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Kempeleessä postileiman päivänä 1906.

VfArvoisat Aatetoverit! f * *

Tv/f?
Koska Kempeleen Työväenyhdistys on vihdoin saanut arpajaisluvan, niin rohkenee yh 

distys kääntyä arvoisain kansalaisten puoleen pyynnöllä, että Te hyväntahtoisesti avustaisitte 
meitä keräämällä arpajaisvoittoja. Arpajaiset pidetään ensimäisenä Helluntaina Kesäkuun 3 päi
vänä 1906.

Kerääntyneet voitot pyydetään merkitsemään tähän listaan, joka on voittoineen palau
tettava ennen Toukokuun 25 päivää 1906.

Epäselvyyksien välttämiseksi pyydetään tyhjätkin listat palauttamaan.

Osoite: KEM PELE.

Kunnioituksella: 
cXem-peleetv eT. v. \y .n

L a h j o i t t a j a n  n i m i . T a v a r a n  l a a t u . Smk.



O U L U N  S O S . D E M .  P I I R I N

M A A K U N T A J U H L A

Oulun Kuusisaaressa sunnuntaina 

16. 8. -70 klo 13

Juhlapuhujana SAK:n III puheenjohtaja, 
kansanedustaja

M I K K O  L A A K S O N E N

T E R V E T U L O A

Kempeleen Sos.dem. Työväenyhdistys on tehnyt kunnan
valtuustolle seuraavan esityksen

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA

Kempeleen kunnanvaltuusto 

KEMPELE

Kempeleen kunta kasvaa muuttoliikkeen takia erittäin voi
makkaasti. Kuntaan muuttaa jatkuvasti veronmaksukykyl- 
siä lapsiperheitä. Usein kuitenkin molemmat aviopuolisot 
joutuvat tai haluavat käydä ansiotyössä. Tämän takia 
kuntaan Oliisi pikaisesti järjestettävä lasten päivähoito.

Lasten päivähoito on yhteiskunnallinen palvelumuoto, mi
kä on kunnan järjestettävä. Näin voisi Kempeleen kunta



tarjota uusille ja entisille asukkailleen tärkeän palveluk
sen. Kun kunta tarjoaa palveluksia se saa myös uusia 
asukkaita. Näin voi Kempeleen kunnan suotuisa kehitys 
jatkua.

Käytännön järjestelyiksi esitämme kolme vaihtoehtoa:

1. ) Kunta suunnittelisi ja rakentaisi oman lastentalon päi
vähoitoa varten. Talossa tulisi olla harkinnan mukaan tar
vittavat tilat seimihoitoa varten V2 vuodesta 2-vuotiaille 
lapsille sekä sitä vanhemmille lapsille osasto kokopäivä
hoitoa varten sekä yksi osasto puolipäivähoitoa varten. 
Kunta vastaisi laitoksen toiminnasta kokonaisuudessaan. 
Tällä hetkellä päivähoito-osastoille saadaan valtionapua. 
Valmisteina olevassa lakiesityksessä tullaan saamiemme 
tietojen mukaan valtionapu ulottumaan myös seimiosas
toihin.

2. ) Kunta ryhtyisi suunnittelemaan muuhun kuin itse ra
kentamaansa taloon tarvittavat tilat lasten päivähoitoa 
varten. Tilatarve olisi siinä tapauksessa otettava huomi
oon jo rakennusta suunniteltaessa. Myös ko. tilojen hank
kiminen jo olemassa olevaan rakennukseen voisi tulla 
kysymykseen.

Kunta voisi tällöin itse kustantaa pääomamenot ja osoit
taa tilat yksityisille vuokrattavaksi päivähoitolan ylläpitä
mistä varten. Ylläpito jäisi yksityiselle omistajalle.

3. ) Kunta ryhtyisi etsimään ja kouluttamaan sopivia per- 
heenemäntiä tai kotirouvia sekä siten ylläpitämään val
vottua perhepäivähoitoa. Kuhunkin perheeseen voitaisiin 
ottaa 2—5 lasta valvottuun ja ohjattuun perhepäivähoitoon. 
Kunta maksaisi päivähoitoperheelle sen kanssa sovitun 
hoitomaksun kutakin hoidettavaa lasta kohti. Lasten van

hemmilta kunta perisi sovitun hoitokorvauksen kuitenkin 
ottaen huomioon, että korvaus ei muodostuisi yleisiä päi- 
vähoitolaitoksissa maksettavia hoitopäiväkorvauksia suu
remmaksi. Tällöin kunnalta jäisivät pois pääoma ja lai
toksen käyttökustannukset, mutta se joutuisi osallistu
maan osaltaan hoitopäiväkustannuksiin. Kustannukset per
hepäivähoidosta jäävät kuitenkin yleisen käsityksen mu
kaan enintään puoleen päivähoitolaitosten kustannuksiin 
verrattaessa.

KEMPELEEN SOSIALIDEMOKRAATIT r.y. 

puhj. Sulo Mäkinen siht. Raimo Savolainen

LIITY SOS.DEM. PUOLUEEN JÄSENEKSI

Lähempiä tietoja Kempeleessä:

Kempeleen Sosialidemokraatit r.y. 
puheenjohtaja Sulo Mäkinen puh. 555 058 
sihteeri Raimo Savolainen puh. 555133

Oulun Sos.dem. Piiritoimisto 
Pakkahuoneenk. 26 puh. 14 973



Kempeleen Ty:n 
vuosikokous

Paavo Pulli Johtoon
KEMPELE, torstaina (PS-ES) Kempeleen Sos.-dem. Ty:n vuosikokouksessa. johti puhetta Jaha H a i m a k a i n e n  ja  siht. Laari Vilho S i l v e n n o i n e n ^  Yhdistyksen vuosiparlamentti hyväksyi toiminta- ja tilikertom ukset sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille. Toimintasuunnitelman yhteydessä vuodelle 1MJ huomioitiin erikoisesti kerhoilta- toiminnan vilkastuttaminen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Paavo Pulli, ja johtokuntaan: Juho Haimakainen, Väinö Rahkola. Vilho Silvennoinen, Elis Haimakainen, Kalle Ohukainen, Arvo Ainasoja ja naisjaoston edustajana Olga Törttö.
Kokouksessa oli lisäksi varattu aikaa kunnallispoliittiselle keskustelulle sekä ajankohtaisille kysymyksille muista asioista. Kempeleen kunnan osalta käytti alustavan puheenvuoron valtuutettu Paavo P u l l i ,  jonka jälkeen syntyikin varsin vilkas mielipiteitten vaihto. Näiden asioitten osalta /päätettiin järjestää kunnallisia kysymyksiä käsitteleviä neuvottelukokouksia. Kokous hyväksyi myöskin yksimielisesti valtuutetun toiminnan.Toisena alustajana oli kokouksessa Sos.-dem. Liiton Oulun piirin toimitsija Eino S k a n t s ,  joka puheenvuorossaan käsitteli Sos.-dem. Liiton lähiajan toim intamuotoja. Näistäkin kysymyksistä vaihdettiin vilkkaasti ajatuksia ja todettiin Sos.-dem. Liiton Oulun piirin toiminnan kulkevan juuri siten kuin sosialidemokraattinen palkansaaja- ja pienviljelijäväestö haluaakin. Samoin Päivän Sanomien levikin lisäämiseen päätettiin kiinnittää entistäkin enemmän huomiota.Välittömästi vuosikokouksen jälkeen kokoontui johtokunta ja valitsi varapuhj. Juho Haimakaisen, sihteeriksi Vilho Silvennoisen ja rahastonhoitajaksi Väinö Rahkolan. Samoin johtokunta päätti jo tulevana keskiviikkona pitää ensimmäisen kerhoillan. johon hankitaan ohjelmaakin mukaan illan virkistykseksi.
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