
Kempeleen kunnanvaltuusto 
on 30.5.2016 tehnyt päätök-
sen Linnakangastalon kou-
lu II vaiheen investoinnista, 
jossa Linnakangastalo laaje-
nee 1-9 luokkien yhtenäis-
kouluksi.

Linnakangastalon monitoimitalon 
laajentaminen on ollut käynnissä jo 
toista vuotta. Ensimmäisen vaiheen 
lisärakentaminen otettiin käyttöön 
elokuun alussa koulujen käynnisty-
essä. Parhaillaan on käynnissä suun-
nittelu toisen vaiheen laajennukses-
ta. Valmistumisen jälkeen talossa 
toimii lapsia päiväkoti-ikäisestä aina 
perusopetuksen päättymiseen asti. 

Linnakangastalossa 
huomioidaan tulevaisuus

Olemme Linnakangastalossa ainut-
laatuisessa tilanteessa suunnitel-
lessamme tulevaisuuden fyysisiä 
oppimisympäristöjä. Aihe on kansal-
lisestikin ajankohtainen viimeisim-
pien tutkimusten ja uuden opetus-
suunnitelman myötä. Tiedostamme 
rakentavamme koulua kymmeniksi 
vuosiksi eteenpäin.  Fyysisten tilojen 
suunnittelun pohjana Linnakangas-
talon monitoimitalossa on toimin-
tasuunnitelma, joka käsittää koko 
talon toimintakulttuurin ja peda-
gogiikan kehittämisen. Tavoittee-
namme on, että Linnakangastalo 
on kaikkien alueen lasten kasvun 
ja oppimisen paikka. 

Kokonaisvaltaisuutta 
ja yhteistyötä

Oppiminen perustuu laaja-alaiselle 

oppiaineiden väliselle yhteistyölle. 
Oppiaineiden sijaan opetetaan jat-
kossa entistä enemmän monialai-
sia kokonaisuuksia opetussuunni-
telman tavoitteet, lapsen ikätaso, 
kiinnostuksen kohteet ja oppimisen 
edellytykset huomioiden. Lapsi on 
oppimisen keskiössä. Oppimises-
sa korostuvat oppilaan aktiivisuus, 
toiminnalliset työtavat ja vuorovai-
kutus toisten lasten kanssa. Opetta-
juutta ohjaa ryhmien solutoiminta 

ja yhteisopettajuus. 

Oppimisympäristö ja 
yhteinen kohtaamispaikka

Uudesta oppimisympäristöstä on 
tarkoitus rakentaa tiloiltaan moni-
puolinen, monikäyttöinen, erilai-
set työtavat mahdollistava, joustava, 
muunneltava ja yksilöllisen oppimi-
sen mahdollistava kokonaisuus. Fyy-
siset ja virtuaaliset oppimisympä-

ristöt mahdollistavat päivittäisessä 
toiminnassa tiedon prosessoinnin: 
tiedon hankinnan, muokkaamisen, 
uuden luomisen ja dokumentoin-
nin. Tilat mahdollistavat myös eri-
laisten oppimisen tuotosten näyt-
telyn ja esilläpidon. Toivomme, että 
monitoimitalosta muodostuu paik-
ka, joka itsessään motivoi lapsia op-
pimiseen ja kasvuun sekä muodos-
tuu yhteiseksi kohtaamispaikaksi 
koko alueen asukkaille. 

Näihin periaatteisiin pohjautuen ra-
kennamme Linnakangastalon mo-
nitoimitaloa tulevan laajennuksen 
osalta. Rakentaminen alkaa keväällä 
2017 ja valmistuu elokuun alkuun 
2018 mennessä. 

Timo Kalermo, rehtori
Marja Nikki, apulaisrehtori
Eero Siika-aho, rehtori 
Kempeleen kunta
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Linnakangastalosta kehittyy 
monimuotoinen oppimisympäristö

Terveyskeskus

Linnakangastalossa huomioidaan tulevaisuuden oppimisympäristöt

Kuva: Raimo Karhu

Pysäköintialueita on vain terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin (A-ovi) puolella.

Uusi terveyskeskussairaalarakennus otettiin käyttöön ti 4.10.2016:
• Uudisrakennukseen on oma erillinen uusi sisäänkäynti

• Sairaala on 2. kerroksessa
• Fysioterapia ja terveyskeskuksen hallinto ovat 1. kerroksessa

Vanhassa terveyskeskusrakennuksessa 
aloitetaan remontointi ma 3.10.2016:

• Sisäänkäynti vain A-oven (pääovi) kautta, 
muut ovet ovat remontin vuoksi suljettuja

• Vastaanotto, laboratorio ja röntgen toimivat entisillä paikoillaan, 
mutta käynti vain A-oven kautta

• Hammashoitola toimii entisellä paikallaan, mutta sinne 
kuljetaan A-ovesta ja 2. kerroksen käytävän kautta

• Puheterapeutin tilat 2. kerroksessa, käynti A-oven kautta

Neuvolatoiminnat jatkavat väistötiloissa, osoite Hovintie 5.

TERVEYSKESKUKSESSA MUUTOKSIA 
REMONTIN VUOKSI

Mukavaa syyslomaa!

Kempeleen 
kunta

toivottaa



INFLUENSSAROKOTUKSET SYKSYLLÄ 2016

Vesilaskutus

Arviolaskut kahden kuukauden 
välein ja tasauslasku vuoden lopussa
Vesilaskutus tapahtuu kahden kuukauden jaksoissa 
jälkikäteen. Helmi-, huhti-, kesä-, elo- ja lokakuun lopussa 
erääntyvät laskut ovat edellisen vuoden vedenkulutukseen 
perustuvia arviolaskuja. Mittarien lukuun perustuva 
tasauslaskutus suoritetaan vuoden lopussa. Sen maksupäivä 
on viimeistään 28.12.2016.

Vesimittarien luku

Asiakas ilmoittaa mittarinlukeman 
ja vesilaitoksen edustaja käy joka 4. vuosi
Vesimittarien lukua vuorotellaan alueittain siten, että 
asiakkaat lukevat itse mittarinsa kolmena vuonna peräkkäin. 
Mittarinlukema ilmoitetaan internetin kautta, www.
kempeleenvesihuolto.fi tai yhtiön lähettämällä lukukortilla 
palautuspostikorttina. Jos lukemaa ei ole ilmoitettu tai 
postitettu 10.11.2016 mennessä, vesilaitoksen edustaja käy 
lukemassa mittarin ja käynnistä veloitetaan asiakkaalta 28,00 
euroa (sis. ALV 24 %). Sama hinta veloitetaan, jos asiakas 
haluaa tilata vesiyhtiön henkilön lukemaan mittarinsa.

Joka neljäs vuosi vesiyhtiön ammattimies käy lukemassa 
kiinteistön vesimittarin veloituksetta. Samalla hän tarkastaa 
silmämääräisesti mittarin sekä siihen liittyvien laitteiden 
kunnon. 

Tänä syksynä mittarit luetaan seuraavilla alueilla: Honkanen, 
Kokkokangas, Juurussuo ja Linnakangas. Mittarinlukijoilla 
on valokuvalla varustettu Kempeleen Vesihuolto Oy:n 
henkilökortti. He kiertävät viikoilla 44 ja 45 alkaen 
31.10.2016 työpäivinä kello 12–20. Jatkuvasti luettavat 
suurkuluttajien mittarit luetaan normaalisti. Muiden alueiden 
asiakkaille postitetaan mittarinlukukortit lokakuun aikana ja 
lukema pyydetään ilmoittamaan 10.11.2016 mennessä.

Lisätietoja saa toimistostamme, puh. (08) 8828 322 tai 
www.kempeleenvesihuolto.fi

Vesilaskutus ja 
vesimittarien luku

VASTAANOTOLLA 
INFLUENSSAROKOTUSKAMPANJA 
SYKSYLLÄ 2016

Rokotukset viikolla 45:
ti 8.11 klo 10 -18
ke 9.11 klo 10 -18
to 10.11 klo 10 -18

Rokotukset viikolla 47:
ti 22.11 klo 10 -18
ke 23.11 klo 10 -18
to 24.11 klo 10.11 

Rokotuksia voidaan antaa myös normaalin vas-
taanottokäynnin yhteydessä.
Rokotukset aloitetaan rokotteiden saatavuuden 
mukaan lokakuun lopulla.

NEUVOLASSA LASTEN 
INFLUENSSAROKOTUSKAMPANJA 
SYKSYLLÄ 2016 
(6-35 kuukauden ikäiset lapset)

Rokotuksia annetaan normaalin neuvolakäynnin 
yhteydessä, sekä:
Viikko 45 tiistai 8.11.16 ja torstai 10.11.16, 
kello 14–18. 
Rokotuspaikka on neuvolan väistötiloissa, os. 
Hovintie 5. 

MAKSUTTOMAAN 
ROKOTUKSEEN OVAT OIKEUTETTUJA:
Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden 
terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan 
tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on 
merkittävää hyötyä:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 
henkilöstö
• Raskaana olevat naiset 
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

•  Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset 
•  Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuu-
luvat 

•  krooninen sydänsairaus, esim. sepelvaltimo-
tauti tai sydämen vajaatoiminta
•  krooninen keuhkosairaus, esimerkiksi toistu-
vasti tai säännöllisesti lääkitystä vaativa;  astma, 
keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, muu 
hengitystä vaikeuttava keuhkosairaus
•  krooninen aineenvaihduntasairaus, kuten 
tabletti- tai insuliinihoitoinen diabetes, lisä-
munuaisen kuoren vajaatoiminta, muu kroo-
ninen aineenvaihduntasairaus
• krooninen maksasairaus
•  krooninen munuaisten vajaatoiminta
•  vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leuke-
mia, lymfooma, HIV-infektio, pernan poiston 
jälkitila
•  vastustuskykyä heikentävä hoito, jota anne-
taan esimerkiksi syöpään, reumaan, Crohnin 
tautiin tai haavaiseen paksusuolentulehduk-
seen tai elinsiirron vuoksi.
•  krooninen neurologinen sairaus tai hermo-
lihastauti 
• merkittävä ylipaino (BMI >30–35)
•  muu sairaus, joka voi altistaa vakavalle in-
fluenssalle

•  Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja va-
paaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
•  Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lä-
hipiiri 

Lähipiiriin kuuluvat ne, jotka asuvat tai ovat sään-
nöllisesti tekemisissä vakavalle influenssalle alttiin 
henkilön kanssa. Näillä rokotuksilla tavoitellaan 
erityisesti niitä, joiden lähipiirissä on
•  sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluva
• 65 vuotta täyttänyt
• alle 6 kuukauden ikäinen lapsi
• raskaana oleva.

Asukastupa

Kempeleen Asukastupa- 
kaikkien kuntalaisten 
olohuone

Kempeleen asukastupa toimii 
osoitteessa Honkasentie 11. 
Asukastupa ja kahvio 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 
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.
17.11. Hyvinvointi-ilta klo 17-20.
Mukana paljon eri esittelijöitä.

Joulukuussa joulutori.

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

Kysytyltä Linnakankaan alueelta tulee marraskuussa haettavaksi 33 kpl omakotitonttia. 
Puistoon rajoittuvat tontit tulevat tarjousten perusteella hakuun marraskuun alussa. 
Eteläpuoleiseen puistoon rajoittuvien tonttien pohjahinta on 40 e / m2 ja itäpuoleisen 
puiston tonttien 39 e / m2. Tästä jaosta jääneet ja loput tontit jaetaan varausjärjestyksessä 
35 - 39 e / m2 hinnalla 25.11.2016 klo 7 alkaen.
Tietoja tonteista löytyy kunnan verkkosivuilta:  
www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-asuminen/myyntitontit-jatkuva-haku

OMAKOTITONTTEJA TULOSSA  
MYYNTIIN MARRASKUUSSA



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.

POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT

Perjantai 21.10. avoinna klo 
9.00 – 18.00 (yleinen uintiaika 
päättyy klo 17.30)
Perjantai 11.11. avoinna 9.00-
17.30 (yleinen uintiaika päättyy 
klo 17.00)
Lasten vesidisco perjantaina 
21.10. klo 18.00-21.00 (uintiaika 
päättyy klo 20.30)

• Vesidisco uimataitoisille v. 
2006 syntyneille ja sitä vanhem-
mille lapsille
• Vältä jonotus ja hanki lippusi 
ennakkoon, ennakkomyynti ma 
10.10. klo 12.00 alkaen
• Ohjelmassa:

• Klo 18.30 Pellehyppykisa
• Klo 19.15 Liukumäkikisa
• Klo 20.00 Tanssikilpailu

• Liput 4 euroa, tervetuloa!

• Tunnelmauinti perjantaina 
11.11. klo 17.30 – 20.00 (uintiai-
ka päättyy 19.30)

• Vesivoimistelu klo 18 - 18.45
• Liput 6e / 4,50 e /4,00 e, 
myös sarja- ja vuosiliput käyvät
• Tule nauttimaan rentouttavasta 
kynttilätunnelmasta veden äärellä

• Keskiviikkoillan yleisen vesi-
voimistelun ajankohta ja paikka 
vaihtuu.

• Vesivoimistelu klo 18.30 – 
19.00 isossa altaassa 19.10. asti
• Vesivoimistelu siirtyy monitoi-
mialtaalle klo 18.00 – 18.30. 
Muutos astuu voimaan syyslo-
man jälkeen, 2.11. 
• 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 lä-
pi uimahallin säännöt lastenne 
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, uintiväli-
neet tai kelluttavat uima-asut kor-
vaa uimataitoa. (Tukes, Uimahal-
lien ja kylpylöiden turvallisuuden 
edistäminen 1/2015).

• Vauvauintiryhmät ovat tällä het-
kellä täynnä. Seuraavat uudet vauva-
uintiryhmät aloittavat tammikuussa. 
Vauvauintiin liittyvissä asioissa voitte 
ottaa yhteyttä vauvauinninohjaa-
jiin sähköpostitse zimmari.vauvat@
gmail.com. Ilmoitukset poissaoloista 
Zimmariin, p. 050 316 9406. Kaksi 
peräkkäistä ilmoittamatonta pois-
saoloa => paikka annetaan varasi-
jalla olevalle.

• Vauvauinnin valokuvaus 22.10. 
• Vauvauinteja ei ole 29.10.

• Taaperouinnissa muutama paikka 
vapaana, ota yhteys vauvauinninoh-
jaajaan zimmari.vauvat@gmail.com.

• 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.

• 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
18.30 isoallas, 19.10. asti
18.00 monitoimiallas, 2.11. alkaen

Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas
18.30 monitoimiallas
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni
Sunnuntai
10.00 isoallas

Syyslomaviikon yleiset 
vesivoimistelut (viikko 43)
• Tiistai klo 7.30 isoallas
• Keskiviikko klo 7.00 
monitoimiallas
• Torstai klo 7.30 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 (20.9. – 29.11. / 
10.1. – 18.4.)
11.00 - 11.30
Maa- ja kotiseutunaiset (1.11. /  
13.12.)
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 (24.8. - 19.10. / 28.10. 
- 16.12.)
14.30 - 15.00
TK Lumijoki (21.9. - 30.11. /  11.1. 
- 13.4.) 
15.30 - 16.00
TK Tyrnävä (24.8. - 7.12. / 11.1. 
- 26.4.)
18.00-18.30 Yleinen vesivoimistelu 
(alkaen 2.11.)

Torstai
10.00 - 10.30
TK Rantsila (8.9. - 15.12. / 12.1. 
- 11.5.)
11.-00-11.30 Limingan Palvelukoti 
(13.10. / 10.11. / 8.12.)
14.00 - 14.30
Vesivoimistelu senioreille 
18.30 - 19.00
Yleinen vesivoimistelu 

Perjantai
17.00 - 17.30
Vesitreeni (vesitreeniä ei ole 11.11., 
mutta ko. päivänä Tunnelmauinnis-
sa vesivoimistelu klo 18.00-18.45, 
isoallas)
18.30 – 19.00
Rantalakeuden reuma ja tules  (vuo-
roa ei ole 11.11.)

Lauantai
8.00 - 11.00
Vauvauinti (20.8. – 10.12 / ei 29.10)

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 
Kempele

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

Kempele Akatemia



Kempele Akatemia

Kulttuuri

Näyttelyt

Jyrki Mäki: Nurinkurin
Kunnanviraston näyttelytila 5.10.-31.10.2016
Jyrki Anselmi Mäki on kuvataitei-
lija, sarjakuvapiirtäjä ja kulttuurin 
sekatyöläinen, joka tunnetaan 
myös oululaisen Radiopuheli-
met-yhtyeen laulajana ja toisena 
pääsanoittajana. 

Kempeleen kunnantalon näyt-
telyynsä Mäki tuo Nurinkurin-
piirroksiaan, joita on tammikuus-
ta 2014 alkaen julkaistu kerran 
viikossa Rantapohja-lehdessä. 
Näyttelyn muodossa nämä ”yh-

den ruudun sarjakuvat” ovat esil-
lä nyt ensimmäistä kertaa. 

Näyttely on esillä lokakuun 5. 
päivästä marraskuun alkuun 
2016.  

Tulevat tapahtumat

Lauantaina 5.11. klo 18. Liput 15/20 e. 
Ennakkoliput myy Kempeleen kirjasto

Ulla Tapaninen - Lava-ammuntaa

Suurelle yleisölle Ulla on tuttu 
taitavasti tarinaa solkevasta nais-
hahmostaan, joka rakastaa am-
muntaa. Ei kuitenkaan pyssyllä 
tai lehmää matkimalla, vaan tar-

joamalla verbaalista tykitystä tär-
keistä ja ajankohtaisista aiheista.

Ullan esitystä "Lava-ammun-
taa" on kuvailtu muun muassa 

uskomattomaksi suorituksek-
si, nasevaksi, ja hurmaavaksi 
ilmaisullisessa liioittelematto-
muudessaan.

Teatteriesitykset
Kajaanin 
kaupungintetterin 
esitys Veden Muistista

Kirkonkylän yläkoulun 
Sali torstaina 24.11. klo 18
Liput  5e/10e

Näytelmä perustuu Emmi Itärannan 
kiitettyyn ja palkittuun 
esikoisteokseen Teemestarin 
kirja. Veden muistista 
sijoittuu kaukaiseen 
tulevaisuuteen, puhtaasta 
vedestä on huutava pula 
ja elämä on muutenkin 
niukkaa. Esityksen 
keskeinen tapahtuma-
paikka on teehuone, 
jossa harjoitetaan 
ikiaikaisen tee-
seremonian 
muunnosta. 
Esityksessä kutoutuu
yhteen jännitys-
kertomus ja 
huikean kaunis 
moraliteetti, jossa 
elämän arvot ristivalottuvat. Esitys on herättänyt jo etukäteen paljon 
mielenkiintoa. 

Tervetuloa!

Kempeleen kulttuuritoimi kerää 
Suomen ja Kempeleen juhlavuo-
den kunniaksi 100 tarinaa Kem-
peleestä. Toivoisimme elämän-
makuisia, hauskoja tai surullisia, 
kuntaamme ja sen ihmisiä kuvaa-
via kertomuksia. Tarinan ei tarvitse 
olla vanha, suuri tai merkittävä. 
Riittää, kun se mielestäsi piirtää 
kuvaa elämästä Kempeleessä. Et-
simme tarinoita eri vuosikymme-
niltä.  Kenties tarinasi on Kempe-
leen pilketehtaalta. Tai sukulaisista, 
jotka muuttivat Ruotsiin tai Amerik-
kaan. Ehkä tarina kertoo pula-ajasta 
tai asumisesta turpasmökissä. Jäikö 
joku opettaja tai kauppias mielee-
si?  Tai kenties tapahtuma sattuikin 
Zeppeliinissä, kaapelitehtaalla, kylän 
raitilla, päiväkodissa, leikkikentällä, 
töissä, harrastuksissa tai ihan vain 
kotona.
Tarkoituksenamme on kerätä pieni 
kirja Kempeleen asukkaiden koke-

muksista, tapahtumista, mieleen 
painuneista ihmisistä, tilaisuuksis-
ta ja paikoista. Tarinat voivat olla 
omia tai vaikkapa perheelle sat-
tuneita. Kertomuksia voi lähettää 
Kempeleen kirjaston  facebook-si-
vujen kautta, sähköpostitse osoit-
teeseen kirjasto@kempele.fi  tai 
kirjeitse osoitteeseen Kempeleen 
kirjasto, Zeppelinintie 1, 90450 
Kempele. Voit soittaa numeroon 
050-4636457 ja sovimme ajan, niin 
voimme kirjoittaa tarinasi muistiin.

100 tarinaa Kempeleestä

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.



KansalaisopistoKirjasto
KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin 
kolmannessa kerroksessa osoit-
teessa: 
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.outikir-
jastot.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
Poikkeukset aukioloihin: kirjasto 
on suljettu syyslomaviikolla 24.-
30.10.

Satutuokiot 
 Satutuokiot pidetään kirjastolla 
tuttuun tapaan torstaisin klo 10.  
Syyslomaviikolla (viikko 43) satu-
tuokiota ei pidetä. 
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri syksyllä:
Kempeleen pääkirjastossa ko-
koontuu syksyn aikana kaksi lu-
kupiiriä. Molemmissa kahvi-/tee-
tarjoilu, tervetuloa mukaan!
Tavallisten miesten 
kirjallisuuspiiri
To  3.11.  klo 18.00  Gattis, Ryan : 
Vihan kadut
To  8.12.  klo 18.00  Porvali, Mik-
ko : Operaatio Hokki.
Piiriä vetää Veli-Matti Touru. 
Sari Holapan kirjallisuuspiiri
Ti  25.10.  klo 18.00  Hotakainen, 
Kari: Henkireikä
Ti  22.11.  klo 18.00  Vala, Vera: 

Kuolema sypressin varjossa
Ti  13.12.  klo 18.00  Olsson, Lin-
da: Kun mustarastas laulaa

Kempeleen kirjaston 
Lukudiplomi 
Kaikilla Kempeleen alakoulu-
laisilla on mahdollisuus suorit-
taa kirjaston ja koulun yhteinen 
Lukudiplomi. Lukemisella on 
tärkeä merkitys kielen, sanava-
raston ja ymmärtämisen kehityk-
sessä. Lukeminen edistää myös 
keskittymistä, mielikuvitusta, 
puhutun, kuullun ja lukemisen 
ymmärtämistä sekä itseilmaisua. 
Lukudiplomikirjalistoja ja keräys-
kaavakkeita löydät kirjastosta tai 
kirjaston nettisivuilta. Kaikkien 
suorittajien kesken arvotaan kir-
japalkintoja. Lukeminen on kuin 
polkupyörällä ajo, ei voi oppia jos 
ei harjoittele!

Kotipalvelu 
Tarvitsetko itsellesi tai läheisellesi 
kirjastoaineistoa kotiin kuljetettu-
na?  Palvelu on tarkoitettu kem-

peleläisille, jotka eivät korkean 
iän, sairauden  tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi pysty itse 
asioimaan kirjastossa.  Kotipal-
velu on maksutonta ja kirjasto-
aineisto toimitetaan kotipalvelu-
asiakkaille kerran kuukaudessa. 
Samalla palautetaan edellisen 
kuukauden aineisto. Ennen pal-
velun aloittamista asiakas haasta-
tellaan,  jonka perusteella kirjasto 
valitsee asiakkaalle lukemista, 
musiikkia, äänikirjoja ja muuta 
asiakkaan toivomaa aineistoa. Ai-
neistokassit 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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Kirjaston näyttelyt
MARRASKUU

Tiina Tonttutyttö ja 
40-luvun moderni kuvakirja

Kempeleen pääkirjastossa (Kauppakeskus Zeppelin, 3. 
krs) on nähtävissä marraskuun ajan näyttely Tiina Tont-
tutyttö ja 40-luvun moderni kuvakirja – Maija-Kaarina 
Nenosen kuvituksia.
Maija-Kaarina Nenonen (1917–1996) on yksi kotimaisen 
lastenkirjataiteen pioneereista. Kuvittajana hänen uran-
sa sijoittui lähinnä 1940-luvulle, mistä johtuen hän on 
usein jäänyt pidemmän uran tehneiden aikalaiskuvittajien 
varjoon. Lastenkirjainstituutti sai vuonna 2014 Nenosen 
perikunnalta Venezuelasta lahjoituksena 64 taiteilijan 
lastenkirjan kuvitusoriginaalia. Näistä originaaleista on 
nyt koostettu näyttely, joka esittelee Nenosen kuvituksia 
WSOY:n Kultainen koti -kirjasarjaan.

Kirjaston tapahtumat

Lastenteatteri Pikku Kulkuri esittää näytelmän:
Ilvekset kuin veljekset

Pääkirjastolla torstaina 20.10. kello 10
Nukketeatterinäytelmä erilaisuudesta, kasvamisesta 

ja ystävyyden voimasta. Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Tulevaa kurssitarjontaa:

110422 Koruja hopealangasta 
ja levystä muotoilemalla A
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.
LK, Peltomiehentie 5  
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
su 09.00-14.00
14.10.-16.10.2016
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 36,00 e
Kurssilla valmistetaan koruja ho-
pealangasta punomalla, palmi-
koimalla ja virkkaamalla. Koruihin 
voi valmistaa osia hopealevystä, 
alpakka- ja hopealusikoista tai 
liittää niihin reiällisiä kivi- ja lasi-
helmiä. Opettajan perustyöväli-
neet ovat kurssilaisten käytettä-
vissä. Opettajalla on myytävänä 
lankoja ja levyä kurssilla tehtäviin 
töihin. Ilmoittaudu pian!

110457 Askartelupäivä lapselle 
ja aikuiselle: kananmunakennot
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.30-12.45
15.10.2016
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 20,00 e
Tule hyödyntämään kananmu-
nakennoja askartelussa yhdessä 
lapsen kanssa. Kurssilla on esillä 
muutamia erilaisia malleja, joista 
voitte valita yhdessä mieleisenne. 
Ota mukaan kananmunakennoja 
sekä pientä välipalaa. Materiaali-
maksu 2 e / lapsi peritään kurssi-
maksun yhteydessä. Kurssimaksu 
sisältää yhden aikuisen ja yhden 
lapsen. Ilmoitathan sekä lapsen 
että aikuisen tiedot. Ilmoittaudu 
pian!

110450 Rakukurssi A
PIRILÄN KONEKOULU, Piriläntie 
145  
pe 18.00-20.30
la 09.00-16.45
28.10.-29.10.2016 
Tiina-Mari Pietilä
Kurssimaksu 27,00 e
Jatkokurssi keramiikka A kurssilai-
sille. Perjantaina 28.10. lasitam-
me työt ja lauantaina 29.10. teh-
dään töiden poltto. 

110434 Tölkin nipsuista 
kukkaroita A
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
29.10.-30.10.2016
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 e
Kurssilla valmistamme pieniä töi-
tä juomatölkkien avausrenkaista 
eli nipsuista. Nipsuja yhdistämäl-
lä virkkaamme niistä kukkaroita, 
avainrenkaita ym. Varaa mukaan 
tasakärkiset pihdit, sivuleikkurit 
ja langaksi esim. Novita Kotiväki. 
Lisäksi tarvitset nipsuja ja virk-
kuukoukun (nro 2,5) käsialasta 
riippuen. 

110423 Himmeli sisustuksessa
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.
LK., Peltomiehentie 5  
ti 17.30-19.00
pe 17.45-21.00
la 9.00-14.00
1.11.-26.11.2016
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 27,00 e
Himmeli sopii kaikkiin vuodenai-

koihin ja monenlaiseen sisustuk-
seen. Tyylisi löydät valitsemalla 
materiaaliksi alkuperäisen rukiin 
oljen, herkän lasiputken, kestä-
vän mehupillin tai kierrätystee-
maisen paperirullan. Infossa ti 
1.11. valitsemme mallin, materi-
aalin ja muut tarvittavat materiaa-
lit sekä saat vinkkejä materiaalien 
hankintaan.
Kurssi kokoontuu 25.-26.11. 

110424 Pajutyöt
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.
LK., Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
8.11.-29.11.2016
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 36,00 € 
Valmistamme punonnan eri tek-
niikoin pajusta koriste- ja käyttö-
esineitä. Töihin voi valmistaa osia 
puusta. Kurssi sopii aloittelijoille 
ja aikaisemmin punontaa harras-
taneille. Ilmoitathan sähköposti-
osoitteesi ilmoittautumisen yh-
teydessä, niin lähetämme sinulle 
pajunkeruuohjeet ja tarvikelistan. 

110441 Pyöreä matto 
neljästä kankaasta
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
11.11.-13.11.2016
Paula Vainio
Kurssimaksu 41,00 e
Voisiko maton tehdä myös om-
pelemalla? Tule kokeilemaan mi-
ten valmistetaan halkaisijaltaan 
runsaan metrin kokoinen pyöreä 
matto terassille, parvekkeelle 
tai makuuhuoneeseen. Tarvitset 
neljän kankaan lisäksi taustakan-
kaan ja tiivistä vanua väliin. Tarvi-
keluettelo toimitetaan sähköpos-
titse viikko ennen kurssin alkua. 
Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

110601 Kirjoittajaseminaari
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105, Vihi-
luodontie 580  
la 12.00-17.00
su 12.00-17.00
19.11.-20.11.2016 
Pirkko Böhm-Sallamo
Kurssimaksu 28,00 e
La 19.11. SYKETTÄ SANOITUKSIIN 
Terho Granlund ja kumppanit an-
tavat ohjausta runojen kirjoittajil-
le laulunsanoituksien laadintaan. 
Mukana on myös sävellettyjen ru-
nojen arviointiin liittyvä esitys pa-
lautteineen. Su 20.11. KOMIIKAN 
MONET ILMEET Kirjailija Pertti 
Anttila ohjaa, opastaa ja harjoitut-
taa kirjoittamaan sekä pohtimaan 
koomisia tilanteita ja huumorin 
antamaa elämänvaloa. 

Tutustu kansalaisopiston kurs-
sitarjontaan ja ilmoittaudu 
kursseille netissä osoitteessa 
kempele.fi/kansalaisopisto tai 
puhelimitse 050 463 6431.
Opiston toimisto on sul-
jettu syyslomaviikolla 24. - 
30.10.2016.
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Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden 
yhteystiedot: 

Nuorisotyön palveluyksikön 
vastuuhenkilö 
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
Kirkkotie 13 B
Etsivä nuorisotyöntekijä Laura 
Sinkkonen p.  050-3163 740 
Vt. Etsivä nuorisotyöntekijä Hen-
na Korkea-aho p. 050-3163 741

Pajatoiminta/
Zuumi-paja
Kirkkotie 13 B

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
 
Tietotorin lastentalo
avoinna
ma klo 13-15.30
ti klo 13-15.30
ke klo 13-15.30
to klo 13-15.30

Tietotorin nuortentalo
avoinna
ma klo 17-20.00 Nuortenilta

ti klo 17-18.30 7-ilta seiskaluokka-
laisille
ke klo 17-20.00 Nuortenilta
to klo 17-20 OSAO-ilta parittomina 
viikkoina
pe klo 18-23 Yökahvila noin joka 
toinen viikko

SYYSLOMALLA:
ti 25.10. klo 14.00 – 21.00 
Talotoimintaa Tietotorilla
to 27.10  klo  14.00 – 21.00  
Talotoimintaa Tietotorilla
Ohjelmassa leffoja, kisailuja 
ja yhdessä oloa

Tapahtumia:

Päiväretki  keskiviikkona 26.10.2016 
Tornioon Duudsonit Activity parkiin  
tai Haaparantaan Ikeaan.
Hinta Ikeaan 15 e sisältäen kuljetuk-
sen (meno-paluu)  
Hinta Duutson Activity-parkiin:
- 27 e (2-6 v) , sis. ranneke ja kuljetus
- 34 e (yli 7 v-), sis. rannekkeen ja 
kuljetuksen. Lähtö Kempeleestä klo 
11, paluu klo n. 20
Samalla kyydillä kahteen paikkaan.
Ilmoittautumiset nettiin (webropol):
www.kempele.fi/Vapaa-aika/Nuo-
risopalvelut/tapahtumat
Lisätietoja: Petri Huurinainen 
p. 044 4972 286

Yökahvila pe 14.10 klo 18-23 
Tietotorilla

Halloween-disco nuorille 4.10 
Haaparannassa, tarkempia lisätietoja 
nuorisopalveluiden sivuilta.

Vapaaehtoistoiminta:

SOME-NUORET
Nuori!
Oletko kiinnostunut SOME:sta, 
haluaisitko olla asiantuntijana, 
kehittää toimintaa ja olla 

kouluttajana?
Vai haluaisitko kuvata toimintaa ja 
kehittää mainontaa.
Tai onko sinulla jotain uusia ideoita 
ja taitoja, joita voisit hyödyntää nuo-
risopalveluissa. 
Oleppa rohkeasti yhteydessä Mattiin

Lukion vapaaehtoiskurssi
Ensimmäinen koulutusilta to 6.10 
klo 17-20 Tietotorilla
Toinen koulutusilta pe 14.10 klo 17-
20 Tietotorilla
Mukaan mahtuu vielä, ole yhteydes-
sä Mattiin

Nuorisotoimen uutisia:

LEIRIT:

Nuorten syysvaellus
Rokualla to-pe 27.-28.10.
Vaelluksen hinta 20e.
Reissu järjestetään yhteistyössä Kem-
peleen seurakunnan kanssa.
Ilmoittautuminen seurakunnan net-
tisivuilla 23.9.-15.10.
Vaelluksesta lisätietoa:
Kunnan nuoriso-ohjaaja Matias ”Mat-
ti” Jurmulta p. 044 497 2288 tai 
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Antti Ristkarilta p. 040 7790 374

Varhaisnuorten syysleiri
Syyslomalla ma-ke 24.-26.10. Leiri-
keskus Luurinmutkassa Utajärvellä
Leirin hinta 25 e
LC Kempele Aurora lahjoitti raha-
avustuksen varhaisnuortenleirin 
järjestämiseen, näin ollen leirihinta 
on syysleirillä alhaisempi. Kiitos LC 
Kempele Aurora!
Leiri järjestetään yhteistyössä Kem-
peleen seurakunnan kanssa.
Leiristä lisätietoa
Kunnan nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta 
p 050 3078 678
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Noora Kutilainen p 040 7790 372

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. 
PS. Myös esimerkiksi vanhemmat tai kaverit 
voivat ilmoittaa etsiville nuorisotyöntekijöille 
nuoresta, jonka uskovat tarvitsevan apua 
yllämainituissa asioissa.
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Nuorten Zuumi-paja 
on aloittanut syksyn 
toimintansa. Lisätietoa 
saat pajaohjaajalta:

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

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

K-18 -illat
Torstaisin klo 17-20 
osoitteessa Hovintie 8 D 14. 
Kaikki täysi-ikäiset nuoret
aikuiset ovat tervetulleita. Vietetään rennosti 
yhdessä aikaa, juodaan kahvit/teet ja 
suunnitellaan yhdessä, mitä illoissa 
halutaan touhuta.
Illat ovat päihteettömiä.  

 

ZUUMI-
PAJA

Kempeleen 4H-yhdistys ry
Kerhotoiminta: 
Kerhokalenterin, sekä 
ilmoittautumisohjeet löydät 
nettisivuiltamme kempele.4h.fi. 
Juurussuon puuhakerhossa 
sekä kepparikerhossa on tilaa 
innokkaille kerhoilijoille.

AIV kanisterikeräys: 
Tuo tyhjät kanisterisi 
kierrätykseen Hankkija Oy 
n pihalle 14-15.10.2016 pe 
klo 15-18 ja la klo 10-15. 
Vastaanotamme 30 litran, 
sekä 200 litran astioita, joissa 
on ollut Kemiran, Tamincon 
tai Eastmanin pakkaamia AIV, 
Prima, Mestarin vahva, Stabilizer 
tai Popcornin tuotteita. 

4H työpalvelu: 
Voit tilata yhdistykseltä kotiisi 
mm. siivous-, pihatyö- tai 
lastenhoitopalveluja. Palvelu on 

kotitalousvähennyskelpoinen.     

Ongelmajätekeräys: 
Kempeleen kotitalouksien 
ongelmajätteiden, sekä SER 
jätteen maksuton vastaanotto 
keskiviikkoisin klo 16-19 
osoitteessa Zatelliitintie 7c1.
Maanäytteiden vastaanotto: 
K-maatalous Oulu, sekä 
Hankkija Oy Oulu-Kempeleen 
myymälä vastaanottavat 
yhteistyössä Kempeleen 
4H-yhdistyksen kanssa Eurofins 
Viljavuuspalvelun maanäytteitä 
1.10-15.12.2016.

Tulevia tapahtumia: 
Hygieniapassi-koulutus sekä 
jouluiset askartelut.

Lisätiedot tapahtumista 
nettisivuiltamme.

Kempeleen 
4H-yhdistys 
040 5130 137

www.kempele.
4h.fi

   
 

TYÖNHAUN OPASTUSTA  kuun viimeisenä maanantaina klo 14-15 
 

 
 

Pipo 2 – Menolippu työelämään -hankkeessa pyrimme parantamaan 
Kempeleen, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen ja Hailuodon alle 30-vuotiaiden 
ammattiin valmistuneiden työllistymistä.  

Tule käymään Zuumi-pajalla (os. Hovintie 8D14, Kempele) 
kuukauden viimeinen ma klo 14-15!  
Jutellaan ura-asioista ja tulevaisuudensuunnitelmistasi, viilataan työhakemustasi 
ja ansioluetteloasi, mietitään, missä piilotyöpaikat lymyävät jne. 

Terveisin 

projektikoordinaattori Liisa Ruonala liisa.ruonala@osao.fi, 040 668 3091 

projektipäällikkö Antti Vainiokangas, antti.vainiokangas@osao.fi, 040 141 5150 

osao.fi/menolipputyöelämään                    

facebook.fi/menolipputyoelamaan 

 

 

        



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 päivystävät 
Zeppelinissä pe klo 11-17. Terve-
tuloa juttelemaan!

JUMALAN-
PALVELUSELÄMÄ

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

Pyhäinpäivän messu la 5.11. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 5.11. 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Sytytämme tuohuksen jokai-
selle poisnukkuneelle seurakunta-
laiselle.

AIKUISET

Rakastan sinua – miten sen sanoisin 
-Rakkauden kieli sanoin, sävelin ja 
tanssin liikkein
Ilta parisuhteelle 12.11. klo 17 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa
Illassa mukana muusikko Jari Le-
vy, perhe- ja parisuhdeterapeutti 
Teija Pirnes-Hyvönen sekä oamk 
tanssinopettajaopiskelijat & co. Puf-
fetillallinen. Liput 30 e/pariskunta. 
Lippuja myynnissä kirkkoherranvi-
rastossa ja Kempeleen Kotipizzas-

sa. Lippuja voi varata ennakkoon 
myös www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen.

Naisten ja miesten raamattu- ja 
keskusteluryhmät ja Hanna-ru-
kouspiiri www.kempeleenseura-
kunta.fi/1095-raamattu-ja-keskus-
teluryhmat

LAPSET, VARHAISNUORET 
JA PERHEET 

Päivä- ja perhekerhoja ei ole vii-
koilla 42 ja 43 Kotikirkkoviikon ja 
syysloman takia.

Varhaisnuorten kerhot: ks. www.
kempeleenseurakunta.fi/toiminta
Syyslomaviikolla 43 ei ole kerhoja.

Tervetuloa joululeirille 1-7-luok-
kalaiset! Leiri 9-11.12 Leirikeskus 
Luurinmutkassa.
Leirin hinta 51esis. matkat, majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman, vakuutuk-
set. Leiri järjestetään yhteistyössä 
Kempeleen kunnan kanssa. Lisätie-
toa leiristä voit kysellä Kempeleen 
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Noora Kutilaiselta  0407790372 tai 
Kempeleen Kunnan nuoriso-ohjaaja 
Matias "Matti" Jurmulta ( 044 497 
2288). Mukaan mahtuu 30 inno-
kasta leiriläistä ja ilmoittautuminen 
alkaa 1.11. klo 8 osoitteessa kempe-
leenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
ja päättyy 27.11. klo 10

Tervetuloa pienoismallikerhoon!
Pienoismallikerhossa pääset teke-
mään pienoismalleja yhdessä mui-
den kerholaisten ja kerhonohjaa-
jien kanssa. Pienoismallikerho ko-
koontuu keskiviikkoisin 2.11 alka-
en Kirkonkylän seurakuntatalolla 
klo 17-18.30. Pienoismallikerhoon 
on ilmoittautuminen osoitteessa 
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittau-
tuminen, joka alkaa 19.10. klo 8 ja 

päättyy 26.10. klo 8. Pienoismalli 
kerhonhinta on 10e/koko kausi. 
Ilmoittautuneille ilmoitetaan vielä 
henkilökohtaisesti. Mukaan mahtuu 
10 1-6-luokkalaista.

Tervetuloa pelikerhoon:
Kirkonkylän seurakuntatalolla al-
kaa kokoontua pelikerho. Peliker-
hossa pelataan erilaisia pelejä ja 
tutustutaan eri liikuntajuttuihin. 
Pelikerhoon on ilmoittautuminen 
joka alkaa 19.10. klo 8. ja päättyy 
26.10. klo 8. Pelikerho on ilmainen. 
Ilmoittautuminen: kempeleenseu-
rakunta.fi/ilmoittautuminen. Ilmoit-
tautuneille ilmoitetaan vielä henki-
lökohtaisesti. Mukaan mahtuu 15 
innokasta kerholaista! 
Pelikerho kokoontuu tiistaisin klo 
18-19. 
Muista käydä kurkkaamassa muista 
kerhoista Kempeleen seurakunnan 
nettisivuilta!

NUORET

Facebookissa: Kempeleen seura-
kuntanuoret ja www.kempeleen-
seurakunta.fi/toiminta

MUSIIKKI
 
Tulossa: Jipun joulukonsertti ma 
12.12. klo 18 Kempeleen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa 
Liput 15 e, opiskelijat, eläkeläiset 
ja työttömät 10 e. Lippuja voi va-
rata ennakkoon www.kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautumiset. En-
nakkoon varatut liput lunastetaan 
paikan päällä n. tuntia ennen kon-
serttia. Konsertin tuotto Yhteisvas-
tuun hyväksi.

DIAKONIA

Aamukahvila ma klo 10-12 Kir-

konkylän srk-kodissa.
Ruokapankki Manna ti klo 17-19 
Kirkonkylän srk-kodilla ja Asukas-
tuvalla. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri to klo 
12 Kokkokankaan srk-keskuksessa 
ja Seurakuntapiiri to klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Musiikkipainotteinen muistiryh-
mä ke 19.10. ja 2.11. klo 12.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Oma Hetki- omaishoitajaryhmä 
ti 1.11. klo 12.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Matti Lahtisen ja Maria Eklöfin 
e Kivelä taidetta myynnissä Kok-
kokankaan seurakuntakeskukses-
sa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.

LÄHETYS

Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodissa
Kirpputori Ilonpisaran aukiolo-
ajat: ti, to, pe klo 14-17, Tiilitie 1. 

Operaatio joulun lapsi – pakette-
ja Euroopan köyhimmille lapsil-
le Romanian ja Moldovan kyliin
Voit koota Operaatio joulun lapsi 
-paketin ja tuoda sen keräyspistee-
seen 3.10.-13.11. välisenä aikana. 
Keräyspisteistä noudettavissa pak-
kauslaatikoita ja ohjeet paketin si-
sällöstä. Voit myös tuoda tavaroita 
irrallaan keräyspisteisiin. Pakkaus-
talkoot: ti 18.10. klo 18 kirkko-
herranviraston kokoushuoneissa. 
Tule mukaan talkoisiin! Myös sin-
ne voi tuoda valmiita paketteja ja 
irtotavaroita.
Keräyspisteet: Kempeleen kirk-
koherranvirasto (aukioloaikoina) 
3.10.-13.11.
Pyhän Kolminaisuuden kirkon aula 
sunnuntaisin messun yhteydessä 
9.10.-13.11.
Lisätietoja: Hilkka Kaikkonen p. 044 
3205 092 ja www.joulunlapsi.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


