asua ja yrittää. Kerava 
sijoittuukin kuntien välisessä vertailussa 

jatkuvasti maan parhaimpien kuntien kärkikastiin. 
Väkiluku on 50 vuodessa kasvanut nelinkertaiseksi. 
Kaupunki on uudistunut. Liikenneverkko suosii myös 
kävelijää ja pyöräilijää, palveluita on monipuolistettu 
ja Helsingin seudun työmarkkinat ovat tulleet kera-
valaisille parantuneiden liikenneyhteyksien myötä 
lähemmäksi. Helsingin palvelut, lentoasema, päärata, 
satamat, kaikki tukevat yrityksiä, jotka ovat sijoittu-
neet Keravalle. Kaupunki on pitkäjänteisellä kaavoi-
tuksella tehnyt Keravasta suuren pienen kaupungin. 
Kaiken lisäksi meillä on oma energiayhtiö, joka palve-
lee meitä omakustannushintaan. Emme ole velkaan-
tuneet, vaan taloutemme on vakaalla, tasapainoisella 
pohjalla. Velkaa on otettu vain tuottaviin investoin-
teihin. Velkaa on asukasta kohden maan keskiarvoon 
nähden vain neljännes eli noin 1000 euroa/asukas. 

Keravan kehitys jatkuu edelleen hallittuna. Keskusta 
rakentuu ja tuo elävyyttä sekä uusia asuntoja aivan 
uudella mittakaavalla, jolloin myös palvelut paran-
tuvat. Uusi uimahalli osana urheilualuetta tulee 
palvelemaan entistä monipuolisempana asukkaita. 
Keinukallion ulkoilualue etenee ja siitä tulee alueen 
monipuolisin, sen hiihtoladut ja ulkoilureitit yltävät 
Kuusijärvelle ja Sipoon kansallispuistoon asti. Asun-

non hankkiminen Keravalta on hyvä sijoitus. Helsin-
gin seudun liikenne on merkittävä etu työmatkalii-
kenteen tarvitsijalle. Keravalla Kokoomus ei riitele, ei 
sisäisesti eikä muidenkaan kanssa, olemme valmiit 
kaikkien kanssa yhteistyöhön viedäksemme Keravaa 
eteenpäin. 

Työpaikkoja saisi olla Keravalla enemmän. Kaupunki 
pyrkii valikoiden myymään teollisuus- ja yritystontte-
ja yrityksille, jotka haluavat päästä kilpailukykyiseen 
asemaan pääkaupunkiseudulla. Olemme pystyneet 
viime vuosina parantamaan sellaisten henkilöiden 
työnsaantimahdollisuuksia, jotka haluavat tehdä 
työnsä Keravalla säästääkseen siten matka-aikaa ja 
kustannuksia. Tätä työtä jatkamme intensiivisesti.

Äänestämällä Kokoomusta voit tukea edellä mainit-
tuja näkemyksiä, mutta toivomme Sinun pitävän yh-
teyttä myös vaalien välillä valtuutettuihin ja muihin 
luottamushenkilöihin. Oman paikkakunnan kehittä-
minen on meidän kakkien etu. Kuuntelemme Sinua, 
käytämme ideoitasi hyväksi ja toivomme näkevämme 
Sinut jäseniemme joukossa. Kaikkia tarvitaan yhtei-
sen asiamme vauhdikkaaseen eteenpäin viemiseen.

Eero Lehti
kaupunginhallituksen puheenjohtaja,
kansanedustaja, syntyperäinen keravalainen,
aina tavattavissa – puhelin 0400 461 577

TULE MUKAAN
KEHITTÄMÄÄN 
KERAVAA
ÄÄNESTÄ
KOKOOMUSTA
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Haluan ajatella Keravan kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. 
Valtuustossa ja kunnan johdossa tulee olla rohkeutta luoda 
näkymiä ja asettaa päämääriä, jotka voivat tuntua unelmilta, 
mutta jotka ovat tärkeitä johtotähtiä. Tulevaisuuden näky-
mät mielessä luomme tehokasta käytännön toimintaa, jonka 
avulla onnistumme.
 Nuorissa on tulevaisuus, yksi tärkeimmistä osa-alueista 
on nuorten asema ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Nyt 

Ajattelen tulevaisuutta, toimin nyt 
tarvitsemme tiivistä yhteistyötä koulujen, vapaa-aika- 
ja nuorisotoimen sekä alueen urheiluseurojen kanssa, 
jotta kaikki nuoret saadaan harrastamaan ja erityisesti 
liikkumaan. Harrastukset ja liikunta auttavat monien 
ongelmien ennaltaehkäisyssä.
 Teemme hyvän Keravan yhdessä. Pohjaksi tulevaisuu-
delle luomme elinvoimaisen kunnan, jossa me kaikki 
viihdymme.

KUNTAYHTEISTYÖ: Keravan tulisi tehostaa kuntayhteistyö-
tä, esim. koulutuksessa, turvallisuudessa ja sairaanhoidos-
sa. Nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita voitaisiin 
tuottaa kuntien kesken laaja-alaisemmin ja tarjota esimer-
kiksi tehokkaampaa tukea arjen haasteisiin.
ELINKEINOPOLITIIKKA: Keravalla on pitkään ollut 
ongelmana tyhjillään seisovat liiketilat. Mielestäni yhtenä 
vaihtoehtona olisi, että tyhjistä tiloista tulisi luoda esimer-

Yrittäjän visiona elävä, palveleva ja työllistävä kunta
kiksi yrittäjien käyttöön soveltuvia, tarpeen mukaisia ja 
muunneltavia tiloja.
JOUKKOLIIKENNE: Kerava on laaja alue, joten esi-
merkiksi yöaikaan junalla liikkuvat joutuvat tulemaan 
autolla asemalle. Palveluna voitaisiin mielestäni luoda 
jatkoyhteys bussiin myös niille junavuoroille, joille ei 
tällä hetkellä ole olemassa olevaa vaihtomahdollisuutta.

Ihmisten tulisi pitää huolta toisistaan. Eri ikäryhmien 
ihmisten pitäisi tehdä asioita yhdessä. Päiväkotiryhmät 
voisivat käydä pitämässä muskareita terveyskeskuksissa ja 
vanhainkodeissa, palvelutaloissa. Seniorit ilahtuvat jokai-
sesta ihmisestä, joka tulee käymään.
 Yläkoululaisia ja lukiolaisia tulisi osallistaa yhteiskunta-
vastuuseen. Voisivat käydä tunnin tai pari palvelutaloissa, 
jossa voisivat kuunnella senioreita, lukea ääneen, pelata 

Eri ikäryhmien ihmisten tulisi tehdä asioita yhdessä
korttia, kammata hiuksia, ulkoilla. 
 Alakoululaiset voisivat ruokailla vanhainkodissa. lap-
set oppisivat, että vanhukset ovat osa arkea.
 Julkisessa rakentamisessa voisi yhdistää vanhainkoteja ja 
kouluja siten, että voisivat syödä yhdessä samoissa tiloissa.
 Olen 41-vuotias henkilöstöjohtaja ja yrittäjä, ja nai-
misissa Karin kanssa. Lapsia on perheessä neljä. Olen 
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen. 

- Valtiotieteiden maisteri.
- matti.hook@saunalahti.fi
- Katso Facebook/ Matti Höök

Kannatan kuntaliitoksia ja kuntien yhteistyötä
Seniori. K-U sotaorpojen puheenjohtaja. Vänrikki. Met-
sästäjä. Kalamies. Kuntourheilija.  Rotary. Kuuloyhdis-
tys. Diabetesyhdistys. Vapaa toimittaja. Kirjailija. Ollut 
mm. 8 vuotta Vantaan valtuustossa. Kannatan kuntalii-
toksia ja kuntien
yhteistyötä.

Olen työssäni saanut myötäelää läheisesti keravalaisten 
arkea. Kaupunginvaltuutettu, valtuuston II varapj
Rovasti, emerita kirkkoherra
Tavoitteeni:
1. Vastuullisuus tulostuu kaikkien keravalaisten arjen hy-
vinvointina. 2. Yhteisöllisyys on voimavaramme. Jokainen 
voi siinä tehdä osansa. Kaupungin vastuulla on rakentaa ja 
järjestää palvelut siten, ettei ketään jätetä yksin, kun apua 

Hyvän ja turvallisen arjen puolesta – Sinua kuunnellen
tarvitaan. 3. Elinvoimaisuus on kivijalkamme. Rahaa täy-
tyy tulla, jotta pystymme hoitamaan menomme. Menes-
tyvä yritystoiminta vahvistaa asukkaidenkin arkea. 
4. Turvallinen kotikaupunki on elinehto hyvälle elämäl-
le. Syrjäytymisen ehkäisy on yksi tärkeimmistä toimista. 
5. Viihtyisyys syntyy kaikesta edellä olevasta - myös 
hoidetusta ympäristöstämme. Tartu hihasta, tule torille 
tai kirjoita anjuska.hanninen@gmail.com

43-v. veturinkuljettaja, MBA. Naimisissa, 2 lasta.
Kaupunginvaltuutettu vuodesta 2001, Kasvatus- ja opetus-
lautakunnan jäsen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 
johtokunnan jäsen, Savion VPK:n päällikkö, Savio-Koivik-
ko, p. 0500 457 344, erkki.kauranen@savionvpk.fi, www.
facebook.com/ekaurane, www.kolumbus.fi/ekaurane. 
Tärkeänä pidän: • Pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveys-
toimen lähipalvelut ja toimintaedellytykset on turvattava 

Turvallisuus on kaiken perusta
sote-uudistuksessa • Kolmannen sektorin sitouttaminen 
ja tukeminen osana palvelutuotantoa on panostusta 
tulevaisuuteen • Yrittäjä- ja yritysmyönteisyyttä.
• Jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan harrastusmah-
dollisuus. Ennaltaehkäisevä työ estää tulevaisuuden 
ongelmia ja kustannuksia • Koulujen ja päiväkotien 
ryhmäkoot on saatu pienenemään ja kouluihin on tuotu 
oppilaille valinnaisuutta lisää. www.kolumbus.fi/ekaurane

Yhtäläisiä mahdollisuuksia tukeva kunta panostaa sivistys- 
ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen. 
Nuorison liikunnan ja etenkin junioriliikunnan kehittämi-
nen on tärkeää, koska se on paras tapa edistää kuntalaisten 
tasa-arvoa  ja ehkäistä syrjäytymistä. Olennaista olisikin 
edistää liikuntatilojen käyttöä ryhmäliikunnassa ja urhei-
luseuratoiminnassa. Liikuntatiloja tulee pystyä käyttämään 
resurssien salliessa vapaammin. 

Liikunta ja kulttuuritoiminta on tärkein syrjäytymisen ehkäisijä
Tärkeää on myös kehittää ulkoliikunta-alueita seniorilii-
kunnan tukemiseksi.

Olen 20-vuotias liiketalouden tradenomiopiskelija. Olen 
opiskellut myös liikuntatiedettä. Olen harrastanut kamp-
pailu-urheilua 10 vuoden ajan.

Merja
Juutilainen

Jani-Pekka 
Hiltunen

Niina Hyttinen

Matti Höök

Anja Hänninen

Erkki Kauranen

Aleksi Jusslin

Ossi Honkasalo
-71v. myyntijohtaja, eläkeläinen
- 040 555 3804, ossi.honkasalo@nic.fi
- Kaleva
- 1. varavaltuutettu, kaupunkitekniikan johtokunta
- Kuves-johtokunta
- Kirkkovaltuutettu ja Kirkkoneuvoston vpj
Minulle tärkeitä asioita ovat: Kilpailukykyinen veropro-
sentti, keravalaisten ikäihmisten hyvinvointi, kaupungin 

Kerava – ikäihmiset – lapset ja nuoret – yritykset
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tuki eläkeläisjärjestöille, kattava Turvallisuussuunnitelma, 
kaupungin tukema ikäihmisten Kuntokortti, elinvoimainen 
Keravan keskusta, Kerava säilyy kärkisijoilla yritysystäväl-
lisyydessä, lasten/nuorten hyvinvointi lisääntyy, varhais-
kasvatuksen laatuun panostetaan, koulujen olosuhteet 
tukevat oppimistuloksia, työssä oppijoille lisätään kaupungin 
harjoittelupaikkoja, perheitä tuetaan ja samalla korostetaan 
niiden omaa vastuuta lastensa kasvatuksesta.
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Insinööri vuodesta 1970. Ensimmäiset kahdeksan vuotta 
meni isojen urakoiden johdossa. Kaksi seuraavaa yritys-
johtajana. Sitten loppu työura virkamiehenä Espoossa ja 
Järvenpäässä.
 Olen ollut mukana kunnalliselämässä yli 30 vuotta. Virka-
miehenä olen toiminut valmistelijana ja luottamusmiehenä 
päättäjänä. Kokemuksesta ja luovuudesta ei ole hyötyä, 
ellei ole kykyä tehdä yhteistyötä niin oman kuin muiden-

Kokemusta, osaamista, luovuutta ja yhteistyökykyä
kin puolueiden ihmisten kanssa. Meillä Keravalla on 
hyvä poliittinen kulttuuri. Se ilmenee luottamuksena ja 
toisten kunnioituksena– puhuttu sana pitää. Meillä van-
himmilla valtuutetuilla on erinomainen keskusteluyh-
teys ja keskinäinen luottamus. Näillä asioilla on isompi 
merkitys kuin suurilla lupauksilla joiden pitämisestä ei 
ole varmuutta.

Keravalla on hyvä elää ja yrittää – tavattavissa vaalienkin 
välissä, p. 0400 461577. Pitkäaikainen tavoitteeni on ollut 
muiden kokoomuslaisten kanssa tehdä Keravasta esimerkil-
linen kunta kaikissa suhteissa. Kerava sijoittuu kuntien vä-
lisessä vertailussa aina kärkiryhmään. Tavoitteemme pieni 
suuri kaupunki toteutunut. Olen asiasi ja näkemyksesi to-
teuttaja. Vuosien aikana olen ollut satojen ja satojen ihmis-
ten kanssa keskusteluissa, kuinka Keravaa tulee kehittää. 

Keravalla on hyvä elää ja yrittää – tavattavissa vaalien välissäkin
Yksin ei kunnallishallinnossa kukaan voi tehdä ihmeitä, 
mutta kaikkien ihmisten mielipiteitä kannattaa kuunnella. 
Hyviin ajatuksiin saa muita mukaan ja kokemuksella usein 
myös toteutetuksi. Pitkäaikainen luottamushenkilönä 
toimiminen on tehnyt minulle kaupungin tutuksi. Se on 
ollut minulle pysyvä harrastukseni. Olen edelleen valmis 
viemään Keravaa eteenpäin. Uskon sen tulevaisuuteen. 
Edellytykset Keravalla ovat poikkeuksellisen suotuisat. 

Olen 34-vuotias kolmen lapsen äiti ja parturikampaajames-
tari sekä stylisti, joka työskentelee omassa yrityksessä.

Sydäntäni lähellä ovat lasten ja nuorten asiat. Olisi hyvä, 
että päivähoito- ja opetuspalvelujen palveluverkosto olisi 
joustavasti päivittyvä, jolloin se tarjoaisi turvallisen ja inhi-
millisen mittakaavan palvelujen saatavuudessa.

Päivähoidon taso tule säilyttää korkealla
Oppimisympäristön pitää olla turvallinen – minkäänlais-
ta kiusaamista tai väkivaltaa ei tule suvaita sen enempää 
kuin rasismia tai muuta syrijintää.

Päivähoito on mielestäni lähipalvelu – ei ole mieltä alkaa 
kuljettaa lapsia pitkiä matkoja ympäri kaupunkia.

72-v. arkkitehti Sompiosta, kaupungin arkkitehtinä 28 v., 
virasta eläkkeellä, oma toimisto edelleen.
Kaupunkikehitysjaoston varajäsen, Keravan Taidemuseon 
ystävien hallituksessa. Kaksi aikuista poikaa jo maailmalla.
Nuorten kasvun ohella tärkeää ja minulle kiintoisaa Kera-
van valmistautuminen tulevaan. Sijaitsemme seudullisesti 
ja liikenteellisesti Suomen pääkasvu-uralla. Kehitys tulee 
rataa pitkin ja se ei voi mennä ohi, on oltava valmistautunut. 

Lasten ja nuorten koulutus ja kasvu ovat aina tulevaisuutta
Keskustan rakentaminen on lähtenyt käyntiin, mutta 
pitkän aikavälin suunnitelmat on tehtävä etukäteen.
Aseman liityntäliikenne on saatava tasapainoon.
 Keskustan asuntorakentaminen on ideoitava tehok-
kaasti ja tehokkaaksi. On oivallettava, mitkä liike-elä-
män tulevat rakenteet ovat ja niille tulevaisuus Keravan 
kävelykeskustassa.Ja mikään näistä ei synny ilman 
fantasiaa, runoa ja musiikkia.

Vaaliteemojani
1. Työllisyys - Työttömille tehokkaammin tietoa työllisyys-
palveluista - Pitkäaikaistyötöttömyyden ehkäisyyn panosta-
minen.
2. Terveys - Kilpailukykyiset terveyspalvelut, taataan riittä-
vät resurssit palveluiden ylläpitämiseen.
3. Turvallisuus - Ennaltaehkäistään syrjäytymistä liikunta- 
ja harrastusmahdollisuuksilla.

Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn on panostettava

Kerava on kasvava kaupunki, jossa on hyvä elää, yrittää, 
tehdä töitä ja kasvattaa lapsia. Kasvu mahdollistaa tehok-
kuuden ja jopa veroprosentin laskun. Kuitenkin haluan, että 
satsaamme nyt kasvuun ja kehitykseen. Innovatiivinen ja 
inspiroitunut Kerava kasvaa ja kehittyy rohkeasti. Samalla 
meille tulee lisää yrityksiä, työpaikkoja, tapahtumia, sopi-
vasti innovatiivista säpinää, ihmisiä, palveluita, kauppoja, 
ravintoloita ja ihania kahviloita.

Veroprosenttia voisi laskea, satsataan kuitenkin tulevaisuuteen
Paljasjalkaisena keravalaisena voin hyvällä mielellä sa-
noa, että Keravalla on hyvä kasvaa, elää ja kasvattaa lap-
sia. Koulutuksemme on maailman paras ja satsaamme 
siihen. Varmistetaan yhdessä, että Kerava on tulevaisuu-
dessakin maailman paras paikka yrittää, kasvaa, tehdä 
työtä ja lapsilla on Keravalla hyvä kasvaa, harrastaa ja 
oppia uutta. 

- neljännen polven keravalainen 
- 55-vuotias talouskonsultti
- kuntatalouden ammattilainen 
- vanhusten hoidon puolestapuhuja
- kiinnostus kotikunnan yhteisistä asioista 

4. polven keravalainen ja kuntatalouden ammattilainen 
Elinvoimainen kunta perustuu menestyvään yrittä-
jyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja kattaviin 
osaamispalveluihin. Uudet ja vanhat yritykset luovat 
suuren työpaikkaomavaraisuuden, joka elävöittää 
Keravaa päiväsaikaan, tuo verotuloja ja vähentää turhaa 
liikkumista. Pienessä suuressa kaupungissa on vilkas 
torielämä, kävelykatu ja avoin internet-verkko.

Juhani
Koivusaari

Eero Lehti

Jaana Lauronen

Risto Kostia

Mari Lehtonen

Ilkka Lavas

Pirjo Kinnunen

Simon Knapas
- 46 v poliisi
- Savio
- Henkilökuntayhdistyksen puheenjohtaja
- Vapaa-ajanlautakunnan varajäsen

Liikkumalla parempi mieli

38

42
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40
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Kolmen lapsen isänä lasten asiat ovat arjessa tärkeitä. 
Päiväkodin ja koulun tulee luoda lapsille turvallinen 
kasvatusympäristö riittävän lähellä omaa kotia. Liikun-
taan ei voi panostaa liikaa. Siksi liikuntapalveluiden 
saatavuus on turvattava, eri ikäryhmät ja tarpeet huomi-
oiden. Tämä on parasta lääkettä fyysiselle ja henkiselle 
hyvinvoinnille. Hyvinvointi tehdään yhdessä!
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Olen 47 vuotias avioliitossa elävä kahden teini-ikäisen isä, 
apulaispoliisipäällikkö, juristi ja Keravan kokoomus ry:n 
puheenjohtaja. Asun Päivölänlaakson pientaloalueella. 
Edellisissä kunnallisvaaleissa minut valittiin kaupungin-
valtuustoon ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. 
Lisäksi olen vapaa-aikalautakunnan varajäsen ja kaupungin 
talousstrategian ohjausryhmän jäsen. Luottamustehtävien 
lisäksi vapaa-aikaan kuuluu juniorijalkapallo, jossa toimin 

Turvallinen Kerava – yhteinen asiamme!
poikani joukkueen turnausvastaavana.

Itselleni tärkeitä asioita ovat lasten ja nuorten liikunta ja 
muu harrastustoiminta sekä Keravan turvallisuus. 

Katso tarkemmin: https://www.kokoomuskeravalla.fi/
mikkomasalin, https://www.facebook.com/MikkoMasa-
linkerava

Moni pitää elintasoa itsestäänselvyytenä: raha sataa 
taivaasta, sähkö tulee pistorasiasta, vesi hanasta. Korkea 
elintaso on kuitenkin aina ahkeruuden, yritteliäisyyden ja 
innovatiivisuuden lopputulos. Yhteiskunnan toimenpiteiden 
pitäisi aina patistaa ihmisiä aktiivisuuteen – ei passiivisuu-
teen. Rahaa ei pitäisi saada senttiäkään ilman vastikkeeksi 
tehtävää työtä. Ihminen kasvaa sellaiseksi, miksi olosuhteet 
pakottavat. Siksi jo kasvatuksessa on opetettava ja vaa-

Keravan Kolli: Elintaso ei ole itsestäänselvyys edes Keravalla
dittava ahkeruutta. Olen kasvattanut kolme tytärtä ja 
valmentanut lapsia ja nuoria koko aikuisen ikäni. Tärkeä 
tekijä kasvatuksessa on oma esimerkki. Yöt nukutaan, 
aamulla herätään, sitten aletaan ahkeroida. Niin saadaan 
elämään sisältöä. Ei tule sosiaalisia ongelmia – tulee ki-
vaa! Vaalivideoni on osoitteessawww.symboli.fi/tuotteita 
TAI Youtubessa Keravan Kolli 49.
Katso myös facebook.com/jukka.nissinen.1

Hei, olen Jari Niskanen 47-vuotias perheellinen kahden kou-
lulaisen isä Lapilasta. Olen ollut tällä vaalikaudella Keravan 
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuuston 
varajäsen ja Keudan yhtymävaltuuston varajäsenen.
Olen kasvanut ja käynyt kouluni Keravalla. Koulutukselta-
ni olen KTM ja laskentamerkonomi, työurani olen tehnyt 
myynnin ja markkinoinnin eri tehtävissä, nyt myyntipääl-
likkönä ICT-toimialalla.

Lasten, nuorten, liikunnan ja koulutuksen asialla Keravalla
Perheemme arkeen liittyy olennaisesti monipuolinen 
liikunta. Toimin aktiivisesti yhdistystoiminnassa. Uskon 
käytännöllisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä koen tär-
keiksi lasten ja nuorten, liikunnan ja koulutuksen asiat.
Vaalilupaukset: Kuuntelen, Keskustelen, Vaikutan
Sähköposti: jkniskanen@kolumbus.fi
Puhelin: 0400 566 456

Tulevaisuuden kunta panostaa sivistykseen, liikuntaan ja 
hyvinvointiin. 39-v, yhteyspäällikkö, yhteiskuntatieteiden 
maisteri. Kuusisaari / Etelä-Kaskela.
Kokoomuksen työ- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheen-
johtaja. Kolmen harrastavan lapsen isä (voimistelua, jalka-
palloa, koripalloa, musiikkia, tanssia) itsenäinen, sinnikäs, 
koulutettu, osaava, ajatteleva, vastuullinen.
facebook.com/samulimylly

Hyvinvoivaan kuntaan kuuluu onnellinen lapsuus ja nuoruus
Laadukas koulupolku keskeisin kilpailuvaltti tulevaisuu-
dessa. Nuorille järjestettävä tekemistä. Harrastaminen 
parasta sosiaalityötä. Kerava saatava liikkeelle. Kaupun-
gin tehtävä luoda liikuntaharrastamiselle edellytykset 
(lainatakauspolitiikka). Keravanjokilaaksoa kehitettävä. 
Keskellä kaupunkia virtaa joki, jonka virkistyskäyttö 
mahdollistettava. Keravan sijainti loistava. Otetaan siitä 
kaikki hyöty irti.

-38-v. vanhempi konstaapeli, perheenisä
Tärkeitä asioita: Keravan turvallisuus, lasten ja nuorten 
hyvinvointi sekä liikunta.
 Uhkakuvat maailmalla ovat muuttuneet, niin myös Suo-
messa. Ihmisten välinpitämättömyys ja arvaamattomuus 
toisia kohtaan on lisääntynyt. Tämä luo pelkoa, turvatto-
muutta. Yli 12 vuotta poliisin kenttähommissa toimineena 
tiedän mistä puhun. Ihmiset reagoivat asioihin ja tilanteisiin 

Turvallisuus on meidän kaikkien perusoikeus
eri tavoin, erityisesti lapset.  Kenenkään ei pidä joutua 
pelkäämään; ei koulussa, ei liikenteessä, ei liikkumista 
valoisalla tai pimeällä eikä toisten käytöstä. Pimeään on 
ratkaisuna valaistus, mutta kaikkeen ei valaistuskaan 
auta. Yhdessä meidän tulee taata lapsillemme turval-
linen kasvu- ja kouluympäristö. Turvallisuus lähtee 
meistä kaikista. Yhdessä voimme pitää kaupunkimme 
turvallisena.

Olen 59-vuotias sisätautien erikoislääkäri. Olen kotiutunut 
Keravalle 1999 ja ollut kaupunginvaltuustossa vuodesta 
2008 lähtien. Nykyisin olen Kasvatus- ja opetuslautakunnan 
puheenjohtaja. Olen viihtynyt Keravalla hyvin ja toivon 
muidenkin viihtyvän. Sen takia pidän tärkeänä, että ennal-
taehkäisevään terveydenhuoltoon panostetaan luomalla 
hyviä liikunta- ja kuntoilumahdollisuuksia kaupunkilaisille. 
Ikäihmisten turvallisia ja luotettavia asumis- ja palvelumuo-

Kunnissa on tulevaisuudessakin paljon arvokasta
toja on lisättävä, ja lapset ja nuoret huomioitava tuke-
malla heidän harrastusmahdollisuuksiaan tasapuolisesti 
ja panostamalla koulutuksen laatuun, sekä opetus- sekä 
kasvatushenkilöstön hyvinvointiin riittävästi. Koulu- ja 
päiväkotirakennuksien kunnosta on myös huolehdittava 
jatkuvasti. Lisäksi on korjattava vanhoja ja rakennetta-
va uusia nykyaikaisia tiloja mutta samalla kaupungin 
talous pidettävä tasapainoisena.

Mikko Masalin

Jukka Nissinen

Jari Niskanen

Samuli Myllyharju

Juuso Nupponen

Juri Linros

Jyrki Längman
Ikä 41-vuotta
Kerava on yhteinen kotimme jossa on hyvä yrittää ja asua. 
Keravaa tulee kehittää kestävästi jotta se säilyisi elinvoimai-
sena kuntana.
 Keravan keskustaa tulee kehittää siten että sieltä löytyy 
monipuoliset palvelut kaikkien tarpeisiin. Yhteydet Hel-
singin suuntaan ovat keskiössä mutta yhteyksiä muihinkin 
suuntiin tarvitaan – olisiko mahdollista radalla Kerava-Por-

Kerava – yhteinen kotimme
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voo aloittaa henkilöliikenne välillä Kerava-Nikkilä uudel-
leen, jolloin junat alkaisivat pysähtyä Ahjon pysäkillä. 
Kytömaa ja Virrenkulma ovat kasvavia alueita, kyseisille 
alueille tulisi mahdollistaa toimintaedellytykset kun-
nallisille ja kaupallisille palveluille. Henkilöliikenne 
Kytömaan seisakkeella loppui 1990-luvun alussa, tulisi 
selvittää Kytömaan seisakkeen uudelleen avaaminen 
henkilöliikenteelle.

SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY
KOULUKIUSAAMINEN KURIIN

PYÖRÄILYKAUPUNKINUORET HARRASTAMAAN
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Olen 19-vuotias lukiolainen ja matkalla opiskelemaan valtio-
tieteitä yliopistoon. Minulla on kaksi kissaa, Lola ja Noelle.
Syrjäytyminen on yleistynyt myös nuorten parissa. Nuor-
ten syrjäytymistä voidaan ehkäistä mm. ohjaamalla nuori 
päättäväisesti opiskelemaan sopivaa alaa. Opiskelemisen 
edellytyksiä kannattaa luoda aktiivisesti, sillä se on satsaus 

Nuori nuorten asialla – tulevaisuus on opiskelijoiden
tulevaisuuteen. Nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä 
tehokkaasti myös erilaisella järjestötoiminnalla. Monet 
keravalaiset liikuntaa organisoivat seurat ovat tärkeässä 
roolissa, sillä liikunta tuottaa paitsi sosiaalisia kontakte-
ja, myös fyysistä hyvää oloa. 

Kun SOTE- ja maakuntauudistuksessa sovitut toimenpiteet 
on saatu valmiiksi, siirtyy Keravan budjetista puolet, noin 
100 miljoonaa euroa maakuntahallinnon budjettiin. Samoin 
kaupungin 1700 työntekijästä 400 työntekijää siirtyy uu-
teen työyhteisöön.
 On aika tehdä kuntaliitos.

On tullut aika tehdä kuntaliitos Tuusulan ja Järvenpään kanssa
 Hallinnon keventymisestä ja kuntaliitoksen johdosta 
säästyvät resurssit on käytettävä alueen elinkeinoelä-
mään kehittämiseen ja sitä kautta työllisyyden paranta-
miseen.

S-posti: pertti.ratinen@icloud.com 
Kotisivu: http://www.perttiratinen.fi
Puhelin: 0407305845

Olen 47-v. keravalainen rakennusalan yrittäjä ja uunimes-
tari (Milliville Tmi). Olen myös PADI:n OWSI-sukelluskou-
luttaja.
Monialan osaamisestani kertoo myös se, että aikaisempia 
ammattejani ovat mm. autonasentaja, varastopäällikkö, 
järjestyksenvalvoja ja erilaiset myyntityöt.

Olen perheellinen, vaimo ja kaksi lasta.

Yhteistyöllä ja osaamisella – kaikille hyvä Kerava
Vapaa-aikani kuluu pääasiassa poikani jalkapalloharras-
tuksen ympärillä ja luottamustoimissa.

Luottamustoimeni ovat: Keravan Kaupunkitekniikan 
liikelaitoksen johtokunnan Vpj. • 1. varavaltuutettu • 
ympäristölautakunnan jäsen • Tuusulan Käräjäoikeuden 
maallikkotuomari.
www.ville.pihola.ehdolla.fi

Näin on. Rohkea blondi palaa, sillä istuin vaalikauden 2001-
2004 kaupunginvaltuustossa. Aina en suinkaan ole ollut 
rohkea, mutta taatusti syntyperäinen keravalainen kyllä. 
Juurevasti. Ammatinvalintani oli selkeä jo 7-vuotiaana, 
poliittinen kotini valkeni alle teini-iän, kotini antoi minulle 
vahvan turvan. Helppoa, vai mitä? Ei ole tarvinnut hötkyillä 
eikä kaihtaa muulla tavoin ajattelevia. Toimittajana, myö-
hemmin erikoistoimittajana, ujoudesta oli karaistuttava. 

Rohkea blondi palaa - parasta on Keravan arki
KNL:n koulutus syvensi aatettani. Nuoruuteni suuria 
hetkiä oli saadessani kätellä idoliani Juha Rihtniemeä. 
Itkin, kun hän kuoli. Työssäni olen tavannut maailman 
parhaita urheilijoita, USA:n ja Neuvostoliiton päämiehiä, 
kaikki Euroopan kuninkaalliset, minut on esitelty mm. 
kuningatar Elisabetille ja Margaret Thatcherille. Olen 
johtanut rakastamaani Kerava-seuraa vuodesta 2010, 
ollut vapaa-aikalautakunnan jäsen 2013.

Samuli Ruusu, 46 vuotta, kolmen pojan isä. Erilaisia luotta-
mustehtäviä vuodesta 2000, Rakennuslautakunnan
jäsen, Käräjäoikeuden maallikkotuomari, Keski-Uudenmaan 
Osuuspankin edustajiston jäsen.

Haluan turvallisen Keravan jossa helppo harrastaa ja liik-
kua. Kaupunki kehittyy oikeaan suuntaan, uusia asuntoja
rakentuu keskustan alueelle. Lisääntyvä asukasmäärä vah-

Luodaan yhdessä menestyvä Pieni Suuri Kerava
vistaa keravalaista yhteisöllisyyttä. Myös rakentuvat
liiketilat luo uusia mahdollisuuksia yrittäjille, joka tuo 
uutta asiakasvirtaa keskustaan. Luodaan yhdessä
vielä menestyvämpää Pientä Suurta Keravaa.

OMISTUSPOHJAINEN ASUMINEN

YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA

VASTUU ITSESTÄ JA LÄHEISISTÄ

YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO

75-v. lukion rehtori (eläkkeellä), www.eeronurmi.fi.
Vaalivideo https://youtu.be/tlFZUQ3akQE.
Kokoomuksen valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu
Kaupunkitekniikka liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 
Kerava Seuran johtokunnan jäsen
Valtuustossa vuodesta 1977 lähtien sekä
useita vuosia kh:ssa ja eri lautakunnissa. 

Yhteistyöllä eteenpäin
Neuvottelemalla ja yhteistyöllä saadaan parhaat ratkai-
sut aikaan. Kaikkien keravalaisten palveluista huolehdi-
taan tasapuolisesti vauvasta vaariin. Kuntalaisilla tulee 
olla paljon enemmän mahdollisuuksia osallistua kaupun-
gin kehittämiseen. Keskustassa talot korkeaksi ylöspäin 
ja Keinukallio kaikkien keravalaisten liikuntapaikaksi. 
Vapaa-aikani vietän mieluusti perheen parissa, jossa 
erityiskohtelun saavat lapsenlapset ja Manteli-koira. 

Ella Pauna

Pertti Ratinen

Ville Pihola

Satu Saaristo

Samuli Ruusu

Eero Nurmi

Kauko Passi
- 68-vuotias eläkkeellä oleva järjestöammattilainen ja enti-
nen sotilas, pihkaniittyläinen vuodesta 1981
- Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varajäsen, 
sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj.
- Kokoomuksen vaalipäällikkö
- Keski-Uudenmaan OP hallintoneuvoston pj.
- Aktiivinen mieskuorolainen 
- Kotikaupungin puolesta, yhteisten tärkeiden asioiden takia 

Kehittyvän ja kasvavan Keravan rakentaja
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– yhdessä!
Päätä, miten verovarojasi käytetään ja mitkä asiat ovat tär-
keysjärjestyksessä päällimmäisiä. Minun arvojani ovat va-
paus, vastuu ja sivistys: yksilöllä tulee olla vapaus itsensä 
toteuttamiseen; yhteisesti meillä on vastuu yhteiskunnan 
kehittymisestä, turvallisuudesta ja työnteon ja yrittäjyy-
den arvostamisesta; sivistys on kaiken kestävän perusta. 
facebook.com/kauko.passi.3, kauko.passi@passi.net
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- 18v. abiturientti
- Kaleva
- www.ilarisalmi.com
- Käyn Keravan lukiota viimeistä vuotta. Harrastan kera-
miikkaa, uintia ja pyöräilyä. Vaikutan aktiivisesti kunnalli-
siin asioihin. Keväällä pyrin opiskelemaan kauppatieteitä.
- Olen laadukkaan koulutuksen puolestapuhuja: pidetään 
ryhmäkoot kohtuullisina, tarjotaan riittävästi jatko-opiske-

Politiikkaa arvojen pohjalta 
lupaikkoja ja huolehditaan koulutilojen turvallisuudes-
ta. Tehdään politiikkaa pitkällä tähtäimellä - sanotaan 
syrjäytymiselle ja velkaantumiselle ei. Pidetään hyvistä 
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista kiinni. Ohjataan 
resursseja työttömyyden ehkäisyyn ja nuorisotyöhön.

Olen 54-vuotias lukion liikunnan ja terveystiedon opettaja, 
liikuntatieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu, kaupun-
ginhallituksen ja maakuntavaltuuston jäsen. Olen toiminut 
opettajana 25 vuotta yläkoulussa sekä lukiossa ja tarkastel-
lut koulumaailmaa myös yläkoulun rehtorin näkökulmasta. 
Luokanopettajavaimoni pitää minut hereillä alakoulun 
asioista. Koska tulevaisuuden kunnan keskeisimpiä tehtäviä 
on opetuksen ja koulutuksen järjestäminen, kokemuksella-

Urheiluakatemia ja Icehearts Keravalle
ni olisi käyttöä keravalaisessa päätöksenteossa. Sydän-
täni lähellä on lasten ja nuorten liikunnan lisääminen 
sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Olen valmis teke-
mään työtä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin eteen. Itse saan hyvää oloa monipuolisesta 
kuntoilusta, koiran kanssa luonnossa liikkumisesta ja 
mökkeilystä.

Olen kristitty 48-vuotias aviomies ja kolmen lapsen isä, 
sosiaalityöntekijä ja järjestöjohtaja. Olen ensimmäistä 
kertaa ehdokkaana. Yli 20-vuotta mielenterveys- ja päih-
detyössä. Valviran pysyvä asiantuntija. Kaikista pidetään 
huolta. Kaikessa päätöksenteossa on mietittävä tulevaisuut-
ta. Ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön on panos-
tettava enemmän. Yhteisöllisyyttä on tuettava kaupungin, 
järjestöjen ja seurakuntien yhteistyönä. Paikallisia järjes-

Sotemies Tiensuu syrjäytymisen tiellä
töjä ja yrityksiä on suosittava hankinnoissa. Päiväkodit 
lähipalveluina. Vanhemmuuden tukeminen. Pienemmät 
luokka- ja ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa. Lisää 
tukea erilaisille oppijoille. Etsivää nuorisotyötä. Koira-
puisto Saviolle
- www.teemutiensuu.fi 
- Facebook: Teemu Tiensuu ehdolla kuntavaaleissa
- Twitter: @TeemuTiensuu

Keravalla satsattava kasvatus- ja opetustoimen sekä va-
paa-ajantoimen kehittämiseen. Syrjäytymistä on helpompi 
ehkäistä ennalta kuin hoitaa.
- 45-vuotias
- Keravan musiikkiopiston laulun- ja musiikinteorianopettaja
- musiikkitieteen tutkija Helsingin yliopistossa
- teologian maisteri
- 10-vuotiaan pojan äiti

Ihminen edellä – joka päätöksessä
Syrjäytymistä ja yksinjäämistä voi tapahtua kaikissa 
ikäryhmissä, jokaisesta otettava koppi. Lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy: kannustava ja välittävä koulu-
tuspolku, jokaiselle mahdollisuus harrastaa. Senioreiden 
yksinjäämisen ehkäisy: mahdollisuus aktiviteetteihin 
ja eri sukupolvien väliseen kohtaamiseen. Inhimillinen 
ja vuorovaikutteinen toiminta on parasta syrjäytymisen 
ehkäisyä kaikille ikäryhmille!

-66-v. seniori, eläkkeellä, pankkitoimihenkilö/ KOP
-SPR-Keravan osasto, sihteeri, jäsensihteeri, talkooryhmän 
vetäjä, Tuusulan käräjäoikeus, maallikkotuomari
-Rakennuslautakunnan varajäsen
-Kuulun Keravan Kansallisiin senioreihin.
Ikäihmisten halutaan yhä enemmän ja mahdollisimman 
kauan jaksavan kotona. Tästä seuraa usein yksinäisyyttä ja 
turvattomuutta. Vastuuta pitää jakaa omaisten ja kaupungin 

Yksinäisyys on vakavasti otettava ongelma
palveluiden välillä. Jokaisen meistä pitää kantaa vastuu-
ta omaisistamme, mahdollisuuksien mukaan. 
Myös omaishoitajien jaksamisesta pidettävä huolta. 
Mahdollistettava vapaata hoitotehtävistä.
Nuorilla on paljon ongelmia niin kotona kuin kou-
luissa. Kaupungin pitää huolehtia ammattitaitoisista 
erityisopettajista ja ammattiauttajista, kun ongelmia 
esiintyy. Sähköposti eija.silander@kolumbus.fi

- 47-v. kuljetusalan yrittäjä Kalevasta facebook.com/mtt 
charter
- Opistoupseeri evp, ikämiesjääkiekkoilija
- Keravan turvallisuus on minulle tärkeää. Ei pelkästään 
fyysisen uhan vuoksi, vaan myös henkisesti on pystyttävä 
elämään turvassa.
- Ehdoton ei pakkomaahanmuutolle. Kerava on menestyvä 
kaupunki. Meidän ei pidä tuhota sen taloutta väkisin. Kun 

Turvallisesti yhdessä joka mutkassa
oma eteinen on siivottu, niin vasta sen jälkeen voidaan 
kutsua vieraita. Pidetään siis ensisijaisesti huoli omista 
kaupunkilaisista.
- Raskaan kaluston yrittäjänä minulla on myös huoli 
meidän kaluston turvallisesta pysäköinnistä ilta- ja yö-
aikaan. Halutaan että palvelu pelaa, mutta autoja ei saa 
missään näkyä pysäköityinä.

55v. päiväkodinjohtaja Kalevasta 
Perheeseen kuuluu yrittäjänä toimiva aviomies, kolme kotoa 
pois muuttanutta lasta sekä lapsenlapsi. Toisella valtuusto-
kaudella olen toiminut valtuutettuna, kaupunginhallituksen 
jäsenenä ja Nikkarikruunun hallituksen jäsenenä.
Toimin myös valtuustoryhmän varapuheenjohtajana, 
valtuustoasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä organi-
saatiotoimikunnan jäsenenä. Tärkeitä asioita pyrkiessäni 

Välittävä aikuinen
kolmannelle kaudelle ovat:
1. Laadukkaat peruspalvelut tehokkaasti ja taloudellises-
ti kaikille keravalaisille. 2. Turvallisen, toimivan, palve-
levan ja viihtyisän keskusta kehittäminen. 3. Vetovoi-
maisen ja yrittäjäystävällisen kaupungin kehittäminen.
Tehdään Keravasta yhdessä turvallinen ja hyvä paikka 
elää!

Ilari Salmi

Esa Savenius

Teemu Tiensuu

Riikka Siltanen

Eija Silander

Mika Toikka

Marja Suomela

Satu
Salmela-Vierisalo • 59v. Johtava teollisuuden LVI-asiantuntija, Sorsakorpi

• satu.salmelavierisalo@gmail.com
• Kaupunkikehitys- ja Konsernijaoston jäsen sekä
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristölauta-
 kunnanjäsen
Tärkeitä asioita minulle ovat:
• Kaupungin talouden pitäminen kunnossa, jotta voimme 
tarjota laadukkaita palveluja kuntalaisille sekä toteuttaa 

Taloudellinen, tasapuolinen ja turvallinen Kerava meille kaikille
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omalla rahalla tarvittavia investointeja pitäen lainaosuu-
den järkevällä tasolla.
• Kaikkia keravalaisia tulee kohdella tasapuolisesti riip-
pumatta millä alueella tai miten asuu.
• Turvallisuus liikkua, asua ja elää, niin lapsena kuin 
vanhuksena
• Kaupungissamme tulee olla riittävästi viheralueita, 
jotta viihdymme ja voimme liikkua.
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Toimin 2012-2016 nuorisovaltuutettuna Keravalla. Nuoriso-
valtuuston kautta eri lautakunnat, viranomaistyöryhmät, 
valtuusto ja yli kuntarajojen toimineet ryhmät, opettivat 
minut niissä ollessani Keravan päätöksentekoon.
 Nyt kuntapolitiikkaan tarvitaan realistista nuorta, jolla on 
rohkeutta toimia kuntalaistensa edunvalvojana ja kehittää 
kotikaupunkiaan asukkaiden tarpeista lähtien. Seuraavassa 
muutamia tärkeitä lähtökohtia minulle:

Positiivinen realisti päätöksentekoon
Kattavat palvelut pitää olla hyvin järjestetty ja kuntalai-
sille helposti saatavilla.
 Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus opiskella omis-
ta lähtökohdistaan lähtien. Jokainen nuori joka koulut-
tautuu, löytää harrastuksen tai työtä sitoutuu vahvasti 
yhteiskuntaan, jolloin riski syrjäytyä laskee.
Minusta lisää: http://karriwickman.ehdolla.fi/
#positiivinenrealisti    

57-vuotias toimitusjohtaja. Vaimo ja kaksi aikuista lasta. 
Päivölänlaakso. Harrastuksena Lions Club -toiminta ja 
musiikki.
 Teemojani: Keravan pitää olla mukana hoitamassa 
Keski-Uusimaan talousaluetta, oli muoto mikä hyvänsä. 
Talousalueella pitäisi saada aktiviteetteja kehitettyä. Emme 
saa olla liian patrioottisia maantieteellisten rajojen kanssa, 
sillä muuten kehityksessä jäädään jalkoihin.

Keski-Uudenmaan talousalueen yhteistoimintaa tulee kehittää
 Toimintaan pitää tehdä rakenteellisia muutoksia: miten 
asioita hoidetaan, voidaanko tehdä kuntayhtymiä.
 On asetettava vaateita siitä, kenen kanssa kaupunki 
tekee kauppaa, kuinka löydetään hyvät toimittajat, jotka 
maksavat veronsa ja tuovat vaurautta alueelle.
Kunnalla on isoja omaisuuseriä, niiden hoitamisen kans-
sa ei voi olla lepsu.

Liikenneonnettomuudet, tulipalot, ilkivalta, katuväkivalta, 
kotivarkaudet, häiriöt palvelujen saatavuudessa, yksinäi-
syys – monet tuntevat olonsa turvattomaksi. Kunta ei voi 
hallita kaikkia elämän riskejä, mutta yrittää pitää. Toimiva 
yhteiskunta rakentuu turvallisuuden tunteen päälle ja sen 
luomisessa kuntaorganisaatioilla on oma roolinsa. Suurim-
maksi Suomen sisäistä turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi 
on arvioitu syrjäytyminen. Erityisesti lasten ja nuorten 

Keravan kehittämisessä tulee ottaa huomioon turvallisuus
syrjäytymisen ehkäiseminen on keskeinen tehtävä, jo-
hon kuntien ja tulevien maakuntien tulee yhdessä löytää 
ratkaisut. Kunnan riskienhallinnassa on otettava talou-
dellisten uhkakuvien rinnalle tarkasteltavaksi laajempi 
turvallisuusuhkien kartoitus ja niihin varautuminen.

- 70-v. rikosylikonstaapeli, eläkeläinen, Kaleva
- Kaupunginvaltuutettu (3. kausi),
 vapaa-aikalautakunnan vpj
- Poliisin neuvottelukunnan pj
- KeU:n pitkäaikainen talkootyöläinen

Teemani ovat seuraavalla vaalikaudella:
Turvallisuuden tukeminen aina yhteisötasolta yksilötasolle.

Yhteisöllinen turvallisuus
Kulttuurin ja liikuntapalvelujen kehittäminen vastaa-
maan vielä paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin.
Nuorison syrjäytymisen  estäminen tukemalla
monipuolista koulutusta ja motivointia elämään.
Tavoitteeni on kehittää Keravaa sellaiseen suuntaan,
että myös me suuret ikäluokat voisimme saada 
urvallisen ja hyvän kohtelun vanhuutemme päivinä. 

25-v. lakimies, oikeustieteen maisteri, Ahjo. Kokemus-
ta yhteisiin asioihin vaikuttamisesta löytyy: päättyvällä 
valtuustokaudella entisen kotikunnan Haapajärven kaupun-
ginvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen ja tarkastuslauta-
kunnan varajäsen. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piiri-
hallituksen jäsen (2015). Innokas kuntohiihtäjä, -pyöräilijä 
ja -juoksija. Perheeseen kuuluu: avovaimo, koira ja kaksi 
kissaa. facebook.com/avalikangas

Jokaisen keravalaisen asialla – ei verotaakan kiristämiselle
TALOUS: En tule kannattamaan ratkaisuja, jotka joh-
tavat vero- ja maksutaakan kiristymiseen. PALVELUT: 
Tärkeintä on, että kuntalainen saa laadukasta palvelua 
mahdollisimman hyvällä hinta-laatusuhteella - ei se 
kuka palvelut tuottaa. TURVALLISUUS ja VIIHTYISYYS: 
Kaupunkia on kehitettävä pitkällä tähtäimellä siten, että 
se pysyy turvallisena ja viihtyisänä.

Yhteiskunta auttaa heikoimpia ja yhteisö kantaa jokaista 
meistä vuorollaan, mutta täysi elämä perustuu vastuunot-
toon omasta ja läheisten elämästä. Seuraa vanhukselle 
tai apua uupuneelle äidille voi antaa ilman virkaakin. 
Viranhaltijoille ulkoistettu yhteisöllisyys ei voi kokonaan 
korvata kansalaisten omaa aktiivisuutta. On tiedostettava 
velvollisuudet oikeuksien rinnalla. Me-henkeä ja halua tal-
kootyöhön kunta voi herätellä luomalla kohtaamispaikkoja 

Seuraa seniorille voi antaa ilman virkaakin
ja korostamalla kansalaisjärjestöjen roolia. Kaupungin 
tulee vastata tärkeiden peruspalvelujen järjestämisestä 
ja rahoituksesta, mutta tuotannossa on järkevää hyödyn-
tää yrittäjiä ja yhdistyksiä. 

24-vuotias insinööriopiskelija Sorsakorvesta. Harrastuksena 
koirat, koiranäyttelyt, vesipelastus ja toko. Minulla on kaksi 
leonbergin koiraa.

Opiskelijana olen havainnut, että asunnon löytäminen on 
usein haasteellista. Olisi hyvä saada kohtuuvuokraisia 
asuntoja markkinoille, jotta asunnot löytyisivät helpommin 
ja olisi mahdollista paremmin keskittyä opintoihin. 

Opiskelijoiden asumisen edellytyksiä tulee kehittää
Toisaalta opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksia tuli-
si parantaa. Tulorajat ovat liian tiukkoja, sillä samassa 
suhteessa kun tienaa rahaa, opintotuki vähenee aikalail-
lakin. Kesätöissä tulorajat paukkuvat liian helposti. Töitä 
ei kannata tehdä.

Karri Wickman

Lassi Väisänen

Vesa Yrjölä

Veli-Erkki Ylirisku

Aleksi
Välikangas

Lea Yrjölä

Joni Vierisalo

Jyrki Vähätalo
Olen 53-vuotias pienen Emma-tytön isä Saviolta. Lähtöisin 
olen Laitilasta, mutta Kerava on ollut jo kahteen otteeseen 
kotini vuodesta 1992. Olen työskennellyt liikunnan ja 
urheilun ammattilaisena 20 vuotta, jonka jälkeen vaihdoin 
alaa. Olen käytettävissä auttaakseni Keravaa ja keravalaisia 
parempaan tulevaisuuteen – apuna kokemukseni eri aloilta.
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Minulle tärkeitä asioita ovat luonnollisesti lasten ja 
nuorten tulevaisuus, koulutuksen kehittäminen sekä eri-
tyisesti Keravan aseman vahvistaminen Suomen yhtenä 
parhaista liikuntakaupungeista.
Olen asunut Suomessa monessa paikassa ja myös ym-
päri maailma, ja kokemuksen puolesta on helppo sanoa, 
että Kerava on erinomainen paikka asua ja elää – jonka 
puolesta kannattaa todella tehdä töitä.


