
HYVÄÄ  
UUTTA VUOTTA,  
KERAVALAINEN!

KORONAVUOSI ON KOETELLUT MEITÄ KAIKKIA 
KERAVALLA. JA KUN KYSE ON JOKAISEN IHMISEN 
TERVEYDESTÄ JA TURVALLISUUDESTA, SILLOIN 
TULEE TOIMIA. ERITYISESTI IKÄIHMISTEN JA  
LASTEN TERVEYDEN TURVALLISUUDEN TAKAA-
MINEN ON OLLUT KAIKKEIN TÄRKEINTÄ. NIIN ON 
KERAVALLA TOIMITTU. RAJOITUSTOIMENPITEET 
EIVÄT OLE OLLEET MUKAVIA, MUTTA NE OVAT  
OLLEET VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ, JOTTA OLEMME SAA-
NEET PIDETTYÄ PANDEMIAN KURISSA KERAVALLA.

Keravalla on toiminut koko korona-ajan tervey-
denhuollon ammattilaisten johdolla valmi us johto, 
jota kaupungin johto ja poliittinen päätöksenteko 
ovat täysillä tukeneet. Yhteistyöllä  ja yhteiseen 
hiileen puhaltamalla olemme saaneet pidettyä  
Keravan mahdollisimman terveysturvallisena.  
Kun ajat ovat olleet vaikeat, on Keravalta löytynyt  
uskomatonta yhteishenkeä, vapaaehtoistyössä 
on ollut jälleen voimaa. Vaikeimmissa asemissa 
oleville on turvan lisäksi jaettu myös jokapäiväis-
tä leipää ja tarpeellisia maskeja. Kukaan ei ole 
saanut jäädä yksin. Olemme turvanneet yhteistä 
asiaamme. Turvallinen Kerava on yhteinen  
asiamme. Nyt ja aina.

SDP on ollut aina Keravalla rakentava ja yhteistyötä 
rakentava voima. Emme huuda turuilla, toreilla tai 
somessa, muiden syyttely ja leimaaminen eivät yhteistä 
hyvää edistä. Me teemme. Tyytyväinen kuntalainen 
tuntee sen arjessaan, kun olemme onnistuneet.   
SDP on ollut kuluvan valtuustokauden ajan kaupungin 
suurin poliittinen voima. Olemme luottaneet yhteisen 
tekemisen voimaan. Mitään ei tehdä yksin, vaan viisas 
johtaminen ottaa kaikki mukaan. Kun katsot ympärillesi 
mitä viimeisten neljän vuoden aikana on tapahtunut, ei 
tämä ihan huonosti ole mennyt. Kaupunkiin on noussut 
satoja uusia asuntoja ja uusia yrityksiä, taide on saanut 
kot italojaan, heikoimpia on nostettu, vanhustenhoitoon 
panostettu, palveluita on tuotu ihmisiä lähemmäksi, 
viheralueita kehitetty, futis- ja monitoimihallit ovat 
tulossa. Tehtävää on vielä, mutta jatkamme yhteisen 
hyvän eteen työtä. Koska se on tärkeää. Tervetuloa 
mukaan tekemään hyvinvoivaa Keravaa – jokaiselle.

Ystävällisesti, SDP Kerava

Ps. Haluaisitko olla mukana tekemässä 
yhdessä maailman parasta Keravaa?  
Tervetuloa mukaan! Kuntavaalit ovat 18.4.2021.  
Meillä jokainen ihminen ja osaaminen on yhtä arvokas.  
www.sdpkerava.fi, tatu.tuomela@kerava.fi,  
samuli.isola@kerava.fi, kaisa.niskanen@kerava.fi

Kerava on maailman paras paikka meille  
keravalaisille. Keravalainen supervoima on sitä, 
että otamme kaikki mukaan, rakennamme uusia 
päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, monitoimitalo-
ja, vanhusten palvelutaloja. Tuomme palvelut 
jokaisen ihmisen lähelle, hoivaamme vanhaa 
ja suojelemme lähiluontoamme. Liikkujalle ja 
kulttuurinälkäiselle Keravalla rakennetaan alueen 
parasta tarjontaa. Vahva kaupunki juhlistaa  
jokaisen yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeutta.  
Vahva talous on meidän kaikkien etu, mutta  
ihmisen etu tulee aina ennen euroja. 



Kauan sitä odotettiin, mutta 
siinä komeilee. Uimahallin 
uusi tuleminen on saanut 
paljon kiitosta ja uskollisia 
käyttäjiä. 

Aurinkomäen puisto on upea. Aurin-
komäen puiston tulee säilyä kaiken 
kansan yhteisenä olohuoneena eikä 
se saa painua rakennusten varjoon.  
Yhteisten viher alueidemme arvo 
nousee koko ajan.



Kivisillan maisemissa sielu lepää.  
Ja kun suunnitellut meluvallit tehdään 
Lahdenväylän varteen, lepäävät myös 

korvat. Jokea ja sen ympäristöä  
kunnostetaan luontoa kunnioittaen  

jokaisen keravalaisen iloksi  
virkistyskäyttöön. 



Lapilaan avautuu ensi syksynä  
monitoimitalo, jossa toimii myös  

Keravanjoen yhtenäiskoulu.  
Talon ulkopuolelle valmistuu  

Keravan hienoin ulkoliikunta-alue.  
Tämäkin talo on yhdessä tehty.

WWW.SDPKERAVA.FI


