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Mahdollistamalla 

riittävien tonttien 

tarjonta yrityksille 

varmistetaan 

yritysten kotipai-

kaksi Kerava.

AnssiEnnevaara 

Faktat puhukoot 

puolestaan

Tulovirrat täytyy varmistaa, sillä vain eu-

rot kaupungin kassassa ovat euroja jaet-

tavaksi yhteisiin menoihin. Veroprosentin 

nostamisen sijaan meidän on houkuteltava 

kaupunkiin lisää merkittäviä veronmaksajia. 

Yrittäjyyteen sekä yritystoiminnan lisäämi-

seen kaupungin alueella tulee panostaa. 

Kaupungilla tulee olla intressi huolehtia 

elinvoimaisesta ja monimuotoisesta elinkeino-

politiikasta ja menestyvästä yritystoiminnasta 

koko kaupungin alueella.  Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että kaupungin tulee varata reser-

viin tontteja sekä kyetä tarjoamaan 

mahdollisuuksia maankäyttöön 

tonttien ja lupaprosessien kaut-

ta.  Lisäämällä sekä mahdol-

listamalla riittävien tonttien 

tarjontaa yrityksille varmis-

tetaan yritysten kotipaikaksi 

Kerava. 

Vastuullista taloudenpi-

toa ovat niin ikään hankkeet, 

jotka säästävät tai helpottavat ih-

misten arkea ja pärjäämistä. Liiken-

ne, liikkuminen, harrastaminen ja lähiluon-

toon panostaminen lisäävät hyvinvointia. 

Näihin voidaan vaikuttaa myös taloudellisin 

päätöksin. 

Päätöksentekokyky 

– edessä odottavat 

haasteet

Ennusteet tulevaisuuden kaupungista 

eivät ole valoisat. Suomen kunnissa 

vallitsee trendi, jossa tuloja on jatkossa 

vähemmän, samalla kun velvoitteiden määrä 

kasvaa. 

Seuraava kausi kaupungin päätöksente-

ossa tulee olemaan erilainen. Nyt vaaditaan 

kuntapäättäjiltä laajojen talouskysymysten 

ymmärtämistä, sitoutumista luottamusteh-

tävän hoitamiseen, kykyä sekä rohkeutta 

tehdä vaikeitakin päätöksiä.

Tekemällä oikeita ja oikein 

mitoitettuja päätöksiä etu-

käteen voidaan pahimmat 

ongelmat välttää. Tulot ja 

menot on pidettävä tasapai-

nossa. Minä valitsen tulo-

jen kasvattamisen menojen 

leikkaamisen edelle.  

Terassien toimintaa, annis-

kelua sekä etämyyntiä pitää 

helpottaa ja koronasta kärsivälle ravin-

tola-alalle täytyy antaa laajemmat vapaudet 

toimia ilman byrokratian pelkoa.

Asuminen

Viihtyisät pientaloalueet ja keskustan 

kattavat palvelut muodostavat toimi-

van kaupungin ja turvaavat verotulojen 

kehityksen. Keravan tulee olla paikka, 

jossa yritykset voivat luottaa yhteistyöhön 

kaupungin kanssa. Ennustettavuus ja enna-

koiva politiikka takaavat molemminpuolisen 

luottamuksen. Keravan tulee jatkossakin olla 

paikka, joka kantaa hyvää mainetta - paikka, 

jonne uskaltaa juurtua, rakentaa oman 

kodin, haaveilla ja tehdä töitä paremman 

tulevaisuuden eteen.

Turvallisuus

Turvallinen Kerava tarkoittaa minulle 

paikkaa, jossa voi kävellä ja lenkkeillä 

rauhassa perheen kanssa iltaisinkin. Keravan 

tulee jatkossakin olla paikka, jossa lap-

set uskalletaan laittaa ulos ilman riskejä. 

Turvattomuutta kitketään parhaiten, kun 

virkavalta näkyy kaupungin arjessa ja on 

aktiivisesti mukana nuorison toiminnassa 

kouluissa ja vapaa-ajan harrastusten ohessa 

suorittamassa työtään.

Liikenne

Keravan tulee mahdollistaa joustava liik-

kuminen kunnan sisällä, kunnan alueelle 

sekä alueelta ulospäin. Liikenne on avainase-

massa työssäkäynti-, ja talousalueen ollessa 

laaja. Otsikoissa ja harkinnassa olleet tietullit 

ovat piilovero, jonka tarkoituksena on estää 

tarkoituksen mukainen toiminta ideologisista 

syistä. Ei voi olla niin, että ne, joiden on pakko 

kulkea töihin maksavat jälleen isomman osan 

palkastaan ideologisista syistä, samalla kun 

kotona oleva joutilas voittaa.  

Rankaisemisen sijaan meidän on tuet-

tava perheiden ja yrittäjien arkea, eikä olla 

kapulana rattaissa tekeytymällä riesaksi. 

Haluan nostaa varoittavia esimerkkejä kau-

pungeista ja niiden vetovoimasta esiin. 

Pysäköinnin tulee jatkossakin olla meillä 

helpompaa kuin muualla. 

Keskustan pysäköintipaikkojen tulee olla 

paremmin saatavilla yritysten läheisyydessä. 

Moottoripyöräparkki tulee saada aikaiseksi 

keskusta alueelle eri kadun keskeisille pai-

koille, joilla säästetään normaali pysäköinti-

paikka auton käyttöön. 

Liityntäpysäköinti kunniaan mah-

dollistamaan vähäpäästöisempi liikenne. 

Parkkipaikkoja tulee olla mieluummin 

vapaana kuin liian vähän!
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Talouskysymykset – osa kasvavaa hyvinvointia

Aktiivinen, yrittäjähenkinen, perhekeskeinen  

61-vuotias turvallisuuden, sekä yritysjohtamisen  

asiantuntija, joka kannattaa perinteisiä arvoja. 

Perustan toimintani  

Kaupunginvaltuutettuna  

Keravan kaupunginvaltuustossa  

seuraaviin kulmakiviin

Kaupungin talouden tulee olla tasapainossa koko kunnan maksukyvyn kannalta. Kaupungin tulee investoida 

tuottaviin hankkeisiin. Taloutta tulee jatkossakin johtaa luvuilla – Ei ideologialla tai olettamuksilla. 



ANSSI ENNEVAARA2 K UN TAVA A L I T  2 0 2 1

Kerava

Palvelut

Palveluissa tulee ottaa huomioon jokaisen kunta-

laisen toiveita valita omaan elämäntilanteeseen 

sopivat vaihtoehdot. Keravaa tulee kehittää osana 

maamme metropolialuetta yhteistyössä muiden kun-

tien kanssa. 

Palveluissa tulee huomioida mahdollisuus tukea 

kaupungin alueella olevia omia yrittäjiä, yrittäjyyttä, 

sekä palvelutuotantoa, joka tuottaa yhteisöveroa sekä 

työpaikkoja koko alueen hyvinvointiin.

Lisäksi meidän on tarjottava ylivoimaisuus teki-

jöitä, joiden avulla ihmiset, yrittäjät ja yritykset valit-

sevat kotipaikakseen Keravan!
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Keravan tulee jat-

kossakin kehittyä 

ja olla hyvä paikka 

elää ja asua.

Tulevaisuuden Kerava 
– houkuttelevin valinta

CV

Perhe elämä 
– liikuntaa 
ja toimntaa

Kerava vastaa pääkaupunkiseudun kun-

nista parhaiten esitettyihin haastei-

siin ja tarpeisiin, joita saa vapaasti esittää. 

Haluamme jatkossakin olla mukana omista-

massa ja siivittämässä lukuisia suomalaisia 

yrityksiä menestykseen panoksellamme.

Nuoret ja lapset, vanhusten turvallinen 

Olen 61-vuotias turvallisuuden, sekä yritysjohtamisen asiantuntija.

Lisäksi olen sarjayrittäjä – minulla on useita yrityksiä ympäri 
Suomen. Olen aktiivinen ja yrittäjähenkinen, perhekeskeinen, 
perinteisten arvojen kannattaja. 

AMMATTI/ELINKEINOT
- Kehitysjohtaja, CRO

- Senior Business Advisor

- KoivuEDU Yrityskouluttaja, mentori, coach

- Moottoriparkki, yrittäjä

- Tavaraparkki, yrittäjä

- EMS karting, yrittäjä

 

LUOTTAMUSTOIMET
- Keravan kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuutettu

- Keravan kaupunkikehitysjaosto, varajäsen

- Liikuntajaosto jäsen

- Elinkeino- ja työllisyysjaosto Pj:n (henkilökohtainen vara)

- Keravan Energia hallitus vara

- Sipoon energia hallitus vara

- Keravan Pallo hallitus

POLIITTINEN AKTIIVISUUS 
- Keravan Kokoomus, jäsen

- Keravan Kokoomus, hallituksen jäsen

- MC Kokoomus, jäsen

- Kokoomus Yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkoston 

Puheenjohtajat Pia Kauma, Anssi Ennevaara

JÄRJESTÖVAIKUTTAMINEN 
- Keravan Yrittäjät, jäsen

- Keravan Reserviläiset jäsen

- Kerava Seura, jäsen

- Keravan Omakotiyhdistys, hallituksen jäsen

- Savion Koti ja Koulu Ry Puheenjohtaja

- Savion Kyläyhdistys, jäsen

- Tekniikan Akateemiset ry, jäsen

- Suomen Yrittäjät, jäsen

- Suomen Reserviläiset, jäsen

- Suomen Palloliitto Eteläisen alueen vaikuttamistyöryhmän jäsen

- KP-75 JoRy, hallituksen jäsen

- Pallokerho Keski Uusimaa PKKU-07 Kilpa Huoltaja

- Nokian musiikkiklubi, varapuheenjohtaja

- Smoto, jäsen

- Kauppakamari, jäsen

- Yes-kummit mentori

- Suomen Riskienhallinta Ry jäsen

- Finnsecurity Ry jäsen

- Suomen Tietosuoja Ry Hallituksen jäsen perustajajäsen

Vietän paljon aikaa perheeni kanssa 

harrastuksissa, kuten jalkapallon 

parissa. Voidaan sanoa, että tällä hetkellä 

olemme ns. ‘futisperhe’. Vanhin poikani 

on aktiivisesti mukana VPK:ssa, sekä 

luottamustehtävissä.

Perheeseen i kuu luvat 

vaimo ja kolme lasta. Olen 

aktiivinen keravalainen, 

kyläyhdistyksen jäsen, 

Savion Koti ja Koulu Ry 

Puheenjohtaja, joten 

toimia ri it tää tehdä 

yhteistä hyvää Keravalle, 

lasten sekä nuorten, 

vanhempien ja opettajien 

hyväksi.

Niinikankaalle olemme rakennuttaneet 

omakotitalon, josta käsin eletään lasten 

harrastusten, sekä töiden keskellä “täyttä 

elämää”

Minulle Kerava on rauhaisa koti, jossa 

voi harrastaa, tehdä työtä ja 

mahdollista yrittää sekä elää 

turvallisesti että kasvat-

taa lapset turvallisessa 

ympäristössä maail-

malle, josta he voivat 

palata takaisin ja 

perustaa omat kodit. 

Keravan tulee jatkos-

sakin kehittyä ja olla 

hyvä paikka elää ja asua.

hoito, sekä yrittämisen edellytysten täyttymi-

nen yhteistyössä kaupungin kanssa ovat eri-

tyisen tärkeässä asemassa. Kaupungin täytyy 

kasvattaa maine paikasta, jonka ei tarvitse 

olla paras – vain hieman muita parempi ja 

houkuttelevampi paikka.



TURVALLINEN
KERAVA

TURVALLINEN KERAVA 

• Iltaisinkin voi kävellä rauhassa
 perheen kanssa
• Lapset uskaltaa laittaa ulos
• Yritykset voivat luottaa kaupunkiin
• Voi  juurtua ja perustaa kodin

www.anssiennenvaara.fi
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VALLINEN
KERAVA

VALLINEN KERAVA 

• Iltaisinkin voi k ellä rauhassa
 perheen kanssa
• Lapset uskaltaa laittaa ulos
• Yritykset voivat luottaa kaupunkiin
• Voi  juurtua ja perustaa kodin

www.anssiennenvaara.fi
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Enne aar
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www.anssiennevaara.fi 


