Kreava-viikon kaupunkilaisten iltojen ohjelma

Kaupunginosatilaisuuksissa suunnitellaan yhdessä
10.4. Savion koululla, 11.4. Killan koululla ja 12.4. Ahjon koululla sukelletaan asukastoiminnan ja
asuinalueen kehittämisen teemoihin. Iltoihin ovat erittäin tervetulleita niin alueen ja lähialueiden
asukkaat kuin alueen eri yhdistykset ja muut toimijat. Voit huoletta osallistua sellaisenkin alueen
tilaisuuteen, jolla et itse asu. Tilaisuudet starttaavat kahveilla, jonka jälkeen jatketaan teemoihin
virittävillä esityksillä alueiden rakennuttamissuunnitelmista ja asukastoiminnan innostavista
esimerkeistä. Tilaisuuden pääsisältönä ovat yhteissuunnittelupajat, joita isännöivät
kaupunkikehityspalvelut sekä KreavaKerava-tiimi.
Tilaisuuksien aikataulut:
17.30 – 17.50
17:50 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 20.00

Tervetuliaiskahvit tarjolla
Avaussanat ja aiheiden esittelyt
Yhteissuunnittelupajat
Yhteenveto ja palautteenkeruu

Yhteissuunnittelupajojen sisällöt
1. Asukastoiminnan kehittäminen
Pohditaan ja ideoidaan näistä aiheista: Mistä olet asuinalueellasi ylpeä? Millaista toimintaa
haluaisit asuinalueellesi järjestää? Millaisia asukastoimijoita alueella on ja mitä voitaisiin tehdä
yhdessä? Saviolla erityispainopiste on alueellisen identiteetin esille nostamisessa, Ahjossa
keskustellaan mm. bussipysäkkien yhteisöllisestä maalausprojektista ja Killassa jutellaan
asukkaiden päivätoiminnan ja harrastustoiminnan lisäämismahdollisuuksista.
2. Aluekehityskuvat ja rakennuttamissuunnitelmat
Millaisia ovat Keravan eri kaupunginosien identiteetit? Keravan kaupunkikehityspalvelut
osallistuu Kreava-viikolle kutsumalla keravalaiset kehittämään yhdessä työn alla olevia
aluekehityssuunnitelmia. Saviolla työstetään Savion aluekehityskuvaa, Ahjolaisten illassa Ahjon
aluekehityskuvaa ja Kiltalaisten illassa Kalevan liikunta- ja terveyspuiston
kehityskuvaa keskittyen lähialueiden täydennysrakentamismahdollisuuksiin.
Killassa näytetään myös Killan kievarin paikalle tulevan asuintalon suunnitelma,
jonka asemakaava tuli voimaan vuoden alussa. Ahjossa esitellään aluekuvan lisäksi myös
Keinukallion suunnitelmat.
3. Kaupunginosajuhlien suunnittelu
Kesällä 2018 järjestetään kolmella eri asuinalueella kaupunkijuhlat, joiden järjestelyistä vastaa
kaupungin Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu ja kaupunkitapahtumatuottaja Nina Roisko.
Tapahtumien sisältöön ja toteutustapoihin pääsee vaikuttamaan Kreava-viikon
asuinaluetapahtumissa. Yhdessä saadaan aikaiseksi hienot juhlat:
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Savion kaupunginosajuhla järjestetään 27.5.2018 klo 13 - 16 Salavapuistossa. Tule
mukaan kehittämään juhlan sisältöä tai mikäli haluat esiintyä tilaisuudessa, kerrothan
siitä meille.
Ahjon kaupunginosajuhla järjestetään 16.6.2018 klo 13 - 16. Tapahtuman teema on taide
ja luovuus. Luodaan väriä Ahjon alueelle, maalataan yhdessä muun muassa muutama
bussipysäkki. Mitä muuta kaipaatte tapahtumaan? Tulkaa kehittämään Ahjon oma juhla!
Killan kaupunginosajuhla järjestetään 12.8.2018 klo 10 - 14. Tapahtuman teema on
aktiivinen elämä. Tule mukaan kehittämään tapahtuman sisältöä ja kertomaan millaisia
ulkoiluaktiviteetteja kaipaatte alueelle.

Tervetuloa!
Lisätiedot:
www.kreavakerava.fi/kreava-viikko
projektipäällikkö Anna Evilä, anna.evila@kerava.fi, 040 318 2879
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