
	 	 	 	 	 	 	 	 	  
    

kerava panostaa nuoriin kriisiaikana – 
kahdeksasluokkalaiset oppivat 

ongelmanratkaisutaitoja ja luovat  
viikossa 40 tekoa kaupunkilaisten hyväksi  

Gutsy Go Kerava kutsuu koko kaupungin mukaan ainutlaatuiseen operaatioon, joka 
vahvistaa Keravan yhteishenkeä sekä nuorten osallisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. 
Vain parissa päivässä nuoret kehittävät 40 rohkeaa tekoa, jotka lisäävät hyvinvointia ja 
rauhaa Keravalla, ja tarjoavat ratkaisuja kaupunkilaisten tarpeisiin haastavassa 
koronatilanteessa. 

Yhteensä 400 yläkoulujen 14-vuotiasta eri puolilta Keravaa yhdistää voimansa 
etäyhteyksin, kun Suomen suurimman ideakilpailun voittanut Gutsy Go saapuu 
kaupunkiin elo-syyskuun vaihteessa.  

Gutsy Go on valmennusmetodi, joka yhdistää pedagogiaa, mediaa ja rauhantyötä ja 

valjastaa kokonaiset nuorten ikäluokat vaikuttamaan konkreettisesti omaan 
ympäristöönsä. Tukenaan nuorilla ovat Gutsy Go -valmennuksen saaneet keravalaiset 
opettajat ja nuorisotyöntekijät sekä Gutsy Go:n pedagogian ja median ammattilaisista 
koostuva tuotantotiimi. 

viikon kruunaa suomen suurin rauhantekojen drive in -näytös  

Nuorten toteuttamat rauhanteot kuvataan ja jaetaan sosiaalisessa mediassa 

inspiraatioksi koko Suomelle. Viikon päätteeksi kaikki keravalaiset ovat tervetulleita 
yhteiseen ensi-iltaan, joka toteutetaan poikkeuksellisena drive in -näytöksenä.  
 
DRIVE IN -ENSI-ILTA PE 4.9.2020 KLO 21.00 Sompion kentällä. Tervetuloa!  
Turvallisuussyistä paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautuminen ensi-iltaan: 
www.gutsygo.fi/ensi-ilta 

Medialle: Ilmoittaudu mukaan nuorten tiimien matkaan Gutsy Go -viikolle 31.8.–
4.9.2020.  (sandra.lamppu@gutsy.fi) 

Tiedote 
Julkaisuvapaa heti

Gutsy Go Kerava 31.8.–4.9.2020 
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kerava päätti satsata nuoriin ja myönteisyyteen  

Gutsy Go Kerava toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin, Keudan, Gutsy Median ja 
Gutsy Go ry:n kanssa. Gutsy Go -toiminnan vaikuttavuutta tutkitaan Lääkäriseura 
Duodecimin kanssa.  

Kansanedustaja ja Keravan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Pia Lohikoski 
iloitsee, että keravalaisnuoret pääsevät näyttämään voimansa:  

“Olen iloinen, että Kerava satsaa nuoriin ja lähti mukaan toteuttamaan palkittua Gutsy 
Go -menetelmää. Ehdotin Keravaa mukaan, jotta myös keravalaiset nuoret pääsevät 
kokemaan tämän yhteisöllisyyttä ja uudenlaisia ideoita rakentavan toiminnallisen 

menetelmän. Uskon, että tuloksena syntyy nuorten kehittämiä hyvinvointia edistäviä 
luovia ideoita, joista on iloa koko Keravalle”, Pia Lohikoski sanoo.  

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larssonin mukaan 
Gutsy Go tukee vahvasti nuorten syväoppimista ja tulevaisuustaitoja, jonka eteen Kerava 
on pitkäjänteisesti tehnyt työtä. 

“Gutsy Go:n avulla haluamme auttaa oppilaita havaitsemaan erilaisia tapoja, miten voi 
rohkeasti tehdä rauhantekoja, jotka muuttavat meidän ajatteluamme ja toimintaamme 
myönteisemmäksi. Gutsy Go näyttää nuorille ainutlaatuisella, omaan kokemukseen 
kiinnitetyllä tavalla, miten vuorovaikutuksessa erilaisten osaajien kanssa voidaan 
saavuttaa jotakin ennenkokematonta hyvää.”  

Larsson kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan:  “Usein puhutaan siitä, että ’koko kylä 
kasvattaa’. Tämä on keravalaisille siis suuri mahdollisuus, jossa osoittamalla kiinnostusta 
nuorten innostukseen ja heidän omaa kotikaupunkiaan parantavia ideoita kohtaan 
luodaan yhdessä uudenlaista hyvän kaupungin kulttuuria. Gutsy Go:n kautta meillä on 
mahdollisuus tehdä Keravasta entistä parempi paikka, jossa kaikenikäiset ja erilaiset 

kuntalaiset viihtyvät ja voivat yhä paremmin.”  
  
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  
Sandra Lamppu, tiedottaja, Gutsy Go ry, +358 40 610 9790, sandra.lamppu@gutsy.fi 
Veera Ikonen, vastaava tuottaja, Gutsy Go ry, +358 407 080 701, veera.ikonen@gutsy.fi 

Nettisivut: www.gutsygo.fi 

Gutsy Go:n kumppaneita ovat suomalaiset säätiöt ja kaupungit, Lääkäriseura Duodecim, 
Finnkino, Tradeka, Mielenterveyden keskusliitto ja Oikeusministeriö. Menetelmän tavoite 
on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota sekä valtakunnallisesti kouluttaa koko 
ikäluokka lisäämään yhteiskuntarauhaa.
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