
19.6. alkaen Piriläntien 
kautta kuljetaan seuraaviin 
toimipisteisiin:

• päivystykseen, vuoden  
loppuun saakka

• ei-kiireelliselle vastaanotolle, 
1.8. saakka

• laboratorioon, 1.8. saakka
• röntgeniin, 30.6. saakka  

(röntgen suljettu heinäkuun ajan.)
• hammashoitoon vuoden lop-

puun saakka (3.7.-4.8. hammas-
hoitola toimii vain Ylikylän kou-
lulla)
2.8. alkaen Kirkkotien kautta  
kuljetaan seuraaviin 
toimipisteisiin:

• ei-kiireelliselle vastaanotolle
• röntgeniin
• laboratorioon

Terveyskeskussairaalaan ja 
kuntoutukseen/fysioterapi-
aan kulku tapahtuu Kirkko-
tien kautta, tässä ei muu-
toksia.

Pahoittelemme muutoksesta 
mahdollisesti aiheutuvaa haittaa 
ja toivotamme asiakkaillemme 
hyvää kesää! 

Kempeleen 
terveyskeskus

Uusi valtuustokausi alkaa

Edellisellä valtuustokaudella oli 
valtuustossa 43 jäsentä. Nyt aloit-
tavassa valtuustossa heitä on neljä 
vähemmän. Lähes puolet valtuute-
tuista vaihtui. 

Uudelle kaudelle edellisestä ko-
koonpanosta sai jatkopaikan 21 
luottamushenkilöä, uusia kasvoja 
on 18. Kempeleessä valtuustossa 
naisten suhteellinen osuus kasvoi. 
Valtuutetuista naisia on 41 % (35 
%).

Ensimmäinen uuden valtuuston ko-
kous pidetään 12.6.2017. 

Tässä kokouksessa tehdään 
keskeisimmät luottamushenkilöva-
linnat ja toimitetaan kunnanhalli-
tuksen vaali, nimetään valiokunnat 
sekä muut valtuuston toimivaltaan 

Huhtikuun 
kuntavaaleissa valittiin 
39 valtuutettua Kempeleen 
valtuustoon. Heidän 
luottamushenkilökautensa 
käynnistyy kesäkuun 
alusta. Kempeleen 
valtuustossa on 
edustettuna seitsemän 
eri poliittista ryhmää. 
Miehiä valtuustossa 
on 23 ja naisia 16. 
Valtuuston keski-iäksi 
muodostuu 50 vuotta. 

Kuntatiedote 4 • 2017 | 7.6.2017

Uudet valtuutetut kukitettiin Zeppeliinissä.

kuuluvat nimeämiset muun 
muassa edustajat kuntayhty-
mien ylimpiin toimielimiin.

Uusien valtuutettujen koulu-
tus on jo käynnistynyt. 

Aktiivinen osallistuminen nii-
hin kertoo aidosta kiinnostuk-
sesta uutta tehtävää kohtaan.

 

Toivotan menestystä tulevaan 
luottamustoimikauteen!

Virva Maskonen
hallintojohtaja
Kempeleen kunta

Remontista aiheutuvia muutoksia 
terveyskeskuksen sisäänkäynteihin 
19.6. alkaen vuoden loppuun saakka

Kunnantalo on suljettuna viikot 27. -30. eli 3. -30.7.
Kansalaisopiston toimisto on suljettuna 26.6. - 6.8.2017.
Terveyskeskuksen aukioloajat löytyvät seuraavalta aukeamalta.
Sosiaalitoimisto on suljettu 3.7. - 6.8.2017. Toimistossa on 
puhelinpäivystys kiinnioloaikana: Kiireellisissä lastensuoje-
lu- ym. kiireellisissä asioissa yhteydenotot virka-aikaan (8.00 - 
16.00)puh. 044 497 2273. Ei kiireellisissä asioissa yhteydenotot 
puh. 050- 4636317 (9.00- 11.00 ja 12.00 - 13.00)
Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sosiaalipalveluita koskevis-
sa asioissa voi ottaa  yhteyttä Oulun seudulliseen sosiaalipäi-
vystykseen  puh. 044- 7036 235 (ma-pe klo 16-08) ja viikon-
loppuisin ja arkipyhinä 24 h. Kiireellisen työtehtävän aikana 
sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastaamaan puhelimeen. Näissä 
tilanteissa tulee ottaa yhteyttä hätäkeskuksen puh. 112 kautta.
Varhaiskasvatus. Päivystysaika kesällä 2017 on 3.7. -28.7. 
Päivystävä päiväkoti on Kokkokankaan päiväkoti.  Kaikki muut 
päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat kiinni. Vuoro- ja jat-
kettua hoitoa tarvitsevat ovat Honkasen päiväkodissa. Perhe-
päivähoidon päivystysajan hoidontarve pyritään järjestämään 
perhepäivähoitajilla.
Kirjasto: Pääkirjasto Zeppelinissä on avoinna kesän ajan aina 
13.8. asti ma - pe klo 11-19, lauantaisin suljettu. Poikkeukset 
aukioloihin: 3.-30.7. ma ja ke klo 11-19; ti, to ja pe klo 11 - 17. 
Tietotorin sivukirjasto on suljettu 3.6.-13.8.2017.
Zimmari on avoinna 3. – 22.6. ja 31.7. – 13.8.
Maanantai klo 10 – 18, tiistai-perjantai klo 8 – 18, lauantai ja 
sunnuntai suljettu. Zimmari suljettu 23.6. – 30.7. (vuosihuolto)
Kempeleen kartanon toimisto on suljettu 3.-30.7.

Kesän 2017 aukioloaikoja 
kunnan toimipisteissä
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Kempeleen 
terveyskeskus 
kesällä 2017

Terveyskeskuksen saneerauksen vuoksi kulkureit-
teihin tulee muutoksia, katso ystävällisesti erillinen 
karttailmoitus Kuntatiedotteessa ja netissä.

Päivystys ja muu kiireellinen vastaanotto toimivat 
normaalisti.
Ei kiireellisen vastaanoton osalta toiminta on 
supistettua, kiireettömiä ajanvarausaikoja, ajokortti- ja 
terveystodistusaikoja ei ole kesälomakaudella tarjolla.    
Reseptien uusimisaika on 8 vuorokautta.
Neuvolat ovat auki normaalisti.  Terveyskeskussairaala 
toimii normaalisti.
Röntgen on remontin vuoksi suljettu heinäkuun ajan.  
Kuvatukset hankitaan tarvittaessa ostopalveluna.
NordLabin Kempeleen terveyskeskuslaboratorio on 
remontin vuoksi suljettu 27.7.-1.8.2017 mutta 
NordLabin muut toimipisteet ovat silloin käytettävissä.
Mielenterveysneuvola on suljettu 17.–30.7.2017. 
 Kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen 
vastaanotolle.  
Hammashoitolan toiminta on heinäkuun aikana päivys-
tysluonteista, ei kiireellinen vastaanotto on supistettua.  
Remontin vuoksi terveyskeskuksen Kirkkotie 21 ham-
mashoitola on suljettuna 3.7.–4.8.2017 ja silloin vas-
taanotto on vain Ylikylän yhtenäiskoululla sijaitseva 
hammashoitolassa.

Päivystys virka-ajan ulkopuolella on Oulun seudun 
yhteispäivystyksessä.   Ennen yhteispäivystykseen 
hakeutumista täytyy ensisijaisesti soittaa yhteispäivys-
tyksen terveysneuvontanumeroon (08) 315 2655 tai 
hätätapauksessa Hätäkeskukseen 112.    Käyntiosoite 
Oulun yliopistollinen sairaala, Kajaanintie 50, 
sisäänkäynti A1.
Seudullinen hammaslääkäripäivystys toimii viikon-
loppuisin ja arkipyhinä klo 10:00–15:00. puh. 044 7036 
426 osoite: Aapistie 3,Oulu. Muina aikoina OYS:n 
yhteispäivystys puh.(08) 315 2655

Kokouskutsu

Mourungin Järvitien yksityistien tiekunnan 
yleinen kokous pidetään
Juurussuon kylätalolla 26. kesäkuuta 2017 klo 18.00.

Esillä muun muassa:
Kempeleen kunnan edustaja kunnossapitoinsinööri 
Tomi Väisänen kertoo yksityistieasiaa ja kunnan roolista tien 
kunnossapidossa.
Valitaan uusi tiehoitokunta
Evästyksiä uudelle tiehoitokunnalle ja 
Kempeleen kunnan edustajalle.

Tiekunnan osakkaat ja asiasta kiinnostuneet
Tervetuloa!

Matti Peltokorpi
Tiehoitokunnan puheenjohtaja

Myytävänä polttopuita
Ympäristöpalvelut myy tarjousten perusteella polttopuuta. Myytävät kasat sijaitsevat:  

Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on  
mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.  
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnan varikolta osoitteesta 
Ekohaka 5, 90440 Kempele, kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen 
kunnan internet-sivuilta osoitteesta www.kempele.fi.

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 16.6.2017  klo 12.00 mennessä, 
merkillä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5 
 ( ma-to klo 7.00-15.30 ja pe klo 7.00-13.30) 
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1  (klo 9.00-15.00)
 - kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .
Maksu laskutetaan.  Polttopuut voi hakea, kun lasku on maksettu.
Lisätietoja antaa  Paula Taskila p. 050-316 9669

7.6.2017    Ympäristöpalvelut

Mourungin Järvitien
yksityistien tiekunnan 
yleinen kokous
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KANSALAiSOPiSTO

Opiston toimisto on 
suljettuna 26.6. – 6.8.2017 
välisenä aikana.
Opiston väki toivottaa 
opiskelijoilleen aurinkoista 
ja lämmintä kesää!

TÄLLÄ KURSSILLA ON 
VIELÄ VAPAITA PAIKKOJA:

110463 Kesäkässää koululaisille
TAITOLA, Asemantie 1  
12.6.2017-15.6.2017  klo 10.00 -13.15
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule aloittamaan kesäloma mukavien käsi-
töiden parissa. Jokaiselle kurssipäivälle on 
oma teema ja pieni työ. Materiaalimaksu 10 
€ peritään kurssimaksun yhteydessä. Otat-
han mukaasi myös pientä välipalaa. 

ILMOITTAUTUMINEN 
LUKUVUODEN 2017 – 2018 
OPINTOIHIN ALKAA
to 31.8.2017 klo 9 
nettisivullamme kempele.fi/
Kempele Akatemia ja 
vapaa-aika/kansalaisopisto

Lukuvuoden 2017 – 2018 opinto-ohjelma 
jaetaan kotitalouksiin elokuussa viikko-
jen 32-33 aikana. Opinto-ohjelma julkais-
taan myös nettisivullamme kesäkuun ai-
kana.

UUSIEN OPPILAIDEN 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN 
LUKUVUONNA 2017 – 2018

Ilmoittautuminen on alkanut 
nettisivullamme kempele.fi/
Kempele Akatemia ja vapaa-aika/
kansalaisopisto

Yksilöopetusta annetaan 
seuraavissa instrumenteissa: 
piano, huilu, harmonikka, viulu, 
sello, rummut, klassinen kitara, 
sähkökitara, klarinetti, 
saksofoni, klassinen yksinlaulu 
ja pop/jazz-yksinlaulu.
Opetus on yksilöopetusta 30 
min. / vko / opiskelija. Kaikki 
ilmoittautuneet saavat aluksi 
varasijan. Uusia opiskelijoita 
otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Opiskelupaikan 
varmistumisesta ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. Kurssimaksu 
laskutetaan opiskelupaikan 
varmistuttua.
Yksilöopetukseen liittyvät 
tiedustelut musiikinopettaja 
Kari Suvilehto p. 050 5236 832.
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KULTTUURi

KESÄKUUN NÄYTTELY
"AARTEITA KUNNAN ARKISTOSTA" 

Kunnan päätearkistosta aineiston ovat
koonneet Taija Orajärvi ja Sirkku
Kangas.
AUKIOLOAIKA
ma – pe klo 8.00 – 16.00
TERVETULOA!

Vanhat valokuvat talteen

Kempeleen kunta on kiinnostunut talletta-
maan sähköisesti vanhaa Kempelettä esit-
täviä valokuvia. Kuvat voi toimittaa museon-
hoitajalle p. 044 497 2301 tai Anne Topparille 
p. 050 463 6457. Skannaamme/kopioimme 
kuvat talteen ja järjestämme niistä myöhem-
min näyttelyn.
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Kempele-seura
Kempele-Seuran tarkoituksena on
-  kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten 
erityispiirteiden pohjalta
-  elinympäristön ja viihtyvyyden lisääminen
-  perinteiden, historian ja nykypäivän tallentaminen sekä 
kulttuuriympäristön vaaliminen
-  voimistaa asukkaiden omatoimisuutta ja ylläpitää kotipaikka-
tunnetta
-  edistää uusien ja muualta muuttaneiden juurtumista kuntaan
-  kotiseutujulkaisujen ja kirjoitusten tekeminen
Tarkoitusta toteutamme vuonna 2017 talkootyönä mm.
-  museon turpasmökin peruskorjauksen viimeistely ja savusau-
nan kattaminen päreillä
-  ’Kempele – meri luovutti helmen’-kirjan toteutus ja julkaisu 
sekä K.I. Cajanuksen muisteluiden kirjan myyntiä
-  vanhanajan viikon järjestelyihin sekä häiden toteutukseen ja 
ideointiin osallistuminen
-  juhannusaattona keskikesän juhla museolla
-  museon kesäsunnuntaiden aukipito ja tarinoita Kempeleestä 
heinäkuussa
-  osallistumalla luutajuhlaan ja Hyvä kasvaa Kempeleessä-ta-
pahtumaan
-  Kempele-Seuran  20-vuotisjuhla syyskuussa
-  avustamalla kotiseutua esittelevä luentosarjan järjestämistä
-  myymällä Kempele viirejä, kotiseutulehti Kurpposta ja posti-
kortteja
-  järjestämällä kotiseuturetkiä mm. kulttuuripyöräretki, kävely- 
ja esittelyretkiä tilaisuuksien yhteydessä
Yhteystiedot ja jäsenyys
Puheenjohtaja Reino Laitinen 
puh.0505237118 reino.laitinen@kotikone.fi
Sihteeri Pentti Pylvänäinen 
puh 0400 682793 penttikeijo.pylvanainen@gmail.com
- kempele-seura.blogspot.com
-  vuotuinen jäsenmaksu on 10 euroa

Nuu-teatteri
Nuu-teatteri on Kempeleessä toimiva harrastaja-
teatteri. Teatterin kotinäyttämönä on Kempeleen 
Nuorisoseurantalo ja teatteri tekee yhteistyötä Kem-
peleen Nuorisoseuran kanssa. Teatteriyhdistys val-
mistaa teatteriesityksiä ja antaa mainion harras-
tusmahdollisuuden teatterinteosta kiinnostuneille. 
Nuu-teatterissa nähdään vuodessa yleensä yksi tai 
kaksi kokopitkää ensi-iltaa. Esiinnymme Kempe-
leessä, mutta teemme vierailuja myös muualle. Li-
säksi järjestämme tilauksesta lyhyitä ja viihdyttäviä 
ohjelmapalveluita pienoisnäytelmien tai sketsien 
muodossa. 
Nuu-teatteriyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on 
tehdä mieleenpainuvia, koskettavia ja viihdyttäviä 
esityksiä. Teatteri tarttuu haastaviinkin teksteihin ja 
pyrkii tarjoamaan yleisölleen korkealaatuisia kult-
tuurielämyksiä. Nuu-teatteri on Suomen harrasta-
jateatteriliiton jäsen ja järjestää jäsenilleen koulu-
tusta, teatterimatkoja ja mahdollisuuden tutustua 
harrastajateatteritoimintaan niin Kempeleessä kuin 
valtakunnallisellakin tasolla.
Tule mukana toimintaamme! Etsimme aina uusia 
kykyjä lavalle ja myös kulisseihin toimimaan. 
sähköposti: nuuteatteri@gmail.com
kotisivut: www.nuuteatteri.net

Kempeleen yhteisöt

Kempeleen nuorisoseura ry on jo vuonna 1894 perus-
tettu yhdistys. Seurantalo sijaitsee Kempeleen keskustan 
kupeessa, kirkkojen ja terveyskeskuksen lähellä osoit-
teessa Kirkkotie 19. Nykyinen seurantalo on valmistu-
nut vuonna 1987.
Onko juhlapaikka hakusessa? Nuorisoseuralla on tar-
koituksenmukaiset tilat kaikenlaisiin juhliin ja tanssilii-
kuntaan. Talossa vietetään häitä, ristiäisiä, syntymäpäi-
viä ja muita perhejuhlia. Tiloissa harrastetaan tanssia, 
verestetään kättentaitoja ja tehdään teatteria. Tiloihin 
on esteetön kulku liikuntaesteisille.
Nuorisoseuralla on oma teatteriryhmänsä, Nuu-teatteri. 
Lisätietoja teatterista kotisivuilta www.nuuteatteri.net
Seuran tiloissa toimii myös koulutettu hieroja Janne 
Rinne. Yhteydenotot numeroon 050 412 8418.
Lisää toiminnastamme ja tiloistamme löydät kotisivuil-
tamme www.kempeleennuorisoseura.fi
Yhteystiedot:
Puh. 050 5705610 
(yhteydenotot mieluiten klo 14-18 välisenä aikana)
Sähköposti: kempeleennuorisoseura(at)gmail.com

Kempeleen
Nuorisoseura

Suomi-Venäjä -seuran 
lakeuden osasto
Stipendejä, romumetallikeräystä, Ladna-palkinto
Suomi-Venäjä-Seuran Lakeuden osasto on rankattu arvostetun Ladna-
palkinnon arvoiseksi idearikkaan. ennakkoluulottoman ja kuntalaisia 
mukaansa tempaavan toimintansa ansiosta. Kansanedustaja Katri Kul-
munin luotsaama Suomi-Venäjä-Seuran hallitus arvioi Kempeleessä 
kotipaikkaansa pitävän osaston valtakunnallisen ykköspalkinnon saa-
jaksi vuonna 2016.
Osasto onkin jälleen jakanut venäjän opiskelijoille stipendejä menes-
tyksekkään opiskelun kannustimeksi. Kempeleessä stipendejä annettiin 
tänä vuonna kahdelle Ylikylän yhtenäiskoulun ja kahdelle Kirkonkylän 
yhtenäiskoulun opiskelijalle.
Romumetallikeräystä osasto jatkaa Kempeleen työväentalon pihalla 
jo kuudetta kesää. Keräyslavoja on Kempeleen lisäksi Tyrnävän ja nyt 
myös Limingan työväentalojen pihalla. Romunkeräys on osaston mie-
lestä tärkeä ympäristöteko. Samaa mieltä ovat olleet kuntalaiset. Kun 
romumetalli saadaan pois luonnosta, se kierrätetään uusiokäyttöön. 
Keräystuotosta osasto jakaa venäjän opiskelijoiden stipendit, järjestää 
suositut Pakkasukkojuhlat, järjestää kulttuuritilaisuuksia jne.

Tervetuloa hyvään seuraan. 
Yhteystiedot pj. Esko Huotari p. 044-2951 241.

Nuu-teatterin 
esityksestä 
Vadelmavene-
pakolainen. Kuva 
Giacomo Misitano

 Kolmansissa Pakkasukkojuhlissa 
Kempeleen työväentalolla 
tammikuussa 2017 oli 
esiintymässä muun muassa 
venäläis-suomalainen 
lauluryhmä Kanervat. Vieraita 
isännöi varapuheenjohtaja 
Pertti Snicker.
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Kempeleen 
Eläkeläiset ry
Liikettä ja kulttuuria eläkeläisten parissa
Kempeleen Eläkeläiset ry on yli 40 - vuotias yhdistys, perustettu 
4.9.1972. Jäseniä yhdistyksessä on 274 ( 2016) Jäsenmaksun 
määrä v 2017 on 16 euroa/v ja siihen sisältyy Eläkeläinen lehti, 
joka kertoo monipuolisesti ikäihmisten elämästä.
Teemme yhdessä matkoja, retkiä ja teatterivierailuja. Perinteiset 
juhlat ovat äitienpäivä (yhdessä vasemmiston kanssa), römp-
päjuhla marraskuulla ja joulujuhla. Osallistumme Eläkeläiset 
ryn muiden eläkeläisjärjestöjen ja myös muiden kempele-
läisten eläkeläisjärjestöjen järjestämiin juhliin ja tapahtumiin.
Kempeleen Eläkeläisten aluejärjestö on Eläkeläiset ryn Joki-
laaksojen Aluejärjestö ja se on Eläkeläiset ry.n jäsenyhdistys. 
www.elakelaiset.fi
Eläkeläiset ry on vanhin Suomessa toimiva eläkeläisjärjestö. 
Se on puolueisiin sitoutumaton eläkeläisten etujen puolustaja 
ja yhdessäolojärjestö.
Toimimme Kempeleen Työväentalolla , 
Koskelantie 24, Kempele.
Kerhopäivämme on torstai , aloitamme klo 10 . Kerhoon py-
rimme saamaan asiantuntija-alustuksia, väliin jumppaamme, 
pelaamme bocciaa tai laulamme yhteislauluja. 
Maksullinen ruokailu klo 11 alkaen, hinta 5 euroa. Voi ostaa 
myös kotipaketin 3 euron hintaan.
Lopuksi pelaamme bingoa.
Kaikesta toiminnasta tiedotamme kerhossa, ilmoitamme Ran-
talakeus- lehden seuratoimintapalstalla ja www.kempelee-
nelakelaisetry.fi 
Yhteystietoja
puheenjohtaja Veikko Keränen 
p 044 2699 046, veikkopkeranen@gmail.com
sihteeri Eila Pietilä p 040 5725268 eila.pietilä@hotmail.com
matkavastaava Pauli Hepo-oja 
p 040 7623 833, pauli.hepo-oja@suomi24.fi
Tervetuloa mukaan! 

Kempeleen-Oulunsalon 
luonnonsuojeluyhdistys ry
Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys 
on Suomen Luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistys 
ja sen toiminta-aluetta ovat Kempele ja Oulunsa-
lo. Yhdistys tekee yhteistyötä Oulunsalon alueella 
yhdessä Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
Yhdistyksen tavoitteena on lisätä ihmisten kiinnos-
tusta luontoa ja ympäristöä sekä niiden suojelua 
kohtaan ja edistää kestävää elämäntapaa. Lisäksi 
yhdistys lisää tietoa alueensa luontoarvoista, edis-
tää luonnonsuojelua ja kannustaa luonnonhoitoon. 
Yhdistys järjestää retkiä eri vuodenaikoina kevään 
pöllöretkistä syksyn kurkiretkiin. Arvokkaiden luon-
tokohteiden säilymistä pyritään edistämään esi-
merkiksi antamalla maanomistajalle neuvoja miten 
toimia suojelussa tai esittämällä kohteen suojelua 
yhdessä maanomistajan kanssa.
Luonnonhoidossa yhdistys toimii käytännön ta-
solla, kun se huolehtii Oulunsalon Akionlahden 
kaakkoisosassa sijaitsevasta Kaivosojan kosteikosta 
alueen maanomistajien suostumuksella. Kosteikko 

on perustettu maatalouden vesiensuojelua varten, 
mutta siitä on kehkeytynyt vuosien mittaan myös 
hyvä vesilintukosteikko. Kesällä 2017 kosteikon 
rantaniittyjä tulee taas laiduntamaan lampaita ja 
nyt onkin hyvä mahdollisuus alkaa kesälampurik-
si. Käynti kerran päivässä laitumella katsomassa 
lampaita ja samalla kosteikkoa antaa hyvän mie-
len kenelle tahansa. Ota yhteyttä Juha Siekkiseen 
(p. 050 563 1425, juha.siekkinen@outlook.com), 
jos haluat kesälampuriksi, vaikka vain muutaman 
päivän ajaksi!
Jo kahtena aikaisempana kesänä on lampaita ollut 
laiduntamassa Oulunsalon Kaivosojan kosteikolla. 
Myös kesällä 2017 lampaat huolehtivat rantakasvil-
lisuuden poistosta. Mikäli haluat osallistua lampai-
den paimentamiseen, ota rohkeasti yhteyttä (juha.
siekkinen@outlook.com)!
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan netissä www.
kolsy.net ja Facebookissa. Tervetuloa mukaan 
toimintaan ja osallistumaan!

Rantalakeuden
Eläkkeensaajat
RES ry
Toimimme syys-toukokuussa vii-
koittain, kokoonnumme Kempe-
leen Nuorisoseuralla Kirkkotie 19.
Tiistaina tanssitaan ja pelataan 
bocciaa kello 13 alkaen, torstai-
na alkaen kello 10 jumpataan, 
kahvitellaan, lauletaan, kuullaan 
ulkopuolisten ja jäsenten esityk-
siä sekä jatketaan kello 14 saakka 
käsitöillä ja kuoron harjoituksilla. 
Touko-elokuun vietämme vapaa-
ta aikaa.
Syyskausi alkaa torstaina 6.9. Ro-
kuan retkellä.
Maanantaisin keilataan Pelixirissä 
kello 14, keskiviikkoisin kohote-
taan kuntoa Zempissä alkaen kello 
9, nämä jatkuvat myös kesän ajan.
Kesän ajan Sarkkirannan montulla 
ulkoillaan pelien parissa tiistaisin 
kello 13 alkaen ja frisbeetä hei-
tellään torstaisin kello 13 alkaen 
Köykkyrissä.
Teatteriretket ja matkat eri puolille kuuluvat toimintaamme, 
elokuussa käydään tutustumassa Ahvenanmaahan.
Tervetuloa mukaan pirteään toimintaamme!
Seuraa meitä netissä, sieltä löytyy aina ajantasainen 
ohjelmamme. 
www.rantalakeus.elakkeensaajat.fi

Vihiluodon kyläyhdistys ry
Vihiluodon kyläyhdistys ry syntyi tarpeesta vuonna 
2006. Halusimme lisätä asuinalueemme viihtyvyyt-
tä ja liikuntamahdollisuuksia alueen merellisyyttä 
hyödyntäen. Ensimmäinen suuri hankkeemme oli 
rantaryteikköön suunnittelemamme Luontopolku 
hanke, joka toteutettiin Jomma ry:n kautta saadulla 
EU-rahoituksella. Alueen läpipääsemätön ryteikkö 
raivattiin, luontopolulle rakennettiin lintutorni ja 
kolme siltaa sekä grillipaikka, jonka suurimpia käyt-
täjiä ovat päiväkodit ja koulut. Vihiluodossa tavataan 
vuosittain yli 140 eri lintulajia, niinpä täällä vierailee 
lintubongareita jopa Japanista asti. Luontopolku on 
rakennettu pyörätuolireitiksi EU- hankkeena vuonna 
2016. Vihiluodon kylä valittiin vuonna 2016 Pohjois-
Pohjanmaan vuoden kyläksi.
Vuosittain järjestettävät talvi –ja kesätapahtumat ovat 
hyvin suosittuja ja vetävät väkeä ympäri Kempelettä 
ja kauempaakin. Talvitapahtumassa 2017 oli jopa 
noin 3000 osallistujaa. Kesätapahtumaa 10.6.2017 

juhlitaan Suomi100, Kempele 150 v ja kyläyhdis-
tyksen 10 vuotis- juhlavuoden merkeissä. Näitä ta-
pahtumia tukevat alueemme yrittäjät ja yritykset.
Tapahtumapaikat ovat Kempeleen Osakaskunnan 
omistamilla alueilla ja hyvä yhteistyö Osakaskunnan 
kanssa on mahdollistanut, että olemme saaneet 
heiltä luvan alueiden käyttöön.
Oulun Osuuspankin tukemana yhdistys on tarjon-
nut työpaikan alle 17 vuotiaalle nuorelle useam-
pana kesänä.
Lisätiedot:
Matti Niskanen, puheenjohtaja
Vihiluoto 30, 90440 Kempele
040 7171771
matti.niskanen@cresta.fi
Eva Maijala, sihteeri
Nurmelantie 5 B, 90440 Kempele
050 362 1410
evamaijala@gmail.com

Vihiluodon 
pyörätuolikelpoinen 
luontopolku.
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Kempeleen Tennis
Kempeleen Tennis on perustettu vuonna 1978, tosin aluksi 
seura toimi KEP-77:n alajaostona. Seurassa on tällä hetkel-
lä noin 80 jäsentä. KemTen:ssä tennistä pelataan rennosti, 
pilke silmäkulmassa.
 Tennis on monipuolinen urheilulaji, joka sopii koko perheel-
le lapsesta vaariin. Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki 
tenniksestä kiinnostuneet. Junioreille järjestetään säännöllistä 
valmennustoimintaa ja aikuisille tarpeen mukaan.
Jäsenmaksut vuonna 2017:
25 e perheen ensimmäinen jäsen
20 e seuraava jäsen
15 e per henkilö, seuraavat jäsenet
Lisätietoja www.kempeleentennis.fi ja 
jussi.naykki@eduouka.fi/ 0447039539

  Kiekko-   
  Laser     
  Juniorit ry

Kiekko-Laser Juniorit ry (K-Laser) on jääkiekkoseura, jonka 
toiminta-ajatuksena on tarjota Lakeuden alueen kaikille 3-20 
vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa 
oman taitotasonsa ja halunsa mukaan laadukkaassa ohjauksessa.
Tavoitteenamme on olla merkittävin kasvattajaseura SJL:n Poh-
joisen alueella. Tulevalla jääkiekkokaudella 2017-18 meillä on 
joukkueita A-nuorista Luistelukouluun asti. 

Kempeleen 
Maratonklubi ry
Kempeleen Maratonklubi ry on perustettu vuonna 
1985, jolloin klubiin liittyi kymmenkunta jäsentä. 
Nykyisin jäseniä on neljäkymmentä. Maratonklubiin 
kutsutaan jäseneksi henkilö, joka on juossut ainakin 
yhden täyspitkän maratonin.  Nopeimmat juoksi-
jamme ovat taivaltaneet matkan alle 2,5 tunnin ja 
hitaimmat yli 4 tuntiin.
Toimintamme perustuu sekä urheilukilpailujen jär-
jestämiseen että niihin osallistumiseen. Järjestämme 
vuosittain ainakin Kempele-Z-Maratonin elokuussa, 
Pertin Hiihdon helmi-maaliskuulla, MourunkiRunin 
syys-lokakuulla ja uutuutena Baanarunin eli "Paavon 
Pammauksen" toukokuussa. Kesäaikana meillä on 
yhteislenkki tiistai-iltaisin vuorotellen Sarkkirannan 
pururadalla ja Baanalla Zimmarista lähtien. Lisäksi 
järjestämme kokopäivän liikuntatapahtuman joulu-
kuussa vuoden lyhimmän päivän kunniaksi. Silloin 

voi juosta, kävellä, pyöräillä, hiihtää jne. auringonnou-
susta  -laskuun. Todettakoon vielä, että kisoihimme 
osallistuu vuosittain yli tuhat eritasoista urheilijaa 
sekä parisataa talkoolaista! 
Toivomme kaikkien juoksemisesta kiinnostuneiden 
henkilöiden nuorista muoriin ja vaariin osallistuvan 
yhteislenkeillemme ja muihin tilaisuuksiin. 
Lisätietoja yhteislenkistä antaa Jouko Lyytikäinen, 
puh. 040 56890517 sekä muista tapahtumista Klu-
bin pitkäaikainen puheenjohtaja Juha Liljamo, puh. 
0400687350 tai www.kempelemaraton.net.

Kempeleen Lentopallo ry
Kempeleen Lentopallo ry on 
juniorilentopalloilun erikoisseura
Kempeleen Lentopallo (KempeLe) on erikoistunut 
lasten ja nuorten (6-17 vuotiaat) lentopalloiluun. 
Lentopalloilu on edullisimpia harrastusmuotoja.
Seurassa pelaa ja harjoittelee tällä hetkellä yli 160 
junioria. Joukkueita löytyy kaiken ikäisille junioreille 
ja tällä hetkellä meillä on reilut 20 joukkuetta. Kem-
peLe on Suomen suurimpia juniorilentopalloseuroja.
Lentopallo on sisäliikuntapeli ja näin ollen sen har-
joittelukin tapahtuu lähes yksinomaan liikuntasa-
leissa.  Harjoituksia on junioreiden iästä riippuen 
2-4 harjoituskertaa viikossa.  Turnauksissa nuorim-
pien joukkueet kulkevat pääosin Pohjois-Suomen 
alueella ja yli 10 vuotiaat  jo vähän laajemmallakin. 
Vanhimmat juniorit, menestymisestä riippuen, käyvät 
turnauksissa myös aivan Eteläisimmässä Suomessa 
ja sieltä käydään myös täällä.

Aktiivisin harjoittelu-, turnaus- ja peliaika on alku-
syksystä loppukevääseen. Kilpailukausi käytännös-
sä päättyy kesäkuun alussa maailman suurimpaan 
PowerCup-nimiseen juniorilentopallotapahtumaan, 
joka nyt tänä kesänä on Vantaalla. PowerCup-turnaus 
on ulkona ja turnauksessa on tänä vuonna mukana 
melkein 900 joukkuetta ja lähes 10000 pelaajaa. 
Turnaus kestää 4 päivää ja pelit pyörivät joka päivä 
yli 300:lla lentopallokentällä.
Kempeleen Lentopallo lähtee PowerCupiin lähes kah-
densadan hengen voimalla ja olemme siellä Suomen 
neljänneksi suurin seura. Osallistuvia lentopalloseu-
roja on tänä vuonna kaikkiaan 158 seuraa.
Elokuussa aloitamme seuraavan kauden ja mukaan 
mahtuu myös uusia lentopallosta kiinnostuneita har-
rastajia.
Reijo Kananen
p. 0400-380553

Partiolippukunta 
Samposet ry
Kempeleessä on ollut partiotoimintaa vuodesta 1959. Samposepot ja Sampo-
siskot yhdistyivät vuonna 1977, joten tänä vuonna Partiolippukunta Samposet ry 
täyttää 40 –vuotta. Sudenpennut ovat 7 – 9-vuotiaita,  seikkailijat 10 – 12 –vuo-
tiaita, tarpojat 13 – 14 – vuotiaita, samoajat 15 – 17 – vuotiaita ja vaeltajat 18 
– 22 –vuotiaita. Aikuisten johtajien tehtävänä on mahdollistaa lasten ja nuorten 
partiotoimintaa ja olla erityisesti tukemassa nuorten johtajien kasvua johtajana.
Jäseniä Samposissa on 195 ja se on Pohjanmaan Partiolaisten kolmanneksi 
suurin lippukunta jäsenmäärältään. Samposet kokoontuvat Kirkonkololla ja 
Kokkokololla. Lippukunnan retkeilyalue Ängestörmä löytyy Tyrnävältä. 
Partio on: kavereita, ystäviä ja yhdessäoloa, jokainen toimii ryhmässä, 65000 
partiokaveria Suomessa, 45 miljoonaa partiolaiste yli 200 maassa.
Partio on: yhdessä tekemistä, seikkailuja ja elämyksiä maalla, metsässä, merellä 
ja ilmassa, tavoitteellista toimintaa omassa ikäryhmässä, opitaan uusia taitoja 
itse tekemällä, otetaan vastuuta, johtamistaitoja, viikottaisia kokoontumisia, vii-
konloppuretkiä ja pidempiä leirejä, kansainvälisiä kokemuksia ja leirejä.
Partio on: kaikille avointa, toimintaa kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta, 
edullinen harrastus, toimintaa myös erityistä tukea tarvitseville.
Partio on: vapaaehtoistoimintaa, aikuisille monipuolisia mahdollisuuksia, mah-
dollisuus osallistua johtamiskoulutukseen.
Partioinfo toiminnasta kiinnostuneille järjestetään 14.8. klo 18  Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksella. Infossa kerrotaan tarkemmin toimintaan ilmoittautumi-
sesta (ennakkoilmoittautumisia emme pysty ottamaan). Jos haluat tulla mukaan 
johtajaksi voit olla jo ennen infoa yhteydessä lippukunnanjohtaja Minna Arvolaan. 
Lisätietoja partiotoiminnasta www.samposet.fi, www.partio.fi. 

Kempeleen Lentopallon 
junioreita ja 
valmentajia kesällä 
2016 Hämeenlinnan 
PowerCupissa

Kuva Janne Seppänen
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Kempeleen 4H

LC Kempele
Aurora

Kempeleen Asukastupayhdistys ry
Kempeleen asukastupa – kaikkien kuntalaisten olohuone osoitteessa Hon-
kasentie 11 (Kempele-Akatemiaa vastapäätä) on avoinna ma-pe klo 10-15.
Asukastupa on tarkoitettu kaikenikäisten kempeleläisten kohtaamispaikaksi. 
Ottamalla osaa toimintaan voi löytää esimerkiksi uusia harrastuksia, ystäviä 
tai mielekkään vapaaehtoistyön. Yhdessä suunnittelemme ja toteutamme 
tilaisuuksia ja tapahtumia, joista ilmoittelemme Rantalakeudessa, kotisivuil-
lamme, Facebookissa ja jäsenillemme jäsentiedotteissa. Pääosin tilaisuudet 
ovat maksuttomia, vapaaehtoisvoimin erilaisten asioiden tiimoilta koottuja 
rentoja yhdessäolomahdollisuuksia joihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Ter-
vetuloa vierailemaan Tuvalle, osallistumaan toimintaan ja liittymään jäseneksi.
Tupakahvilassa on tarjolla kahvia, teetä ja kahvileipää, sekä sanomalehtiä 
ja muuta lukemista. Kahvilasta voi lisäksi hankkia persoonallisia käsitöitä ja 
mm. onnittelukortteja.
www.kempeleenasukastupa.net
kempeleen.asukastupa@gmail.com
www.facebook.com/kempeleenasukastupa
puh. 044 273 5545

MLL Kempele ry
Aktiivista vapaaehtoistyötä Kempeleen lasten ja 
lapsiperheiden hyväksi!
Ajankohtaiset tiedot: www.kempele.mll.fi
Facebookissa: MLL Kempele ryhmässä
tai puhelimitse:  044 9729451
mllkempele@hotmail.com
 Kaikille avointa ja maksutonta toimintaa:
•  Perhekahvila Tiistaisin 9-12 Tietotorilla 
•  Perheliikunta Kirkonkylän ala-asteella Sunnuntaisin klo.10-11.30  
(Lomailemme koululaisten loma-aikoina.)
• MLL Ruokajako Ma ja To Ollilassa klo:13.00
Kysy lisää FB-ryhmässä/ puhelimitse/sähköpostilla
Muutokset/poikkeukset ovat mahdollisia!
(Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, liittymällä jäseneksi tuet 
paikallista toimintaa)
 Maksullisiin ryhmiin ilmoittautumiset: www.kempele.mll.fi
• Muskari Torstaisin Tietotorilla
• Perheretki Powerparkkiin 
La 10.6.2017 Lapset 30€ sis. matka ja ranneke! -Aikuiset jäsenet 
ja jäseneksi liittyvät matka 0€ (ei jäsen 25€) ja sisäänpääsy 7€ tai 
ranneke 34€
TERVETULOA Tutustumaan MLL Muskarin ja uuteen paikkaan 17.5 
klo: 9.30-11.00 Hovilaan (Kirkkotie 15) Aloitellaan kahvittelulla 9.30 
ja 10-11 Liikkuvan laulurepun Mari ja Timo leikittää ja laulattaa! Kai-
kille avoin ja maksuton tutustumistilaisuus! MLL Muskari, jota pitää 
ihastuttavat Mari ja Timo= Liikkuva Laulureppu, muuttaa syksystä 
alkaen Hovilaan (Kirkkotie 15). Hovila on vanhusten asumisyksikkö 
ja ajatuksena on että nauttiessamme musiikin ihmeellisestä maa-
ilmasta viemme samalla elämää vanhusten keskuuteen Hovilaan. 
17.5 järjestämme tutustumistilaisuuden, joka alkaa klo:9.30 kahvit-
telulla. Klo.10-11 Liikkuva laulureppu esittelee muskarotoimintaa 
laulellen ja soitellen. Syksyn muskariryhmät alkavat Syyskuun alussa 
jo entuudestaan tuttuun aikaan Torstaisin Ryhmä 1 klo:9.30-10.00 
ja Ryhmä 2 klo: 10.15-10.45 Katso ryhmiin ilmoittautumiset!  

Kempeleen 4H-yhdistys toimii Kempeleen alu-
eella. Järjestämme alueen lapsille ja nuorille 
vapaa-ajan toimintaa kerhojen sekä retkien ja 
tapahtumien muodossa. Koulutamme nuoria 
kerhonohjaajiksi sekä työllistämme heitä ympäri 
vuoden myös työpalvelutoimintamme kautta. 
Koulutamme nuoria myös 4H yrittäjiksi. Pal-
veluihimme kuluu esimerkiksi kotipalveluiden 
tuottaminen sekä puutarhapalstojen vuokraus ja 
kurssitoiminta. Vastaanotamme myös ongelma- 
sekä SER jätteet joka keskiviikko Zatelliitintien 
ongelmajäteasemalla.
Nettisivumme ovat kempele.4h.fi. Löydät 
meidät myös facebookista "Kempeleen 4H 
yhdistys" sekä instagramista #4hkempele.

Kaksivuotias LC Kempele Aurora on naisten oma 
lionsklubi. Klubissa on 25 jäsentä. Me palvelemme 
kotiseutuamme ja teemme vapaaehtoistyötä apua 
tarvitsevien hyväksi. Haluamme olla auttamassa, 
että nuoret saavat turvallisen tulevaisuuden. 
Lions toiminta on vapaaehtoistyötä omalla paik-
kakunnalla ja yhdessä toisten lionsklubien kanssa 
kotimaassa ja maailmassa. Vapaaehtoistyön lisäksi 
kehitämme jäseniämme tarjoamalla koulutusta ja 
verkostoitumisen mahdollisuuksia muihin klubei-
hin niin kotimaassa kuin maailmallakin.
Lyhyen historiamme aikana olemme olleet mukana 
Punainen Sulka –keräyksessä, olemme toteutta-
neet kaksi muotinäytöstä, joiden tuotolla olemme 
tukeneet lasten leiritoimintaan osallistumista ja 
olemme olleet järjestämässä Talvitapahtumaa yh-
dessä Sampola –klubin kanssa Linnakangastalolla. 

Olemme osallistuneet erilaisiin talkoisiin ja pal-
velutempauksiin, tulevana kesänä Auroran lionit 
pitävät uuden pyöräilybaanan roskista puhtaana 

yhdessä LC Kempele Sampolan kanssa. 
Lions -toiminnan kautta saa uusia ystäviä ja uu-
sia ulottuvuuksia elämään. Kiinnostuitko hyvän 
tekemisestä? Haluatko mukaan toimintaan? Ota 
yhteyttä kempele.aurora@lions.fi. 
Klubin nettisivut on osoitteessa: 
www.verkkoviestin.fi/lionskempeleaurora.

Kempele-Oulunsalon 
Sydänyhdistys ry
Yhdistys toimii Kempeleen ja Oulunsalon alueilla. 
Jäsenmäärämme on noin 430. 
Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja 
edunvalvojana.   
Sydänillat pidetään kk:n 3. to klo 18 Santamä-
kitalon Sateenkaarisalissa (Peltomiehentie 5, 
Kempele). 
Tilaisuuksien alussa on kahvittelua. Sydänilloissa 
järjestämme luentoja sydän- ja verisuonitauteihin, 
sydänlääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon 
ja henkiseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. 
Sydänillat ovat avoimia tilaisuuksia.   
Syksystä kevääseen pelaamme lentopalloa San-
tamäkitalolla lauantaisin klo 8-10. Lisää pelaajia 
sopii mukaan. 
Yhdistys järjestää myös vertaistukitoimintaa. Ver-
taistukihenkilöiden yhteystiedot löydät yhdistyk-

sen kotisivuilta.
Sydänilloista sekä muusta toiminnasta ilmoite-
taan Rantalakeus-lehden seuratoimintapalstalla.
Puheenjohtaja Ulla Mattila puh. 040-746 6832, 
ullamaija.mattila@gmail.com 
Sihteeri Heikki Mattila puh.0400 630540, humat-
tila@gmail.com
kotisivut: sydanliitto.fi/kempele-oulunsalo 
yhdistyksen sähköposti: kempele-oulunsalo@
sydan.fi
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KiRJASTO

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin 
kolmannessa kerroksessa 
osoitteessa: 
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: 
www.kempele.fi/vapaa-aika/
kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat 
salanumeron avulla 
www.outikirjastot.fi.

Pääkirjaston aukioloajat:

Kirjaston kesäaika välillä 
15.5.-13.8.2017
Ma-pe 11-19
Poikkeukset aukioloon: 
heinäkuussa kirjasto 
avoinna 3.-28.7.:
Ma ja ke klo 11-19
ti,to ja pe klo 11-17

Poikkeukset aukioloihin: 
torstaina 22.6. avoinna 
klo 11-16, perjantaina 23.6. 
– lauantaina 24.6. kirjasto 
on suljettu.

TIETOTORI 
LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma    11-16
Ti      Suljettu
Ke      11-16
To      Suljettu
Pe      11-15
Tietori on suljettu kesäajan 
3.6.-13.8.2017

Näyttelyt

”Elämää maalla ja merellä” 
Riitta Polvi-Karjalaisen 
maalauksia Kempeleen 
pääkirjastossa Zeppelinissä 
1.6. – 30.6. 2017.

Satutuokiot 

Syksyn ensimmäinen satutuokio 
pidetään 7.9. klo 10 Teatteri Pik-
ku Kulkurin seurassa! Satutuokiot 
jatkuvat aina torstaisin klo 10 pää-
kirjastolla. Tervetuloa!

Kirjallisuustapahtumat
Kirjallisuuspiirit jatkuvat syksyllä! 
Tarkemmat ajat ilmoitetaan myö-
hemmin.

Eskareiden lukudiplomi

Nyt on julkaistu eskareille oma lu-
kudiplomi!
Eskarilainen voi suorittaa diplomin 
joko lukemalla kirjat itse tai kuun-
nella ne esim. vanhempien luke-
mana. Lukudiplomiin luettavat kir-
jat sekä tarkemmat suoritusohjeet 
löytyvät kirjastosta tai kirjaston 
nettisivuilta sekä esikouluista. Lu-
kudiplomit jaetaan keväällä todis-
tusten jaon yhteydessä.

Kempeleen kirjaston 
Lukudiplomi 

Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla 
on mahdollisuus suorittaa kirjas-
ton ja koulun yhteinen Lukudiplo-
mi. Lukemisella on tärkeä merkitys 
kielen, sanavaraston ja ymmärtä-
misen kehityksessä. Lukeminen 
edistää myös keskittymistä, mie-
likuvitusta, puhutun, kuullun ja lu-
kemisen ymmärtämistä sekä itse-
ilmaisua. Lukudiplomikirjalistoja 
ja keräyskaavakkeita löydät kir-
jastosta tai kirjaston nettisivuilta. 
Kaikkien suorittajien kesken arvo-

taan kirjapalkintoja. Lukeminen on 
kuin polkupyörällä ajo, ei voi oppia 
jos ei harjoittele!

Kotipalvelu 

Tarvitsetko itsellesi tai läheisellesi 
kirjastoaineistoa kotiin kuljetettu-
na?  Palvelu on tarkoitettu kempe-
leläisille, jotka eivät korkean iän, 
sairauden  tai toimintakyvyn hei-
kentymisen vuoksi pysty itse asi-
oimaan kirjastossa.  Kotipalvelu 
on maksutonta ja kirjastoaineisto 
toimitetaan kotipalveluasiakkail-
le kerran kuukaudessa. Samalla 
palautetaan edellisen kuukauden 
aineisto. Ennen palvelun aloitta-
mista asiakas haastatellaan,  jon-
ka perusteella kirjasto valitsee 
asiakkaalle lukemista, musiikkia, 
äänikirjoja ja muuta asiakkaan toi-
vomaa aineistoa. Aineistokassit 
asiakkaille toimittaa  Lions Club 
Kempele Sampola.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voi-
vat tiedustella lisää suoraan kir-
jastosta, puhelimitse numerosta 
050 - 316 9409 tai sähköpostilla 
kirjasto@kempele.fi.

Ilmoitathan muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!

TERVETULOA KIRJASTOON!
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KESÄAUKIOLOAJAT 
ajalla 3.-26.6. ja 31.7.-13.8.
Maanantai   
10.00 - 18.00*
Tiistai-perjantai   
8.00 - 18.00*
*Palvelupiste suljetaan tuntia 
aikaisemmin ja uintiaika
päättyy puoli tuntia ennen hallin 
sulkemista.

Zimmari suljettu 23.6. – 30.7. 
(vuosihuolto)

AUKIOLOAJAT 14.8. alkaen
Maanantai 
12.00 - 21.00* 
Tiistai-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.

• Seniorikortti on tarkoitettu kem-
peleläisille, liminkalaisille, tyrnä-
väläisille, lumijokisille ja hailuoto-
laisille 65 vuotta täyttäneille seni-
oreille omaehtoiseen liikuntaan.

• Seniorikortti maksaa 50 €, 
käyttöaikaa vuosi kortin osto-
päivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryh-
mien vesivoimisteluihin (ter-
veyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy 
arkisin ennen klo 16, viikonlop-
puisin ei rajoitusta.
• Kempeleläisillä senioreil-

la mahdollisuus käydä myös 
Kempelehallin kuntosalilla ar-
kisin klo 8.00 - 16.00 koulujen 
lukuvuoden aikana, varattujen 
vuorojen ulkopuolella. Kem-
pelehallin vastaanotosta on 
hankittava magneettikulkukortti 
(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 puoli 
vuotta (25,00 €) ja eläkeläisillä 
vuosi (50,00 €) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityis-
ryhmien vesivoimisteluihin (ter-
veyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy 
arkisin ennen klo 16, viikonlop-
puisin ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdolli-
suus käydä myös Kempele-
hallin kuntosalilla arkisin klo 
8.00 - 16.00 koulujen lukuvuo-
den aikana, varattujen vuoro-
jen ulkopuolella. Kempelehallin 
vastaanotosta on hankittava 
magneettikulkukortti (hinta 6 e). 
Magneettikortti on henkilökoh-
tainen ja leimattava joka kerta 
kun käy kuntosalilla. 

• HUOMIO KEMPELELÄISET 
LIIKUNTAPASSIEN JA 
SENIORIKORTTIEN 
KÄYTTÄJÄT 
• 1.5.2017 alkaen yllämainittuihin 
kortteihin voi lisäpalveluna hank-
kia kuukausijäsenyyden liikun-

takeskus Zempin kuntosalille. 
• Kuukausijäsenyys maksaa 10 € 
ja oikeuttaa käyttämään Zempin 
kuntosalia
perjantaisin klo 10 – 13.
• Kuukausijäsenyys ostetaan 
Zimmarin palvelupisteestä.

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

YLEISET VESIVOIMISTELUT 
ajalla 15.5.-22.6. ja 31.7.-13.8.
Tiistai 
8.30 isoallas (ei tiistaina 16.5.)
Torstai
8.30 isoallas (ei helatorstaina 25.5.)

YLEISET VESIVOIMISTELUT
14.8. alkaen 
(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, 
monitoimiallas
Sunnuntai 
10.00 isoallas

ALOITTAVAT VAUVAUINTI-
RYHMÄT ELOKUUSSA 2017
Uudet vauvauintiryhmät aloitta-
vat lauantaina 19.8. Haku ryh-
miin alkaa maanantaina 31.7. 
klo 12.00 netin kautta osoittees-
sa www.kempele.fi - Zimmari - 
vauvauinti. Nettisivulla on linkki 
ilmoittautumisjärjestelmään.

Vauvauinnin voi aloittaa, kun vau-
va on täyttänyt 3 kuukautta ja 

painoa on vähintään 5 kiloa.  Täl-
löin valveilla olo aika on riittävän 
pitkä ja vauva jaksaa fyysisen ra-
situksen ja lämpötilojen vaihtelut. 
Vauvauinnin hinta 50 € / 4 kertaa. 
Vauvauintimaksu sisältää vauva-
uinninohjauksen sekä uintimak-
sun 2 aikuiselta ja vauvalta. infoti-
laisuus ryhmiin päässeille perheil-
le järjestetään tiistaina 15.8. kello 
19 Zimmarin kahviossa. 

Ilmoittautumisohjeet
• Valitse hakusivuilta vauvauinti-
ryhmä, johon haluat ilmoittautua.
• Täytä henkilötietolomakkeen 
kaikki kohdat huolellisesti ja 
lähetä ilmoittautumislomake. il-
moittaessasi lapsesi (alle 18 v.) 
ryhmään, täytä maksajan tietoihin 
huoltajan kaikki tiedot.
• Saat ilmoittautumisessa vahvis-
tuksen sähköpostiisi, joten kirjoita 
sähköpostiosoitteesi huolellisesti 
ilmoittautumislomakkeelle.
• Saat lopuksi vahvistuksen lähe-
tetystä ilmoittautumisestasi. Jos 
ryhmä on jo täynnä, saat paikan 
varasijalle.
• Ryhmistä ei lähetetä ilmoittau-
tuneille muuta informaatiota eikä 
materiaalia.
• Ota muistiin ilmoittautumisnu-
mero, jota käyttämällä voit myö-
hemmin tarkistaa, mihin ryhmiin 

olet ilmoittautunut.

Alkeis1, lauantaisin 
klo 8.00 - 8.30
Ryhmä on tarkoitettu uusille vau-
voille, jotka eivät ole olleet ennen 
vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 
kk. Ryhmään ei oteta isompia 
sisaruksia, jotta vauvauintihet-
ki säilyisi rauhallisena. Keväällä 
2018 perheillä on mahdollisuus 
jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä 
kesään saakka.
 
Alkeis2, lauantaisin 
klo 8.30 - 9.00
Ryhmä on tarkoitettu uusille vau-
voille, jotka eivät ole olleet ennen 
vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 
kk. Ryhmään ei oteta isompia 
sisaruksia, jotta vauvauintihet-
ki säilyisi rauhallisena. Keväällä 
2018 perheillä on mahdollisuus 
jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä 
kesään saakka.
 
Sisar1, lauantaisin 
klo 9.00 - 9.30
Sisar1 on tarkoitettu 3 – 9 kk 
vanhoille vauvoille ja heidän alle 
kouluikäisille sisaruksille sekä 
kahdelle aikuiselle. Keväällä 2018 
perheillä on mahdollisuus jatkaa 
sisaruinnin jatkoryhmässä kesään 
saakka.

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 Kempele
Palvelupiste, p. 050 3169 406 

Valvomo, p. 044 4972 261
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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 4636 350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun esikoulupäiväkoti
Haukkasuontie 2,  
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
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu 
Koulutie 4A/6
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 nuortentila
Koulutie 4B
Puh: 044 497 2287

Akatemian lasten ja nuortentila
Honkasentie 15,  
90450 Kempele

Kempele Akatemia 
Honkasentie 15 
90450 Kempele

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

ASUKASTUPA

Kempeleen Asukastupa
- kaikkien kuntalaisten olohuone

Kempeleen asukastupa toimii osoitteessa 
Honkasentie 11. Tupa toimii kunnan tiloissa, 
mutta toiminnasta vastaa Kempeleen Asu-
kastupayhdistys. Asukastupa ja kahvio on 
avoinna ma-pe klo 10.00-15.00. Perjantaisin 

tuoretta pullaa. Tuvalla on myytävänä käsitöitä 
mm. sukkia, lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita 
ajankohtaisia tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai lah-
jaksi. Maksuvälineeksi käy vain käteinen.
Kaikkeen tuvalla järjestettävään toimintaan 
ovat kaikki tervetulleita.

Tuvan tapahtumia:
Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri kaikille 
käsitöistä tai askartelusta kiinnostuneille.
Käsityökerho parittomilla viikoilla perjantaina 
klo 10

Tupa suljettu 23.6.-30.7.
Vapaaehtoisten retki Pohjois-Pohjanmaan 

museoon iTE-käsityönäyttelyyn ja ruokailu 
ravintola Rauhalassa la 12.8. ilmoittautumiset 
Tuvalle 22.6. mennessä. Omavastuu 5€.

Mollamaijakurssi maanantaisin 4.9. alkaen klo 
10-13.

Tervetuloa!

Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja 
ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme vii-
kottain Rantalakeuden seuratoimintapalstalla 
sekä netissä osoitteessa www.kempeleenasu-
kastupa.net, tuvalla ja facebookissa. 
P. 044-2735545


