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Asiakkuus keskiöön prosessikuvausten 
ja palvelujen kehittämisen kautta

Kempele -sopimuksessa on 
valtuustokaudelle 2013-2016 
tavoitteiksi määritelty kunnan 
palveluiden kehittäminen en-
tistä vaikuttavammiksi ja oi-
kea-aikaisemmiksi. Samoin 
tavoitteeksi on asetettu pal-
velurakenteiden ja tuotanto-
tapojen uudistaminen. Toi-
menpiteenä ja mittarina näille 
asioille on määritelty asiakas-
lähtöisten prosessikuvausten 
toteuttaminen.

Kunnan palvelut koostuvat
lukuisista prosesseista 

Prosessi voidaan yleisellä tasolla 
nähdä tarkoittavan joukkoa toisiinsa 
liittyviä osatoimintoja ja palveluja. 
Palveluprosessin tavoitteena on 
tuottaa asiakkaan tarvitsema pal-
velu mahdollisimman asiakasläh-
töisesti, laadukkaasti, vaikuttavasti ja 
kustannustehokkaasti. Ratkaisevaa 
on ennen kaikkea asiakkaan koke-
mus palvelusta. Tähän vaikuttavat 
henkilöstön osaamisen, resurssien 
ja toimintaympäristön ohella kes-
keisesti palveluprosessin toimivuus, 
oikea-aikaisuus ja tehokkuus.  

Kempeleen kunnassa on kahden 
viime vuoden aikana kuvattu ja ke-
hitetty prosesseja systemaattisesti. 

Painopiste palvelujen ja proses-
sien kuvauksissa on ollut erityi-
sesti sivistys-, sosiaali-, terveys- ja 
vapaa-ajan palvelut käsittävässä 
peruspalveluissa. Yhteensä pro-
sessikuvauksia peruspalveluissa 
on tehty  130:ssa eri toiminnossa.  

Viimeisimpänä esimerkkinä tästä 
on vuodenvaihteen jälkeen teh-
dyt täsmennykset nyt helmikuussa 
käynnistyvässä oppilaiden kouluun 
ilmoittautumisen ja koulun aloitta-
misen prosessissa

Peruspalvelujen ohella proses-
sikuvauksia on tehty kunnan hal-
lintoon, talouteen ja toimintaym-
päristön rakentamiseen.  Myös 
palveluvaliokunta on osallistunut 
aktiivisesti prosessikuvausten val-
misteluun ja tuonut näin päätök-
sentekijän näkökulman palvelujen 
ja toiminnan kehittämiseen proses-
sikuvausten kautta.

Prosessikuvaus kuvaa 
toiminnan kokonaisuuden

Prosessikuvausten tavoitteena on 
kuvata toiminnan kokonaisuus ja 
samalla auttaa havaitsemaan pro-
sessien ja palveluiden vahvuudet, 
ongelmakohdat ja kehittämistar-
peet. Prosessikuvaukset ovat työ-
väline työnjaon ja vastuiden selkiyt-
tämiseen, resurssitarpeiden, ongel-
matilanteiden ja päällekkäisyyksien 
selvittämiseen. Kuvaukset auttavat 
uuden työntekijän perehdyttämises-
sä ja työnohjauksessa sekä  hiljaisen 
tiedon keräämisessä. Prosessikuva-
ukset ovat työväline palveluiden ke-
hittämiseen, tulosten mittaamiseen 
sekä kustannusvaikuttavuuden ja 
laadun arviointiin.

Käytännössä prosessikuvaukset 
on toteutettu kokoamalla kunkin 
palvelun toteuttamiseen liittyvät 
keskeiset työntekijät ja esimiehet 

kuvaamaan palveluprosessin nykyi-
nen ja tavoiteltava toiminta. Saman-
aikaisesti on koottu osallistujilta ke-
hittämisideat, sovittu mahdollisista 
uusista toimintatavoista, työnjaos-
ta ja yhteisistä toiminnan periaat-
teista. Kuvauksien yhteydessä on 
koottu myös toimenpideohjelma 
palveluiden kehittämiseksi. Tästä 
on ollut seurauksena myös palve-
lujen uudelleen organisointeja ja 
palveluiden tuottamistapaan liittyviä 
muutoksia. Organisaatiomuutoksia 
prosessikuvausten seurauksena on 
toteutettu esimerkiksi perhepalve-
luissa ja vapaa-ajan palveluissa. Toi-

minnallisia, palvelujen tuottamista-
paan liittyviä muutoksia on toteu-
tettu mm. ikäihmisten palveluissa ja 
työllistämiseen liittyvissä palveluis-
sa.  Myös johdon sitoutuminen ja 
osallistuminen prosessikuvauksiin 
on keskeinen edellytys toiminnan 
ja palvelujen kehittämiselle.

Lähtökohtana aina asiakas

Prosessikuvauksissa lähtökohtana 
on tarkastella asiaa aina palvelun 
kohteena olevan asiakkaan, eli kun-
talaisen näkökulmasta. Tavoittee-
na on aina arvioida millä tavalla 

kuntalainen entistä paremmin saa 
tarvitsemansa palvelun.

Prosessikuvaukset ovat keskei-
nen osa monia laatujärjestelmiä. 
Laadun arvioinnissa tärkeä osa on 
arvioida palveluketjun eli palvelu-
prosessin toimivuutta. Kempele on 
ollut mukana keväästä 2015 alkaen 
Kuntaliiton ja Valtionkonttorin or-
ganisoimassa kansallisessa laatu- 
ja arviointiverkostossa. Verkoston 
päätavoitteena on edistää arvioin-
tiosaamisen, arviointitiedon, -vä-
lineiden ja -kokemusten vaihtoa 
sekä sitä kautta vahvistaa kuntien 
ja julkisen sektorin laatuosaamista 
ja tiedonvaihtoa.

Laadun kehittämiseen liittyy kiin-
teästi asiakaspalautteen hyödyntä-
minen. Varhaiskasvatuksen, ope-
tuksen ja vapaa-ajan palveluiden 
osalta asiakaspalautteen hyödyn-
tämistä ollaan suunnitelmallisesti 
toteuttamassa liittyen Hyvän kasvun 
ohjelman arviointisuunnitelmaan. 
Asiakaspalautetta kerätään myös 
ikäihmisten ja terveydenhuollon 
palveluissa.  Kuntalaisten näkökul-
man entistä parempi hyödyntämi-
nen palveluprosessien laadinnassa 
ja arvioinnissa sekä palvelujen uu-
distamisessa on yksi tulevaisuuden 
mahdollisuuksista. 

Marja-Leena Meriläinen
peruspalvelujohtaja/
vs.sivistysjohtaja

Pentti Rautakoski
rehtori/ prosessikuvauksien
vastuuhenkilö

Itsenäinen Suomi täyttää sata ja Kempele 150 vuotta 
vuonna 2017. Tulossa on Suomen suuri vuosi, jota 

vietetään yhdessä vuoden alusta itsenäisyyspäivään. 
Juhlinnan teema on Yhdessä.

Tule juhlavuoden tekijäksi! Ilmoita teemaan liittyvä, vuoden 
2017 aikana toteutuva esitys, konsertti, näyttely, työpaja, 

seminaari tai muu ohjelma mukaan. Voit myös lähettää meil-
le ehdotuksen tai idean toivomastasi ohjelmasta.

Tavoitteenamme on, että itsenäisyyden juhlinta näkyy 
Kempeleessä pitkin vuotta järjestettävillä tapahtumilla 

huipentuen itsenäisyyspäivän juhlaan 2017. Ilmoita oma 
ohjelmasi tai jätä ehdotuksesi ohjelmaksi Kempeleen 

kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kempele.fi/suomi100  
21. helmikuuta mennessä 

– tehdään yhdessä ikimuistoinen vuosi!Suomi 100 vuotta 2017
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VUODEN 2016 KORJAUS- 
JA ENERGIA-AVUSTUKSET

Vuoden 2016 korjaus- ja energia-avustukset julistetaan haetta-
viksi. Hakuaika päättyy 24.3.2016. Uusien hissien rakentamista 
ja liikkumisesteen poistamista koskevia hakemuksia voidaan 
ottaa vastaan jatkuvasti.

Avustuksia voidaan myöntää seuraaviin toimenpiteisiin:

1  Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan 
sosiaalisin perustein
- enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista (enintään 
70 % silloin kun vanhus tai vammainen joutuisi ilman korjaus-
toimenpiteitä välittömästi pysyvästi muuttamaan pois asunnos-
ta liikkumisesteitten vuoksi tai asunnossa ei voida antaa hänen 
tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai hakija 
on veteraani tai veteraanin leski) 
- avustus haetaan lomakkeella ARA 35
- avustuksen myöntää kunta

2  Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen
- kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa 
aiheuttaviin asuinrakennuksiin
- enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista
- avustus haetaan lomakkeella ARA 36a
- avustuksen myöntää kunta  
- jos hakijana on kunta tai kuntayhtymä, avustuksen myöntää 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

3  Hissin rakentamiseen tai liikkumisesteen poistamiseen
-  enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista
- avustus haetaan lomakkeella ARA 36c
- avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA)

4  Tarveharkintaiset energia-avustukset enintään kaksiasun-
toisille pientaloille sosiaalisin perustein
- . energiatalouden parantamiseen
-  uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseen
-  enintään 25 % hyväksytyistä laite- ja materiaalikustannuksista
-  avustus haetaan lomakkeella ARA 36d
- avustuksen myöntää kunta
 
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa kunnan asuntoasiainsih-
teeriltä, jonne myös kaikki hakemukset jätetään.
Hakemuslomakkeita ja lisätietoa saa myös asuntorahaston www-
sivulta, www.ara.fi kohdasta Rahoitus/Avustukset.

Kempele 1.2.2016
Ympäristöpalvelut

Muutos kunnan 
kotisivujen 

tapahtumakalenteriin
Nykyinen järjestöjen ja yhdistysten vapaassa käytössä 
ollut seudullinen tapahtumakalenteri kunnan nettisivuil-
la www.kempele.fi on poistunut vuoden vaihteessa 
käytöstä.  Uuden kalenterin hankinta on meneillään. 
Yhdistyksille ja järjestöille tiedotetaan, kun palvelu on 
jälleen käytössä.

Oulun kaupungin ylläpitämän seudullisen tapahtumaka-
lenterin ylläpito on päättynyt ja siinä mukana olleet seudun 
kunnat pohtivat nyt kukin muita kalenterin toteuttamis-
vaihtoehtoja. Kempeleessä on päätetty korvata ko. kalen-
teri hankkimalla oma sovellus.  Uusi tapahtumakalenteri 
on kuntakohtainen. Siihen voidaan merkitä Kempeleessä 
järjestettävät tapahtumat. Toimintaan tulee siis valitettava 
katkos, mutta järjestöille ja yhteisöille tiedotetaan ja toi-
mitetaan uuden kalenterin käyttöohjeet, kun se valmis 
käytettäväksi.  

ILMOITTAUTUMINEN KEMPELEEN KUNNAN 
ESIOPETUKSEEN JA PERUSOPETUKSEEN
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1. Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2016 – 2017 esiopetusta järjestetään vuonna 2010 syntyneille lapsille. Ilmoittautu-
minen tulee tehdä 26.2.2016 mennessä. Esiopetus alkaa 11.8.2016.
Esiopetukseen ja täydentävään päivähoitoon ilmoittaudutaan ja haetaan sähköisesti Kempeleen 
kunnan nettisivujen kautta. Tietoa esiopetuksesta ja sähköinen hakemus löytyy nettisivun osiosta 
Varhaiskasvatus ja opetus -> Varhaiskasvatus -> Esiopetus. Sähköinen hakemus on Päivähoidon 
sähköiset palvelut osassa (näytön oikea reuna). Linkki on nimetty ”Kirjaudu sähköiseen hakemuk-
seen”. Kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin haetaan samalla tavalla.

Ilmoittautumisen voi toimittaa myös paperilomakkeella, joka on saatavissa kunnan Internet-
sivulta kohdasta Lomakkeet. Lomake lähetetään osoitteella Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, 
Esiopetus, PL 12, 90441 Kempele. Lisätiedustelut esiopetusta järjestävien päiväkotien johtajat ja 
Ketolanperän koulun rehtori.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä päivähoito järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen 
mukaisesti seuraavissa toimipisteissä:

Esiopetuspaikka                      Puhelin    
 

Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät nettisivujen osiosta Varhaiskasvatus ja opetus -> Perusopetus -> 
Lähikoulu – Mihin kouluun?

Tietoa yksityisistä päiväkodeista Kempeleessä löytyy nettisivujen osiosta Varhaiskasvatus ja opetus 
-> Varhaiskasvatus -> Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle -> Yksityinen päiväkotihoito 
-> Kempeleen yksityiset päiväkodit.

2. Esiopetukseen tutustuminen

Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lapsille ja vanhemmille kaikissa kunnallisissa esiopetusta 
järjestävissä yksiköissä yhtäaikaisesti perjantaina 13.5.2016 klo 8.00 - 10.00.

3. Koulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 
 
Elokuussa 2016 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien  oppilaiden ilmoittautuminen 
tapahtuu Internetissä (koulun ja kodin välisen yhteydenpitojärjestelmä) Wilman kautta. Ilmoit-
tautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-
tunnusten tekemistä varten. Kirjeen mukana tulevat myös tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. 
Wilma-tunnukset toimivat jatkossa kodin ja koulun yhteysvälineenä perusopetuksen ajan. Tun-
nuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja tiedottamisessa.
 
Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 2.2. ja päättyy 12.2.2016. 
Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä 
lähikoulun kansliaan. 
 
Ilmoittautumiseen ja Wilma-tunnusten tekemiseen voi saada apua tiistaina 9.2.2016 käymällä 
koulussa. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta antavat koulujen koulusihteerit:
                                                                                                            
·         Ketolanperän koulu    050 463 6483
·         Kirkonkylän yhtenäiskoulu    050 316 9598
·         Linnakangastalon koulu    050 316 9488
·         Santamäkitalon koulu    050 463 6483
·         Ylikylän yhtenäiskoulu    050 316 9555
 
Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu 
suoraan koulun kansliaan.

4. Kouluun tutustuminen 

Tuleville  ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 13.5.2016 
klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Marja-Leena Meriläinen
Vs. sivistysjohtaja

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti    044 4972 234    

Kokkokankaan päiväkoti            050 4636 360   

Linnakangastalon päiväkoti        050 4636 666    

Puukoulun päiväkoti                  050 4636 369    

Santamäkitalon päiväkoti           044 4972 244    

Ketolanperän koulun esiopetus  044 4972 275  

Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Linnakangastalon koulu   

Linnakangastalon koulu   

Ylikylän yhtenäiskoulu   

Santamäkitalon koulu   

Ketolanperän koulu

Tuleva koulupiiri 1. luokalla



Kulttuuritoimi

Ennakkoliput myy Kempeleen kirjasto, liput 10e.
Hurmureita ja huviveroa –esitys vie katsojat 1950- ja 
1960-lukujen iltamatunnelmiin kuvitteellisen tans-
siorkesteri Laulavan Simpukan mukana. Orkesterin 
ohjelmisto koostuu Olavi Virran, Kaj Chydeniuksen ja 
Henry Theelin kaltaisten klassikkojen musiikin lisäk-
si myös tämän päivän svengaavammasta musiikista.

Laulava Simpukka ei pelkästään laula ja musisoi, vaan 
orkesterin jäsenet intoutuvat välillä tanssimaan tangon 

ja humpan pyörteissä ja jopa runoilemaan. Musiikin 
ja tanssin lomassa tulee esiin myös orkesterin jäsen-
ten oma elämä ja kohtalo: rakastumiset, hylkäämiset, 
ilot ja surut.
 
Koreografia Matti Paloniemi
Pukusuunnittelu Kaija Maunula
Tanssijat Atte Herd, Helmi Järvensivu ja Anni Pilhjärta
Muusikot Henri Haakana ja Valtteri Valo
Tuottaja Miia Heikki

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.

Näyttelyt

Oulun taidemuseon kiertonäyttely
Kempeleen kunnantalo 2.2.-2.3.2016

MARI JÄÄLINOJA 
- Kaksi ulottuvuutta
Maalauksia
 
Mari Jäälinoja (s. 1983 Oulu) on yksi alueemme uusista maala-
rikyvyistä. Hänen maalausjälkensä on hyvin persoonallinen, jos-
sa luontoaiheita on usein lähestytty epätavanomaisin keinoin. 
Salaperäisen kerronnalliset muotokuvat sen sijaan verhoutuvat 
pastellisävyiseen hämyyn. Lyhyet teosnimet antavat katsojalle 
kenties jotain viitteitä kuvan taustatarinasta. Jäälinoja havain-
noi taitavan hienovaraisesti luonnon ja ihmiselon tapahtumia ja 
saa välitettyä ne kankaalle toisinaan myös pilke silmäkulmassa.
 
"Näyttelyn teokset käsittelevät näkyvän ja näkymättömän tematiik-
kaa.  Teosten rakenteessa toistuu kätkeytyminen ja nähdyksi tule-
minen. Aihetta käsitellään sekä leikkimielisesti, että vakavammin 
sisäistä maailmaa kuvaten. Toden ja epätoden maailmaa pyritään 
avaamaan erilaisin maalausteknisin toteutuksin. Näyttelyn teokset 
ovat valmistuneet 2009-2015 välisenä aikana." -Mari Jäälinoja

Maaliskuun näyttely:

SIRPA LEHTIKANGAS
- Kolme vuodenaikaa
Maalauksia. 
Kempeleen kunnantalo 3.3.-1.4.2016. 

Tulevat tapahtumat

Tanssiteatteri Rimpparemmi esittää:

HURMUREITA JA HUVIVEROA
Keskiviikkona 24.2. klo 18 Piriläsali

Konsertit
Pave 
Maijanen & 
Heikki 
Silvennoinen 
Band

Piriläsali 
ke 23.3. 
klo 18. 
Ennakkoliput 
myy Kempeleen 
kirjasto. 

 

Liput 25/30 euroa

Liput 10 euroa

KUVA: Marko Junttila/ Rimpparemmi



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

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

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

OUTI-kirjastojen kirjastojärjes-
telmä vaihtui vuoden vaihteessa
Mikä muuttui?
• Lainata voi vain OUTI-kortilla
• Lainat voi palauttaa maksutta mi-
hin tahansa OUTI-kirjastoon.
• Päiväkohtaiset myöhästymismak-
sut tulevat käyttöön kaikkiin OUTI-
kirjastoihin.
• Varaaminen muuttuu maksutto-
maksi. Noutamattomasta varauk-
sesta peritään maksu.
• Kaikkien OUTI-kirjastojen kokoel-
mat ovat varattavissa.
• Noutoilmoituksen saapuneesta 
varauksesta saa tekstiviestillä, säh-
köpostitse tai postitse.
• Laina-aika on 28 vrk, poikkeuksi-
na dvd-levyt, Blu-ray-levyt, konso-
lipelit, lehdet ja pikalainat, joiden 
laina-aika on 14 vrk.
• Ilmoituksen lähestyvästä eräpäi-
västä voi saada sähköpostiin.
• Laina- ja palautuskuitit voi saada 
sähköpostiin 
• Kaukolainoja voimme tilata aineis-
tosta, jota ei ole OUTI-kirjastoissa

MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN:
• myöhästymismaksu 0,15 e / pv / 

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

Satutuokiot ovat pääkirjastolla 
torstaisin klo 10. Kesto noin 20 
min. Satutuokiot sopivat parhai-
ten 3-6 -vuotiaille. Satutuokioilla 
on käytössä satupassi. Kymmenen 
leimaa keränneet palkitaan. 
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri pääkirjastolla
Kirjallisuuspiiri ti 16.2. klo 18.00
Kevään ensimmäisessä kirjallisuus-
piirissä käsitellään Nura Farahin ro-
maani Aavikon tyttäret. Seuraavat 
piirin kerrat ovat aina tiistaisin klo 
18.00: 15.3., 12.4. ja 10.5. Niissä 
käsiteltävät kirjat päätetään seu-
raavissa kokoontumisissa.
Vetäjänä toimii Sari Holappa. 
Kahvi-/teetarjoilu. Kokoontumiset 
pääkirjastolla Zeppelinissä, terve-
tuloa!
 

Näyttelyt: 

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

Kempeleen kirjaston 
Lukudiplomi 
Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla 
on mahdollisuus suorittaa kirjaston 
ja koulun yhteinen Lukudiplomi. 
Lukemisella on tärkeä merkitys kie-
len, sanavaraston ja ymmärtämisen 
kehityksessä. Lukeminen edistää 
myös keskittymistä, mielikuvitus-
ta, puhutun, kuullun ja lukemisen 
ymmärtämistä sekä itseilmaisua. 
Lukudiplomikirjalistoja ja keräyskaa-
vakkeita löydät kirjastosta tai kirjas-
ton nettisivuilta. Kaikkien suorittaji-
en kesken arvotaan kirjapalkintoja. 
Lukeminen on kuin polkupyörällä 
ajo, ei voi oppia jos ei harjoittele!
Jatkuva poistoaineiston myynti
Kempeleen pääkirjastossa myydään 
jatkuvasti poistokirjoja hintaan 0,50 
e/kpl tai 3 kpl 1 eurolla.

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

Musiikkiosasto tiedottaa: 
klassista ja jazzia kuunneltavis-
sa Naxos-palvelun kautta   

Kuunnel-
tavissa n. 
1,3 mil-
j o o n a a 
klassista 
ja n. 88 
000 jazz-
kappalet-
ta .  Voit 
kirjautua 
palvelui-
hin Kem-
p e l e e n 
kirjaston 244A-alkuisella kortilla 
esim. kirjaston musiikkiosaston 
sivulla http://www.kempele.fi/fi/
asukkaalle/kirjasto/musiikkiosas-
to . Kaksi kuuntelijaa voi olla kir-
jautuneena molempiin palveluihin 
yhtä aikaa (max. 2 h / hlö). Muis-
tathan kirjautua ulos, kun lopetat 
kuuntelun!

Myytäviä oheistuotteita
 pääkirjastossa
Mustia reilun kaupan Outi-kirjastot 
–kangaskasseja on saatavissa 5 e 
kappalehintaan.
Lisäksi on myytävänä teosta Lakeu-
den äärellä, kaupungin naapurina: 
Kempeleen kulttuuriympäristöoh-
jelma (toim. Timo Paakki), hinta 
15 euroa.
Pääkirjasto välittää myös Kempele-
Seura ry:n julkaisemaa Kempeleen 
Kurpponen 2013 -kotiseutulehteä, 
jonka teemana on musiikki. Tätä 5 

euron hintaista julkaisua voi ostaa 
vain käteisellä ja tasarahalla, mui-
ta edellä mainittuja myös kortilla.

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

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

Ilmoitathan 
muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!

TERVETULOA 

Kirjasto

Asukastupa

Kempeleen 
Asukastupa
- kaikkien 
kuntalaisten 
olohuone

Kempeleen asukastupa toimii 
Honkasen monitoimitalossa 
osoitteessa Honkasentie 11. 
Olemme avoinna ma, ti, ke, ja 
pe klo 10.00-15.00 ja torstaisin 
klo 15.00-20.00.

Tuvan aukioloaikana myynnissä 

on joka päivä kahvia ja pullaa 
sekä joka perjantai leivomme 
pullaa myös kotiin ostettavaksi. 
Kannatuksen ja jännityksenkin 
vuoksi on mahdollista osallistua 
arpajaisiin!
Lisäksi myytävänä on itse 
tehtyjä tuotteita mm. sukkia, 
lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita 
ajankohtaisia tuotteita kotiin, 
tuliaisiksi tai vaikka lahjaksi. 
Tuotot käytetään asukastuvan 
toiminnan tukemiseksi. 
Maksuvälineeksi käy vain 
käteinen raha.
Tuvalla voi lukea kirjoja ja 
lehtiä. Tietokoneelta voi hakea 
ja etsiä tietoja, hoitaa asioita ja 
pienimuotoinen tulostaminenkin 

on mahdollista. Tarvittaessa 
annamme opastusta. Myös 
kaikkeen tuvalla järjestettävään 
toimintaan ovat kaikki 
tervetulleita.

Tuvan tapahtumia:

Tiistaisin klo 10-12 Käsityöpiiri
Keskiviikkoisin klo 17-20 
Käsityö-/askasteluryhmä 
kokoontuu tekemään mm. omia 
töitä ja opetellaan uuttakin 
mukavassa seurassa. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan.

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

Torstaina 11.2. klo 17.30-19.00 
Psoriasis ilta. Omakohtaisia 
kokemuksia kertomassa 
ja tietoutta jakamassa 
sairaanhoitaja Birgitta Kreivi-
Hautamäki

Asukastuvalla 
tapahtuvasta 
toiminnasta ja 
ajankohtaisista 

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

Maaliskuussa Kempeleen kirjastossa

Luento: 
Ikäihmisten 
liikunta 

- liikuntasihteeri/
hyvinvointikoordi-
naattori 
Katja Vähäkuopus
tiistaina 1.3. klo 9-10 



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

POIKKEAVAT 
AUKIOLOAJAT:
• Perjantaina 4.3. avoinna klo 
9.00-18.00
(yleinen uintiaika päättyy klo 17.30, 
lasten vesidisco alkaa klo 18)

• Lasten vesidisco perjantaina 4.3. 
klo 18.00-21.00 (uintiaika päättyy 
klo 20.30)

•Vesidisco uimataitoisille v. 2006 
syntyneille ja sitä vanhemmille 
lapsille
• Ohjelmassa:
klo 18.30 pellehyppykisa
klo 19.15 liukumäkikisa
klo 20.00 tanssikisa
Vältä jonotus ja hanki lippusi 
ennakkoon, ennakkomyynti ma 
22.2. alkaen klo12
Liput 4 euroa
Luvassa discomeininkiä, tervetu-
loa mukaan!

• Ui kesäksi kuntoon -kampanja 
(1.-31.3) kutsuu kaikki uimaan, ve-

sijuoksemaan ja vesijumppaamaan. 
Kampanjan aikana kerätään uinti-
metrejä sekä kirjataan ylös puoli-
tuntiset, jotka ovat vietetty altaassa 
tehokkaasti vesijuosten tai -jum-
paten. Parhaat palkitaan ja kaikki 
osallistuvat arvontaan. Tervetuloa 
mukaan!

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

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

• Vauvauintiryhmät ovat tällä 
hetkellä täynnä. Vauvauintiin liit-
tyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä 
vauvauinninohjaajiin sähköpostitse 
zimmari.vauvat@gmail.com. Ilmoi-
tukset poissaoloista Zimmariin, p. 
050 316 9406. Kolme peräkkäis-
tä ilmoittamatonta poissaoloa => 
paikka annetaan varasijalla olevalle.
• Vauvauinteja ei ole 5.3. ja 26.3.

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

• Seniorikortti maksaa 50 eu-
roa, käyttöaikaa vuosi kortin 
ostopäivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryhmi-
en vesivoimisteluihin (terveyskes-

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

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

• Käyttöaika työttömillä puo-
li vuotta (25 e) ja eläkeläisillä 
vuosi (50e) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityisryh-
mien vesivoimisteluihin (terveys-
keskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arki-
sin ennen klo 16, viikonloppuisin 
ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdollisuus 
käydä myös Kempelehallin kun-
tosalilla arkisin klo 8.00 - 16.00 
koulujen lukuvuoden aikana, va-
rattujen vuorojen ulkopuolella. 
Kempelehallin vastaanotosta on 
hankittava magneettikulkukortti 
(hinta 6 e). Magneettikortti on 
henkilökohtainen ja leimattava 
joka kerta kun käy kuntosalilla. 
Ohjattuja kuntosalin starttikurs-
seja järjestetään, lisätietoja liikun-
tasihteeri Katja Vähäkuopukselta 
p. 050 316 3804.

•Autoilijoita pyydämme huomi-
oimaan seuraavaa:

• Invapysäköintipaikat (4 kpl) tar-
koitettu vain ko. luvalla varuste-
tuille autoille.

• Henkilökunnan pysäköintipai-
kat varattu ainoastaan henkilö-
kunnan käyttöön, tämä erityisesti 
huomioitava klo 8 – 17.

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

YLEISET 
VESIVOIMISTELUT 
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)

Maanantai
18.00 isoallas (ei musiikkia)
Tiistai
7.30 isoallas (ei musiikkia)
15.00 senioreille, monitoimiallas 
(ei musiikkia)
17.30 monitoimiallas (ei musiikkia)
Keskiviikko
7.00 monitoimiallas
15.30  isoallas
18.30  isoallas
Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas 
18.30 monitoimiallas
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni
Sunnuntai
10.00 isoallas
 
Yleiset vesivoimistelut viikolla 10
• Tiistaina 8.2. klo 7.30 (isoallas)
• Keskiviikkona 9.2. klo 7.00 (mo-
nitoimiallas)
• Torstaina 10.2. klo 7.30 (isoallas)

MONITOIMIALTAAN 
VIIKKO–OHJELMA

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

Maanantai
14.15 - 15.15 Kempeleen veteraanit 

(jatkuu 12.1.)
15.00 - 15.30 TK Liminka (11.1. 
- 30.5.)
19.30 - 20.00 Rantalakeuden reu-
mayhdistys/tules (11.1. alkaen)

Tiistai
10.00 - 10.30 Erityisryhmän vesi-
voimistelu, kansalaisopisto (12.1. 
alkaen)
11.00 - 11.30 Maa- ja kotiseutunai-
set (2.2. / 1.2./ 5.4. / 3.5.)
15.00 - 15.30 Vesivoimistelu se-
nioreille 
17.30 - 18.00 Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko
7.00 -   7.30 Yleinen vesivoimistelu
10.00 - 10.30 TK Rantsila (13.1. 
– 1.6.)
12.00 - 12.30 TK Kempele (13.1.-
2.3. ja 16.3.-18.5.) 
13.00 - 13.30 Zytyke (10.2. / 2.3. 
/ 6.4. / 4.5. / 1.6.)
14.30 - 15.00 TK Lumijoki (13.1. 
- 13.4.) 
15.30 - 16.00 TK Tyrnävä (13.1. - 
27.4.)
   
Torstai
10.00 - 10.30 TK Rantsila (14.1. 
- 21.4.)
14.00 - 14.30 Vesivoimistelu se-
nioreille 
14.45-15.15 Raahen Reumayhdis-
tyksen vesivoimistelu (11.2. / 25.2. 
/ 3.3. / 17.3. / 31.3.)
18.30 - 19.00 Yleinen vesivoimistelu 

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

Lauantai
8.00 - 11.00 Vauvauinti (ei ole 5.3. 
ja 26.3.)

Tervetuloa!

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 
Kempele

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



Kansalaisopisto

SEURAAVILLA KEVÄÄN 
LYHYTKURSSEILLA ON 
VIELÄ TILAA
Ilmoittaudu kursseille osoitteessa 
www.kempele.fi/kansalaisopisto
tai soittamalla opiston toimistoon 
050 4636 431.

110425 DIY viikonloppu 
kevät

TAITOLA, Asemantie 1  
pe 18.00-19.30
la 09.00-16.45
su 09.00-16.45
12. - 28.2.2016 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 40,00 euroa.
Täällä voit oppia monenlaisia tek-
niikoita ja toteuttaa ajankohtaisia 
sisustusjuttuja viikonlopun aikana. 
Kurssilla paljon DIY (do it yourself) 
-ideoita! Voit tulla kurssille vaikka et 
olisikaan aiemmin harrastanut kä-
sitöitä. Info/suunnittelukerta 12.2. 
ja kurssiviikonloppu 27.-28.2. En-
simmäisellä kurssikerralla saat tar-
kempaa tietoa tarvittavista materi-
aaleista.
.
110437 Tölkin nipsuista 
kukkaroita B

TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
13. - 14.2.2016 
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 32,00 euroa
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 . Li-
säksi tarvitset nipsuja ja virkkuukou-
kun (nro 2,5) käsialasta riippuen. 

110424 Vaate itse 
painetusta kankaasta

TAITOLA, Asemantie 1  
to 18.00-21.15
18.2. - 3.3.2016
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 24,00 euroa.
Tule suunnittelemaan ja toteutta-
maan helppo vaate itse painetusta 
kankaasta. Kangas voidaan painaa 
joko leimasinpainannan keinoin tai 
käyttäen opistolla olevia valmiita 
seuloja. Painantaan sopii hyvin vaa-
leat, yksiväriset puuvillakankaat. 
Kangas voi olla myös joustavaa. 

110429 Jatkokurssi 
tilkkutyön perusteet -kurssille

TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
19. - 21.2.2016

Paula Vainio
Kurssimaksu 36,00 euroa
Viikonlopun aikana ommellaan tilk-
kutöitä helpoilla kaitaletekniikoilla. 
Kurssilla voit ommella esim. kaitalii-
nan, pienen tilkkupeiton, sohvatyy-
nynpäällisen tms. Kurssi sopii hyvin 
jatkoksi tilkkutyönperusteet kurs-
sille. Tarkempi info materiaaleista 
ennen kurssin alkamista. 

110430 Sisustustaulu kankaista 
värjäten ja applikoiden

TAITOLA, Asemantie 1  
to 18.00-19.30
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
3. - 20.3.2016
Paula Vainio
Kurssimaksu 40,00 euroa
Tule toteuttamaan sisustustaulu 
kankaista värjäyksen ja applikoin-
nin keinoin. Viikonlopun aikana 
valmistuu kehyksiin pingotettava 
applikoitu kankainen sisustustaulu 
(30x30cm) valmiista malleista, va-
littavana 9 erilaista mallia. Perjan-
taina maalataan ja painetaan omat 
kankaat, lauantaina ja sunnuntai-
na valmistetaan taulu. Materiaali-
info ja mallit infotilaisuudessa 3.3. 
klo 18.00-19.30. Kurssiviikonloppu 
18. - 20.3. 

110438 Nuori suunnittelija 
- vaatteen valmistuskurssi 
nuorille B

TAITOLA, Asemantie 1  
ma 15.30-17.00
14.3. - 2.5.2016
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 28,00 euroa 
Suunnittele ja valmista oma yksi-
löllinen vaatteesi! Kurssilla tehdään 
suunnitteluharjoituksia, tutustutaan 
kaavaan ja valmistetaan vaate ha-
luamallasi tekniikalla. Materiaa-
lit vaatteeseen kurssilaisten tulee 
hankkia itse, mutta ohjaaja auttaa 
materiaalihankinnoissa. Ota mu-
kaan myös omat sakset, neulat ja 
piirustusvälineet. Kurssi on tarkoi-
tettu 10-15 -vuotiaille. 

Voit antaa 
ehdotuksia
kansalaisopiston 
kurssitarjontaan lu-
kuvuodelle 
2016– 2017
internetissä 
osoitteessa 
www.kempele.fi/
kansalaisopisto 
Kiitos!

Kempeleessä toimivat järjestöt ja yhteisöt voivat käyttää 
veloituksetta kunnantalon kokoushuoneita. 

Tilavarauksen voi tehdä kunnantalon neuvonnasta, os. 
Asemantie 1, 

p. 044 497 2300 tai neuvonta.kunnantalo@kempele.fi. 

Neuvonta on avoinna arkisin klo 9 – 15.

KUNNANTALON 
KOKOUSTILAT

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN 
KEMPELEESSÄ VUONNA 2016

Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Jos ha-
kee kesätyösetelin, ei voi ottaa vastaan kunnan 
kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. 
Tiedot ja linkit hakemuksiin löytyvät kunnan net-
tisivuilta www.kempele.fi/kesatyo. 

Kesätyöseteli 

Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jo-
kaiselle v. 1999 syntyneelle (17-vuotta vuon-
na 2016 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. 
Erillistä hakemusta ei tarvita. Kesätyöseteli on 
henkilökohtainen. Jos nuori hakee kesätyösetelin, 
hän ei voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa 
tai kesäyrittäjärahaa.
Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yri-
tyksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. 
Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enin-
tään 280 euroa työnantajalle, joka on palkannut 
kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 
1.5. – 31.8.2016 välisenä aikana vähintään 60 
tunniksi, joko 30 h/viikko tai 60 tunniksi kauden 
aikana. Työantajan ei tarvitse olla kempeleläinen 
ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempelees-
sä. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-
tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/
kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä 
työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai 
yksityinen henkilö. 

Kesätyöseteleitä jaetaan 
v. 1999 syntyneille nuorille:
• Tietotorin lasten- ja nuortentalolla (os. Kirkon-
kylän koulukeskus, Vihiluodontie 586, käynti 
Kempele-hallin puolelta) torstaina 11.2. klo 
14-18 ja torstaina 18.2. klo 14-18
• Honkasen lasten- ja nuortentalolla (Monari os. 
Honkasentie 11) maanantaina 15.2. klo 14-18 
ja maanantaina 22.2. klo 14-18 sekä maanan-
taina 4.4. klo 14-18
• OSAO:n Kempeleen yksikössä (Niittyrannantie 
5) tiistaina 16.2. klo 10.30 – 12.30
• Kunnantalon aulassa (Asemantie 1) tiistaina 
1.3. klo 14-16, tiistaina 15.3. klo 14-16, tiis-
taina 22.3. klo 14-16, keskiviikkona 30.3. klo 
14-16 ja tiistaina 12.4. klo 14-16.

Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtai-
sesti ja noudettaessa todistettava henkilöllisyy-
tensä. Jos nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä 
mainittuina aikoina, hän voi sopia setelin hake-
misesta soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 050 
4636 398). V. 1999 syntyneiden on haettava 
kesätyösetelit 15.4.2016 mennessä.  

Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jae-
taan loput setelit 18.4. alkaen myös vuosina 
1998 ja 2000 syntyneille eli 16-18 -vuotiaille 
kempeleläisille. Kesätyöseteleitä jaetaan tällöin 
Honkasen lasten- ja nuortentalolla maanantaina 
18.4. ja 25.4. klo 14-18 sekä Tietotorin lasten- ja 
nuortentalolla torstaina 21.4. ja 28.4. klo 14-18 
niin kauan kuin niitä riittää. Kesätyöseteli on 
haettava henkilökohtaisesti ja nuoren on kesä-
työseteliä noudettaessa todistettava henkilölli-
syytensä. Mikäli seteleitä vielä tämän jälkeen jää, 
niitä voi kysyä työnsuunnittelijalta. 

Ilmoitamme nettisivuilla www.kempele.fi/ke-
satyo seteleiden jaon tilanteesta sekä mahdol-
lisista meille ilmoitetuista kesäsetelityöpaikoista. 
Lisätietoja kesätyösetelistä antaa työnsuunnit-
telija Heli Luukinen, p. 050 463 6398, heli.luu-
kinen@kempele.fi.

Kesätyöt 
Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta 
kunnan omaan palvelutuotantoon 4 viikoksi. 
Jaksot sijoittuvat touko-elokuuhun. Työaika on 
6 tuntia/päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen 
mukainen kesätyöntekijän palkka.
Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien 
nuorten tulee olla kempeleläisiä v. 1997 -  1999 
syntyneitä (v. 2016 17-19 v. täyttäviä). Kesätyö-
paikkoja on haettava keskiviikkoon 16.3.2016 

klo 15.00 mennessä kesätyöpaikkahakemuksel-
la. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoittees-
sa www.kempele.fi/kesatyo tai hakemuksen voi 
tulostaa samasta osoitteesta tai hakea arkisin klo 
9-15 kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 
1. Paperiset hakemukset palautetaan kunnan-
talon neuvontaan os. Asemantie 1, tai postitse 
osoitteeseen Kempeleen kunta, työnsuunnittelija, 
PL 12, 90441 Kempele. Hakemuksen on oltava 
perillä viimeistään 16.3.2016 klo 15. 

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjot-
tavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. 
Arpominen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttä-
vät asetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen 
määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija on 
nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan 
kesätyöpaikassa vuosina 2014 tai 2015. 
Jos nuori on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi 
ottaa vastaan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. 
Kesätyöpaikkojen valinnoista ilmoitetaan kaikille 
hakijoille kirjeitse mahdollisimman nopeasti ha-
kuajan jälkeen, jotta ei valituksi tulleet 17-vuo-
tiaat ehtivät hakea kesätyösetelin ennen 15.4.
Lisätietoja antaa työnsuunnittelija Heli Luuki-
nen, p. 050 463 6398, heli.luukinen@kempele.fi.

Kesäyrittäjyys 
Kempeleen kunta ja 4 H-yhdistys yhteistyössä 
järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kem-
peleläiselle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 1997-
2001) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittä-
jyyttä  kesäyrittäjyysrahan (280 e) tuella. 
Kesäyrittäjät osallistuvat 4 H –yhdistyksen jär-
jestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla mm. teh-
dään liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi 
yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, 
liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen pe-
rustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempe-
leen kunta maksaa alkurahoitukseksi 140 e  ja 
kesän loputtua 140 e, kun toimintakertomus / 
raportti kesäyrityksestä (myynti vähintään 50 e) 
toimitetaan työnsuunnittelijalle. HUOM! Kesäy-
rittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on saanut 
kesäyrittäjärahaa v. 2015 tai tänä vuonna hake-
nut kesätyösetelin tai ottanut vastaan kunnan 
kesätyöpaikan.

Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti sivun www.
kempele.fi/kesatyo kautta. Haku alkaa ke 
17.2.2016 klo 16.00 ja päättyy ma 14.3.2016 
klo 16.00. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä il-
moittautujaa. Ilmoitamme kaikille hakijoille valin-
nasta kirjeellä heti hakuajan loppumisen jälkeen. 
Kaksipäiväinen koulutus on suunniteltu pidet-
täväksi torstaina 7.4. ja lauantaina 9.4.2016. 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden 
kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-
yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta 
ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja 
etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys 
on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle.

Tutustu 4 H-yrittäjyyteen ja koulutukseen osoit-
teessa http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-
yritys/. Lisätietoja myös Kempeleen 4 H –yhdistys 
p. 040 513 0137, kempele@4h.fi. 

Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyys-
rahasta työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 
4636 398, heli.luukinen@kempele.fi.

4H



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

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

Nuorisotoimen yhteystiedot: 
-Nuorisotyön palveluyksikön 
vastuuhenkilö Sanna Tauriainen p. 050 
3078 981.
-Nuoriso-ohjaaja  Pirjo Ranta 050-3078 
678 (Honkasen lasten- ja nuortentalo)

Etsivä nuorisotyö
Kirkkotie 13 B:
-Etsivä nuorisotyöntekijä Laura Sinkkonen 
050 3163 740 
-Etsivä nuorisotyöntekijä Sari Okkonen 
050 3163 741 
 
Pajatoiminta / Zuumi-paja 
Kirkkotie 13 B 
Työpajaohjaaja Minna Nurmela p. 050 
3163 768
Sähköpostiosoitteet muotoa: 
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Nuorisotoimen uutisia 
- Nuorisotoimen keskiviikko-toiminnot 
eivät jatku  Linnakangas-talolla koulun 
lisärakentamisen takia
- Keskiviikkoisin nuorille talo avoinna 
Monarilla klo 17.00-20.00
- torstai-iltaisin Etsivä työntekijä 
tavattavissa Tietotorilla klo 17.00-20.00
- perjantai-iltojen aukioloja on lisätty; 
joka perjantai vuorotellaan Monarin ja  
Tietotorin kanssa joko klo 17.00-20.00 
tai klo 17.00-23.00 (yökahvilat)
- pajavalmentajana on aloittanut Mira 
Naukkarinen 1.2. alkaen
- SEURAA netti-sivuilta ilmaisista 
kuukausi-elokuvailloista!

Kesätyöt - kesä 2016
Kesätyöseteleitä jaetaan v. 1999 
syntyneille nuorille nuorisotaloilla
- torstaina 11.2. klo 14-18 ja torstaina 
18.2. klo 14-18 Tietotorin lasten- 
ja nuortentalolla (os. Kirkonkylän 
koulukeskus, Vihiluodontie 586, käynti 
Kempele-hallin puolelta) 
- maanantaina 15.2. klo 14-18 ja 
maanantaina 22.2. klo 14-18 sekä 

maanantaina 4.4. klo 14-18 Honkasen 
lasten- ja nuortentalolla 
(Monari os. Honkasentie 11)   Ks. lisää 
kesätyöllistämis-ilmoituksessa

LASTEN- JA NUORTENTALOJEN  
TOIMINTA 2016
Talojen ohjelma löytyy netistä www.
kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuo-
risopalvelut
Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista 
kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, interne-
tissä Kempele-sivulla ja Facebookissa.

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

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

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

TALOINFO:
- Monarilla maanantaisin BINGO ja 
biljardikisa!
- tiistaisin Monarilla tyttökerho klo 14.00 
- 15.30
- Tietotorin avoinna tiistaisin hiihtoloman 

Nuorisotoimi

TOIMINTAA

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

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

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

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

Yhteishaku ammatilliseen 
koulutukseen ja lukiokoulutukseen 
on 23.2.-15.3.2016. Alkavat 
koulutukset löydät osoitteesta 
opintopolku.fi. Mikäli tarvitset apua 
yhteishakuun liittyvissä asioissa, ota 
yhteyttä.
PS. Myös esimerkiksi vanhemmat 
tai kaverit voivat ilmoittaa etsiville 
nuorisotyöntekijöille nuoresta, 
jonka uskovat tarvitsevan apua 
yllämainituissa asioissa.

jälkeen
- Yökahvila perjantaina 12.2. klo 17.00 – 
23.00 Tietotorilla
- perjantai 19.2. klo 17.00 – 20.00 
Monarilla.  

HIIHTOLOMATOIMINTAA 
(vko 10: 7.-13.3.2016)

Varhaisnuorten keväinen lumileiri  
ke-pe  9.-11.3.2016  Luurinmutkassa 
(1-6 lk:ille)
Hinta: 51 e, sisältäen matkat, ruuat ja 
materiaalit ja toiminnot
Retki on yhteinen Kempeleen 
seurakunnan kanssa.
Lisätietoja:  Pirjo Ranta p. 050 3078 678, 
ja Matti Jurmu p. 040 7790 372
Ilmoittautumiset  15.-23.2.2016 aikana 
netissä (ja muut hiihtolomatapahtumat):
www.kempele.fi/vapaa-aika/
nuorisopalvelut/tapahtumat

Suunnitteilla hiihtolomaksi pari 
retkeä, elokuvailtoja, kisailuja. Lisää 
nuorisotoimen nettisivuilla!!!

Kempeleen 4H-yhdistys tiedottaa

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys 
järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 
20:lle 15-19-vuotiaalle nuorelle 
mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä 
kesäyrittäjyysrahan tuella. Haku 
alkaa 17.2. ja se tehdään sähköisesti 
Kempeleen kunnan sivujen 
kautta (www.kempele.fi/kesatyo.) 
Lisätietoa 4H-yrityksistä saat 
Suomen 4H-liiton kotisivuilta.

Yrittämiseen ja kesätöihin liittyviä 
koulutuksia järjestetään kevään 
aikana. Niiden tarkemmat tiedot 
ja ajankohdat löytyvät yhdistyksen 
kotisivuilta. Kurkkaa tarjontaa ja tule 
mukaan!

4H-isäntäperheeksi hakuaika 
päättyy helmikuussa. Lisätietoja 
isännyydestä ja hausta saat 
Suomen 4H-liiton kotisivuilta. Tässä 
on mainio mahdollisuus koko 
perheelle kansainväliseen kesään 
kotikonnuilla.

Kiinnostaisiko sinua 
kerhovalvojana toimiminen? 
Kaipaamme kerhoihimme yli 
18-vuotiaita henkilöitä, jotka 
toimivat varsinaisten ohjaajien 
tukihenkilönä kerhossa. Valvojan 
tehtävä on huolehtia, että kerhossa 
kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. 
Ota rohkeasti yhteyttä.

Kerhot ovat tauolla 
hiihtolomaviikolla.

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

TERVETULOA MUKAAN!



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

YHTEISVASTUUKERÄYS 
ON ALKANUT 7.2.

Yhteisvastuu 2016 torjuu nuorten 
syrjäytymistä Suomessa ja Ugan-
dassa.
Keräyslippaita ja –alueita 
saa ke 10.2. klo 16-18 Kokkokan-
kaan diakoniatoimistosta ja ma 
15.2. klo 9-17 Kirkonkylän dia-
koniatoimistosta. Hakeminen mui-
na aikoina sovitaan diakoniatyön-
tekijän kanssa; Leena Hintsala 040 
7790365 tai Soile Pakkanen 040 
7790367. 
Ystävyyden iltapäivä 
pe 12.2. klo 13-17 Zeppelinin 
Matteustorilla. 
Seurakunnan ja SPR:n yhteinen Ys-
täväpalvelu esittäytyy. Vapaaehtoi-
set kertovat ystävänä olemisesta. 
Tilaisuudessa myydään lippuja su 
14.2. klo 15 Kirkonkylän srk-kes-
kuksessa järjestettävään Ystävän-
päivän kahvikonserttiin sekä arpoja 
yv-keräyksen hyväksi. 
Lipaskeräyspäivät Zeppeliinissä:  
pe 12.2.  pe 11.3.  pe 29.4. 
Ystävänpäivän kahvikonsertti 
su 14.2. klo 15 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.  
Kahvit klo 14 alkaen. Seurakunnan 
kuorojen yhteiskonsertti. Lippuja 
myydään ennakkoon Zeppelinissä 
Ystäväpalvelun tapahtumassa, dia-
koniatyöntekijöiltä ja ovelta. Lipun 
hinta 5 e, joka sisältää tarjoilun ja 
ohjelman. Myynnissä yv-tuotteita ja 
Kempeleen Nuorekkaiden Martto-
jen leipomia kuppikakkuja. 
Perherieha su 28.2. klo 14-16 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksen sisä- ja ulkotiloissa
Ohjelmassa Tuija Nuojuan Sutun 
setti 2 x,  toimintapisteitä,  lumipuu-
hamaa, askartelua ja kasvomaalaus-
ta, hevosajelua ja poniratsastusta, 
ongintaa, onnenpyörä ja arpajaiset, 
yhteisvastuutuotteita, buffet, mak-
karanpaistoa. Toimintapisteistä ja 
tarjoilusta pieni maksu Yhteisvas-
tuun hyväksi.
Virkeyttä hyvinvoinnista, ilta 
naisille Kahvila Kolmessa 
Tähdessä ti 8.3. klo 18. 
Lippu 10 e yhteisvastuulle (sis. 
ohjelman, iltapalan ja kahvit se-
kä arvontalipukkeen) Asiaa hyvin-
voinnista mm. talvi-ihonhoidosta 
ja kauneudenhoidosta. Myytävänä 
lisäksi yv-tuotteita sekä leivonnai-
sia. Lippuja saa Kahvila Kolmesta 
Tähdestä ja diakoniatyöntekijöiltä.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

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

Tuhkakeskiviikon sanajumalan-
palvelus ke 10.2. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Sanan ja rukouksen ilta su 21.2. 
klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
Messu su 28.2. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Kirkkoher-
ranviraston pitkäaikainen toimiston-
hoitaja Helinä Arola jää eläkkeelle. 
Helinä on tavattavissa messun jäl-
keen kirkkokahveilla.

LAPSET, 
VARHAISNUORET 
JA PERHEET 

Perhekerhot: Kirkko: to klo 9.30 
– 11. Vanha Pappila ti klo 9.30 – 
11. Keskustan srk-talo: ti klo 9.30 
– 11. Kokkokankaan srk-keskus: ti 
klo 9.30 – 11 ke klo 9.30 – 11 ja pe 
klo 9.30 - 11 (perhepäivähoitajien 
ja hoitolasten ryhmä).  
Lapsiparkki Kokkokankaan srk-
keskuksella maanantaina 22.2.  
29.2.  14.3.  4.4.  11.4.  18.4.  25.4.  
2.5.  9.5.  ja 16.5.  klo 9-11.30. Hinta 
5 e/ kerta, maksetaan paikan päällä. 
Omat eväät mukaan. Varaa paikka 
lapsellesi: Enni Ravander  p. 0400 
279881 ja Satu Alaluusua p. 044 
7790037.
Iltaperhekerho 17.3. Koko perheen 
pääsiäisaskarteluilta. Mukana Soile 
Pakkanen ja lastenohjaajia. Ilmoit-
tautuminen www.kempeleenseu-
rakunta.fi/ilmoittautumiset.
Talviloma kerhoista 3.- 13.3. 
Varhaisnuorten kerhot www.

kempeleenseurakunta.fi/41-var-
haisnuorten-kerhot .
10-synttärit Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa maanantaina 
15.2. klo 18-20. 
Varhaisnuorten keväinen lumileiri 
1-7-luokkalaisille Luurinmutkan 
leirikeskuksessa 9.-11.3. Ilmoittau-
tumiset sähköisesti kunnan netti-
sivujen kautta 15.-23.2. Lisätietoja 
kunnan nuorisotoimesta tai seura-
kunnan nuorisotyönohjaaja Matias 
Jurmulta p. 040 7790 372.

NUORET

Nuorten illat to klo 19 Vanhassa 
pappilassa.
Kokkokospel  pe 12.2 klo 19 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. Bän-
dit: Thumblers, Five Stars ja Daikini. 
Gospelmessu klo 21.15
Gospelhartaus ti 16.2. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Nuorten raamis ke 24.2. klo 18 
Vanhassa pappilassa.
Yöpappila pe 26.2. klo 20 Vanhas-
sa pappilassa.

AIKUISET

Työikäisten naisten raamattu- ja 
keskustelupiiri joka toinen ke klo 
19-20.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Kevään 2016 kokoon-
tumiset:  10.2.  24.2.  9.3.  6.4.  
20.4.  4.5.  18.5.
Miesten raamattu- ja keskuste-
lupiiri joka toinen ma klo 18.30-

20 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Kevään 2016 kokoontumiset:  
15.2.  29.2.  14.3.  11.4.  25.4.  
9.5.  23.5.
Ikämiesten raamattu- ja keskus-
telupiiri joka toinen ke klo 18.30-
20 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Kevään 2016 kokoontumiset: 2.3.  
16.3.  30.3.  13.4.  27.4.  11.5.
Naisten raamattu- ja keskustelu-
piiri joka toinen ke klo 18-20 Kir-
konkylän srk-salissa salissa.  Kevään 
2016 kokoontumiset:  10.2.  24.2.  
9.3.  6.4.  20.4.  4.5.  
Hanna-rukouspiiri ti 16.2, 1.3. ja 
15.3. klo 18 Keskustan srk-talon 
kokoushuoneessa.
Parisuhdetyön vapaaehtoisten 
kokoontuminen 16.2. klo 18.30 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sella. Tervetuloa mukaan suunnitte-
lemaan parisuhdetyön tapahtumia 
ja toimintaa!

Paastonajan raamattuluentosarja 
Hebrealaiskirjeen äärellä 
Kirkonkylän srk-kodilla:
ke 17.2. klo 18 
ke 24.2. klo 18
ke 2.3. klo 18
ke 9.3. klo 18
ke 16.3. klo 18
Mukana Juha Maalismaa ja Teemu 
Riihimäki.

MUSIIKKI
 
Kiitos ystävistä! – konsertti Seppo 
Härkösen muistolle su 28.2. klo 15 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Ohjelma 10 e, tuotto yhteisvastuu-
keräyksen kautta nuorten syrjäyty-
mistä ehkäisevään työhän. 
Esiintyjät: Kamarikuoro Aiolos, joht. 
Satu Korpi, Kempeleen Nuoriso-
kuoron entiset laulajat, joht. Elina 
Könönen ja Oulun NMKY:n Mies-
laulajat, joht. Ahti Sepp.

DIAKONIA

Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri to 
klo 12 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa ja Seurakuntapiiri 
to klo 12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Ruokapankki Manna ti klo 17-19 
Kirkonkylän srk-kodilla ja Asukas-
tuvalla. 
Aamukahvila ma klo 10-12 Kir-
konkylän srk-kodilla.
Oma Hetki –omaishoitajaryhmä ti 
1.3. klo 12.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Oma Hetki- ja muisti-
ryhmän retki Luurinmutkaan 14.3. 
Musiikkipainotteinen muistiryh-
mä ti 23.2. klo 12.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Tule virkistämään 
muistiasi vanhojen laulujen parissa 
ja yhdessä rupatellen ja kahvitellen. 
Aamukahvila Asukastuvalla 1.3. 
klo 10-12, Honkasentie 11.

LÄHETYS

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

www.kempeleenseurakunta.fi

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

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 050 463 6330

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 316 9535

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun päiväkoti
Pekurintie 9, Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 Puh. 044 497 2243

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

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

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

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

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Vihiluodontie 585
Puh: 050 316 9598

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

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

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

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

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

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

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

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

Tietotori
Vihiluodontie 586, 
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  m.kempele.fi

Kempeleen seurakunta

Kokkokospel pe 12.2. klo 19
Kokkokankaan srk-keskuksessa

Thumblers, Five Stars, Daikini


