
Kempeleen Baanan avajaisia 
vietettiin Kempeleessä tors-
taina 3.marraskuuta. Baanan 
aktiivisen käytön odotetaan 
tuovan mukanaan muuta-
kin kuin laadukkaan ja tur-
vallisen liikenneväylän; sen 
avulla haetaan kävelystä ja 
pyöräilystä korvaajaa lyhyil-
le automatkoille sekä lisään-
tyneen liikunnan kautta po-
sitiivisia terveysvaikutuksia 
kaikille kuntalaisille. 

Kehittämistä ohjaa 
valtakunnallinen strategia
Suomen ensimmäinen kävelyn ja 
pyöräilyn valtakunnallinen strategia 
valmistui liikenne- ja viestintämi-
nisteriön toimesta vuonna 2011. 
Valtakunnalliseksi tavoitteeksi ase-
tettiin lisätä kävely- ja pyöräilymat-
kojen määrää 20 % vuoden 2005 
tasosta vuoteen 2020 mennessä. 
Oulun seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa on yhdeksi kehit-
tämistavoitteeksi asetettu kävelyn 
ja pyöräilyn edistäminen arkiliikku-
misen tarpeista lähtien sekä käve-
lyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden 
kääntäminen vahvaan nousuun. Ta-
voitteena on myös edistää ympä-
rivuotista pyöräilyä ja positiivista 
asennemaailmaa pyöräilyä kohtaan. 
Oulun seudun ja Suomen kävelyn 
ja pyöräilyn kasvutavoitteet edel-
lyttävät myös Kempeleen kunnalta 
toimenpiteitä.

Lyhyet matkat kävellen 
tai pyöräillen
Kempeleessä kävely ja pyöräily 
halutaan saada nousuun ja liiken-
nemuotojen houkuttelevuutta ja 
kysyntää halutaan lisätä. Erityisesti 
pyöräilylle tavoitellaan nykyistä sel-
keämpää asemaa liikennejärjestel-
mässä. Suurin kävelyn ja pyöräilyn 
kasvupotentiaali on siis niissä ly-
hyissä matkoissa, jotka nyt tehdään 
tarpeettomasti henkilöautolla.

Investointi tuo säästöä 
Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tuo 
kunnalle säästöjä teknisellä puolel-
la. Matkojen siirtyminen enenevissä 
määrin henkilöautosta kävelyyn ja 
pyöräilyyn voi esim. siirtää tie- ja 
katurakennushankkeiden toteutta-
mista myöhäisemmäksi tai muut-
taa niiden luonnetta kevyemmäksi. 
Baanan tapauksessa vaikutusta us-
kotaan olevan ruuhkaiseen Ketolan-
peräntien liikenteeseen. Pyöräilyä 
edistävien hankkeiden hyöty- kus-
tannussuhde on suuri verrattuna 

henkilöautoliikenteen hankkeisiin. 
Vuonna 2013 Helsingissä valmistu-
neen tutkimuksen mukaan pyöräi-
lyinvestointien hyötykustannussuh-
de oli jopa kahdeksan, eli yhdellä 
pyöräilyyn investoidulla eurolla ar-
vioitiin saatavan kahdeksan euron 
arvosta hyötyjä. 

Terveysvaikutuksia 
tuleville vuosille
Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen ter-
veysvaikutukset ja -hyödyt ovat huo-
mattavat. Pyöräilyverkkoon panos-

tamisen on arvioitu tuovan kunnalle 
taloudellista hyötyä mm. lisäänty-
vän jalankulun ja pyöräilyn posi-
tiivisten terveysvaikutusten kautta 
vähintään 5 miljoonaa euroa 30 
vuoden aikana. 

Suurin osa 
rahoituksesta kunnalta
2,3 kilometriä pitkän väylän rakenta-
minen toteutettiin pääasiassa kun-
nan omana rakentamisurakkana ja 
rakennuskustannukset olivat noin 
500 000 euroa. Vertailun vuoksi voi-

daan todeta, että uuden ”tavallisen” 
kevyen liikenteen väylän kustannus 
on metrihintana samaa luokkaa. 
Valtion tieverkkoon kuuluvan osuu-
den kunnantalolta Eteläsuomen-
tien alitse kuntakeskustaan maksoi 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Eelis Rankka
kunnallistekniikkapäällikkö
Kempeleen kunta
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Baana polkaistiin käyntiin

Baana on nyt virallisesti avattu!

Kuva: Toni Pallari

Omakotitontteja
Kysytyltä Linnakankaan alueelta on haettavana 11 kpl puistoon 
rajoittuvia tontteja tarjousten perusteella 2.11.-16.11.2016. 
Tonttien pohjahinta Välskärinkurvin eteläpuolella on 40 e / m2 ja itäpuolella 38 e / m2. 

Loput 22 tonttia jaetaan varausjärjestyksessä 25.11.2016 klo 7 alkaen Kempeleen 
kunnantalolla. Mikäli tarjousten perusteella myytäviä tontteja jää varaamatta, 
lisätään ne tähän hakuun.  
Lisätietoja myytävistä tonteista löytyy kunnan verkkosivuilta:
http://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-asuminen/myyntitontit.html

HAETTAVANA
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KEMPELEEN KUNNAN 
IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAN 

JA HUOLENPIDON 
PUHELINNUMEROT

Kotihoidon päivystys, lähihoitaja
040 158 4011
– virka-ajan ulkopuoliset kiireelliset kotihoidon 
asiakkaiden yhteydenotot

Kotisairaanhoitaja, Tiiu Tähtinen 
040 158 4014
– vanhusten palvelutalo (Hovintie 12)

Kotisairaanhoitaja, Aura Strömmer - Joensuu
040 158 4015
– radan itäpuolen alue

Kotisairaanhoitaja, Marja-Leena Saarela
040 158 4016
– radan länsipuolen alue

Palveluohjaaja, Irma Sipola  
040 158 4017
– kotihoito
– kotiin kuljetettavat ateriat
– kylvetys-, siivous- ja vaatehuolto

Palveluohjaaja, Minna Lepistö  
040 158 4019
– tehostettu palveluasuminen
– vuorohoito

Palveluohjaaja, Helena Lehtosaari 
040 158 4020
– ikääntyneiden omaishoidontukiasiat
– turvapuhelinpalvelut 
– kuljetuspalvelut

Palvelusihteeri, Eija Kiljander
040 158 4021
– asiakas- ja palvelumaksuihin liittyvät asiat

Kotihoidon päivätoiminta, Riitta Suorsa
040 158 4022

Kotihoidon johtaja, Raija Inkala
050 316 9686

Kempeleen 4H-yhdistys

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.



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 teeseremonian muunnosta. Esityksessä kutoutuu
yhteen jännitys-kertomus ja huikean kaunis moraliteetti, jossa elämän 
arvot ristivalottuvat. Esitys on herättänyt jo etukäteen paljon 
mielenkiintoa.  Tervetuloa!

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 Kempeleen juhlavuoteen. Voit myös lähettää 
meille ehdotuksen tai idean toivomastasi ohjelmasta.
Tavoitteenamme on, että itsenäisyyden juhlinta näkyy kunnassa 
pitkin vuotta järjestettävillä tapahtumilla huipentuen itsenäisyys-
päivän juhlaan 2017. 

Ilmoita oma ohjelmasi tai 
jätä ehdotuksesi ohjelmak-
si Kempeleen kunnan verk-
kosivuilla osoitteessa www.
kempele.fi/suomi100  

Tehdään yhdessä 
ikimuistoinen vuosi!

Kempele Akatemia

Kulttuuri

Näyttelyt

Kunnanviraston näyttelytila 1.-30.-11.
Oulunsalon eläkeläisten taidepiirin töitä.

Tulevat tapahtumat

Teatteriesitykset

Kempeleen kulttuuritoimi kerää Suomen ja Kempeleen juhlavuoden 
kunniaksi 100 tarinaa Kempeleestä. Toivoisimme elämänmakuisia, 
hauskoja tai surullisia, kuntaamme ja sen ihmisiä kuvaavia kerto-
muksia. Tarinan ei tarvitse olla vanha, suuri tai merkittävä. Riittää, 
kun se mielestäsi piirtää kuvaa elämästä Kempeleessä. Etsimme 
tarinoita eri vuosikymmeniltä.  Kenties tarinasi on Kempeleen pil-
ketehtaalta. Tai sukulaisista, jotka muuttivat Ruotsiin tai Amerik-
kaan. Ehkä tarina kertoo pula-ajasta tai asumisesta turpasmökissä. 
Jäikö joku opettaja tai kauppias mieleesi?  Tai kenties tapahtuma 
sattuikin Zeppeliinissä, kaapelitehtaalla, kylän raitilla, päiväkodissa, 
leikkikentällä, töissä, harrastuksissa tai ihan vain kotona.
Tarkoituksenamme on kerätä pieni kirja Kempeleen asukkaiden 
kokemuksista, tapahtumista, mieleen painuneista ihmisistä, tilai-
suuksista ja paikoista. Tarinat voivat olla omia tai vaikkapa per-
heelle sattuneita. 

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

100 tarinaa Kempeleestä

Itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus 

ja kunnan 
itsenäisyyspäivän juhla

6.12.2016 klo 10.00
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 

(Kissaojantie 12)
Kempeleen seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä 

Itsenäisyyspäivän juhlan siten, että juhlan runkona toimii sanajumalanpalvelus.
Jumalanpalveluksen jälkeen lähtee seppelpartio liikkeelle.

Juhlajumalanpalveluksen jälkeen itsenäisyyspäivän kakkukahvit.

Yhteislaulutilaisuus Jouluiset laulut
Piriläsalissa sunnuntaina 11.12. klo 14. 
Jouluista tarjoilua, tervetuloa!

Kempeleen kotiseutumuseo järjestää 
Museon joulun lauantaina 17.12.2016 kello 10 - 14. 

Museon tunnelmallisessa joulujuhlassa vierailee joulupukki ja luvassa on myös 
poniratsastusta sekä glögitarjoilu. Viime vuonna Museon joulu osoittautui erittäin 
suosituksi ja kävijöitä oli useampi sata. Tänä vuonna kävijöitä on oletettavasti 
vieläkin runsaammin. Nyt etsimme paikallisia myyjiä joulumarkkinoille, etusijalla 
Kempeleläiset myyjät. Museon joulumarkkinoilla on loistava tilaisuus kaupitella 
mitä erilaisimpia käsitöitä, herkkuja ja muita tuotteita. Markkina-alueelle pystytetään 
paviljonkeja, joiden alle voi somistaa joulupöydän myytäville tuotteille. Pöydistä ei 
peritä maksua. 

Tiedustelut 
puhelimitse: 
Minna 044-381 
8832 tai Anne 
050-4636 457 
sähköpostitse: 
anne.toppari@
kempele.fi

Museon joulu



Kempele Akatemia

Kirjasto
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.  
Vuoden viimeinen ja jouluinen 
satutuokio pidetään 15.12. klo 
10 jouluisissa tunnelmissa. Satu-
tuokiot jatkuvat jälleen tammi-
kuussa 19.1.2017 alkaen.
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri syksyllä:
Kempeleen pääkirjastossa ko-
koontuu syksyn aikana kaksi lu-
kupiiriä. Molemmissa kahvi-/tee-
tarjoilu, tervetuloa mukaan!
Tavallisten miesten 
kirjallisuuspiiri
To  8.12.  klo 18.00  Porvali, Mik-
ko : Operaatio Hokki.
Piiriä vetää Veli-Matti Touru. 
Sari Holapan kirjallisuuspiiri
Ti  22.11.  klo 18.00  Vala, Vera: 
Kuolema sypressin varjossa
Ti  13.12.  klo 18.00  Olsson, Lin-
da: Kun mustarastas laulaa

Eskareiden lukudiplomi 
Nyt on julkaistu eskareille oma 
lukudiplomi!
Eskarilainen voi suorittaa dip-
lomin joko lukemalla kirjat itse 
tai kuunnella ne esim. vanhem-
pien lukemana. Lukudiplomiin 
luettavat kirjat sekä tarkemmat 
suoritusohjeet löytyvät kirjastosta 
tai kirjaston nettisivuilta sekä esi-
kouluista. Lukudiplomit jaetaan 
keväällä todistusten jaon yhtey-
dessä.

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!

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

Teatteri Pikku Kulkuri
esittää jouluisen näytelmän

21.12. kello 10
Ryhmien ilmoittautuminen
esitykseen 14.12. mennessä 

kirjastolle

Siilin 
joulu



Kempele Akatemia

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 
Kempele

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

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

JOULUKUUN POIKKEAVAT 
AUKIOLOAJAT

Maanantai 5.12. suljettu
(henkilökunnan koulutuspäivä)
Tiistai 6.12 suljettu 
(itsenäisyyspäivä)
Keskiviikko 7.12. 
avoinna klo 12.00 – 21.00
Torstai 22.12. 
avoinna 9.00 – 17.00
Perjantai 23.12. suljettu 
(jouluaatto)
Lauantai 24.12. suljettu 
(joulupäivä)
Maanantai 26.12. avoinna 
9.00 – 17.00 (tapaninpäivä)
Tiistaina 27.12. avoinna 12.00 
– 21.00

• Keskiviikkoillan yleisen vesi-
voimistelun ajankohta ja paikka 
vaihtunut

• Vesivoimistelu on siirtynyt 
monitoimialtaalle klo 18.00 – 
18.30. (2.11. alkaen)
• Muutos mahdollistaa lisää al-

lasaikaa kuntouimareille ja vesi-
juoksijoille keskiviikkoiltaisin
klo 18.00 – 19.30, 2.11. alkaen

• Kuntouintiin 3 rataa
• Vesijuoksuun 2 rataa

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

• Vauvauintiryhmät ovat tällä het-
kellä täynnä. Seuraavat uudet vau-
vauintiryhmät aloittavat tammikuus-
sa. Vauvauintiin liittyvissä asioissa 

voitte ottaa yhteyttä vauvauinninoh-
jaajiin sähköpostitse zimmari.vau-
vat@gmail.com. Ilmoitukset poissa-
oloista Zimmariin, p. 050 316 9406. 
Kaksi peräkkäistä ilmoittamatonta 
poissaoloa => paikka annetaan va-
rasijalla olevalle.

• 10.12. viimeinen vauvauinti 
tälle syksylle
• kevään uinnit alkavat 7.1.

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

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 (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 (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

Torstai
10.00 - 10.30
TK Rantsila (8.9. - 15.12. / 12.1. 
- 11.5.)
11.-00-11.30 Limingan Palvelukoti 
(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 (viim. 10.12.)

Zimmarin aloittavat vauvauintiryhmät keväällä 2017
Uudet vauvauintiryhmät 
aloittavat lauantaina 7.1.2016. 
Haku ryhmiin alkaa perjantaina
2.12. klo 8.00 netin kautta  
www.kempele.fi  
Zimmarin vauvauintisivuilla 
(www-osoite: http://www.
kempele.fi/vapaa-aika/liikunta/
virkistysuimala-zimmari/
vauvauinti.html)

Jokaisen vauvauintiryhmän alle tulee www-
linkki ilmoittautumislomakkeeseen, jonka 
kautta ilmoittautuminen tapahtuu. Ryhmät 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saatte 
heti tiedon oletteko päässeet mukaan ryh-
mään. Merkitsethän ryhmän aikataulun it-
sellesi. 

Vauvauinnin hinta 50 e / 4 kertaa. Vauva-
uintimaksu sisältää vauvauinninohjauksen 
sekä uintimaksun 2 aikuiselta ja vauvalta. 
Vauvauinnin voi aloittaa, kun vauva on täyt-
tänyt 3 kuukautta ja painoa on vähintään 5 
kiloa.  Tällöin valveilla olo aika on riittävän 
pitkä ja vauva jaksaa fyysisen rasituksen ja 

lämpötilojen vaihtelut.

Infotilaisuus ryhmiin päässeille perheille 
järjestetään keskiviikkona 3.1.2016 kello 19 
Zimmarin kahviossa. 

Alkeis1

Lauantaisin klo 8.00 - 8.30
Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka 
eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloi-
tusikä 3 – 9 kk. Ryhmään ei oteta isompia 
sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rau-
hallisena. Syksyllä 2017 perheillä on mah-
dollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä 
vuoden loppuun saakka ja sen jälkeen hakea 
erikseen taaperoryhmään. 
 
Alkeis2

Lauantaisin klo 8.30 - 9.00
Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka 
eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloi-
tusikä 3 – 9 kk. Ryhmään ei oteta isompia 
sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rau-
hallisena. Syksyllä 2017 perheillä on mah-
dollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä 

vuoden loppuun saakka ja sen jälkeen hakea 
erikseen taaperoryhmään.

Sisar1

Lauantaisin klo 9.00 - 9.30
Sisar1 on tarkoitettu 3 – 9 kk vanhoille vau-
voille ja heidän alle kouluikäisille sisaruksille 
sekä kahdelle aikuiselle. Syksyllä 2017 per-
heillä on mahdollisuus jatkaa sisaruimareiden 
jatkoryhmässä vuoden loppuun saakka ja 
sen jälkeen hakea erikseen taaperoryhmään.

Nyt vauvan 

kanssa yhdessä 

uimaan!
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Kansalaisopisto Tulevia kursseja:

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
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 sähköpostiosoittee-
si ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kurssimaksu 41,00 e. Ilmoittaudu 
pian!
 
110455 Keramiikan 
perusteet - intensiivikurssi
PIRILÄN KONEKOULU, Piriläntie 
145  
pe 18.00-19.30
la 10.00-14.15
su 10.00-14.15
12.11.-27.11.2016
Tiina-Mari Pietilä
Kokeillaan erilaisia keramiikan 
valmistusmenetelmiä. Kurssilla 
voidaan tehdä pieniä ja suuria 
esineitä, patsaita, koruja, joulu-
lahjoja jne. Mahdollisuus myös 
dreijaukseen. Toisena viikonlop-
puna lasitetaan valmistuneet työt. 
Kurssi sopii myös vasta-alkajille ja 
jo kokeneemmillekin. Saven voi 
ostaa opettajalta. Kurssiviikonlo-
put 12.-13.11. sekä pe 25.11 ja 
su 27.11. Kurssimaksu 38,00 e. 

Ilmoittaudu pian!

110410 Joulukorttien 
teemailta
TAITOLA, Asemantie 1  
to 16.30-21.15
24.11.2016
Henna Luokkanen
Tule valmistamaan kauniit kortit 
jouluksi. Illan aikana voit urakoi-
da kaikki kortit valmiiksi tai teh-
dä useampia erilaisia. Käytössä 
on Sizzix-kuvioleikkuri. Ilmoita 
sähköpostiosoitteesi ilmoittau-
tumisen yhteydessä, saat listan 
tarvikkeista ja ideoista viikko en-
nen kurssin alkua. Kurssimaksu 
18,00 e

110435 Kahvipussit 
uusiokäyttöön A
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
26.11.-27.11.2016
Aili Heikkinen
Punotaan mm. koreja ja kasseja 
suora- ja vinopäätteisen lastu-
korin tapaan. Ota mukaan oma 
mattopuukko, metalliviivain, 
vasara, muutama naula, pihdit, 
pyykkipoikia, sakset ja maalarin-
teippiä. Sopii myös aloittelijoille. 
Kurssimaksu 36,00 e

110458 Askartelupäivä lapselle 
ja aikuiselle: joulukortit
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.30-12.45
3.12.2016
Hanna-Kaisa Uurtio
Ilahduta läheisiä yhdessä lapsen 
kanssa tehdyillä joulukorteilla. 
Kurssilta saat ideoita ja valmiita 
malleja, mutta voit suunnitella 
kortteja myös omista lähtökoh-

dista käsin. Tarvitset mukaan 
erilaisia papereita ja kotoa löy-
tyviä askartelutarvikkeita. Muita 
materiaaleja voi tarvittaessa ostaa 
opettajalta, joten varaa käteis-
tä mukaan. Kurssimaksu sisältää 
yhden aikuisen ja yhden lapsen. 
Kurssimaksu 20,00 e

110418 Joulupaja, UUSI KURSSI
TAITOLA, Asemantie 1  
ke 17.15-21.15
to 17.15-21.15
pe 17.15-21.15
7.12.-9.12.2016
Henna Luokkanen
Tule ompelemaan pehmeitä pa-
ketteja jouluksi. Kolmen peräk-
käisen illan aikana valmistamme 
vielä viimeiset lahjat pukinkont-
tiin. Ompelun lisäksi mahdolli-
suus tutustua ja kokeilla kan-
kaanpainantaa mm. valmiilla 
seuloilla. Omat kankaat ja ompe-
lutarvikkeet mukaan. Kurssimak-
su 34,00 e

KEMPELEEN 
KANSALAISOPISTON 34. 
KIRJOITTAJASEMINAARI
LA-SU 19. – 20.11.2016 
klo 12.00 - 17.00
Paikka: Kempeleen lukio, luokka 
105, Vihiluodontie 580 (vanhan kir-
kon vieressä)
Ilmoittautumiset: kempele.fi/kansalaisopisto tai puhelimitse 
050 4636 431
Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse kurssin vastuuhenkilö Pirk-
ko Böhm-Sallamolta, 
pbsallamo(at)gmail.com
LAUANTAIN TEEMA: 
SYKETTÄ SANOITUKSIIN
Terho Granlund ja kumppanit antavat ohjausta runojen kirjoit-
tajille laulunsanoituksien laadintaan. Mukana on myös sävel-
lettyjen runojen arviointiin liittyvä esitys palautteineen.
SUNNUNTAIN TEEMA: 
KOMIIKAN MONET ILMEET
Kirjailija Pertti Anttila ohjaa, opastaa ja harjoituttaa kirjoitta-
maan sekä pohtimaan koomisia tilanteita ja huumorin anta-
maa elämänvaloa.

Lämpimästi tervetuloa!  

KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISYHDISTYS ry:n 

sääntömääräinen 
syyskokous 

pidetään 29.11.2016 klo 18.00 kunnantalolla, kokous-
huone Tuohino (Asemantie 1). Tervetuloa! Hallitus

KEVÄÄN 2017 
KURSSEILLE 
ILMOITTAUTUMINEN 
ALKAA torstaina 1.12. 
klo 9.00 
osoitteessa kempele.fi/
kansalaisopisto tai p. 050 
4636 431.
Koko lukuvuoden kestä-
ville kursseille ei tarvitse 
ilmoittautua kevätlukukau-
deksi uudelleen. Ilmoittau-
tuminen on voimassa koko 
lukuvuoden.

Kempeleen 
kansalaisopiston 

OPPILASKONSERTTI 
ma 28.11.2016 
alkaen klo 18.00
Santamäkitalon Sateenkaaren salissa. 

Vapaa pääsy. 

Tervetuloa!

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.

Sääntömääräinen syyskokous 
Asukastuvalla 23.11 klo 18.00

Joulutori marraskuussa 25-
28.11.16
perjantaina  klo 10-18
lauantai-sunnuntai klo 10-15
maanantaina klo 10-18
Pöytävaraukset ja lisätietoa 
Tuvalta

Diakoniatyön aamukahvila ja 
jouluhartaus 
13.12 klo 10-12

Tuvan joulukahvit 20.12 klo 
18.00. Tervetuloa!
Asukastuvalla tapahtuvasta 
toiminnasta ja ajankohtaisista 
tapahtumista ilmoitamme 

viikottain Rantalakeuden 
seuratoimintapalstalla sekä 
netissä osoitteessa www.
kempeleenasukastupa.net 
,tuvalla ja facebookissa. 
P. 044-2735545
 
Terveisin,
Päivi Laava
Kempeleen Asukastupa

Tervetuloa tutustumaan 
asukastuvan viikko- ja 
kuukausiohjelmaan:
www.kempeleenasukastupa.net

Avoinna arkipäivisin ma-pe klo 
10:00 - 15:00.
puh. 044 273 5545
kempeleen.asukastupa@gmail.
com 
Löydät meidät myös 
Facebookista.



Kempele Akatemia

Nuorisopalveluiden 
yhteystiedot: 

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

Etsivä nuorisotyö
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 KuusSeiska-ilta 6-7 
-luokkalaisille (uusi)

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Hei sinä 15-28 -vuotias nuori! Oletko jäänyt ilman 
opiskelupaikkaa? Mietityttääkö työpaikan saantiin 
liittyvät asiat? Pohditko jatkopolkua tai alan vaihtoa? 
Onko sinulla jotain muuta, missä tarvitsisit jeesiä? 
Jutellaan yhdessä ja mietitään juuri sinulle sopivia 
vaihtoehtoja! 
Ota yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin:
Laura Sinkkonen p. 050-3163 740
laura.sinkkonen@kempele.fi
Henna Korkea-aho p. 050-3163 740
henna.korkea-aho@kempele.fi
FB: Etsivä Laura Kempele
FB: Etsivä Henna Kempele
Lue lisätietoa: www.kempele.fi  -> Vapaa-aika ja 
liikunta -> Nuorisopalvelut -> Etsivä nuorisotyö. 
PS. Myös esimerkiksi vanhemmat tai kaverit voivat ilmoittaa 
etsiville nuorisotyöntekijöille nuoresta, jonka uskovat tarvitsevan 
apua yllämainituissa asioissa.

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

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

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

Nuorisopalvelut

Leirit:

ke klo 17-20.00 Nuortenilta
to klo 17-20 Tapahtumia, leffailto-
ja, nuorisoryhmien kokoontumisia 
(näistä ilmoitetaan erikseen)
pe klo 18-23 Yökahvila noin joka 
toinen viikko

Tapahtumia:

- Yökahvila pe 11.11 klo 18-23 Tie-
totorilla
- Yökahvila pe 18.11 klo 18-23 Tie-
totorilla
- Yökahvila pe 2.12 klo 18-23 Tie-
totorilla
- Yökahvila pe 16.12 klo 18-23 Tie-
totorilla
- Nuorten Leffailta to 17.11 klo 17-
20 Tietotorilla
- Nuorten Leffailta to 8.12 klo 17-20 
Tietotorilla
- Lasten talvitapahtuman suunnit-
telu to 10.11 klo 17-20 Tietotorilla, 
mukaan voi tulla kuka vain!
- SOME-nuorten ilta to 24.11 klo 17-
20 Tietotorilla
- Lasten jouluhulinat – TIPTAP TIP-
TAP to 1.12 klo 18-19.30 Santamä-
en koululla
- Lukion vapaaehtoiskurssi to 15.12 
klo 17-18.30 Tietotorilla
- Hyvä Kasvaa Kempeleessä nuorten 
vapaaehtoisten pikkujoulut to 15.12 
klo 18.30-20.00 Tietotorilla

Nuorisotoimen uutisia:

Pikku Parlamentin 
avustushakemus

Hakuaika on 1.11- 27.11.2016 ja 

hakemuksen voi lähettää osoittee-
seen sanna.tauriainen@kempele.
fi. Toiveena on, että avustus-
hakemukset tehtäisiin Suomi 
100/ Kempele 150 -vuotta TEE-
MAN mukaisesti.  
Jos jotain kysyttävää tai tiedon tar-
vetta ota yhteyttä spostilla tai soita 
050-3078981.
Alla on vielä normaaliohjeistus 
hankkeista ja avustuksen määräs-
tä. HUOM! Jos hanke on erityisen 
hyvä ja TEEMAN mukainen ja kou-
lujen yhteishanke, voidaan harkita 
suurempaa avustusmäärää max. 
1000e. Huomioithan kuitenkin, 
että avustuksia hakee monta ha-
kijaa. Hakemukset esikäsitellään 
Nuorten Foorumissa hakuajan 
umpeuduttua ja päätökset avus-
tuksista tekee Pikku Parlamentti 
syyskokouksessaan. 
Pikku Parlamentti myöntää kaksi 
kertaa vuodessa 50 – 500 euron 
suuruisia hankeavustuksia. Avus-
tukset on tarkoitettu tukemaan ja 
kehittämään kempeleläisten las-
ten ja nuorten osallisuutta. Hank-
keet voivat olla erilaisia projekteja, 
tapahtumia, retkiä, osallisuuskou-
lutuksia, osallisuuspäiviä tai esi-
merkiksi koulujen välistä yhteistyö-
tä. Avustusta ei voi käyttää pelkäs-
tään tavarahankintoihin.
Avustusta voivat hakea kempe-
leläiset 9 – 18-vuotiaat lapset ja 
nuoret. Hakemuksen voi jättää 
yksittäinen nuori tai vaikkapa kave-
riporukka, luokka tai oppilaskunta. 
Rahoitusta eivät voi hakea yhdis-
tykset tai järjestöt.

Henna
p. 050-3163 740

Facebook: Etsivä Henna Kempele
henna.korkea-aho@kempele.fi



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

Isänpäivän messu su 13.11. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Lahjoita jouluiloa! Adventin ajan 
messuissa 27.11. lähtien on mah-
dollisuus osallistua tavarakolehti-
in. Kirkon aulassa on kori, johon voit 
lahjoittaa esim. hygieniatuotteita, 
kahvia, suklaata, pipareita, glögiä, 
riisiä, kynttilöitä, villasukkia, lapsille 
piirustusvälineitä jne. Kempeleen 
seurakunnan diakoniatyö kokoaa 
tavarakolehtien tuotteista joulu-
paketteja vähävaraisille kempele-
läisille.
1. adventtisunnuntain messu 
27.11. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Uusien työntekijöiden 
tehtävään siunaaminen.
2. adventtisunnuntain messu 4.12. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.

Itsenäisyyspäivän sanajumalan-
palvelus ti 6.12. klo 10 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.

Yhteiskristillinen Sanan ja ruko-
uksen ilta su 20.11. klo 17 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Puhujat Juha Maalismaa, Raimo 
Lämpsä ja Kai Similä. Illan lopus-
sa iltapala ja rukouspalvelu.

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.

"Suurin on rakkaus" - Raamattu-
retriitti Luurinmutkan leirikeskuk-
sessa 2.-4.12.
Raamatturetriitti on mukavaa yh-
dessäoloa toisten kanssa ja Jumalan 
sanan äärellä. Viikonlopun aikana 
syvennytään Paavalin kirjoittamaan 
1.Korinttilaiskirjeeseen.  Kirjettä 
pohditaan niin itsenäisesti lukien 
kuin yhdessä keskustellen.  Lähde 
rohkeasti mukaan -  riippumatta 
siitä onko Raamattu sinulle ennes-
tään tuttu vai tuntematon.   
Viikonlopun täysihoitohinta on 1hh 
70 e (huoneita rajoitettu määrä) ja 
2hh 50 e. llmoittautuminen Paulus 
Pikkaraiselle (paulus.pikkarainen@

evl.fi tai 0407790259) 23.11. men-
nessä. 
Naisten ja miesten raamattu- ja 
keskusteluryhmät ja Hanna-ru-
kouspiiri www.kempeleenseura-
kunta.fi/1095-raamattu-ja-keskus-
teluryhmat

LAPSET, VARHAISNUORET 
JA PERHEET 

Perhekerhot: Kirkko: ke klo 9.30-
11, Vanha Pappila: pe klo 9.30-11, 
Keskustan srk-talo: ti klo 9.30-11, 
Kokkokankaan srk-keskus: ke klo 
9.30-11, to klo 9.30-11 ja pe klo 
9.15-10.45 (perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten ryhmä). 

Jouluinen askarteluilta perheille 
torstaina 24.11.2016 klo 17.30 - 19 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sella. Mukaan mahtuu 25 perhettä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoit-
tautuminen alkaa 1.11. ja päättyy 
21.11. Ilmoittatutumaan pääset 
osoitteessa kempeleenseurakun-
ta.fi/ilmoittautuminen

Varhaisnuorten kerhot: ks. www.
kempeleenseurakunta.fi/toiminta

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.

NUORET

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

MUSIIKKI

Olli Helenius trio pe 11.11. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Vapaa pääsy.

Katedraalien kaikuja la 12.11. klo 
18 Kempeleen Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa
Oululainen vaskikvartetti Owla  kon-
sertoi yhdessä Kemin kaupunginor-
kesterin vaskipuhaltajien sekä urkuri 
Elias Niemelän kanssa. Konsertin 
ohjelma on instrumentaalinen kat-
saus sakraalin musiikin kehitykseen 
aina gregoriaanisesta laulusta tähän 
päivään. Konsertin säveltäjänimiä 
ovat mm.  Leoninus, Desprez, Mon-
teverdi, Gabrieli, Couperin, J.S.Bach 
ja Rachmaninov. Käsiohjelman hin-
ta on 10 e. Vaskiyhtyeessä soittavat 
Arja Ollila ja Johanna Mäntyranta 
trumpetti, Marja Isto ja Sauli Orbins-
ki käyrätorvi, Virve Lantto ja Mar-
kus Lankinen pasuuna, sekä Juha 
Pisto tuuba. 

Jipun joulukonsertti ma 12.12. klo 
18 Kempeleen Pyhän Kolminai-
suuden 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.

Sofia Magdalenan joulukonsertti 
ke 14.12. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa

Aioloksen joulukonsertti, mukana 
Oulunsalo Ensemble ja konseva-
torion opiskelijoita la 17.12. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Kauneimmat joululaulut 4.12. klo 
12.15 Zeppelinissä.
Rippikoululaisten ja vanhempien 
kauneimmat joululaulut ke 7.12. 
klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Vanhemman väen kauneimmat 
joululaulut to 8.12. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Torttu-
kahvit.
Lasten kauneimmat joululaulut 
su 11.12. klo 14 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Kauneimmat joululaulut –messu 
su 18.12. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Kauneimmat joululaulut su 18.12. 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
Kauneimmat joululaulut ma 
19.12. klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Kauneimmat joululaulut to 22.12. 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.

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.

Aamukahvila ja jouluhartaus ti 
13.12. klo 10-12 Asukastuvalla 
Honkasentie 11, kirkkoherra Kim-
mo Helomaa.

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

Lahjoita jouluiloa! Adventin ajan 
messuissa 27.11. lähtien on mah-
dollisuus osallistua tavarakolehti-
in. Kirkon aulassa on kori, johon voit 
lahjoittaa esim. hygieniatuotteita, 
kahvia, suklaata, pipareita, glögiä, 
riisiä, kynttilöitä, villasukkia, lapsille 
piirustusvälineitä jne. Kempeleen 
seurakunnan diakoniatyö kokoaa 
tavarakolehtien tuotteista joulu-
paketteja vähävaraisille kempele-
läisille.

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

Tietotori
Koulutie 4B,
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  
m.kempele.fi

Kempeleen seurakunta


