
Kempeleen kunta suuntaa ta-
lousarviovuoteen 2017 luot-
tavaisin mielin. Taantuman 
ilmapiiri on taittumassa ja 
ennusteet lupaavat orasta-
vaa kasvua. Kempele haluaa 
osaltaan olla vahvistamassa 
positiivista ilmanalaa. Kun-
nan talouden tasapaino ja 
kasvu edellyttävät jämäkkää 
päätöksentekoa, sitoutunutta 
henkilöstöä, riittävää väestön-
kasvua, monipuolista raken-
tamista, uutta yrityskantaa ja 
uusia työpaikkoja sekä vah-
vaa yhteistyötä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. 
Nämä kaikki ovat vahvasti 
läsnä läpi talousarvion 2017. 

Tulevaisuuden kunta
Kunta valmistautuu maakunta- ja 
sote -uudistukseen toteuttamalla 
laajan luottamushenkilöitä, esi-
miehiä ja henkilöstöä sekä kaik-
kia kuntalaisia, järjestöjä ja yrityksiä 
osallistavan tulevaisuuden kunta 
-ohjelman. Seminaareista ja koulu-
tuksista koostuvan kokonaisuuden 
tavoitteena on paitsi perehtyä laa-
jasti tulevaisuuden kunnan ideaan 
myös valmistaa kuntaorganisaatiota 
ja sen esimiehiä kohtaamaan edes-
sä oleva muutos ja johtamaan se 
hallitusti.  Samalla tavoitteena on 
luoda malli Kempeleen tavasta joh-
taa tulevaisuuden kuntaa. Henkilös-
tön jaksamista muutosten keskellä 
tuetaan lisäämällä resursseja tyky 
-toimintaan.

Tasapainoinen talousarvio
Talouden orastava elpyminen hei-
jastuu Kempeleeseen. Kunnallisvaa-
livuoteen 2017 lähdetään varovai-
sen optimistisissa tunnelmissa. Ra-
kentamisen ennakoidaan jatkuvan 
vilkkaana, väestönkasvun odotetaan 
saavuttavan tavoitetason ja positiivi-
sen työllisyyskehityksen arvioidaan 
vahvistuvan. Talousarvion meno-
kasvu on asetettu perustoiminto-
jen osalta tiukkaan yhden prosen-
tin raamiin. Kulukurin on pidettävä, 
sillä tulovirrat ehtyvät merkittävästi 
lakimuutoksista ja kilpailukykysopi-
muksesta johtuen. Tiukan talouden-
pidon merkitystä korostaa kunnan 
painava investointiohjelma, joka li-
sää velkataakkaa lähivuosina. Uusia 
virkoja perustetaan vain vahvaan 
harkintaan perustuen. Opetuspalve-
luihin lisätään oppilasmäärän kas-
vuun nojaten 9 uutta virkaa, myös 
kaavoitusta ja rakennusvalvontaa 
vahvistetaan henkilöstölisäyksillä.

Suurinvestoinnit 
elinvoimaan 
ja opetukseen 
Kempeleen kunnan investointioh-
jelma on rohkea ja tulevaisuuteen 
vahvasti uskova seuraavina kahtena 
vuotena. Osana nelostien peruspa-
rannushanketta Kempeleen Zatel-
liitin alueen uuden eritasoliittymän 
työt käynnistyvät. Kunnan arvioitu 
omarahoitusosuus hankkeessa on 
noin 10 miljoonaa euroa jakaantu-
en vuosille 2017-2018. Lisäksi kun-
ta rakentaa kunnallistekniikkaa kah-
den uuden yritysalueen avaamisek-
si Zatelliitin ja Hakamaan alueelle. 

Vuoden 2017 aikana käynnistetään 
myös kolmannen yhtenäiskoulun 
rakentamistyöt Linnakankaan alu-
eella. Hankkeen kokonaiskustan-
nusarvio on reilut 10 miljoonaa 
euroa. Nämä peruspalveluja vah-
vistavat ja erityisesti yritysten toi-
mintaedellytyksiä parantavat inves-
toinnit luovat Kempeleen kunnalle 
uutta kasvua, uusia työpaikkoja ja 
uusia palveluja, mikä luo pohjaa 
kunnan väestönkasvulle ja edelleen 
vahvistaa perustulokertymän muo-
dostumista tulevaisuuden kunnan 
palvelujen järjestämiseen. 

Kuntalaisten 
parhaaksi 
Kempele on reilun 17 000 asuk-
kaan dynaaminen ja kehittyvä yh-
teisö. Kuntaorganisaation tehtävä 
on palvella tätä yhteisöä, sen jo-
kaista osallista. Kunnan tehtävänä 
on edistää asukkaidensa hyvinvoin-
tia ja kestävää kehitystä alueellaan. 
Kunta on vahvimmillaan silloin, kun 
sillä on aitoa kehittämistahtoa ja 
se kykenee aktiiviseen vuoropuhe-
luun jäsentensä, yhteisöjensä sekä 
yritystensä kanssa. Tätä kaikkea ta-
voitellaan yhteisesti hyväksytyssä 
Kempele -sopimuksessa. Tämä 
kaikki on ollut johtotähtenä myös 
talousarvion 2017 valmistelussa. 

Hyvä kasvaa 
Kempeleessä!

Tuomas Lohi
kunnanjohtaja
Kempeleen kunta
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Kempele satsaa 
elinvoimaan ja sivistykseen

Tuomas Lohi

Asiakastyytyväisyyskysely
kuntalaisille - vastaa ja voita!

Kempeleen kunta on vuodesta 2002 kartoittanut kyselyin 
kuntalaisten tyytyväisyyttä kotikuntansa palveluihin. Nyt kysely 
toteutetaan aiemmasta poiketen nettikyselynä. Väliaikatiedot 
antavat viitteitä aiempia vuosia runsaammasta vastaajien 
lukumäärästä. Hienoa! Vielä ehdit mukaan, sillä kysely on 
avoinna sunnuntaihin 18.12.2016 saakka. Vastauslinkki löytyy 
kunnan kotisivuilta: www.kempele.fi/asukastyytyvaisyyskysely

Arvomme kaikkien vastanneiden kesken yöpymisen 
huhtikuussa 2017 avattavassa Kempeleen Forenom-hotellissa 
sekä lisäksi muita yllätyspalkintoja.

”Kempeleläisyys on vahvimmillaan silloin, 
kun ratkaisuilta vaaditaan luovuutta, 
päätöksenteolta rohkeutta ja etenemiseltä 
yksituumaisuutta, yhteistyökykyä sekä 
uskoa tulevaisuuteen."



Ympäristöpalvelut

Joulun 
aukioloajat 

kunnan 
toimipisteissä

Asemakaavoitus
Asemakaavan muutos- 

ja laajennusehdotus nähtäville
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, 
että Kempeleen kunta asettaa nähtäville 2. ehdotusvaiheen 
kuulemista varten Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava-
ehdotuksen. Asemakaavan muutos koskee Ristisuon kortte-
leita 3040 (tontti 3), 3049 ja 3051, Linnakankaan korttelia 26150 
sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita. Asemakaavan laajen-
nus sijoittuu tilojen RN:o 33:12, 33:14, 33:21, 33:42, 33:104, 
33:107, 33:108 ja 256:36 alueille. Asemakaavalla muodostuvat 
korttelit 3049 – 3056 ja 26150. Laajentunut kaava-alue esitel-
tiin yleisötilaisuudessa 2.11.2016.

Kaavaehdotusta koskevat muistutukset ja kaavojen viran-
omaislausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana 14.12.2016 
- 27.1.2017 kirjallisesti osoitteeseen: 
Kempeleen kunta, Ympäristöpalvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 
Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi.
Lisätietoja: kaavoittaja Mari Kuukasjärvi (p. 050 4636 515) se-
kä kaavasuunnittelijat Kaija Muraja (p.050 316 3769) ja Ruusa 
Degerman (p.040 182 0509).

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Kempeleen kunnan ympä-
ristöpalveluiden ilmoitustaululla osoitteessa Asemantie 1, ja 
ne löytyvät Kempeleen kunnan nettisivuilta www.kempele.fi, 
oikean alareunan Kaavoitus-pikalinkin alta kohdasta Kaavoi-
tushankkeet > Zatelliitin poikittaisyhteys.

14.12.2016
Kempeleen kunnanhallitus
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Avustusmäärärahan 
hakeminen

asumisneuvojatoimintaan
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 
myöntää vuonna 2017 yhteensä 0,9 miljoonan 
euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimin-
taan mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2017 ta-
lousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. 
Vuoden 2017 määrärahaa koskeva haku on auki 
1.12.2016-12.1.2017.
Hakemukset tulee toimittaa ARA:lle 12.1.2017 klo 

16.15 mennessä osoitteeseen: Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus (ARA), Vesijärvenkatu 
11 A, PL 30, 15141 Lahti.
Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai 
yhteisö tulee hakemuksiin liittää kunnan lausunto.
Lisätietoja ja hakulomakkeen saa osoitteesta: 
www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Avustus_
asumisneuvojatoimintaan

Kunnantalo on suljettuna  
27.-30.12.2015 välisenä ai-
kana.

Terveyskeskus: Joulun ja uu-
den vuoden vaihteen ajalla 
on ennakolta varattavia ei-
kiireellisiä vastaanottoaiko-
ja vain hyvin niukasti, mutta 
terveyskeskuksen hammas-
hoidossa ja vastaanotolla ar-
kipäivien päivystys- ja muu 
kiireellinen vastaanottotoi-
minta toimivat normaalisti.

Zimmarin, kirjaston, kansa-
laisopiston ja nuorisotoimen  
aukioloajat löytyvät kunta-
tiedotteen Kempele Akate-
mia –osiosta.

Kempeleen kunnanhallitus 
julistaa kempeleläisille 

järjestöille ja yhdistyksille 
kilpailun kahvitarjoilun 

järjestämisestä 
äänestyspaikoille

Kempeleen kunnanhallitus on 31.10.2016 päättänyt, että kun-
tavaalien varsinaisena äänestyspäivänä järjestetään äänes-
tyspaikoilla kahvitarjoilu. Kahvitarjoilu toteutetaan yhteisölli-
syysvaliokunnan ohjauksen mukaisesti yhteistyössä kunnassa 
toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Kempeleessä on 
neljä äänestysaluetta: Ylikylä, Kokkokangas, Kirkonkylä ja 
Kuntakeskus. Vaalipäivänä äänestäneiden määrä on ollut 
keskimäärin noin 1000 henkilöä /äänestyspaikka.
Järjestö tai yhdistys voi tarjoutua järjestämään tarjoilun vain 
yhdelle äänestyspaikalle. Tarjoilun järjestämisestä maksetaan 
500 €/ äänestyspaikka. Siltä varalta, että tarjouksia saapuu 
vähemmän kuin kunnassa on äänestyspaikkoja voi yhteisö 
tai järjestö tarjoutua järjestämään kahvitarjoilun myös tois-
sijaisella äänestyspaikalla.
Kahvitarjoilun ajankohta on su 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00 
Tarjoilupaikat varataan kunnan toimesta äänestyshuoneis-
tojen läheisyyteen.
Kahvitarjoilun järjestäjä huolehtii kaikesta muusta, mm. tarjot-
tavasta, välineistä, kahvipaikan siisteydestä tarjoilun aikana 
ja tilan jälkisiivouksesta.  
Lisäksi tulee huomioida mahdolliset erikoisruokavaliot (glu-
teeniton, maidoton, laktoositon). Tarjolla tulee olla kahvia, 
teetä ja mehua.

Jos kutakin äänestysaluetta kohti on useampia ensisijaises-
ti ko. äänestyspaikkaa tarjoilupaikaksi hakenutta yhteisöä/
järjestöä, arpoo yhteisöllisyysvaliokunta ko. äänestyspaikan 
tarjoilun järjestäjän.

Hakemuslomakkeita kahvitarjoilun järjestämiseen saa kun-
nantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 (avoinna työpäivisin 
klo 9.00 – 15.00) tai kunnan internet sivuilta: www.kempele.
fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset 
Hakemukset tulee lähettää 20.1.2017 klo 15.00 mennessä 
osoitteella Kempeleen kunta, PL 12, 90441 Kempele tai toimit-
taa Kempeleen kunnantalon neuvontaan (avoinna työpäivisin 
klo 9.00 -15.00).Kuoreen merkintä ”Kahvitarjoilu”.

Lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen puh. 044-4972 238

Kempeleessä 14.12.2016
Kunnanhallitus
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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.



Merkkivuoden 
juhlalogo käyttöön

Kulttuurin ja 
urheilun 

Kempele-
palkinnot 2016

Kempeleen kunnanhallitus julistaa haettavaksi kulttuurin ja 
urheilun Kempele-palkinnot 2016.

Kempele-palkinto on tunnustuspalkinto, joka jaetaan nyt 14. 
kerran. Palkinnon myöntämisperusteena on aktiivinen toi-
minta, vuoden aikana saavutettu erinomainen taso urheilun, 
taiteen tai muun kulttuurin alalta ja merkittävä kunnalle tuo-
tettu julkisuus.

Palkinnon saajan tulee olla kempeleläinen henkilö, järjestö 
tai yhteisö. Aloitteen Kempele-palkinnon saajasta voi tehdä 
esim. yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen toimielin.

- hakemuslomakkeita urheilu Kempele-palkinnon 2016 saa-
jaksi saa kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 (avoinna 
työpäivisin klo 9.00- 15.00) tai kunnan internet- sivuilta: www.
kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset 

- perusteltu ehdotus kulttuuri Kempele-palkinnon 2016 saa-
jasta voi olla vapaamuotoinen

Hakemukset tulee lähettää 20.1.2017  klo 15.00 mennessä 
osoitteella Kempeleen kunta, PL 12, 90441 Kempele tai toi-
mittaa Kempeleen kunnantalon neuvontaan (avoinna työpäi-
visin. klo 9.00 - 15.00). Kuoreen merkintä "Kempele-palkinto".

Lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen, puh. 044-4972 238

Kempeleessä 14.12.2016

Kunnanhallitus
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Vuosi 2017 on tuplajuhlavuosi, sillä Suomen satavuotisjuhli-
en lisäksi Kempeleen kunta täyttää ensi vuonna 150 vuotta. 
Merkkivuotta juhlistaakseen kunta ottaa käyttöön logon, 
joka on mukaelma tutusta puulogosta. Juhlalogoa tullaan 
käyttämään tulevan vuoden aikana soveltaen kunnan ma-
teriaaleissa ja julkaisuissa.
Juhlavuosi tulee tuomaan mukanaan paljon tapahtumia ja 
monipuolista ohjelmaa Kempeleeseen kaikenikäisille, jo-
ten kannattaa seurata kunnan nettisivuja www.kempele.
fi, kunnan somekanavia ja ilmoituksia kuntatiedotteessa 
ja sanomalehdissä. Toteutetaan yhdessä upea juhlavuosi! 

Juhlavuoden 
avajaiset

Uuden vuoden aattona 31.12.2016 
klo 17-18 Zeppelinin keskustorilla

Ohjelmassa muun muassa:

kunnanjohtaja Tuomas Lohen 

uuden vuoden tervehdys

Lakeuden lapset -juhlalevyn julkaiseminen

stand up -koomikko Matti Patronen

lastenorkesteri Liikkuva Laulureppu

Tilaisuus päättyy ilotulitukseen kello 18! 

Tervetuloa juhlimaan Suomi 100 & 
Kempele 150 -juhlavuoden aloitusta!

Hyvää joulua 
jokaiseen kotiin!

toivottaa
Kempeleen kunta



Kempele Akatemia

Kulttuuri

Näyttelyt

Toimintakeskuksen pastellitöitä
esillä kunnantalon näyttelytilassa 1.-23.12.2016.

Arkea ja 
juhlaa 
Kempeleessä
Kotiseutuarkiston 
valokuvakokoelman 
helmiä, Kempele 150 
juhlavuoden näyttely. 
Kunnantalon näytte-
lytilassa 8.-31.1.2017

Tulevat tapahtumat

Pakkasukkojuhla
Suosittu Pakkasukkojuhla pidetään jo kolmatta kertaa Kem-
peleessä. Kaikille avoin tapahtuma on lauantaina 7.1.2017 klo 
13 alkaen, paikka Kempeleen työväentalo (Koskelantie 24). 
Tapahtumaan ei ole pääsymaksua.
Juhlassa vierailee Pakkasukon lisäksi Lumikeiju, En Ala-äijä-
balettiryhmä, suomalais-venäläinen Lauluryhmä Kanerva ja 
oulunsalolainen Laulu- ja soitinryhmä Soinnukkaat. Juhlassa 
tarjotaan pikkusyötävää ja torttukahvit. Arpajaisissa entisen 
tavan mukaan runsaat palkinnot. 
Tapahtuman järjestävät Suomi-Venäjä-Seuran Lakeuden osasto 
ja Kempeleen kunnan kulttuuritoimi

Kempeleen kulttuuritoimi kerää Suomen ja Kempeleen juhla-
vuoden kunniaksi 100 tarinaa Kempeleestä. Toivoisimme elä-
mänmakuisia, hauskoja tai surullisia, kuntaamme ja sen ihmi-
siä kuvaavia kertomuksia. Tarinan ei tarvitse olla vanha, suuri 
tai merkittävä. Riittää, kun se mielestäsi piirtää kuvaa elämästä 
Kempeleessä. Etsimme tarinoita eri vuosikymmeniltä.  Kenties 
tarinasi on Kempeleen pilketehtaalta. Tai sukulaisista, jotka 
muuttivat Ruotsiin tai Amerikkaan. Ehkä tarina kertoo pula-ajasta 
tai asumisesta turpasmökissä. Jäikö joku opettaja tai kauppias 
mieleesi?  Tai kenties tapahtuma sattuikin Zeppeliinissä, kaa-
pelitehtaalla, kylän raitilla, päiväkodissa, leikkikentällä, töissä, 
harrastuksissa tai ihan vain kotona.
Tarkoituksenamme on kerätä pieni kirja Kempeleen asukkaiden 
kokemuksista, tapahtumista, mieleen painuneista ihmisistä, 
tilaisuuksista ja paikoista. Tarinat voivat olla omia tai vaikkapa 
perheelle sattuneita. 

Kertomuksia voi lähettää Kempele Seuran facebook-sivujen 
kautta tai sähköpostilla 100tarinaakempeleesta@gmail.com. 
Voit myös soittaa Timo Stillille 050-4685405 ja sovimme ajan, 
niin voimme kirjoittaa tarinasi muistiin. 

100 tarinaa Kempeleestä



Kansalaisopisto

Kirjasto

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

Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 11-20
La       10-15
Poikkeukset aukioloihin: kirjas-
to on suljettu joulun ajan 23.12.-
26.12.2016 sekä lauantaina uuden 
vuoden aattona 31.12.2016. Kir-
jasto on suljettu myös 5.-8.1.2016 
kirjastojärjestelmän päivityksen 
vuoksi.

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
Poikkeukset aukioloihin: Tietotori 
on suljettu 23.12.2016 – 8.1.2017.

Satutuokiot 
Satutuokiot pidetään kirjastolla 
tuttuun tapaan torstaisin klo 10.  
Vuoden viimeinen ja jouluinen 
satutuokio pidetään 15.12. klo 10 
jouluisissa tunnelmissa. Satutuo-
kiot jatkuvat jälleen tammikuussa 
19.1.2017 alkaen.
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirit
Kiitos kaikille syksyn kirjallisuuspii-
reihin osallistuneille! 
Tavallisten Miesten lukupiiri jatkuu 
keväällä 2017 torstaina  26.1. klo 
18.00 ja kirjana on Hannu Vuorion 
romaani Käpylä.
Sari Holapan vetämä piiri jatkuu 
tuttuun tapaan tiistaina, 24.1. klo 
18.00. Silloin aiheena on Raija 
Orasen Aurora Karamzinista kerto-
va romaani Aurora.  
Kirjallisuuspiireissä on aina tarjolla 
kahvia/teetä. Tervetuloa mukaan 
vanhat ja uudet!

Eskareiden lukudiplomi 
Nyt on julkaistu eskareille oma lu-
kudiplomi!
Eskarilainen voi suorittaa diplo-
min joko lukemalla kirjat itse tai 
kuunnella ne esim. vanhempien 

lukemana. Lukudiplomiin luettavat 
kirjat sekä tarkemmat suoritusoh-
jeet löytyvät kirjastosta tai kirjaston 
nettisivuilta sekä esikouluista. Luku-
diplomit jaetaan keväällä todistus-
ten jaon yhteydessä.

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, mielikuvitusta, 
puhutun, kuullun ja lukemisen ym-
märtämistä sekä itseilmaisua. Luku-
diplomikirjalistoja ja keräyskaavak-
keita löydät kirjastosta tai kirjaston 
nettisivuilta. Kaikkien suorittajien 
kesken arvotaan kirjapalkintoja. Lu-
keminen on kuin polkupyörällä ajo, 
ei voi oppia jos ei harjoittele!

Kotipalvelu 
Tarvitsetko itsellesi tai läheiselle-
si kirjastoaineistoa kotiin kulje-
tettuna?  Palvelu on tarkoitettu 
kempeleläisille, jotka eivät korkean 
iän, sairauden  tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi pysty itse 
asioimaan kirjastossa.  Kotipalvelu 
on maksutonta ja kirjastoaineisto 
toimitetaan kotipalveluasiakkail-
le kerran kuukaudessa. Samalla 
palautetaan edellisen kuukauden 
aineisto. Ennen palvelun aloit-
tamista asiakas haastatellaan,  

jonka perusteella kirjasto valitsee 
asiakkaalle lukemista, musiikkia, 
äänikirjoja ja muuta asiakkaan 
toivomaa aineistoa. Aineistokassit 
asiakkaille toimittaa  Lions Club 
Kempele Sampola.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voivat 
tiedustella lisää suoraan kirjastos-
ta, puhelimitse numerosta 050 
- 316 9409 tai sähköpostilla kirjas-
to@kempele.fi.

Ilmoitathan muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!

TERVETULOA KIRJASTOON!

Kempele Akatemia

Kirjaston 
näyttelyt

Kirjaston tapahtumat

Limingan 
taidekoulun 
näyttely: 
Intoa pukkaa
pääkirjastolla 
joulukuun ajan

Siilin joulu
Teatteri Pikku 
Kulkuri esittää 

jouluisen näytelmän 
Siilin joulu 

21.12. kello 10. 

Ryhmien 
ilmoittautumiset 
esitykseen 14.12. 

mennessä kirjastolle.

KEVÄÄN 2017 
LYHYTKURSSEILLE 
ILMOITTAUTUMINEN 
ON ALKANUT.
Voit ilmoittautua osoitteessa kem-
pele.fi/kansalaisopisto tai puhelimit-
se 050 4636 431. Ilmoittautuminen 
on aina sitova. Opiskelija voi perua 
varatun paikan 5 vuorokautta ennen 
kurssin alkua. Muussa tapauksessa 
veloitetaan koko kurssimaksu. Koko 
lukuvuoden kestäville kursseille ei 
tarvitse ilmoittautua uudelleen ke-
vätkaudeksi. Ilmoittautuminen on 
voimassa koko lukuvuoden.
Kevätlukukausi käynnistyy 
viikolla 2 (9.1.2017 alkaen). 

TAMMI- JA HELMIKUUN 
UUTTA KURSSITARJONTAA:

110703 Kameran monet 
mahdollisuudet C
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-
TALO, LK. 16, Koulutie 4 A 6 
ke 17.30-20.00 11.1.-8.2.2017 
Nina Kainua
Kurssimaksu 34,00 e
Onko sinulla järjestelmäkame-
ra, mutta kuvaat aina automaatti-
asetuksilla? Ovatko valotusaukon 
koko, valotusaika, perspektiivi ja 
syväterävyys aivan vieraita sanoja? 
Tällä kurssilla tutustumme kame-
ran manuaaliasetuksiin ja opimme 
käyttämään kameraa monipuo-
lisemmin. Harjoittelemme lisäksi 
kuvan sommittelua ja käymme läpi 
valokuvauksen perusteita. Kurssi on 
tarkoitettu erityisesti niille, jotka ovat 
vasta aloittelemassa valokuvaushar-
rastustaan. 

830202 Muutosta elämään! 
Starttikurssi 
KEMPELEEN LUKIO, LK. 115, 

Koulutie 4 B 
ke 17.30-19.00 11.1.-22.3.2017 
Irina Luukkonen
Kurssimaksu 45,00 e
Kurssilla käsitellään monipuolises-
ti terveellisiä elämäntapoja, mm. 
ravintoa ja liikuntaa. Osallistujalle 
luodaan mahdollisuus toteuttaa 
elämänmuutoksia, joilla lisätään 
hyvinvointia, terveyttä ja energiaa 
arkeen. Kurssilla kartoitetaan jokai-
sen henkilökohtaiset tavoitteet sekä 
tehdään oma terveysliikuntasuunni-
telma. Mukaasi tarvitset muistiinpa-
novälineet sekä sauvakävelysauvat 
toisesta kokoontumisesta lähtien. 
Ohjaaja on koulutettu Personal Trai-
ner. Tule rohkeasti mukaan sellaise-
na kuin olet! 
 
120703 Espanjan alkeiskurssi B
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 
1043, Nerolantie 4  
to 17.30-19.00 12.1.-27.4.2017 
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 28,00 e
Opiskelemme käytännön puhekieltä 
arkielämän ja matkailun tilanteissa 
sekä espanjan perusrakenteita. Op-
pikirja: Fantástico! 1
 
110412 DIY valaisin
TAITOLA, Asemantie 1  
to 18.00-21.15 12.-26.1.2017
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 27,00 e
Voisiko valaisimen valmistaa itse? 
Miten uudistaisin jo parhaat päivän-
sä nähneen valaisimen? Tule ideoi-
maan, suunnittelemaan ja valmista-
maan erilaisia valaisimia.

110459 Kuvataideviikonloppu 
koululaisille
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.30-12.45, su 09.30-12.45

14.-15.1.2017
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 24,00 e
Viikonlopun aikana maalaamme 
vesiväreillä ja akryylimaaleilla sekä 
kokeilemme kuinka kaksiulotteinen 
pinta taipuu kolmiulotteiseksi. Työs-
kentelyn yhteydessä perehdymme 
väreihin, sommitteluun ja erilaisiin 
tekniikoihin. Tuo kurssille mukaan 
jokin itseäsi miellyttävä kuva sekä 
valmis taulupohja. Materiaalimaksu 
5 e peritään kurssimaksun yhtey-
dessä. Ota lisäksi mukaan pientä 
välipalaa. 

110436 Kahvipussit 
uusiokäyttöön B
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.00-15.45, su 09.00-15.45
21.-22.1.2017
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 e
Punotaan mm. koreja ja kasseja 
suora- ja vinopäätteisen lastukorin 
tapaan. Ota mukaan oma mat-
topuukko, metalliviivain, vasara, 
muutama naula, pihdit, pyykkipoi-
kia, sakset ja maalarinteippiä. Sopii 
myös aloittelijoille. 
 
110474 Kudontakurssi kevät
HONKASEN KUDONTATILA, 
Honkasentie 11  
ti 16.00-19.15  24.1.-18.4.2017
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 55,00 e 
Opitaan perustiedot ja -taidot 
kankaankudonnasta. Sovelletaan 
valmiita työohjeita ja suunnitellaan 
yksilöllisiä pieniä kudontatöitä. Kurs-
si sopii aloittelijoille ja pidempään 
harrastaneille. Kurssilla kudottavat 
työt suunnitellaan yhdessä ensim-
mäisillä kerroilla, jolloin läsnäolo on 
tärkeää. 

110469 Kuvioviilutuskurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-
TALO, PUUTYÖLK., Koulutie 4 A 6 
la 10.00-16.45, su 10.00-16.45
4.-5.2.2017
Juha Nuutti
Kurssimaksu 36,00 e
Kurssilla valmistetaan veitsiteknii-
kalla ohuista puuviiluista sommitte-
lemalla ja leikkaamalla esimerkiksi; 
taulu, hiirimatto, nimikyltti tai tarjot-
timen pohja. Opitaan tunnistamaan 
eri puulajeja ja näkemään puusta 
muutakin kuin pelkät syykuviot. Työt 
myös pintakäsitellään. Materiaali-
maksu 10 e sis. mallit, työvälineet, 
harjoitusmateriaalit ja pintakäsitte-
lyaineet. Maksu peritään kurssilla. 
Opettajalta on mahdollisuus ostaa 
myös muita työvälineitä, lisämateri-
aaleja ja opetus DVD. Aikaisempaa 
puutyökokemusta ei tarvita, vain 
iloinen mieli mukaan! 

110413 Vaate itsepainetusta 
kankaasta
TAITOLA, Asemantie 1  
to 18.00-21.15    9.-23.2.2017
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 27,00 e 
Tule suunnittelemaan ja toteutta-
maan helppo vaate itsepainetusta 
kankaasta. Kangas voidaan painaa 
joko leimasinpainannan keinoin tai 
käyttäen opistolla olevia valmii-
ta seuloja. Painantaan sopii hyvin 

vaaleat, yksiväriset puuvillakankaat. 
Kangas voi olla myös joustavaa. 
 
110460 Korukurssi lapsille ja 
nuorille
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.30-12.45
11.2.2017  
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 12,00 e 
Tule tekemään persoonallisia koruja 
itselle tai ystävälle. Päivän aika-
na voit kokeilla yhtä tai useampaa 
tekniikkaa oman mielenkiintosi mu-
kaan. Materiaalimaksu 5 e peritään 
kurssimaksun yhteydessä. Otathan 
mukaasi myös pientä välipalaa. 

110437 Tölkin nipsuista 
kukkaroita B
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
18.-19.2.2017
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 e 
Kurssilla valmistamme pieniä töitä 
juomatölkkien avausrenkaista eli 
nipsuista. Nipsuja yhdistämällä virk-
kaamme niistä kukkaroita, avainren-
kaita ym. Varaa mukaan tasakärkiset 
pihdit, sivuleikkurit ja langaksi esim. 
Novita Kotiväki. Lisäksi tarvitset 
nipsuja ja virkkuukoukun (nro 2,5) 
käsialasta riippuen. 

Toimistomme on suljettuna 
ajalla 19.12.2016 – 1.1.2017.
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!



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

JOULUKUUN JA  
VUODENVAIHTEEN  
POIKKEAVAT 
AUKIOLOAJAT

Perjantai 23.12.  avoinna klo 
9.00-17.00
Joulu 24.-25.12. suljettu 
Tapaninpäivänä 26.12. 
avoinna  9.00 – 17.00
Tiistai 27.12. avoinna 
12.00 – 21.00
Uusivuosi 31.12.-1.1. suljettu 
Loppiainen 6.1. avoinna klo 
9.00-17.00 
la-su 21. - 22.1. suljettu  
(Kempele-uinnit)

• Keskiviikkoillan yleisen vesi-
voimistelun ajankohta ja paikka 
vaihtunut

• Vesivoimistelu on siirtynyt 
monitoimialtaalle klo 18.00 – 
18.30. (2.11. alkaen)
• Muutos mahdollistaa lisää al-
lasaikaa kuntouimareille ja vesi-
juoksijoille keskiviikkoiltaisin
klo 18.00 – 19.30, 2.11. alkaen

• 

Kuntouintiin 3 rataa
• Vesijuoksuun 2 rataa

Turvallisuuasiaa
• Vanhempia pyydämme huomi-
oimaan, että lapsi alle 8-vuotias 
tai uimataito alle 25 m, pääsee 
uimaan vain yli 15-vuotiaan oh-
jauksessa. Muistattehan käydä 
läpi uimahallin säännöt lasten-
ne kanssa.
• Suosittelemme, että yhden van-
hemman vastuulla uimalassa oli-
si korkeintaan kolme alle koulu-
ikäistä lasta. Uinninvalvojilla on 
yleinen valvontavastuu kaikista 
asiakkaista.
• Muistattehan, ettei uimataidot-
tomia lapsia saa jättää uimahalliin 
itsekseen. Vanhemman tulee olla 
kädenmitan päässä uimataidotto-
masta lapsesta koko uimahalli-
käynnin ajan. Vanhemmat, huolta-
jat ja muut vastaavat henkilöt ovat 
vastuussa lasten ja erityisryhmien 
valvonnasta uimahallissa. Uima-
taidottomien henkilöiden kanssa 
tulee olla vain matalissa altaissa, 
eivätkä lasten kellukkeet, uinti-
välineet tai kelluttavat uima-asut 
korvaa uimataitoa. (Tukes, Uima-
hallien ja kylpylöiden turvallisuu-
den edistäminen 1/2015).

• Vauvauintiryhmät ovat tällä het-
kellä täynnä. Seuraavat uudet vau-
vauintiryhmät aloittavat tammikuus-
sa. Vauvauintiin liittyvissä asioissa 
voitte ottaa yhteyttä vauvauinninoh-
jaajiin sähköpostitse zimmari.vau-
vat@gmail.com. Ilmoitukset poissa-
oloista Zimmariin, p. 050 316 9406. 
Kaksi peräkkäistä ilmoittamatonta 

poissaoloa => paikka annetaan va-
rasijalla olevalle.

• 10.12. viimeinen vauvauinti 
tälle syksylle ja keväällä 
aloitetaan 7.1.
• Uudet vauvauintiryhmät 
aloittavat lauantaina 7.1.2016.

• Kempeleen kunta tarjoaa 9. luok-
kalaisilleen (Ylikylän ja Kirkonky-
län yhtenäiskoulu) mahdollisuuden 
uinnin harrastamiseen Zimmarissa 
ja kuntosaliharjoitteluun Kempele-
hallilla maksutta. Vapaa pääsy Zim-
marin aukioloaikoina ja Kempele-
halliin arkisin klo 10 – 16.

• Smartumin liikunta- ja kulttuu-
risetelit, Smartum verkkopalvelu 
sekä Smartum-saldo maksukort-
ti, Tyky-kuntosetelit, Virikesetelit, 
Easybreak, Tyky-online ja E-passi 
käyvät meillä työpaikkaliikunnan 
maksuvälineenä. Työnantajan tar-
joamat etuudet on tarkoitettu työn-
tekijän henkilökohtaiseen käyttöön 
ja niillä voi ostaa myös sarjakortteja. 
Muistattehan vaihtaa vuoden lopus-
sa vanhenevat setelit sarjakorttiin. 
Huom. Zimmari on suljettu 31.12.

• Seniorikortti on tarkoitettu kempe-
leläisille, liminkalaisille, tyrnäväläisille 
ja lumijokisille 65 vuotta täyttäneille 
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 Kempele-
hallin kuntosalilla arkisin klo 8.00 
- 16.00 koulujen lukuvuoden aika-
na, varattujen vuorojen ulkopuo-
lella. Kempelehallin vastaanotos-
ta on hankittava magneettikulku-
kortti (hinta 6 e). Magneettikortti 
on henkilökohtainen ja leimattava 
joka kerta, kun käy kuntosalilla. 

• 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. 

• Ajankohtaista tietoa Zimmarin 
tapahtumista ja poikkeavista auki-
olo- 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
15.00 senioreille, monitoimiallas 
(ei musiikkia)
17.30 monitoimiallas (ei musiikkia)
Keskiviikko
7.00 monitoimiallas
15.30 isoallas
18.00 monitoimiallas
Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas
18.30 monitoimiallas
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni 
Sunnuntai
10.00 isoallas

Perinteinen 
kinkunsulatusjumppa 
tapaninpäivänä 
26.12. klo 10 (isoallas)

MONITOIMIALTAAN 
VIIKKO-OHJELMA
Allas suljettu muulta toiminnalta. 
Monitoimiallas on tarkoitettu 
ensisijaisesti erityisryhmille. 
Koululaisten lomaviikoilla ei ole 
varattuja vuoroja.

Maanantai
14.15 - 14.45
Kempeleen veteraanit
15.00 - 15.30
TK Liminka (5.9. - 19.12. / 9.1. - 29.5.)

Tiistai
09.45 - 10.30
Erityisryhmän vesivoimistelu,
kansalaisopisto (10.1. – 18.4.)
11.00 - 11.30
Maa- ja kotiseutunaiset 
15.00 - 15.30
Vesivoimistelu senioreille 
17.30 - 18.00
Yleinen vesivoimistelu 
Keskiviikko
7.00 -  7.30
Yleinen vesivoimistelu 
10.00 - 10.30
TK Rantsila (31.8. - 14.12.)
12.00 - 12.30
TK Kempele (28.10. - 16.12.)
14.30 - 15.00
TK Lumijoki (11.1. - 13.4.) 
15.30 - 16.00
TK Tyrnävä (11.1. - 26.4.)
18.00-18.30 Yleinen vesivoimistelu

Torstai
10.00 - 10.30
TK Rantsila (8.9. - 15.12. / 12.1. 
- 11.5.)
11.-00-11.30 Limingan Palvelukoti
14.00 - 14.30
Vesivoimistelu senioreille 
18.30 - 19.00
Yleinen vesivoimistelu 

Perjantai
12.00-12.130
Siikajoen vesitallaajat
17.00 - 17.30
Vesitreeni
18.30 – 19.00
Rantalakeuden reuma ja tules  

Lauantai
8.00 - 11.00
Vauvauinti (7.1.-13.5.)

Kempele Akatemia

Asukastupa

Kempeleen Asukastupa- 
kaikkien kuntalaisten 
olohuone

Kempeleen asukastupa toimii 
osoitteessa Honkasentie 
11. Asukastupa ja kahvio 
avoinna ti-pe klo 10.00 - 
15.00, maanantaisin suljettu.
Perjantaisin tuoretta pullaa. 
Tuvalla on myytävänä käsitöitä 
mm. sukkia, lapasia, kortteja, 

tyynyjä ja muita ajankohtaisia 
tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai 
lahjaksi. Maksuvälineeksi käy 
vain käteinen. Kaikkeen tuvalla 
järjestettävään toimintaan ovat 
kaikki tervetulleita.

Tuvan tapahtumia:

Tiistaisin klo 10.00-12.00 
käsityöpiiri kaikille käsitöistä tai 
askartelusta kiinnostuneille.

Diakoniatyön aamukahvila 
ja jouluhartaus
ti 13.12. klo 10-12

Hypistelymuhvitalkoot 
pe 16.12. klo 10

Tuvan joulukahvit 
ti 20.12. klo 18
Tervetuloa!
 

  

Tupa suljettu 24.12.-2.1.
 

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

Rauhallista 
jouluaikaa!

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 
Kempele

Palvelupiste, p. 050 3169 406 
Valvomo, p. 044 4972 261
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Nuorisopalveluiden 
yhteystiedot: 

Nuorisotyön palveluyksikön 
vastuuhenkilö  
Kirkkotie 13 B
Sanna Tauriainen  
p. 050-3078 981
Nuoriso-ohjaaja Matias ”Matti” 
Jurmu p. 044-4972 288 (kirkon-
kylän kouluyhteistyö)
Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta p. 
050-3078 678 (Ylikylän kouluyh-
teistyö)
Vapaa-ajanohjaaja Petri Huurinai-
nen p. 044-4972286 (Ketolanpe-
rän, Linnakankaan ja Santamäen 
kouluyhteistyö)

Etsivä nuorisotyö
Hovintie 7 B 8 (uusi osoite!)
Etsivä nuorisotyöntekijä Laura 
Sinkkonen p.  050-3163 740 
Vt. Etsivä nuorisotyöntekijä Hen-
na Korkea-aho p. 050-3163 741

Pajatoiminta/
Zuumi-paja
Hovintie 8 D 14
Työvalmentaja Mira Naukkarinen 
p. 050 3163 768

Sähköpostiosoitteet 
muotoa: 
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Ajankohtaista tietoa saat nuoriso-
työn toiminnastamme osoitteista 
www.kempele.fi/vapaa-ajanpal-
velut/nuorisopalvelut 

Kempeleen nuorisotoimi 
sosiaalisessa mediassa
Facebookissa: 
  Kempeleen nuorisopalvelut
  Nuoriso-ohjaaja Matias Matti  
  Jurmu 
  Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta
  Petri Huurinainen
  Etsivä Laura Kempele
  Etsivä Henna Kempele
  Zuumipajaohjaaja Mira
Instagramissa:
Kempeleen_nuorisopalvelut

Tervetuloa seuraamaan meitä!
TIETOTORIN LASTEN- JA 
NUORTENTALON TOIMINTA 
SYKSY 2016
Talon ohjelma löytyy netistä www.
kempele.fi/vapaa-aika/nuorisopal-
velut
Mahdollisista aukiolomuutoksista 
kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, Kem-
peleen kunnan nettisivulla, Instagra-
missa ja Facebookissa.

Tietotorin lasten- ja 
nuortentalo  (Tietotori)
Kirkonkylän koulukeskus, Koulutie 4, 
90440 Kempele, p. 044-4972 287
Vastuuhenkilö Matias ”Matti” Jurmu 
p. 044-4972 288
 
Jouluajan toimintaa

HOX. Tietotorin lasten- ja nuor-
tentalo ei ole auki viikolla 51 (19.-
23.12.2016)
Joululomalla tietotorin lasten- ja 
nuortentalo on auki seuraavasti:
- Tiistaina 27.12. klo 13.00-21.00
- Keskiviikkona 28.12. klo 13.00-
16.00
- Torstaina 29.12. klo 13.00–21.00
- Maanantaina 2.1. klo 13.00-21.00

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
Henna Korkea-aho p. 050-3163 740
henna.korkea-aho@kempele.fi
FB: Etsivä Laura Kempele
FB: Etsivä Henna Kempele
Lue lisätietoa: www.kempele.fi  -> Vapaa-aika ja 
liikunta -> Nuorisopalvelut -> Etsivä nuorisotyö. 
PS. Myös esimerkiksi vanhemmat tai kaverit voivat ilmoittaa 
etsiville nuorisotyöntekijöille nuoresta, jonka uskovat tarvitsevan 
apua yllämainituissa asioissa.

Zuumipajalle hakuaika on nyt käynnissä. Mikäli olet 
alle 29-vuotias, vailla työ- tai opiskelupaikkaa tee 
hakemus pajalle netissä osoitteessa: http://www.
kempele.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut/zuumi-paja.
html.
Haastattelemme kaikki hakijat, jonka jälkeen 
nuorten starttipaja täytetään 
vapautuvien paikkojen perusteella. 
Uusi pajajakso alkaa 15.11.2016 
tai sopimuksen mukaan. Jos haluat 
lisätietoja, ota yhteyttä soittamalla tai 
vaikkapa Facebookissa:

Työvalmentaja
Mira Naukkarinen
mira.naukkarinen@kempele.fi
p.050 316368
FB: Zuumipajaohjaaja Mira

 

ZUUMI-
PAJA

Nuorisopalvelut
- Keskiviikkona 4.1. klo 13.00-21.00

Tietotorin lasten- ja nuortentalon 
kevät 2017:
Toiminta käynnistyy ma 9.1.2017
- Lastentalo on auki maanantaisin, 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 13.00–15.30.
- Nuortenillat ovat maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 17.00-20.00.
- KuusSeiska-illat tiistaisin klo 17.00-
20.00.
- Torstaisin kokoontuu nuorten ryh-
miä ja pidetään erikoisiltoja, näistä 
ilmoitetaan aina erikseen.
- Perjantaisin Yökahvilatoimintaa 
(noin joka toinen perjantai)

Tulevia tapahtumia:
- Lukion vapaaehtoiskurssi to 15.12 
klo 17.00–18.30 Tietotorilla
- Hyvä Kasvaa Kempeleessä vapaaeh-
toisten nuorten pikkujoulut to 15.12 
klo 18.30–20.00 Tietotorilla
- Yökahvila pikkujoulun merkeissä pe 
16.12 klo 18.00–23.00 Tietotorilla
- Museon joulu - koko perheen ta-
pahtuma la 17.12. klo 10.00–14.00.
- 2017: Yökahvila pe 13.1.2017  klo 
18.00–23.00 Tietotorilla. 

Nuori kulttuuri –tapahtuman 
teemana vuonna 2017 on tans-
si. Valtakunnallinen MOVES –tapah-
tuma järjestetään Rovaniemellä 26. 
– 28.5.2017. Valtakunnallisen tapah-
tuman osallistujat valitaan kevään 
aikana eri puolella Suomea järjes-
tettävistä tanssin aluetapahtumista.
Oulun aluetapahtuma järjestetään 
lauantaina 25.2.2017. Paikka ilmoi-

tetaan myöhemmin. Ilmoittautumi-
nen kunnan nettisivuilta, nuorisopal-
velujen alta 23.1.-10.2.2017
MOVES on tarkoitettu kaikille 10-
20 -vuotiaille tanssia harrastaville 
nuorille. 10-15 -vuotiaat ja 16-20 
-vuotiaat esiintyvät omissa sarjois-
saan. Tapahtumiin voivat osallistua 
vähintään kolmen nuoren tanssijan 
ryhmät enintään 6 minuutin pituisella 
esityksellä. Tanssilajit ovat nykytans-
si, katutanssi, show- ja jazztanssi, 
kansantanssi ja muut etniset tans-
silajit sekä baletti, missä muista la-
jeista poiketen hyväksytään soolo- ja 
pas de deux -esitykset. Tapahtumiin 
eivät voi osallistua tanssin amma-
tillisessa koulutuksessa (2. aste ja 
korkeakoulu) opiskelevat.
Aluetapahtumiin ei ole osallistumis-
maksua ja niihin voivat kaikki ryhmät 
osallistua ilman esikarsintaa ilmoit-
tautumalla. Aluetapahtumien asian-
tuntijaraadit valitsevat edustajat val-
takunnalliseen tapahtumaan. 
Lisätietoa tapahtumasta: http://nuo-
rikulttuuri.fi/moves/ 
Pirjo Ranta p. 050 3078 678

Nuorisopalvelut toivottaa Hyvää 
joulua ja uutta vuotta 2017!

Päiväboogie
Ryhmätoimintaa nuorille naisille 
Keskiviikkoisin klo 12-14 osoitteessa Ho-
vintie 8 D 14 (Tänä vuonna vielä 14.12. 
Ensi vuonna jatkamme 11.1.)
Ryhmä on tarkoitettu 18-28-vuotiaille nuorille nai-
sille. Suunnittelemme ohjelman yhdessä, mutta 
ryhmän sisältöinä on ollut esimerkiksi kädentaitoja, 
kokkailua ja leipomista, retkeilyä sekä vierailuja 
ryhmäläisiä kiinnostavissa paikoissa. Aloitamme 
jokaisen kerran kahvittelulla ja pienellä purtavalla. 
Kysy lisätietoja etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä, sovi 
halutessasi tutustumisaika tai tule vain mukaan! 

Kempeleen 4H-yhdistys
Kerhotoiminta: Kerhokalenterin, sekä ilmoittautumisohjeet löydät netti-
sivuiltamme kempele.4h.fi.  Kerhot loppuvat viikolla 49 ja jatkuvat jälleen 
viikolla 2.

4H työpalvelu: Voit tilata yhdistykseltä kotiisi mm. siivous-, ja pihatyö-
palveluja. Palvelu on kotitalousvähennyskelpoinen.  
   
Ongelmajätekeräys: Kempeleen kotitalouksien ongelmajätteiden sekä 
SER jätteen maksuton vastaanotto keskiviikkoisin klo 16-19 osoitteessa 
Zatelliitintie 7 c 1. 

Tulevia tapahtumia: Saippuapaja, retki Superparkkiin ja koirien match 
show. Lisätiedot tapahtumista nettisivuiltamme.

Kiitos kuluneesta vuodesta kerholaiset, 
ohjaajat, 
työpalvelu, 4H-yrittäjät sekä yhteistyö-
kumppanit. 
Nautinnollista joulua ja elämyksellistä 
vuotta 2017! 

Zuumi-pajan joulumyyjäiset 
to 15.12. klo 11-17 osoitteessa Hovintie 8 D 14. 
Myytävänä pajanuorten valmistamia joulukoristeita, -kortteja, sekä 
-leivonnaisia. Järjestämme myös arpajaiset. Otattehan mukaan käteistä 
ostoksia varten, ei korttimaksumahdollisuutta. Myyjäisten tuotto 
käytetään pajanuorten virkistystoimintaan. Lämpimästi tervetuloa!



Seurakunnan kotisivut: 
www.kempeleenseurakunta.fi
Tykkää Facebookissa:
Kempeleen seurakunta
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ti ja 
pe klo 9-15, ke klo 9-14, to klo 9-17.
Seurakunnan työntekijät päivys-
tävät Zeppelinissä pe klo 11-17. 
Tervetuloa juttelemaan!

1.1.2017 alkaen seuraavat kak-
si vuotta seurakunnan tiedotus-
lehtenä toimii Rantalakeus-lehti.
Lehti ilmestyy vuoden jokaisena 
keskiviikkona kaikkiin kotitalouk-
siin Kempeleen alueella.

JOULUAJAN 
JUMALANPALVELUKSET

Lämpimästi tervetuloa sunnuntaisin 
messuun Pyhän Kolminaisuuden 
kirkkoon klo 10. 
Voit myös kuunnella jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kem-
peleenseurakunta.fi

PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRK-
KO AVOINNA JOULUAATTONA 
24.12 KLO 14-16 
Mahdollisuus tavata kirkon työnte-
kijöitä, vierailla kirkossa tai nauttia 
glögiä. (jouluaaton hartaus klo 16)

4. adventtisunnuntain Kauneim-
mat joululaulut -messu 18.12. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Päivi Ollikainen, avustaa 
Vesa Äärelä, messudiakoni Arto Pi-
silä, kanttori Taru Pisto. Musiikki-
avustus kirkkokuoro.

Jouluaaton hartaus la 24.12.klo 
14 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, kanttori Ta-
ru Pisto.

Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 
16 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Toimittaa Vesa Äärelä, kanttori Ta-
ru Pisto.

Jouluaaton sanajumalanpalvelus 
la 24.12. klo 21 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Päivi Olli-
kainen, avustaa Paulus Pikkarainen, 
messudiakoni Saija Kivelä, kanttori 
Olli Paakinaho. Musiikkiavustus Jo-
hanna Sankilampi, laulu.

Jouluyön messu la 24.12. klo 23 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Paulus Pikkarainen, avus-
taa Päivi Ollikainen, messudiakoni 
Minna Sorvala, kanttori Olli Paa-
kinaho. Musiikkiavustus Johanna 
Sankilampi, laulu.

Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
su 25.12. klo 7 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.  Toimittaa Kimmo 
Helomaa, messudiakoni Arvo Yrjölä, 
kanttori Taru Pisto. Musiikkiavustus 
Kirkkokuoro.

Tapaninpäivän messu ma 26.12. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Paulus Pikkarainen, messudia-
koni Jaana Helisten-Heikkilä, kant-
tori Taru Pisto.

Uudenvuodenpäivän messu su 
1.1. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Teemu Riihimä-
ki, avustaa Paulus Pikkarainen, mes-
sudiakoni Leena Hintsala, kanttori 
Taru Pisto.

Loppiaisen messu pe 6.1. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.  
Toimittaa Juha Maalismaa, avus-
taa Vesa Äärelä, messudiakoni 
Minna Sorvala, kanttori Taru Pisto. 
Lähetystilaisuus messun jälkeen 
Vieraana Ella ja Janne Henriksson, 
jotka ovat lähdössä lähetystyöhön 
Mongoliaan.

Perhemessu/Kasteen sunnuntai 
su 8.1. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Päivi Ollikainen, avustaa Juha Maa-
lismaa, messudiakoni Saija Kive-
lä, kanttori Marjo Irjala. Messuun 
kutsutaan erityisesti vuonna 2016 

kastetut lapset ja heidän vanhem-
pansa, kummit ja isovanhemmat. 
Messun jälkeen vuonna 2016 kas-
tettujen lasten vanhemmat voivat 
hakea lapsensa kastelehden.

Jouluajan suurimmissa tilaisuuk-
sissa on liikenteenohjaus. Kirkon 
parkkipaikka täyttyy nopeasti, jo-
ten pyydämme käyttämään myös 
Osao:n parkkipaikkaa.

LAPSET, VARHAISNUORET 
JA PERHEET 

Lasten joulukirkot ma 19.12. klo 
9.15 ja 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa ja ti 20.12. klo 9, 9.45 ja 
10.30 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kaikki perhekerholaiset ja 
päiväkerholaiset huoltajineen ovat 
tervetulleita.
 
Kerhojen joulutauko 19.12. - 8.1. 

NUORET

Facebookissa ja Instagramissa: 
Kempeleen seurakuntanuoret ja 
www.kempeleenseurakunta.fi/
toiminta
Nuorten joulujuhla to 15.12. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Tilaisuudessa on viikkomessu.

JOULUKONSERTIT

Betlehemin seimellä, Kamarikuo-
ro Sofia Magdalena, johtaa Taru 
Pisto ke 14.12. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Leena Rau-
takoski, urut ja piano, Jussi Vilkuna, 
nokkahuilu. Vapaa pääsy, käsioh-
jelma 10 e.

Aioloksen joulukonsertti, solistina 
Maija Lauri ja säestäjänä Laura 
Rahko la 17.12. klo 18 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.

Kempeleen Suzukisoittajien jou-
lukonsertti Tuiki tuiki tähtönen ti 

20.12. klo 18 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.

Pietun pianokoulun joulukonsert-
ti ke 21.12. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Kauneimmat joululaulut - messu 
su 18.12. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
su 18.12. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
ma 19.12. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
to 22.12. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 

DIAKONIA

Aamukahvila Kirkonkylän srk-kodin 
salissa ma 9.1.17 klo 10-12.
Asukastuvan aamukahvila ti 
10.1.17 klo 10-12. Honkasentie 11
Musiikkipainotteinen muistiryh-
mä kokoontuu 11.1.17 klo 13-14.30 
Kirkonkylän seurakuntakodissa.
Seurakuntapiirin ja Päiväpiirin yh-
teinen kokoontuminen to 19.1.17 
klo 12-14 Kirkonkylän srk-kodin sa-
lissa. 
Ilon lähde-kerho Hovintien palve-
lukeskuksessa to 19.1.17 klo 15-
16. Tervetuloa mukaan kerhoon. 
Tiedustelut Leena Hintsala p. 040 
7790365
Terveyskeskuksen vuodeosaston 
hartaudet ovat joka kuukauden vii-
meisenä torstaina klo 13. 
Isovanhempi lapsenlapsi-leiripäi-
vä Luurinmutkassa la 21.1.17. Il-
moittautumiset viimeistään 13.1. 
Jaana Helisten-Heikkilä p. 040 
7790368 tai Soile Pakkanen p. 
040 7790367
Sururyhmä alkaa to 16.2.17 klo 
18 Kokkokankaan srk-keskukses-
sa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
6.2. mennessä Päivi Ollikainen p. 
044 7790063 tai Arvo Yrjölä p. 040 
7707431

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

Tietotori
Koulutie 4B,
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

Kempeleen 
seurakunta 
toivottaa 
jokaiselle 

hyvää joulua 
ja siunattua 
uutta vuotta!

Kuva: Minna Sorvala


