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essequam cum cum fugias eturepudi quis modipsam 
rehenda nderoviducit qui untum nonseni assent.

• Conse nem. Et doloren iendaniet, et a voluptios dus 
milibusci doloribusda

• m fuga. Et everio magnis volorrum quos aut 
que corions equatibus

”SLOGAN TÄSSÄ 
TAI YHTEENVETO”

Otsikkoa ja 
otsikkoa.
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KERAVA ON MAHDOLLISUUS
Keskustan tavoitteita kuntavaaleissa 2017

ELINVOIMAA 
JA ITSENÄISYYTTÄ

•  Eri alojen osaajia ja kasvuhaluisia 
yrityksiä kaupungin elinvoimaksi

•  Tulevaisuuteen suuntautuvaa koulutusta, 
uskallusta yrittämiseen

•  Nuorten työllisyyteen satsattava voimavaroja
•  Työpaikkaomavaraisuutta edistettävä

•  Tartutaan reippaasti keskustarakentamisen uusiin 
mahdollisuuksiin

•  Keravan Energiasta ja kohtuuhintaisesta ener- 
giasta kilpailuvalttimme

•  Vahvistetaan itsetuntoa ja rohkeutta koh-
data muutoksia, monikulttuurisuutta ja 

kansainvälisyyttä

AKTIIVINEN KERAVA

HYVÄÄ ARKEA 
JA HYVINVOINTIA 

•  Uudessa kunnassa panostamme 
varhaiskasvatukseen, kouluihin, tervey-

den ylläpitoon
•  Terveyskeskus ja sosiaalitoimen lähipalvelut 

pidettävä Keravalla
•  Matalan kynnyksen palveluilla autettava nuoria 

löytämään paikkansa elämässä
•  Perheiden saatava helposti tukea arkeensa

•  Ikäihmisten hyvinvointia tuettava ja yksinäisyyttä 
lievitettävä

•  Monentyyppistä asuntotuotantoa eri elämänti-
lanteisiin: kohtuuhintaisia asuntoja ja tontteja 

perheille, nuorille ja yksineläville
•  Turvalliset asuinalueet, toimivat liikenne-

järjestelyt

KODIKAS KERAVA 

VIREÄN  
VAPAA-AJAN KAUPUNKI

•  Monipuolisia liikuntamahdollisuuk-
sia kaikenikäisille: uuteen uimahalliin 

vesiliikuntaa, Keinukalliosta omaehtoisen 
liikunnan ja vapaa-ajan keskus, monitoimihallin 
ja tekojään toteutusmahdollisuus selvitettävä

•  Tasokkaat kulttuuripalvelut: kirjasto, museot, 
opisto, taideoppilaitokset, harrastusjärjestöt

•  Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vä-
hintään yhteen harrastukseen

•  Yhdistysten toiminnan edellytyksiä tuettava. 
Kolmas sektori tuottaa kaupunkiimme hyvin-

vointia, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä.

KIINNOSTAVA KERAVA

VIIHTYISÄ 
VIHERKAUPUNKI

•  Monimuotoisuutta kaupunkiluon-
toon puistoineen, ulkoilureitteineen ja 

lähimetsineen
•  Asukkaita kannustettava ympäristövastuu-

seen ja hyviin ympäristötekoihin
•  Uusiutuvan energian käyttö, kiertotalous ja ener-

giatehokas rakentaminen suunnittelun ytimeen
•  Jätteiden lajitteleminen tehtävä helpoksi ja hou-

kuttelevaksi
•  Koulu- ja laitosruokailuun kotimaisia ja lähellä 

tuotettuja raaka-aineita
•  Puistoihin ja julkisille alueille esteettömiä 

harraste- ja tapaamispaikkoja

VASTUULLINEN KERAVA

TULE TAPAAMAAN EHDOKKAITAMME 
Keskustan vaaliteltalle Prisman aukiolle

LA 18.3. klo 10–14
LA 25.3. klo 10–14

LA 1.4. klo 10–14
PE 7.4. klo 16–20
LA 8.4. klo 10–14


