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Hätänumero on puhelinnumero, johon soittamalla saa yhteyden viranomaisiin, kuten pelastuslaitokselle
ja poliisiin sekä terveys- ja sosiaalitoimeen hätätilanteissa.
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HEI UUSI ASUKAS!

KIURUVEDEN PALVELUT LYHYESTI:

Tämä opas esittää tärkeimmät aiheeet, joita tulee tehdä uuden
elämäsi alussa Suomessa - Kiuruvedellä.

Elintarvikekaupat:

Jokaisesta aihe-, osa-alueesta on lyhyesti kerrottu ja laadittu
toimintasuunnitelma
miten
toteutetaan/edetään.
Lisäksi linkeistä pääset tutustumaan aiheesta enemmän joko
mahdollisesti omalla kielellä tai käännösohjelmien avulla.

TERVETULOA KIURUVEDELLE!
Kiuruvesi on luomu-Suomen pääkaupunki, joka
sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan luoteisosassa.
Kiuruveden kunta on perustettu vuonna 1873.
Kaupunki Kiuruvedestä tuli vuoden 1993 alussa.
Ja tällä hetkellä asuu noin 8 000 asukasta.
Kiuruveden elinkeinopalvelut:
Palveluala työllistää 58 %, Alkutuotanto 24 %, Teollisuus 16 % ja
muut toimialat 2 % työikäisestä väestöstä.

K-Supermarket
Asematie 10
74700 Kiuruvesi
S-market
Asematie 2
74700 Kiuruvesi
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Pilke musiikkipäiväkoti Tempo
(Yksityinen)
Paavo Tikkasen tie 6
74700 Kiuruvesi

Tokmanni
Tulotie 10
74700 Kiuruvesi

Autohuolto:
JP-Autohuolto
Yrittäjäntie 4
74700 Kiuruvesi

Koulut:
Nivan koulu
Soinintie 2
74700 Kiuruvesi

Autohuolto
J. Hartikainen
Kievarintie 9
74700 Kiuruvesi

Ylä-koulu
Niemistenkatu 9
74700 Kiuruvesi

Mela& Meisseli
Palokatu 7
74700 Kiuruvesi

Lukio
Lähteentie 10
74700 Kiuruvesi

Osapalvelu
Nivankatu 16
74700 Kiuruvesi

Päiväkodit:
Satumetsän
päiväkoti 24/7
Lähteentie 10 B
74700 Kiuruvesi

Pankit:
Säästöpankki Optia
Kiurukatu 1
74700 Kiuruvesi

Päiväkoti
Päivänkakkara
(Yksityinen)
Maitokuja 1

www.kiuruvesi.fi

74700 Kiuruvesi

Muut:
Apteekki
Niemistenkatu 1
74700 Kiuruvesi
Autohuolto/korjaamo
Uimahalli/kuntosali
Kuorevirrankatu 10
74700 Kiuruvesi
Kirjasto/Kulttuuritalo
Lähteentie 10
74700 Kiuruvesi
Henkilökohtaisen kirjastokortin ja tunnusluvun eli pin-koodin saat
kirjastosta esittämällä
henkilöllisyystodistuksen ja sitoutumalla
noudattamaan kirjaston
käyttösääntöjä.
Alle 15-vuotias tarvitsee
kirjastokorttia varten
huoltajan
kirjallisen
suostumuksen. Ensimmäinen kirjastokortti
on maksuton.

Ylä-Savon
Osuuspankki
Niemistenkatu 1
74700 Kiuruvesi

www.kiuruvesi.fi
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DIGI - JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

KELA - KANSANELÄKELAISTOS

Henkilötunnuksen hakeminen.

Kansaneläkelaitos huolehtii sosiaaliturvasta. Toimeentulotuesta, asumistuesta sekä muista eri elämäntilanteissa esiintyvistä tuen tarpeista.
Enimmäkseen tuet myönnetään jo pysyvän oleskeluluvan saaneille.

Henkilötunnusta käytetään henkilöiden yksilöintiin eri viranomaisten rekistereissä ja tietojärjestelmissä sekä näiden välisessä
tietoliikenteessä. Joissakin tilanteissa myös yksityisen sektorin toimijat, kuten pankit, vakuutusyhtiöt ja yksityiset terveyspalveluntarjoajat, voivat tarvita henkilötunnusta varmistaakseen, että tietoja rekisteröidään juuri oikealle henkilölle. Usein asioiden hoito
onnistuu pelkällä nimelläkin.
Ulkomailta Suomeen muuttava ulkomaan kansalainen saa henkilötunnuksen, kun hänet on oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä tai omasta pyynnöstään rekisteröity väestötietojärjestelmään.
Täytä alustava lomake:
https://dvv.fi/ulkomaalaisen-rekisterointi

Tutustu tarkemmin venäjänkielellä olevaan aineistoon:
https://www.kela.fi/web/en/other-languages#russian
Kiuruveden Kelan toimipiste
Apteekintie 8, 74700 Kiuruvesi
Aukioloajat: maanantaisin 9-12.00 ja 13.00-15.00,
keskiviikkoisin 9-12.00 ja 13.00-15.00.
Kelan toimisto on suljettu päivämäärinä 30.3., 2.4., 1.5., 22.6., 6.12.
ja 24.–26.12.
Asioidessasi Kelan toimistossa ota mukaasi henkilöllisyystodistus
kuten ajokortti. Palvelemme myös ajanvarauksella.
ASUNTO

Käy paikan päällä:

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma tarjoaa eri kokoisia asuntoja kaupungissa.

Digi- ja väestötietovirasto, Iisalmi
Käyntiosoite:

Vapaat asunnot löytyy linkistä:
https://kiurunkulma.fi/vapaat-asunnot/

Virrankatu 2
74100 IISALMI

Yhtiö omistaa 609 asuinhuoneistoa. Asuntoja on kerros- ja rivitaloissa. Kiurunkulmalta löytyy myös esteettömiä ja INVA-koteja.
Asunnot sijoittuvat eri puolille kaupunkia ja
haja-asutusaluetta.
Lisätietoja vapaista asunoista voi kysyä Kiurunkulmalta
p. 040 501 5216 tai sähköpostitse
toimisto@kiurunkulma.fi
Voit tehdä vikailmoituksen Kiurunkulman
asunnoissa ilmenneistä vioista osoitteessa
https://kiurunkulma.fi/vikailmoitus/

www.kiuruvesi.fi
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SUOMEN KIELEN KURSSIT
Suomen kielen kursseja järjestävät esimerkiksi kansalaisopistot,
työväenopistot, yliopistot ja kesäyliopistot. Joskus kurssille voi päästä myös työpaikan kautta.
Hyödyllisiä linkkejä suomen kielen opiskeluun:
https://finnishcourses.fi/ru (online)
TERVEYSKESKUS

https://www.infofinland.fi/ru/living-in-finland/finnish-and-swedish/finnish-online
https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/muu-jatkuva-oppiminen/maahanmuuttajalle/

Terveyskeskus on avoinna: maanantai-perjantai 8.00–15.30

https://areena.yle.fi/1-1016 (videot)

YLEISTÄ TIETOA SUOMESTA
4

https://www.infofinland.fi/ru/
information-about-finland
Rovaniemi

4 Kemijärvi
5

Kuusamo

Kiuruvesi

Oulu
4

Kokkola

Kajaani

27

Iisalmi

13

Vaasa

Kuopio

8

4

Jyväskylä
Tampere

5
13

9

Mikkeli
13

Turku

www.kiuruvesi.fi

Kiuruveden terveyskeskus sijaitsee osoiteessa
Nivankatu 31
74700 Kiuruvesi
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Kiuruveden terveyskeskuksesta on saatavissa seuraavat palvelut:
• lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut
• mielenterveyspalvelut
• äitiys-, lasten-, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola
• fysioterapia
• jalkaterapeutti
• hoitotarvikejakelu ja apuvälinelainaus
• ravitsemusterapeutti
• laboratorio- ja röntgenpalvelut
• perhe- ja aikuissosiaalityö
• lisäksi terveyskeskuksessa sijaitsevat hoitokoti Niva (18 tehostetun palveluasumisen vuodepaikkaa ikäihmisille), Hoitokoti
Veikkola (26 tehostetun palveluasumisen vuodepaikkaa ikäihmisille) ja seudullinen lyhytaikaishoitoyksikkö Niva (11 vuodepaikkaa ikäihmisille).
Lisätietoa:
https://www.ylasavonsote.fi/kiuruveden-terveyskeskus

Lappeenranta
4

Helsinki

6
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HAMMASHOITOLA

VARHAISKASVATUS

Harjukatu 2
74700 Kiuruvesi

Varhaiskasvatusta
järjestetään
perheen tarpeen mukaan osatai kokoaikaisesti päiväkodissa tai
perhepäivähoidossa.

Ajanvarausnumero normaalitilanteissa:
Ajanvaraus palvelee maanantai–perjantai kello 8–15 numerossa
017 272 4400.
Päivystys:
Hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu henkilöille, jotka tapaturman, turvotuksen tai äkillisen kovan säryn vuoksi ovat kiireellisen
hoidon tarpeessa ja joiden hoito ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.
Soita arkisin
•
•

kello 08.00–16.00 Suun terveydenhuollon ajanvarausnumeroon 017 272 4400
kello 16.00–21.00 Ylä-Savon päivystys numerossa 017 272 2346

ÄITIYSNEUVOLAPALVELUT
Varaathan ajan äitiysneuvolaan mahdollisimman pian positiivisen raskaustestin tehtyäsi.
Äitiysneuvolassa tavoitteenamme on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön hyvinvointia, ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä, tunnistaa mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat
ja häiriöt sekä järjestää viiveettä tarvittava hoito,
apu ja tuki.
Tavoitteenamme on myös edistää tulevien vanhempien ja koko
perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.
puh. +358 401617262

Päiväkodit ovat avoinna 6.30-17.00
Vuorohoitoa järjestetään tarvittaessa ympärivuorokauden Satumetsän päiväkodissa.
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus

ESIOPETUS
Esikoulu tai esiopetus on koulutusaste varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välissä. Suomessa esiopetus kestää pääsääntöisesti
yhden vuoden ja se aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6
vuotta. Esiopetus ei kuulu oppivelvollisuuteen, mutta se on velvoittavaa.
Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4
tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toimintaja loma-aikoja.
Esiopetusta tarjotaan taajamassa pääsääntöisesti kello 8.15- 12.20
välisenä aikana esiopetusryhmässä Kuorevirralla ja Päiväkoti Tempossa. Satumetsän päiväkodissa on oma esiopetusryhmä vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Haja-alueella esiopetus tapahtuu koulujen yhdysluokissa. Esiopetukseen sisältyy lounas.
https://www.kiuruvesi.f i/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/
Esiopetus-ja-taydentava-varhaiskasvatus/Esiopetus

https://www.ylasavonsote.fi/aitiysneuvola
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PERUSKOULU

AMMATILLINEN KOULUTUS

Peruskoulu on maksuton yhdeksänvuotista perusopetusta antava yhtenäiskoulu, jossa lähes kaikki Suomen kansalaiset suorittavat oppivelvollisuutensa.

Kiuruvedellä sijaitsee Ylä-Savon ammattiopiston Luonnonvara-alan
yksikkö Hingunniemessä. Koulutussuunta: Hevostalous.

Epävirallisesti peruskoulun luokkia 1–6 kutsutaan ala-asteeksi
(7-15-vuotiaat) tai -kouluksi ja luokkia 7-9 (13-15-vuotiaat) kutsutaan yläkouluiksi tai -asteeksi.
Keskustassa on alakoulu sekä yläkoulu. Kiuruveden kylissä on
vain alakouluja
Koulujen osoitteet sekä yhteystiedot löytyy linkistä:
https: //www.kiuruvesi.f i/Suomeksi/Palvelut/Opiskelu/Koulut-ja-yhteystiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Hingunniemi
Hingunniementie 98, 74700 KIURUVESI
p. 0400 827 251
Opiskelija-asuntola (97 paikkaa):
Museokatu 13-17, 74700 KIURUVESI
Asuntolan hoitaja Arto Räty p. 0400 793 138
Aikuiskoulutus
Kiuruveden kaupungissa järjestetään aikuiskoulutusta lukiossa,
kansalaisopistossa, Ylä-Savon ammattiopiston luonnonvara-alan
yksikössä Hingunniemessä sekä Ylä-Savon musiikkiopistossa.

YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO (YSAO)
Ammattiopisto sijaitsee Iisalmessa ja tarjoaa laajat mahdollisuudet kouluttautua ammaattiin.

KIURUVEDEN LUKIO
Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeinen, vapaaehtoinen toisen
asteen koulutus. Sen tehtävänä on vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä. Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan

Tutustu:
www.ysao.fi

Kiuruveden lukiossa on monipuolinen opetustarjonta: opintoihin
voi kuulua niin ratsastusta, mediaa kuin kansainvälisyyttä. Lukiomme kuuluu MAHIS-yhteistyöverkostoon, joten voit valmistua
lukio-opintojen ohella myös ammattiin. Lukiossamme on tavallisen lukiolinjan lisäksi LUMA-linja, ratsastuslinja ja urheilulinja.
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VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET

Lasten leikkipuistot

Uimahalli ja kuntosali
Kiuruveden uimahalli sijaitsee osoitteessa
Kuorevirrankatu 10, 74700 Kiuruvesi.
Kuntosali on uimahallin alakerrassa.
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat-ja-luontopolut/Uimahalli-ja-kuntosali

Kaupungissa on 9 leikkikentää, tästä linkistä pääset tutustumaan tarkemmin :

Frisbeegolfrata
Sijaitsee uimahallin ja liikuntahallin ympäristössä. Tarkempaa tietoa:
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/
Liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat-ja-luontopolut/Frisbeegolfrata-

https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Ymparisto,-luonto-ja-liikenne/Yleiset-alueet,-puistot-ja-virkistys/Leikkikentat
Uimarannat
Kaupungissa on 1 uimaranta kävelyetäisyydellä, ja muut ovat lyhyen
ajomatkan päässä. Katso paikkakohtaiset osoitteet tästä:
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Ymparisto,-luonto-ja-liikenne/Yleiset-alueet,-puistot-ja-virkistys/Uimarannat

Luontopolut
Kiuruveden luonnossa pääset omatoimisesti
kulkemaan opastettuja luntopolkuja pitkin.
Varaa mukaan makkaraa ja termospullon
kahvia!

HYÖDYLLISET LINKIT:

Luntopoluista lisää:
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat-ja-luontopolut/Luontopolut

Kalenteri, jossa näkyy juhlapäivät
www.almanakka.fi

Luistelu
Talvisin koulujen välinen kenttä muuttuu luistelukentäksi, jossa saa käydä vapaasti luistelemassa.
Hiihtoladut
Hiitoladut löytyy sekä kaupungista että kaupungin ulkopuolelta
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/
Liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat-ja-luontopolut/Ladut-ja-valjakkoajo

Kiuruveden kaupungin koulujen loma-ajat:
www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Opiskelu/Koulujen-tyo--jaloma-ajat

Bussiaikataulut:
www.matkahuolto.fi
Juna-aikataulut:
www.vr.fi
Avoimet työpaikat:
paikat.te-palvelut.fi/tpt/
https://duunitori.fi/tyopaikat/
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