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Positiivista pöhinää Kempeleessä
Kempeleen yritystoiminta 
myötätuulessa

Kempeleen yrityksillä on vasta jul-
kistetun barometrin mukaan posi-
tiiviset kasvuodotukset lähivuosille. 
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 17 
% ilmoittaa hakevansa voimakkaas-
ti kasvua - erityisesti ICT-ala näkee 
tulevaisuuden erittäin positiivise-
na. Myös uusia yrityksiä peruste-
taan. Kempeleessä on nyt jo 911 
toimipaikkaa. Uusyrityskeskuksen 
ennakkotiedon mukaan Kempe-
leessä perustettiin viime vuonna 
67 uutta yritystä. 

Muutaman vuoden hiljaisemman 
kauden jälkeen yritysten inves-
tointihalukkuus on lisääntynyt. 
Yritystontteja luovutettiin viime 
vuonna yhteensä yhdeksän, joista 
seitsemän oli vuokratontteja. Lisäksi 
tehtiin päätös kahdesta esikaupas-
ta ja vuoden lopussa oli varattuna 
yhdeksän tonttia. 

Kysyntää oli kaikille yritysalueil-
le. Kysynnän kasvuun on osaltaan 
vaikuttanut kunnan linjanmuutos 
yritystonttien vuokraamiseen. Nyt 
yritysten on mahdollista myös vuok-
rata tontteja Paiturin, Hakamaan, Vi-
hiluodon ja Riihivainion alueilta. Ha-
kamaan yritysalueen laajentuminen 
etelään päin kohti kuntakeskusta 
lisää loppuvuodesta yritystonttitar-
jontaa merkittävästi. Näiden uusien 
tonttien ennakkomarkkinointi on 
piakkoin alkamassa.

Zatelliitti-Zeppelin 
alue kehittyy lähivuosina

Pohjois-Suomen parhaat yrityston-

tit sijoittuvat rakennettavien VT 4:n 
ramppien kainaloon.  

Zatelliitin alue soveltuu hyvin kor-
kean profiilin yrityksille, jotka hyöty-
vät hyvästä näkyvyydestä vilkkaalle 
moottoritielle. 

Uusien eritasoliittymien rakenta-
minen on kiinni valtion rahoituspää-
töksestä, josta odotetaan myönteis-
tä ratkaisua jo tänä keväänä. 

Rampit maksavat 14,6 milj. eu-
roa, josta kunnan osuus olisi 11,2 
milj. euroa. 

Zimmarin kortteliin on myös 
tulossa uutta yritystoimintaa kun 
Zemppi-liikuntakeskuksen ja sen 
yhteyteen tulevan hotellin raken-
nustyöt aloitetaan kevään aikana. 
Valmistuessaan tämä ”hyvinvoin-
tikeskus” parantaa kertaheitolla 

kempeleläisten liikunta- ja muita 
virkistyspalveluiden tarjontaa: ho-
telli, uusi liikuntahalli, keilahalli, iso 
kuntosali ja muita hyvinvointiin liit-
tyviä palveluja. 

Kempeleellä on hyvä imago

Kempele valittiin Suomen digitaa-
lisesti edistyneimmäksi kunnaksi 

viime lokakuussa julkistelussa tut-
kimuksessa. Erityisesti kempeleläi-
nen yritystoiminta on ansioitunut 
digitaalisuuden käytössä. Tulosta 
selittänee osaltaan se, että Kem-
peleessä on edelleen paljon elekt-
roniikka-alan yrityksiä. 

Muuhun maahan verrattuna alan 
työpaikkoja on yli kymmenkertai-
nen määrä. 

Myös kunta sai tutkimuksen te-
kijöiltä kehuja nettisivuistaan. Säh-
köinen viestintä toimii Kempelees-
sä hyvin.

Kempeleen ja naapurikuntien 
asukkaille sekä yrityspäättäjille 
kohdistettu bränditutkimus ker-
too Kempeleestä syntyneen mie-
likuvan olevan sangen myönteinen 
sekä asuinpaikkana että yrityksen 
sijaintipaikkana. 

Yritykset mainitsivat vastauksis-
saan usein yrittäjäystävällisyyden.

Tutkimuksen mukaan Kempeleen 
tärkeimpiä vahvuuksia ovat asukkai-
den parissa sijainti, Oulun läheisyys, 
itsenäisyys, palvelut, terveydenhoito 
ja lapsiperheiden huomiointi. 

Naapurikuntia paremmin Kem-
peleessä on hoidettu erityisesti ter-
veydenhoito, mutta myös koulut ja 
palvelut sekä yleensä lasten asiat. 
Yritykset mainitsevat tässäkin myös 
yritysystävällisyyden samoin kuin 
yleensä sote -palvelut.

Kyllä Kempeleesä 
kelepaa!

Eija Puotiniemi
kehitysjohtaja

Visiokuva Zatelliitin alueesta vuonna 2025.

TERVEYSKESKUKSEN 
LÄÄKÄRINVASTAANOTON JA 
AJANVARAUKSEN NUMEROISSA 
ON TAPAHTUNUT MUUTOS 
16.2.2016 ALKAEN

Kiireellinen ajanvarausnumero 08 558 72102 
(ma-to klo 8.00 - 16.00 ja pe klo 8.00 - 15.00)

Kiireetön ajanvarausnumero 08 558 72140 
(ma-to klo 10.00 - 16.00 ja pe klo 10.00 -15.00)

Kunnan puhelinoperaattorivaihdoksen yhteydessä 
on ilmennyt ongelmia kuluneiden viikkojen 
aikana terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton 
ja ajanvarauksen toimivuudessa. Havaitut 
ongelmat on pyritty korjaamaan viivytyksettä ja 
niistä on tiedotettu heti vikojen ilmaannuttua. 
Pahoittelemme tapahtunutta. 



Ympäristöpalvelut

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
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ASEMAKAAVOITUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoite-
taan, että Kempeleen kunta asettaa nähtäville valmisteluvaiheen 
kuulemista ajalle 16.3. – 15.4.2016 varten kaksi asemakaavaa:

- Hakamaan yritys- ja teollisuusalueen laajennus. Asemakaa-
van muutos koskee Kempeleen asemakaavan kortteleita 11001, 
11002, 11101, 2200 – 2202 ja niihin liittyviä katu-, viher-, maa- ja 
metsätalousalueita, yleisen tien aluetta sekä rautatiealuetta. Ase-
makaavan laajennus koskee tiloja RN:o 14:453, 14:471, 14:506 
ja 14:507 ja 36:56. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Haka-
maan teollisuusalueeseen, idässä rautatiealueeseen, etelässä 
Tarjusojaan ja lännessä Eteläsuomentiehen.

- Honkasen palvelukeskittymä / Myllytie – Zimmari – Puu-
koulu. Asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan 
kortteleita 14001 – 14005, korttelin 16010 tonttia 4, korttelin 
16011 tonttia 3 ja korttelin 16014 tonttia 1, niihin liittyviä katu-, 
viher- ja paikoitusalueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavan 
laajennus sijoittuu tilan RN:o 11:158 alueelle. Suunnittelualue 
rajautuu pohjoisessa Ohukaistiehen, idässä Kokkokankaantie-
hen, kaakossa Ylikylän Puukoulun kortteliin ja Honkasentiehen 
ja lännessä Ketolanperäntiehen.

Kaavaluonnoksia koskevat mielipiteet ja viranomaislausunnot 
tulee toimittaa kuulemisaikana sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo(at)kempele.fi tai kirjallisesti osoitteella Kempeleen 
kunta, Ympäristöpalvelut / Kaavoitus , PL 12, 90441 Kempe-
le.  Lisätietoja: kaavoittaja Mari Kuukasjärvi (050 4636 515) ja 
kaavasuunnittelija Kaija Muraja (050 3163 769).

Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä 
kaavaluonnokset ovat nähtävänä Kempeleen kunnan ympäris-
töpalveluiden ilmoitustaululla osoitteessa Asemantie 1. Kaava-
asiakirjat löytyvät kaavaprosessien ajan Kempeleen kunnan netti-
sivuilta  www.kempele.fi -osoitteesta yläpalkin kohdasta Asuminen 
ja ympäristö  > Suunnitelmapankki  > Asemakaavahankkeet > 
Hakamaan yritys-teollisuusalue / > Honkasen palvelukeskittymä, 
Zeppelin - Zimmari - Puukoulu.

16.3.2016
Kempeleen kunnanhallitus

KUNNANTALO 
ON 

SULJETTUNA 
PERJANTAINA 

8.4.2016 KELLO 
12.00-16.00  
VÄLISENÄ
 AIKANA

VARHAISKASVATUKSEEN HAKU

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi

Elokuussa 2016 alkavalle toimikaudelle vapautuvien päivähoitopaikkojen haku on alkanut ja 
päättyy maaliskuun loppuun mennessä. Päivähoitohakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen 
hoidon alkamista. Päivähoitopaikkaa (kunnallista ja yksityistä) haetaan sähköisesti Kempeleen 
kunnan varhaiskasvatuksen Internet - sivun kautta. Myös avoimien päiväkotien 
varhaiskasvatuskerhoihin haku tapahtuu samanaikaisesti.

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden myös hakuajan ulkopuolella neljää kuukautta 
ennen hoidon alkua. Jos päivähoitopaikkaa tarvitaan äkillisesti vanhemman työllistymisen, 
koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoidontarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, 
tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Mikäli vanhempi on hoitovapaalla, eläkkeellä, työttömänä tai muusta syystä kotona, uuden 
1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain 11 a § mukaan lapsi saa varhaiskasvatusta enin-
tään 20 tuntia viikossa. 

Lisätietoa päivähoidosta, eri hoitovaihtoehdoista ja hoitopaikan hakemisesta saa Kempeleen 
kunnan internet-sivulta: http://www.kempele.fi/fi/asukkaalle/varhaiskasvatus.html.

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen 
palveluohjaustiimiin.
Tiimin jäsenet:
Anu Leivo, Santamäkitalon päiväkodin johtaja 
p. 044 4972 244 (kunnan länsipuolen päiväkotihoito, myös yksityinen)
Aini Lukkari, Pikkukokon päiväkodin johtaja 
p. 050 4636 373 (kunnan itäpuolen päiväkotihoito, myös yksityinen)
Raija Melgin-Keränen, Kokkokankaan päiväkodin johtaja 
p. 050 4636 360 (koko kunnan perhepäivähoito)

Vanhat 
valokuvat talteen

Kempeleen kunta on kiinnostunut tallettamaan 
sähköisesti vanhaa Kempelettä esittäviä valokuvia. Kuvat 
voi toimittaa museonhoitajalle p. 044 4972301 tai Anne 

Topparille p. 050 4636457. 
Skannaamme/kopioimme kuvat talteen ja järjestämme 

niistä myöhemmin näyttelyn.

henkilökunnan 
virkistyspäivän 

vuoksi.

Veteraanijuhla 2016
Kansallisen veteraani-
päivän valtakunnallinen 
pääjuhla pidetään 
Oulussa keskiviikkona 
27.4.2016. 

Järjestämme tilaisuuteen Kempe-
leestä maksuttoman kuljetuksen, 
johon tulee ilmoittautua 20.4. 
mennessä Anne Topparille 
p. 050-4636457.

Vuoden 2016 Kansallisen vete-
raanipäivän teema on:

Vastavirtaan nousee lohen suku– 
Motströms stiger laxarnas släkte

Juhlan päävieraita ovat sotiemme 
veteraanit läheisineen. 

Heidän lisäkseen kutsumme 
tapahtumaan kaikenikäiset 
veteraaniasioista kiinnostuneet 
henkilöt. 

Kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhlan ohjelma
Ouluhallissa, osoitteessa 
Ouluhallintie 20
keskiviikkona 27.4.2016

Klo 10.00–10.30  
Juhlallinen lipunnosto 
ja hartaustilaisuus
Klo 10.30-12.30 Lounas
Klo 13-14.30  Pääjuhla

Tumma puku ja kunniamerkit



KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin kol-
mannessa kerroksessa osoitteessa: 
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu http://www.kem-
pele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat sa-
lanumeron avulla www.outikirjas-
tot.fi.

Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 11-20
La        10-15

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Vihiluodontie 586,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma    11-16
Ti      Suljettu
Ke     11-16
To      Suljettu
Pe      11-15

OUTI-kirjastojen kirjastojärjes-
telmä vaihtui vuoden vaihteessa
Mikä muuttui?
• Lainata voi vain OUTI-kortilla
• Lainat voi palauttaa maksutta mi-
hin tahansa OUTI-kirjastoon.
• Päiväkohtaiset myöhästymismak-
sut tulevat käyttöön kaikkiin OUTI-

kirjastoihin.
• Varaaminen muuttuu maksutto-
maksi. Noutamattomasta varauk-
sesta peritään maksu.
• Kaikkien OUTI-kirjastojen kokoel-
mat ovat varattavissa.
• Noutoilmoituksen saapuneesta 
varauksesta saa tekstiviestillä, säh-
köpostitse tai postitse.
• Laina-aika on 28 vrk, poikkeuksi-
na dvd-levyt, Blu-ray-levyt, konso-
lipelit, lehdet ja pikalainat, joiden 
laina-aika on 14 vrk.
• Ilmoituksen lähestyvästä eräpäi-
västä voi saada sähköpostiin.
• Laina- ja palautuskuitit voi saada 
sähköpostiin 
• Kaukolainoja voimme tilata aineis-
tosta, jota ei ole OUTI-kirjastoissa

MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN:
• myöhästymismaksu 0,15 e / pv / 
teos, korkeintaan 5 e / teos
• pikalainan myöhästymismaksu 
0,40 e/ pv / teos, korkeintaan 5  
e / teos
• palautuskehotus 1 e
• noutamaton varaus 1 e
• kaukolaina 1 e + lähettävän kir-
jaston perimät kulut
• uusi kirjastokortti 3 e
- Lasten ja nuorten aineistosta ei 
mene myöhästymismaksuja.
- Myöhästymismaksut kertyvät myös 
kiinniolopäiviltä.
- Palautuskehotuksen lähettämi-
sestä peritään aina maksu.
- Kaikki maksut tulee suorittaa ker-
ralla, lyhennysmahdollisuutta ei ole.
- Lainaaminen, uusiminen ja va-
raaminen estyy, jos maksuja on 8 
euroa tai enemmän.

Satutuokiot ovat pääkirjastolla 
torstaisin klo 10. Kesto noin 20 

min. Satutuokiot sopivat parhai-
ten 3-6 -vuotiaille. Satutuokioilla 
on käytössä satupassi. Kymmenen 
leimaa keränneet palkitaan. 
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri pääkirjastolla
Seuraavat piirin kerrat ovat aina tiis-
taisin klo 18.00: 15.3., 12.4. ja 10.5. 
Niissä käsiteltävät kirjat päätetään 
seuraavissa kokoontumisissa.
Vetäjänä toimii Sari Holappa. 
Kahvi-/teetarjoilu. Kokoontumiset 
pääkirjastolla Zeppelinissä, terve-
tuloa!
 
Näyttelyt: 

Maaliskuu:
Sini Yrjänä : Piilosta – ihanaisen 
matka minuuteen. Valokuvia.

Kempeleen kirjaston 
Lukudiplomi 
Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla 
on mahdollisuus suorittaa kirjaston 
ja koulun yhteinen Lukudiplomi. 
Lukemisella on tärkeä merkitys kie-
len, sanavaraston ja ymmärtämisen 
kehityksessä. Lukeminen edistää 
myös keskittymistä, mielikuvitus-
ta, puhutun, kuullun ja lukemisen 
ymmärtämistä sekä itseilmaisua. 
Lukudiplomikirjalistoja ja keräyskaa-
vakkeita löydät kirjastosta tai kirjas-
ton nettisivuilta. Kaikkien suorittaji-
en kesken arvotaan kirjapalkintoja. 
Lukeminen on kuin polkupyörällä 
ajo, ei voi oppia jos ei harjoittele!

Jatkuva poistoaineiston
myynti
Kempeleen pääkirjastossa myydään 
jatkuvasti poistokirjoja hintaan 0,50 
e/kpl tai 3 kpl 1 eurolla.

ePress : lue paikallis- ja 
maakuntalehtiä kirjastossa
Digitaalisia, ajankohtaisia näköis-
versioita voi lukea kirjaston asiakas-
koneilla. Valittavana mm. Pyhäjoki-
seutu, Kuhmolainen, Lappilainen, 
Raahelainen, Ylä-Kainuu, Turun 
Sanomat ja yli 100 muuta lehteä.  
Varaa asiakaskone tiskistä kirjasto-
kortilla tai henkilöllisyystodistuksella 
ja luku voi alkaa!

Musiikkiosasto tiedottaa: 
klassista ja jazzia kuunneltavis-
sa Naxos-palvelun kautta   
Kuunnelta-
vissa n. 1,3 
miljoonaa 
k lass i s ta 
ja n. 88 
000 jazz-
kappalet-
ta .  Voi t 
k ir jautua 
palve lu i -
hin Kem-
p e l e e n 
k i r jaston 
244A-alkuisella kortilla esim. kirjas-
ton musiikkiosaston sivulla http://
www.kempele.fi/fi/asukkaalle/kir-
jasto/musiikkiosasto . Kaksi kuunte-
lijaa voi olla kirjautuneena molem-
piin palveluihin yhtä aikaa (max. 2 
h / hlö). Muistathan kirjautua ulos, 
kun lopetat kuuntelun!

Myytäviä oheistuotteita
 pääkirjastossa
Mustia reilun kaupan Outi-kirjastot 
–kangaskasseja on saatavissa 5 e 
kappalehintaan.
Lisäksi on myytävänä teosta Lakeu-
den äärellä, kaupungin naapurina: 
Kempeleen kulttuuriympäristöoh-

jelma (toim. Timo Paakki), hinta 
15 euroa.
Pääkirjasto välittää myös Kempele-
Seura ry:n julkaisemaa Kempeleen 
Kurpponen 2013 -kotiseutulehteä, 
jonka teemana on musiikki. Tätä 5 
euron hintaista julkaisua voi ostaa 
vain käteisellä ja tasarahalla, mui-
ta edellä mainittuja myös kortilla.

Digitointilaite
Pääkirjastolla on mahdollisuus mak-
suttomaan digitointilaitteen käyt-
töön. Asiakas voi siirtää VHS-kasetil-
la (tai VHS-C) olevat tallennuksensa 
DVD-levylle (oma levy mukaan). 
Laite on omatoimisesti käytettävissä 
kirjaston aukioloaikana. Opastam-
me tarvittaessa. Laitteen voi varata 
numerosta 050 - 3169409 tai pai-
kanpäällä. Huomioi aikaa varatessa, 
että siirto kestää yhtä kauan kuin 
siirrettävän materiaalin kesto.

Vaihtohylly
Pääkirjaston hissiaulassa on kirjo-
jen ja lehtien vaihtohylly. Voit tuo-
da omia hyväkuntoisia kirjojasi ja 
lehtiäsi muiden iloksi ja ottaa ai-
neistoa ilmaiseksi. Vaihtohyllystä 
voi aina ottaa materiaalia vaikkei 
toisi koskaan mitään tilalle. Huom! 
Ei kirjastojen poistokirjoja, kirjasar-
joja tai tietosanakirjoja.

Ilmoitathan 
muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!

TERVETULOA 
KIRJASTOON!

Kulttuuritoimi

Näyttelyt

Heikki 
Silvennoinen
& Pave Mai-
janen Band
Piriläsali 
ke 23.3. 
klo 18. 
Ennakkoliput 
myy Kempeleen 
kirjasto. 

Kirjasto

Sirpa Lehtikangas - Kolme vuodenaikaa

Maalauksia.
Kempeleen kunnantalo 3.3.-1.4.2016

Tulevat tapahtumat
esittää lastennäytelmän

KOTILÄKSY
(yli 7-vuotiaille), 
kesto n. 50 min.

Piriläsali
Piriläntie 145, 90440 Kempele

Liput 5 euroa, ennakkoon Kempe-
leen kirjastosta tai tuntia ennen 

esitystä ovelta käteisellä.

Johanna on saanut opettajaltaan loman
ajaksi kotiläksyn: hänen pitäisi kirjoittaa
aine jostakin merkkihenkilöstä. Lomaa
on vietetty leppoisasta maalaiselämästä
nauttien, mutta kotiläksy on edelleen
tekemättä. Neuvokas isoäiti ohjaa Johannan 
kirkonkylän kirjastoon, sillä mummolassa 
ei ole internet-yhteyttä. Kirjaston hiljaisuudes-
sa Johanna avaa menneisyyden kuuluisuuksista 
kertovan teoksen. Silloin hyllyrivien keskelle
pelmahtaa historian merkkihenkilöitä
kertomaan tarinaansa, ja aivan ilmielävinä. Mitä 
kaikkea he ovatkaan tehneet elämänsä aikana?
Esitys antaa aiheen keskusteluun kirjojen 
merkityksestä tämän päivän informaatio-

kanavien joukossa. Musiikillinen ja visuaalisesti 
näyttävä KOTILÄKSY yhdistelee yllättävällä tavalla 
eri taiteen muotoja.
Käsikirjoitus ja ohjaus: 
Jana Bačová-Kroftová (Tšekki)
Näyttelijät: 
Ringa Aflatuni, Harri Helin, Annukka Waara   

Satuseikkailu pääkirjastolla lauantaina 19.3. kello 11
Onnen Lähettilään liikunnallinen & musikaalinen satuseikkailu
Onnen Lähettiläs on leppäkerttu, jonka tarkoitukse-
na on tuoda onnea ja iloa maailman lapsille. Tule 
mukaan Onnen Lähettilään mukaansa tempaavalle 
liikunnalliselle seikkailulle. Satuseikkailu alkakoon!
Kesto 1 tunti, vapaa pääsy.

Konsertit

Liput 22/25 euroa

Pirilän Salilla nähdään ja kuullaan hieno kevyen svengaavasti  ja akus-
tisesti soittava yhtye, jossa Heikin ja Paven lisäksi musisoi Janne Raja-
la/kontrabasso, laulu-sekä Jani Auvinen, lyömäsoittimet, laulu. Keikka 
sisältää useita tunnettuja hittejä molemmilta artisteilta heidän ural-
taan. Silvennoinen laulaa mm.Tabula Rasan tuotantoa ja 
Pave tietenkin lauluja omalta pitkältä uraltaan.
Konsertissa kuullaan Paven hittejä,”Lähtisitkö”,Fever,Pidä Huolta ja 
useita muita  suosikkibiisejä vuosien varrelta.
Konsertti on väliajallinen konsertti.

Tiedustelut p. 0504636457.



Kansalaisopisto

110202 Sirkustyöpaja nuorille
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI, Peltomiehentie 5  
la 14.00-15.30
19.3.2016
Kurssimaksu 6,00 e.
Paja on tarkoitettu 13-15 -vuotiaille 
nuorille. Tutustutaan sirkuslajeihin 
ja välineisiin kuten jongleeraukseen, 
tasapainoiluun ja akrobatiaan. Kou-
luttajana on Oulun Tähtisirkus. 

110418 Hopealankakorut 
kevätkurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK., Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
5. - 26.4.2016
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 32,00 e.
Solmionpidikkeestä kaulakäätyyn. 
Kurssilla opitaan valmistamaan ho-
pealangasta nk. avolenkkiketjua, ko-
ruja palmikoimalla, virkkaamalla, 
ja "kutomalla" sekä lenkkien juot-
tamista ja muotoilua. Voit ottaa 
mukaasi reiällisiä lasi- ja kivihelmiä 
liitettäväksi ketjuihin. Materiaalin 
kurssilla tehtäviin töihin voi ostaa 
ohjaajalta. Myös muiden metallilan-
kojen käyttö on mahdollista. 

710201 Metsästäjäkurssi
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105, 
Vihiluodontie 580  
la - su 9.00-15.00
16.-17.4.2016
Markku Halonen
Kurssimaksu 36,00 e.
Sisältö: metsästysoikeus ja met-
sästyslainsäädäntö, riistahallinto 
ja metsästäjäjärjestöt, lajitunte-
mus, riistaekologia ja riistanhoito, 
eri metsästysmuodot, hyvät met-
sästäjätavat, haavoittuneen riistan 
etsintä ja saaliin käsittely, ampuma-
aseet ja niiden käyttö metsästykses-
sä. Tavoite: kurssilaiset kykenevät 
läpäisemään metsästäjätutkinnon, 
joka järjestetään kurssin jälkeen. 
Tarkoitettu kaikille metsästykses-
tä kiinnostuneille (ei ala- eikä ylä-
ikärajaa). Metsästäjätutkinnon voi 

suorittaa kurssin lopuksi. Tutkinnon 
hinta on 20 euroa, joka maksetaan 
suoraan opettajalle. 

120803 Italiaa matkailijoille 
– intensiivikurssi
LINNAKANGASTALON KOULU LK. 
1081, Linnakaarto 20  
ma - pe 17.00-19.15
9. - 13.5.2016
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 40,00 e.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jot-
ka eivät ole aiemmin opiskelleet 
italiaa. Kurssin aikana käymme läpi 
matkalla tarvittavia fraaseja, nume-
roita ja perussanastoa. Harjoittelem-
me yhdessä arkipäiväisiä tilanteita 
ja tutustumme Italian kulttuuriin 
mm. videoiden avulla. Materiaalin 
saat opettajalta. Tervetuloa! 

830143 Kuntosali senioreille 
– tutustuminen
KEMPELE-HALLI, Koulutie 3  
pe 10.15-11.00
13.5.2016
Kirsi Viio ja Katja Vähäkuopus
Kurssi sopii senioreille, jotka kaipaa-
vat ohjausta kuntosaliharjoittelussa 
tai joilla on terveyteen tai liikkumi-
seen liittyviä ongelmia. Ilmainen 
tutustumiskerta syksyllä alkavalle 
kuntosalikurssille! 

110192 Klassisen yksinlaulun 
intensiivikurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, 
B-TALO, LK. 031, Vihiluodontie 585  
ma - pe 15.30-20.45
16. - 20.5.2016
Sanna Jaako
Kurssimaksu 60,00 e.
Klassisesta yksinlaulusta kiinnos-
tuneille tarkoitettu kurssi. Viikon 
kestävällä intensiivikurssilla pääset 
sukeltamaan klassisen yksinlaulun 
saloihin. Opetus on yksilöopetusta 
30 min. / päivä. Tarkemmat lau-
lutunnin ajat sovitaan opettajan 
kanssa ennen kurssin alkua. Ope-
tus tapahtuu klo 15.30- 20.45 vä-

Kansalaisopiston 
KÄDENTAITOJEN KEVÄTNÄYTTELY 

pidetään kunnantalon näyttelytilassa 
4. – 15.4.2016.

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen 
kädentaitojen maailmaan!

Kansalaisopiston 
Opistolaisyhdistys 
ry:n 
sääntömääräinen 

kevätkokous 
29.3.2016 
klo 18.00 
Kempeleen kunnan-
talolla (Asemantie 1), 
kokoushuone 
Wegelius.  
Tervetuloa! 

Kansalaisopiston 
OPPILAS-
KONSERTTI 

pidetään tiistaina 
12.4.2016 
Kokkokankaan 
seurakunta-
keskuksessa 
(Kissaojantie 12) 
alkaen klo 18.00.

Lämpimästi tervetuloa! 
Tilaisuus on maksuton.

UUSIEN OPPILAIDEN 
ENNAKKOILMOITTAUTUMI-
NEN MUSIIKIN 
YKSILÖOPETUKSEEN 
LUKUVUONNA 
2016 – 2017

Ilmoittautuminen alkaa ma 
2.5. klo 9.00 netissä osoittees-
sa www.kempele.fi/kansalais-
opisto

HUOM! Kaikki 
ennakkoilmoittautuneet 
saavat aluksi varasijan.

Uusia opiskelijoita otetaan il-
moittautumisjärjestyksessä, mi-
käli paikkoja vapautuu.
Opetus on yksilöopetusta 30 
min. / vko / opiskelija.
Opiskelupaikan varmistumi-
sesta ilmoitetaan henkilökoh-
taisesti.
Kurssimaksu laskutetaan opis-
kelupaikan varmistuttua.
Yksilöopetukseen liittyvät 
tiedustelut musiikinopettaja 
Kari Suvilehto 
p. 050 5236 832

Yksilöopetusta 
annetaan seuraavissa 
instrumenteissa: 
PIANO 
HUILU
HARMONIKKA
VIULU
SELLO
RUMMUT
KLASSINEN KITARA
SÄHKÖKITARA
KLARINETTI
SAKSOFONI
KLASSINEN 
YKSINLAULU
POP/JAZZ
–YKSINLAULU 

710301 Viihtyisä kotipiha
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105, 
Vihiluodontie 580  
ma - ti 18.00-21.15
25. - 26.4.2016
Paula Taskila
Kurssimaksu 24,00 e.
Pihan suunnittelu, rakentaminen ja hoito. Kurssilla saat tietoa pihasuun-
nittelun perusteista: nurmialueiden teko ja hoito, koristekasvien istutus 
ja hoito ja kompostointi kotipuutarhassa. Kurssi on tarkoitettu kotipihan 
rakentajille ja kunnostajille. 

lisenä aikana. 

Voit ilmoittautua kursseille ne-
tissä osoitteessa www.kempele.
fi/kansalaisopisto tai soittamal-
la opiston toimistoon 050 4636 
431.

KEVÄÄN KURSSITARJONTAA



Liikuntapalvelut

Aika: 25.-29.4.2016 klo 8.30-19.30
Paikka: Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinin 3. 
kerros 
(Zeppelinintie 1, 90450 Kempele)
Hinta: 5 euroa/henkilö
Ajanvaraus: Viikosta 16, eli 18.4.2016 alkaen 
kirjaston henkilökunnalta puhelimitse (p. 050 
316 9409) tai käymällä paikan päällä
Mittauksia suorittaa: liikuntasihteeri ja 
Kempeleen sydänyhdistyksen edustajat

Testiin osallistuminen on helppoa: Testissä 
seistään paljain jaloin, liikkumatta noin 3min 
ajan InBody -laitteen päällä kosketuselektroneista 
kiinni pitäen. Testistä saa kirjallisen ja suullisen 
palautteen heti testin jälkeen. 

Luotettavan mittaustuloksen saamiseksi 
ennen testiä on:
• oltava ravinnotta ja juomatta n. 1 tunti ennen 
mittausta
• vältettävä alkoholinkäyttöä 2 vrk ennen 
mittausta
• vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia 
ennen mittausta
• vältettävä diureettien 
(nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta 
edeltävinä päivinä

• tyhjennettävä 
virtsarakko n. 
1/2 tuntia ennen 
mittausta

Testi sopii: 
kuntoilijoille, 
laihduttajille ja 
urheilijoille, kaikille 
painonhallinnasta 
kiinnostuneille 
sekä henkilöille, 
joilla on 
tarvetta arvioida 
ravitsemustilaa 
ja jotka ovat 
riskissä sairastua 
diabetekseen 
ja sydän- ja 
verisuonisairauksiin. 
Testissä pitää 
pystyä seisomaan omatoimisesti ilman tukea. 
Mittausta ei voida tehdä, jos olet raskaana tai 
käytät sydämen tahdistinta. 

Lisätietoja: 
Katja Vähäkuopus, liikuntasihteeri 
p. 050 316 38 04

Kesäajan (6.6.-24.7.2016) liikuntasalien harjoitusvuoroja 
voi hakea Kirkonkylän yhtenäiskoulun D-talon liikuntasaliin. 
Kesäajan ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot ovat myös 
haettavissa (aloitus lumitilanteen mukaan 4.4. alkaen). 
Hakulomakkeet tulee toimittaa liikuntasihteerille 23.3.2016 
mennessä, sähköpostitse skannattuna. 

Syksyn ja kevään liikuntasalien vuorot (22.8.2016-
14.5.2017) ovat haettavissa perjantaihin 8.4.2016 mennessä. 
Koulujen salivuorojen lisäksi voi hakea myös päiväkotien 
salivuoroja. Neuvottelutilaisuus vuorojen jakamisesta pidetään 
maanantaina 23.5.2016 klo 18.00 Kirkonkylän yhtenäiskoulun 
A-talon ruokasalissa. Vahvistetut vuorot ilmoitetaan hakijoille 
sähköpostitse toukokuun loppuun mennessä. 
Hakulomakkeet: http://www.kempele.fi/lomakkeet.html  

Lisätietoja liikuntasihteeriltä, p. 050 316 38 04. Sähköposti: 
katja.vahakuopus@kempele.fi

Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen 
harjoitusvuorot ovat 

haettavana

Tervetuloa mittaamaan kehon koostumuksesi!

AUKIOLOAJAT
Maanantai
12.00 – 21.00
Tiistai, keskiviikko, torstai
6.30 – 21.00
Perjantai
9.00 – 20.00
Lauantai ja sunnuntai
9.00 – 17.00
Palvelupiste suljetaan tuntia 
aikaisemmin ja uintiaika
päättyy puoli tuntia ennen 
hallin sulkemista.

PÄÄSIÄISEN POIKKEAVAT 
AUKIOLOAJAT:
• Torstaina 24.3. avoinna 6.30-
17.00
• Perjantaina  25.3. suljettu
• Lauantaina 26.3. ja sunnuntaina 
27.3. avoinna 9.00-17.00
• Maanantaina 28.3. suljettu
• Tiistaina 29.3. avoinna 12.00-
21.00

• Ui kesäksi kuntoon -kampanja 
(1.-31.3) kutsuu kaikki uimaan, ve-
sijuoksemaan ja vesijumppaamaan. 
Kampanjan aikana kerätään uinti-
metrejä sekä kirjataan ylös puoli-
tuntiset, jotka ovat vietetty altaassa 
tehokkaasti vesijuosten tai -jum-
paten. Parhaat palkitaan ja kaikki 
osallistuvat arvontaan. Tervetuloa 
mukaan!

• Lapsille tulossa uimakouluja 
ja kivaa kesätekemistä. Lisätie-
toja ja ilmoittautumisohjeet seu-
raavassa kuntatiedotteessa, joka 
ilmestyy 20.4.

• Zimmari haluaa tarjota turvalli-
sen uintihetken sekä lapsille että 
heidän vanhemmilleen. Uinnin-
valvojilla on yleinen valvonta-
vastuu kaikista asiakkaistamme. 
Lapset ovat aina vanhempiensa 
vastuulla.

• Suosittelemme, että yhden van-
hemman vastuulla uimalassa oli-
si korkeintaan kolme alle koulu-
ikäistä lasta.
• Kellukkeita käytetään ainoas-
taan vedessä, missä lapsi voi sei-
soa ja on aikuisen valvonnassa.
• Isoallas on tarkoitettu vain ui-
mataitoisille.
• Alle 8-vuotias tai uimataido-
ton lapsi saa tulla uimaan vain 
yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Ui-
mahallin sääntöjä on hyvä ker-
rata lasten kanssa säännöllisesti.

• Vauvauintiryhmät ovat tällä 
hetkellä täynnä. Vauvauintiin liit-
tyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä 
vauvauinninohjaajiin sähköpostitse 
zimmari.vauvat@gmail.com. Ilmoi-
tukset poissaoloista Zimmariin, p. 
050 316 9406. Kolme peräkkäis-

tä ilmoittamatonta poissaoloa => 
paikka annetaan varasijalla olevalle.
• Vauvauinteja ei ole 26.3.
• Vauvauinnin valokuvaus 23.4.

• Seniorikortti on tarkoitettu kem-
peleläisille, liminkalaisille, tyrnävä-
läisille ja lumijokisille 65 vuotta täyt-
täneille senioreille omaehtoiseen 
liikuntaan.

• Seniorikortti maksaa 50 eu-
roa, käyttöaikaa vuosi kortin 
ostopäivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryhmi-
en vesivoimisteluihin (terveyskes-
kus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arki-
sin ennen klo 16, viikonloppuisin 
ei rajoitusta.
• Kempeleläisillä senioreilla mah-
dollisuus käydä myös Kempe-
lehallin kuntosalilla arkisin klo 
8.00 - 16.00 koulujen lukuvuo-
den aikana, varattujen vuorojen 
ulkopuolella. Kempelehallin vas-
taanotosta on hankittava mag-
neettikulkukortti (hinta 6 e). Mag-
neettikortti on henkilökohtainen 
ja leimattava joka kerta, kun käy 
kuntosalilla. Ohjattuja kuntosalin 
starttikursseja järjestetään, lisä-
tietoja liikuntasihteeri Katja Vä-
häkuopukselta p. 050 316 3804.

• Liikuntapassi on tarkoitettu 
kempeleläisille työttömille ja alle 
65-vuotiaille eläkeläisille omaeh-
toiseen liikuntaan.

• Käyttöaika työttömillä puo-
li vuotta (25 e) ja eläkeläisillä 
vuosi (50e) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityisryh-
mien vesivoimisteluihin (terveys-
keskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arki-
sin ennen klo 16, viikonloppuisin 
ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdollisuus 
käydä myös Kempelehallin kun-
tosalilla arkisin klo 8.00 - 16.00 
koulujen lukuvuoden aikana, va-
rattujen vuorojen ulkopuolella. 
Kempelehallin vastaanotosta on 
hankittava magneettikulkukortti 
(hinta 6 e). Magneettikortti on 
henkilökohtainen ja leimattava 

joka kerta kun käy kuntosalilla. 
Ohjattuja kuntosalin starttikurs-
seja järjestetään, lisätietoja liikun-
tasihteeri Katja Vähäkuopukselta 
p. 050 316 3804.

•Autoilijoita pyydämme huomi-
oimaan seuraavaa:

• Invapysäköintipaikat (4 kpl) 
tarkoitettu vain ko. luvalla varus-
tetuille autoille.
• Henkilökunnan pysäköintipai-
kat varattu ainoastaan henkilö-
kunnan käyttöön, tämä erityisesti 
huomioitava klo 8 – 17.

• Ajankohtaista tietoa Zimmarin 
tapahtumista ja poikkeavista au-
kiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta www.kem-
pele.fi/zimmari

YLEISET 
VESIVOIMISTELUT 
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)

Maanantai
18.00 isoallas (ei musiikkia)
Tiistai
7.30 isoallas (ei musiikkia)
15.00 senioreille, monitoimiallas 
(ei musiikkia)
17.30 monitoimiallas (ei musiikkia)
Keskiviikko
7.00 monitoimiallas
15.30  isoallas
18.30  isoallas
Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas 
18.30 monitoimiallas
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni
Sunnuntai
10.00 isoallas

MONITOIMIALTAAN 
VIIKKO–OHJELMA

Allas suljettu muulta toiminnalta. 
Monitoimiallas on tarkoitettu en-
sisijaisesti erityisryhmille. 
Koululaisten lomaviikoilla ei ole va-
rattuja vuoroja.

Maanantai
14.15 - 15.15 Kempeleen veteraanit
15.00 - 15.30 TK Liminka (11.1. 
- 30.5.)
19.30 - 20.00 Rantalakeuden reu-
mayhdistys/tules (11.1. alkaen)

Tiistai
10.00 - 10.30 Erityisryhmän vesi-
voimistelu, kansalaisopisto (12.1. 
-19.4.)
11.00 - 11.30 Maa- ja kotiseutu-
naiset 5.4. / 3.5.)
15.00 - 15.30 Vesivoimistelu se-
nioreille 
17.30 - 18.00 Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko
7.00 -   7.30 Yleinen vesivoimistelu
10.00 - 10.30 TK Rantsila (13.1. 
– 1.6.)
12.00 - 12.30 TK Kempele (16.3.-
18.5.) 
13.00 - 13.30 Zytyke (6.4. / 4.5. 
/ 1.6.)
14.30 - 15.00 TK Lumijoki (13.1. 
- 13.4.) 
15.30 - 16.00 TK Tyrnävä (13.1. - 
27.4.)
   
Torstai
10.00 - 10.30 TK Rantsila (14.1. 
- 21.4.)
14.00 - 14.30 Vesivoimistelu se-
nioreille 
14.45-15.15 Raahen Reumayhdis-
tyksen vesivoimistelu ( 17.3. / 31.3.)
18.30 - 19.00 Yleinen vesivoimistelu 

Perjantai
12.00 - 12.30 Siikajoen vesitallaajat 
(8.1.-19.4.)
17.00 - 17.30 Vesitreeni

Lauantai
8.00 - 11.00 Vauvauinti (ei ole  
26.3.)

Tervetuloa 
virkistymään!

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 
Kempele

Palvelupiste, p. 050 3169 406 
Valvomo, p. 044 4972 261

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi



Kempeleen Asukastupa
- kaikkien kuntalaisten 
olohuone
Kempeleen asukastupa toimii 
Honkasen monitoimitalossa 
osoitteessa Honkasentie 11. Olemme 
avoinna arkisin kello 10-15.

Tuvan aukioloaikana myynnissä on joka 
päivä kahvia ja pullaa sekä joka perjantai 
leivomme pullaa myös kotiin ostettavaksi. 
Kannatuksen ja jännityksenkin vuoksi on 
mahdollista osallistua arpajaisiin!

Lisäksi myytävänä on itse tehtyjä tuotteita 
mm. sukkia, lapasia, kortteja, tyynyjä 
ja muita ajankohtaisia tuotteita kotiin, 
tuliaisiksi tai vaikka lahjaksi. Tuotot 
käytetään asukastuvan toiminnan 
tukemiseksi. Maksuvälineeksi käy vain 
käteinen raha.

Tuvalla voi lukea kirjoja ja lehtiä. 
Tietokoneelta voi hakea ja etsiä tietoja, 
hoitaa asioita ja pienimuotoinen 
tulostaminenkin on mahdollista. 
Tarvittaessa annamme opastusta. 
Myös kaikkeen tuvalla järjestettävään 
toimintaan ovat kaikki tervetulleita.

Tuvan tapahtumia:

Tiistaisin klo 10-12 Käsityöpiiri
Keskiviikkoisin klo 17-20 Käsityö-/
askasteluryhmä kokoontuu tekemään 
mm. omia töitä ja opetellaan uuttakin 

mukavassa seurassa. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan.

Perjantaisin klo 11-13 tuoretta pullaa ja 
leivonnaisia myös kotiin ostettavaksi.

Lauantaina 19.3. klo 11-15 Kirppis. 
Pöytämaksu 5 euroa. Varaukset tuvalta.  
 
Torstai 24.3. Pääsiäisleivonnaisia. Myös 
kotipakettiin.

Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta 
ja ajankohtaisista tapahtumista 
ilmoitamme viikottain Rantalakeuden 
seuratoimintapalstalla sekä netissä 
osoitteessa 
www.kempeleenasukastupa.net, tuvalla ja 
facebookissa. 
P. 044-2735545

TOIMINTAA

Kempeleen 4H-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään tiistaina 22.3.2016 kello 18 alkaen Kempeleen 
lukiolla.
Kokouksessa palkitaan 4H-toiminnassa ansioituneet nuoret.
Tervetuloa mukaan!

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys järjestävät kesätyön 
vaihtoehdoksi 20:lle 15-19-vuotiaalle nuorelle 
mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyys-rahan 
tuella. Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu 14.3.16 mennessä 
sähköisesti Kempeleen kunnan sivujen kautta (www.
kempele.fi/kesatyo.) Lisätietoa 4H-yrityksistä saat Suomen 
4H-liiton kotisivuilta.

TÖITÄ TARJOLLA! Kurssitamme lisää 14-vuotta täyttäneitä 
nuoria työpalveluun. Ilmoittautuminen työelämään 
valmentaville kursseille on menossa. Tarjolla on mm. 
hygieniapassikurssi 16.4. Kurssin hinta 50č/hlö, 
pelkkä testin suorittaminen 25č/hlö. Kurkkaa muutakin 
kurssi¬tarjontaa ja tule mukaan. Ilmoittaudu viimeistään 
18.3.16 yhdistyk¬sen kotisivujen kautta. 

Nyt on aika koota joukkueet TOP-sählyturnaukseen. 
Turnaus pidetään 9.4.16 Tupoksella. Tytöille ja pojille on 
omat sarjat niin ala- kuin ylä-koululaisten sarjoissa. Ilmoita 
s-postilla joukkueesi 4H-toimistolle viimeistään 1.4.16.

Kokkaajat! Alueellinen kokkikisa on tulossa. Kisassa on 
sarjat ala- ja ylä-koululaisille. Seuraa tiedotusta sivuillamme. 
Ilmoittaudu ja osallistu.

Kempeleen kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja SER-
jätteen vastaanottopiste on osoitteessa Zatelliitintie 17 C 1. 
Asema on avoinna KE klo 16.00–19.00 (suljettu 
pyhäpäivinä.)
Jätteen tuonti vastaanottopisteeseen aukioloaikojen 
ulkopuolella on ehdottomasti kielletty!
Lisäohjeita lajittelusta saat Oulun Jätehuollon kotisivuilta.

Kempeleen 
4H-yhdistys 
tiedottaa

Tervetuloa mukaan!
Kempeleen 4H-yhdistys ry. 
p. 040 513 0137, 
kempele(at)4h.fi,
www.kempele.4h.fi
instagram #4hkempele

Kempeleessä toimivat 
järjestöt ja yhteisöt 

voivat käyttää 
veloituksetta kunnantalon 

kokoushuoneita. 
Tilavarauksen voi tehdä 

kunnantalon neuvonnasta, 
os. Asemantie 1, 

p. 044 497 2300 tai 
neuvonta.kunnantalo@

kempele.fi. 

Neuvonta on avoinna 
arkisin klo 9 – 15.

KUNNANTALON 
KOKOUSTILAT

Nuorten 
kesätyöllistäminen 

Kempeleessä vuonna 2016
Enemmän tietoa kesätyöllistämisestä ja kesä-
työsetelistä löytyy nettisivulta www.kempele.
fi/kesatyo. Nuori voi valita yhden kesätyöllis-
tämisen vaihtoehdon.

Kunnan kesätyöpaikkojen haku päättyy 16.3. 
klo 15.00. Hakemukset www.kempele.fi/ke-
satyo.

Kesäyrittäjäksi haku päättyi 14.3.

Kesätyöseteleitä jaetaan v. 1999 syntyneille 
vielä seuraavasti:
• Kunnantalon neuvonnan aulassa (Asemantie 
1, käynti parkkipaikan viereisestä ovesta) tiis-
taina 22.3. klo 14-16, keskiviikkona 30.3. klo 
14-16 ja tiistaina 12.4. klo 14-16.
• Honkasen lasten- ja nuortentalolla (Monari os. 
Honkasentie 11) maanantaina 4.4. klo 14-18

Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökoh-
taisesti ja noudettaessa todistettava henkilöl-
lisyytensä. 

V. 1999 syntyneiden on haettava kesätyöse-
telit 15.4.2016 mennessä.  

Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jae-
taan loput setelit 18.4. alkaen myös vuosina 
1998 ja 2000 syntyneille eli 16-18 -vuotiaille 
kempeleläisille. Kesätyöseteleitä jaetaan tällöin 
Honkasen lasten- ja nuortentalolla maanan-
taina 18.4. ja 25.4. klo 14-18 sekä Tietotorin 
lasten- ja nuortentalolla torstaina 21.4. ja 28.4. 
klo 14-18 niin kauan kuin niitä riittää. 
Kesätyöseteli on haettava henkilökohtaisesti 
ja nuoren on kesätyöseteliä noudettaessa to-
distettava henkilöllisyytensä. Mikäli seteleitä 
vielä tämän jälkeen jää, niitä voi kysyä työn-
suunnittelijalta. 

Ilmoitamme nettisivuilla www.kempele.fi/
kesatyo seteleiden jaon tilanteesta sekä mah-
dollisista meille ilmoitetuista kesäsetelityöpai-
koista. Lisätietoja myös työnsuunnittelija Heli 
Luukinen, p. 050 463 6398, heli.luukinen@
kempele.fi.

Asukastupa



Ajankohtaista tietoa 
saat toiminnastamme osoitteesta
www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/
nuorisopalvelut
Nuorten sivut: Seutunapin 
kuukausiteemoina  ovat marraskuussa 
kansainvälisyys ja joulukuussa pohditaan 
miten verkossa toimitaan. 
Tutustu myös Nuorten elämä –sivustoon 
osoitteessa www.nuortenelama.fi.

Kempeleen nuorisotoimi 
sosiaalisessa mediassa:
Facebookissa: 
Kempeleen nuorisotoimi 
Tietotorin Lasten Ja Nuortentalo
Honkasen Lasten Ja Nuortentalo
Etsivä Laura Kempele
Etsivä Sari Kempele
Instagramissa: nuorisotoimi_kempele
Twitterissä: Nuorisotoimi Kempele
Tervetuloa seuraamaan meitä!

Nuorisotoimen yhteystiedot: 
-Nuorisotyön palveluyksikön 
vastuuhenkilö (toimisto on lukion ala-
aulassa) Sanna Tauriainen 
p. 050 3078 981.
-Nuoriso-ohjaaja  Pirjo Ranta  
050-3078 678 (Honkasen lasten- ja 
nuortentalo)
- Nuoriso-ohjaaja Matti Jurmu 
p. 044 4972 288

Etsivä nuorisotyö
Kirkkotie 13 B:
-Etsivä nuorisotyöntekijä Laura Sinkkonen 
050 3163 740 
-Etsivä nuorisotyöntekijä Sari Okkonen 
050 3163 741 
 
Pajatoiminta / Zuumi-paja 
Kirkkotie 13 B 

Työpajaohjaaja Minna Nurmela p. 050 
3163 768
Sähköpostiosoitteet muotoa: 
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Nuorisotoimen uutisia 
- Tietotorin uusi nuoriso-ohjaaja on 
Matti Jurmu
- SEURAA netti-sivuilta ilmaisista 
kuukausi-elokuvailloista!
- Nuoret vaikuttajat / nuorten 
tapaaminen Syötekeskuksella pe-la 18.-
19.3.2016 
- Ensi kesän toimintaa suunnitellaan - 
tuo ideasi meille! 
 
TULOSSA: 
- Nuoret ja valtuustoilta ti 5.4. 
klo 17.30-20 Tietotorin lasten ja 
nuortentalolla.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen lasten- ja 
nuortentaloilla, retkillä, leireillä ja 
tapahtumissa energiajuomat ovat 
kiellettyjä sekä kaikki toiminnot 
ovat päihteettömiä.

Näpistelijä jää Kempeleen 
Näppihaukan kynsiin
Näppihaukka-toiminta on puuttumista 
alle 15-vuotiaiden tekemiin 
omaisuusrikoksiin. Toimintaa tehdään 
yhteistyössä sosiaalitoimen, kauppiaiden 
ja poliisin kanssa.  Lisätiedot Sanna 
Tauriainen p. 5050 3078 981

ETSIVÄ 
NUORISOTYÖ

Hei sinä 15-28 -vuotias 
nuori! Oletko jäänyt ilman 
opiskelupaikkaa? Mietityttääkö 
työpaikan saantiin liittyvät asiat? 
Pohditko jatkopolkua tai alan 
vaihtoa? Onko sinulla jotain muuta, 
missä tarvitsisit jeesiä? Jutellaan 
yhdessä ja mietitään juuri sinulle 
sopivia vaihtoehtoja! 

Ota yhteyttä etsiviin 
nuorisotyöntekijöihin:
Laura Sinkkonen
p. 050-3163 740
laura.sinkkonen@kempele.fi
Sari Okkonen
p. 050-3163 740
sari.okkonen@kempele.fi
FB: Etsivä Laura Kempele
FB: Etsivä Sari Kempele
Lue lisätietoa netistä: www.
kempele.fi  -> Vapaa-aika ja 
liikunta -> Nuorisopalvelut -> Etsivä 
nuorisotyö. 

Yhteishaku ammatilliseen 
koulutukseen ja 
lukiokoulutukseen on 23.2.-
15.3.2016. Alkavat koulutukset 
löydät osoitteesta opintopolku.fi. 
Mikäli tarvitset apua yhteishakuun 
liittyvissä asioissa, ota yhteyttä.

PS. Myös esimerkiksi vanhemmat 
tai kaverit voivat ilmoittaa etsiville 
nuorisotyöntekijöille nuoresta, 
jonka uskovat tarvitsevan apua 
yllämainituissa asioissa.

Kesätyöt - kesä 2016
Kesätyöseteleitä jaetaan v. 1999 
syntyneille nuorille nuorisotaloilla
maanantaina 4.4. klo 14-18 Honkasen 
lasten- ja nuortentalolla 
(Monari os. Honkasentie 11)   Ks. lisää 
kesätyöllistämis-ilmoituksessa

LASTEN- JA 
NUORTENTALOJEN  
TOIMINTA 2016

Talojen ohjelma löytyy netistä www.kem-
pele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuoriso-
palvelut
Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista 
kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, interne-
tissä Kempele-sivulla ja Facebookissa.

Honkasen lasten- ja nuortentalo  (monari)  
Honkasentie 11, 90450 Kempele, 
p. 044-4972 286
FB:ssä nimellä Honkasen Lasten Ja 
Nuortentalo.
Vastuuhenkilö Pirjo Ranta 
p. 050 3078 678

Tietotorin lasten- ja nuortentalo  
(Tietotori)
Kirkonkylän koulukeskus, Vihiluodontie 
586, 90440 Kempele, p. 044-4972 287
FB:ssa nimellä Tietotorin Lasten Ja 
Nuortentalo.
Vastuuhenkilö Johannes Honkanen 
p. 044 4972 288

Lasten- ja nuorten talot avoinna:
Maanantaisin    klo 13.00 – 15.30 lapset 
ja klo 17.00 – 20.00 nuoret  MONARI
Keskiviikkoisin  klo 13.00 – 15.30 lapset 
ja klo 17.00 – 20.00 nuoret  MONARI
Torstaisin         klo 14.00 – 16.00 lapset 
ja klo 17.00 – 20.00 nuoret TIETOTORI
Perjantaisin      klo 17.00 – 20.00 nuoret/
tai Yökahvilat klo 17.00 – 23.00

TALOINFO:

- Tietotorin tiistai vuorot alkavat!
- HOX!  K-18-ilta Monarilla joka toinen 
keskiviikko, alkaen 16.3.
- perjantaisin vuorotellaan Monarin ja  
Tietotorin kanssa joko klo 17.00-20.00 tai 
klo 17.00-23.00 (yökahvilat)
-> seuraava perjantai 18.3. Tietotori klo 
17-20,  pe 1.4. klo 17-23 Tietotori, 8.4. 
klo 17-20 Monari,  pe 15.4. klo 17-20 
Tietotori 

UUTTA NUORISOTOIMELLA: 
K-18 -ilta ke 16.3. klo 17-20
Monarilla! 

Vain 18 vuotta täyttäneet ovat tervetulleita 
- ohjelmaa nuorten aikuisten toiveiden 
mukaan; biljardin ja pingiksen peluuta - 
ainakin kahvia ja pullaa tarjolla! 
K-18 -ilta on päihteetön ja ilmainen.
K-18 -ilta on joka toinen keskiviikkoa 16.3., 
30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja 25.5.
Mukana Kempeleen etsivätyö ja 
nuorisotyö.

Nuorten starttipaja 18-28 -vuotiaille nuorille. Zuumi-
pajatyöskentely toteutetaan ryhmävalmennuksen, 
työharjoittelun sekä yksilövalmennuksen keinoin. 
Lisätietoja: 
Työpajavalmentaja Mira Naukkarinen
mira.naukkarinen@kempele.fi
p. 050 3136 768

Zuumi-paja

Tule 
mukaan!



Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ti ja 
pe klo 9-15, ke klo 9-14, to klo 9-17.

PÄÄSIÄISAJAN 
JUMALANPALVELUKSET 
KIRKOSSA

Palmusunnuntain perhemessu 
20.3. klo 10
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ma 21.3. klo 19
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 23.3. klo 19
Kiirastorstain messu 
24.3. klo 19 
Pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus 
25.3. klo 10 
Jeesuksen kuolinhetken hartaus 
25.3. klo 15 
Pääsiäisyön messu 
la 26.3. klo 23 
Pääsiäispäivän messu 
su 27.3. klo 10 
2. pääsiäispäivän messu 
ma 28.3. klo 10

MUUT PÄÄSIÄISEN  
TILAISUUDET

Pääsiäisvaelluksen 
yleisöesitykset 
ti 22.3. klo 18 ja 18.30 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa
Ry:n pääsiäislauluilta 
ti 22.3. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa
Herännäisseurat 
su 27.3. klo 18.30 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa

Sanan ja rukouksen ilta su 20.3. 
klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Illan aiheena Kristus saa-
puu. Illan lopussa rukouspalvelu 
ja iltapala.

YHTEISVASTUU-
TAPAHTUMIA

Juurussuon talvitapahtuma ky-
lätalolla 19.3. klo 13. Seurakunta 
mukana esittelemässä Yv-keräystä 
ja partiotoimintaa. Myynnissä Yv-
tuotteita ja -arpoja.

Taiteen ja kulttuurin päivä to 7.4. 
klo 10-16 Kirkonkylän srk-kodissa 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Kahvinmyynti alkaa klo 10; pulla-
kahvit yv:n hyväksi 2e, myynnissä 
myös arpoja ja yv-tuotteita. Päivän 
ohjelmallinen osuus on klo 12.30-
14 sisältäen runon lausuntaa (Tuula 
Väyrynen ja Seija Sarkkinen), suo-
malaista kirjallisuutta (Pirkko Böhm-
Sallamo), taiteilijoiden puheenvuo-
rot (Anni Näyhä ja Matti Lahtinen) 
ja yhteislauluja kanttorin johdolla.

Villit pillit su 10.4. klo 15 
urkukonsertti Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa
Kuka tuli keksineeksi urut? Mitä ur-
kujen sisällä on? Missä on maailman 
suurimmat urut? Mikä niissä oikein 
maksaa? Tunnettuja urkukappaleita 
ja vastauksia mm. näihin kysymyk-
siin. Urkujen ihmeelliseen maail-
maan johdattelevat kanttorit Taru 
Pisto ja Marjo Irjala. Vapaa pääsy, 
kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 

Gospel-jumppa 14.4. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. Oh-
jaajana Riitta Lielahti. Osallistumis-
maksu 10e, sis. ohjattu jumppa sekä 
kevyt iltapala. Tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle.

LAPSET, 
VARHAISNUORET 
JA PERHEET 

Perhekerhot: Kirkko: to klo 9.30 
– 11. Vanha Pappila ti klo 9.30 – 
11. Keskustan srk-talo: ti klo 9.30 
– 11. Kokkokankaan srk-keskus: ti 
klo 9.30 – 11 ke klo 9.30 – 11 ja pe 
klo 9.30 - 11 (perhepäivähoitajien 
ja hoitolasten ryhmä).  

Lapsiparkki Kokkokankaan srk-
keskuksella maanantaina 4.4.  
11.4.  18.4.  25.4.  2.5.  9.5.  ja 16.5.  
klo 9-11.30. Hinta 5 č/ kerta, mak-
setaan paikan päällä. Omat eväät 
mukaan. Varaa paikka lapsellesi: 
Enni Ravander  p. 0400 279881 
ja Satu Alaluusua p. 044 7790037.

Varhaisnuorten kerhot www.
kempeleenseurakunta.fi/41-var-
haisnuorten-kerhot .

NUORET

Nuorten illat to klo 19 Vanhassa 

pappilassa.
Nuorten raamis ke 23.3. ja 20.4. 
klo 18 Vanhassa pappilassa.
Yöpappila pe 18.3. ja 8.4. klo 20 
Vanhassa pappilassa.

AIKUISET

Työikäisten naisten raamattu- ja 
keskustelupiiri joka toinen ke klo 
19-20.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Kevään 2016 kokoontu-
miset: 6.4.  20.4.  4.5.  18.5.
Miesten raamattu- ja keskuste-
lupiiri joka toinen ma klo 18.30-
20 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Kevään 2016 kokoontumiset:  
11.4.  25.4.  9.5.  23.5.
Ikämiesten raamattu- ja keskus-
telupiiri joka toinen ke klo 18.30-
20 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Kevään 2016 kokoontumiset: 
16.3.  30.3.  13.4.  27.4.  11.5.
Naisten raamattu- ja keskustelu-
piiri joka toinen ke klo 18-20 Kir-
konkylän srk-salissa salissa.  Ke-
vään 2016 kokoontumiset:   6.4.  
20.4.  4.5.  
Hanna-rukouspiiri ti 29.3. ja 12.4. 
klo 18 Keskustan srk-talon kokous-
huoneessa.

MUSIIKKI
 
Evankelista – laulaja Jaana Pöl-

läsen konsertti
Sanoin ja Sävelin, Valoksi elämäsi 
polulle - ajatuksia ja rohkaisevia vä-
lähdyksiä yhdenkin ihmisen elämän 
matkalta Taivaan Isän kämmenellä. 
Rohkaisuksi. Su 17.4. klo 17 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. Jaa-
na Pöllänen, laulu, Ville Uusitalo, 
säestys. Vapaa pääsy! Käsiohjelma 
10 č. Konsertin jälkeen kahvittelua 
ja mahdollisuus henkilökohtaiseen 
rukoukseen.

DIAKONIA

Eläkeläisten piirit: 
Päiväpiiri to klo 12 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ja Seura-
kuntapiiri to klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.

Ruokapankki Manna ti klo 17-19 
Kirkonkylän srk-kodilla ja Asukas-
tuvalla. 

Aamukahvila ma klo 10-12 Kir-
konkylän srk-kodilla.
Oma Hetki –omaishoitajaryhmä 
ti 29.3. klo 12.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 

Ystäväpalveluilta ke 30.3. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Musiikkipainotteinen 
muistiryhmä ti 5.4. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. Tule 
virkistämään muistiasi vanhojen 
laulujen parissa ja yhdessä rupa-
tellen ja kahvitellen. 

Aamukahvila Asukastuvalla 5.4. klo 
10-12, Honkasentie 11.

Mielenterveyskuntoutujien lä-
heisten ilta 6.4. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Poikani mieli sairastui – En voi enää 
vaieta! Mielenterveyskuntoutujan 
isä kertoo omista kokemuksistaan. 
Ilta on tarkoitettu henkilöille, joi-
den perheenjäsenellä tai muulla 
läheisellä on ongelmia mielenter-
veytensä kanssa tai psyykkistä sai-
rautta. illan aikana mahdollisuus 
myös keskustella ja kysellä.

Toiminnallinen isovanhempi-lap-
senlapsi leiripäivä  la 9.4. Luurin-
mutkan leirikeskuksessa
Lähtö klo 9 Keskustan srk-kodilta 
ja paluu noin klo 17.  Hinta: lapset 
5 e ja aikuiset 10 e (sis. bussimat-
kat, ruuat ja ohjelman). Ilmoittau-
tuminen sähköisesti 1.4. mennes-
sä www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen. Perhettä kohden 
max. 3 lasta jotta mahdollisimman 
moni perhe pääsisi mukaan. Lisä-
tiedot Soile Pakkanen p. 040 7790 
367 tai Leena Hintsala p. 040 7790 
365.

LÄHETYS

Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti, 
to, pe klo 14-17, Tiilitie 1.

www.kempeleenseurakunta.fi

Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200 
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi 

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 050 463 6330

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 316 9535

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun päiväkoti
Pekurintie 9, Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 Puh. 044 497 2243

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100, Fax: 08 554 8189

Sosiaali- ja 
mielenterveystoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: 08 5587 2200

Vanhusten ja 
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483, Fax: 08 512 537

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Vihiluodontie 585
Puh: 050 316 9598

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu 
Vihiluodontie 578 
Puh. 050 316 9430, 
Fax: 08 554 8671

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4 
Puh: 050 316 9555, 
Fax: 08 554 8602 

Linnakangastalon koulu 
Linnakaarto 20 
Puh: 050 316 9488, 
Fax: 08 554 8404 

Lukio 
Vihiluodontie 580
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520 
8088

Tietotorin lasten- 
ja nuortentalo
Vihiluodontie 586, 
Puh: 044 497 2287

Honkasen lasten- 
ja nuortentalo 
Honkasentie 11, 
Puh: 044 497 2286

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409, 
Fax: 08 520 4216

Tietotori
Vihiluodontie 586, 
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  m.kempele.fi

Kempeleen seurakunta


