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KEKE:llä



Kestävän kehityksen keskus (Keke)

Historiaa

Yritetään yhdessä ry on perustanut yli 20 
vuotta sitten Kestävän kehityksen 
keskuksen Välivainiolle. Toiminta ja 
varainkeruu lähti liikkeelle kierrätyspaperin 
keräämisestä vapaaehtoisvoimin. 
Toiminnan perustaja, Seppo Vaaraniemi, 
silloinen vankilakoulun apulaisrehtori, halusi 
toimia monipuolisesti syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi.

Keke on oululainen työpajakeskus erilaisten 
työpajojen voimin.  Tänä päivänä Kekellä on 
kaksi yksikköä - Välivainion ja Hietasaaren 
yksikkö.  Haluamme olla tunnettu 
monikulttuurisena kiertotaloustoimijana 
sekä inhimillisenä ja luontoläheisenä 
tekijänä. 

Työtoimijat tulevat Kekelle monenlaisilla 
taustoilla. Meillä on voimakas halu 
ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tarjota 
voimaannuttavaa yhteisöä tueksi elämälle.

Tervetuloa Kekelle!
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Työtoimijoiden tarinoita:

SIIRTYMÄVAIHEITA ELÄMÄSSÄNI



Kätevissä toimitaan ompelimon ja puhtaanapidon 
avustavissa tehtävissä..

Ompelimon tehtävissä tutustutaan laajasti 
erilaisiin kädentaitoihin. Siellä tehdään mm. 
esivalmistelevia ompelimon töitä, kuten puretaan 
vanha vetoketju uuden tieltä, ommellaan nappeja, 
korjataan kuluneita tekstiilejä sekä opetellaan 
käyttämään ja puhdistamaan 
ompelukoneita.

Kätevissä voi tutustua myös muihin  
kädentaitoihin, kuten hyönteishotelleihin, 
korutekniikkaan tai sesonkiin  
liittyviin koristeisiin, sekä lankojen värjäykseen 
luonnonkasveilla. 

Puhtaanapidon tehtävissä tutustutaan 
puhtaanapitoon liittyviin asioihin, kuten 
huolehditaan Keken ympäristön puhtaudesta ja 
huolehditaan kukkien hoidosta.



Vihernikkareissa toimitaan puutarhanhoidon, 
pihanrakennuksen, eläintenhoidon  ja puutöihin liittyvissä 
avustavissa tehtävissä.

Puutarhanhoidossa eletään kasvukauden mukaan. 
Kevään ja kesän tehtäviin kuuluu mm. taimien kasvatusta,  
kylvemistä, kompostointia, viljelypaikkojen valmistamista, 
istutusta sekä kasvihuoneen ylläpitoa. Tehtäviin kuuluu 
myös    kukkien ja sadon keruuta.. Syksyllä huolehditaan 
viljelykset talviteloille. Talvella suunnitellaan seuraavan 
kasvukauden istutuksia ja tehdään erilaisia puutarhaan 
liittyviä rakennelmia, kuten pajutöitä.

Luonto tarjoaa monipuolisesti materiaaleja erilaisia 
rakennelmia ja askarteluja varten.   
Ruokoa, pajuja ja heiniä kerätään eri  
vuodenaikoina eri tarkoituksiin.  
Vihernikkareissa valmistellaan  
myös erilaisia puutarhan esineitä   
kuten kasvilavoja, köynnöstukia,  
linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja.

Pihanrakentamisessa rakennetaan 
pihoille laatoituksia ja 
erilaisia piharakennelmia. 

Eläintenhoitoon kuuluu mm. lampaiden huolehtimista. 
Lampaat tuodaan kesäksi maisemalaiduntamaan 
Hietasaaren yksikön rantaniittyä. Vihernikkareissa ollaan 
mukana lammasaitaelementtien teossa ja pystytyksessä. 

Puutyötehtävissä voi tutustua esimerkiksi  puutöiden 
tekemiseen, kuten hiontaan, maalin poistoon tai 
entisöintitöihin.

Vihernikkarit



Rataksessa toimitaan  pyöräpajan ja 
pienkonekorjaamon avustavissa 
tehtävissä.

Pyöräpaja on fillarikorjaamo, jossa 
voi osallistua toimintaan esimerkiksi 
purkamalla vanhoja pyöriä varaosiksi. 
Varsinaisesti pyöräkorjausta ei 
työtoiminnassa tehdä, mutta on  
mahdollista oppia pyörien osista, 
mekanismeista ja huollosta paljonkin. 

Pienkonekorjaamossa huolletaan 
polttomoottorikäyttöisiä pienkoneita. 
Ruohonleikkurit, 
sahat ja mopot ovat tyypillisiä 
työkohteita. Työtoimija voi osallistua 
tekemiseen vaikkapa purkamalla ja 
perehtymällä koneiden huoltoon.



Miljöössä toimitaan halko-, kiinteistö-, ympäristö-, 
kierrätys- ja perhonsidonnan avustavissa tehtävissä.

Halkotöissä tehdään polttopuuta, ne pinotaan 
kuivumaan ja siitä pakataan säkkeihin tai lastataan 
peräkärrykuormiin. Polttopuita käyttävät niin yksityiset 
henkilöt kuin taloyhtiöt, ja niitä 
toimitetaan myös Oulun kaupungin retkeilyreittien 
nuotiopaikoille. 
Kiinteistöhuollossa mm. puhdistetaan pakettiautoja ja 
muuta kalustoa sekä tiloja. Kiinteistöhuoltoon kuuluu 
myös  Keken tonttien lumityöt, hiekoitukset, haravoinnit 
ja muut pihatyöt. 
Ympäristötehtävissä mm. raivataan risukkoja, 
osallistutaan järviruo’on keruuseen, sekä tehdään 
ulkoilureittien puhtaanapitoa ja rakenteiden huoltoa. 
Kierrätystehtävissä lajitellaan monenlaisia 
materiaaleja, kuten kirjoja, lehtiä, pahvia ja metallia. 
Kierrätyspisteellä valmistellaan myös kukkien 
käärepaperinippuja sanomalehtipaperista.
Miljöön tehtävissä voi tutustua myös         perhonsidontaan, 
joka on kalastuksesta ja käsityöstä pitävälle loistava 
harrastus.



Opinnollistaminen on monelle uusi käsite. Se 
tarkoittaa työssäoppimista vahvistettuna sillä, että 
opituista asioista saa PAIKKO-osaamistodistuksen.

Käytännössä työstä tunnistetaan 
ammattitutkinnon mukaisia opittavia asioita.

Todistusta voi hyödyntää työnhaussa ja 
tulevaisuuden opinnoissa. Opittuja asioita voidaan 
hyväksilukea opintojen yhteydessä. 

Esimerkkejä:

”Rataslainen osaa purkaa, 
kasata ja vaihtaa 
polkupyörän osia, kuten 
ulko- ja sisärenkaan, sekä 
osaa arvioida 
polkupyörän kuntoa ja 
mahdollista vikaa itse.”

”Kätevä osaa 
ompelukoneen ja saumurin 
käyttöönoton ja huollon. 
Kätevä osaa tekstiilihuollon, 
kuten pesun, silityksen ja 
prässäyksen."



Keken kuntouttavassa työtoiminnassa työtoimijat 
saavat yksilö- ja ryhmäohjausta. Kuntouttavaan 
työtoimintaan kuuluu myös sosiaaliohjausta.

Työtoiminnan alussa omaohjaaja käy läpi jokaisen työ- 
ja opiskeluhistorian sekä tulevaisuuden suunnitelmat. 
Työtoiminnassa kartoitetaan toimintakykyä, opitaan 
työyhteisöstä ja etsitään yhdessä mahdollisia suuntia 
tulevalle työ- ja opiskeluelämälle. Kekellä on 
mahdollista tuottaa työllistymiseen tai koulutukseen 
liittyviä hakemuksia tai valmentautua haastattelu- tai 
pääsykoetilanteisiin.

Kekellä on myös ryhmätoimintaa , jossa 
harjaannutetaan esimerkiksi  arjenhallinnan, 
osallisuuden ja työelämän taitoja. Pääosa työtoiminnan 
tehtävistä tehdään pajoilla. Meillä on Kekellä myös 
nuorten  yksilövalmentaja.

Kekellä kuullaan aidosti ja työtoimijat voivat myös itse 
vaikuttaa tehtävien ja ryhmien sisältöön!

Tervetuloa Kekelle!

Yksilöohjausta ja ryhmätoimintaa



VÄLIVAINIO

TUIRA

Meille löytää helposti:
Sorvarintie 18, 90530 OULU
Välivainio



Työllisyyspalvelupäällikkö
Rosalie Leskelä
rosalie.leskela@kekekeskus.fi
044 742 5293

Nuorten yksilövalmentaja
Heli Karppinen
heli.karppinen@kekekeskus.fi
044 057 5900

Sosiaaliohjaaja
Maarit Ervasti
maarit.ervasti@kekekeskus.fi
045 783 77206

Työpajaohjaaja: Kätevät  
Merja Soininen
merja.soininen@kekekeskus.fi
044 740 9530

Työpajaohjaaja: Vihernikkarit
Sirkka Tervakangas
sirkka.tervakangas@kekekeskus.fi
044 034 0013

Työpajaohjaaja: Ratas ja Miljöö
Ari Tyni
ari.tyni@kekekeskus.fi
044 369 9762

Kiinteistöpäällikkö ja työpajaohjaaja: Miljöö 
Aki Pietarila
aki.pietarila@kekekeskus.fi
044 782 5802

Toiminnanjohtaja
Kati Väisänen
kati.vaisanen@kekekeskus.fi
044 764 0517
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