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Kempeleen kesä on täynnä tekemistä, tapahtumia ja taidetta
Tänä kesänä on Kempeleessä luvassa 
paljon mukavia tapahtumia ja tekemistä 
kaikenikäisille. Kesäkuun alusta lähtien 
lapsille ja nuorille on tarjolla monipuo-
lista harrastetoimintaa, kuten taide- ja 
liikuntaleirejä, uimakouluja sekä retkiä 
muun muassa Powerparkiin ja Ranua-
Zoohon. Kesäkuun aikana järjestetään 
myös ikäihmisille suunnattuja ulkoliikun-
taryhmiä sekä soveltavan liikunnan ryh-
miä, kuten erityislasten liikuntakerho ja 
uimakoulu.

Liikennepuisto on avoinna koko ke-
sä- ja heinäkuun. Liikennepuistossa on 
30.6. ilmainen koko perheen tapahtu-
ma Kesähulinat. Tapahtumassa esiintyy 
Ladycrone, joka ilahduttaa kävijöitä tai-
kuudella ja jättisaippuakuplilla. Esitysten 
jälkeen kävijöillä on mahdollisuus osal-
listua työpajaan, jossa he voivat valmis-
taa omat jättisaippuakuplatyökalut ja ko-
keilla kuplien tekoa. Pajassa valmistetun 
kuplatyökalun saa kävijä viedä mennes-
sään. Tapahtumassa on myös pihapele-
jä, toimintapisteitä ja kioski. Kesäkuus-
sa on Akatemialla lasten toimintapäiviä 
ja nuorten iltoja. Nuorten kesäkahvila 
on perjantaisin kesäkuun puoleen väliin 
saakka.  

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla alkaa 
myös jo perinteeksi tullut Vanhan ajan 
viikko, jonka ohjelmaan kuuluu muun 
muassa kinkerit, pajupillien tekoa, ru-
nonlausuntaa, matonkudontaa sekä po-

niratsastusta. Vanhan ajan viikolla esite-
tään myös neljä näytöstä Kempele 1880 
-näytelmää, jonka on kirjoittanut Antti 
Jäminki. Näytelmässä esiintyy Museon 
oma teatteriryhmä. Vanhan ajan viikko 
onkin monille tapahtuman vapaaehtoi-
sille yksi kesän kohokohdista. Viikko on 
täynnä mukavaa yhdessäoloa vanhan 
ajan hengessä. 

Museolla pidetään yhteislaulutilai-
suuksia kesä-heinäkuun ajan tiistaisin 
ja sunnuntaisin. Myös jokaiselle sopi-
va Museoklubi järjestetään entiseen ta-
paan neljänä torstaina. Lisäksi museolle 
on tulossa kesän aikana juhannusjuhla, 
nukketeatteria, kesäkirppis, tanssit ja 
paljon muuta.  

Kesän tapahtumat huipentuvat elo-

kuun lopussa. Elokuun viimeisellä viikolla 
vietetään Kempele-viikkoa, johan voi il-
moittaa mukaan omaa ohjelmaa ja esi-
tellä Kempeleessä järjestettävää toimin-
taa. Myös Saarni Sirkus saapuu elokuun 
viimeiseksi viikoksi Kempeleeseen, joten 
saamme viihtyä sirkusesitysten paris-
sa. Teltassa on viikon aikana myös muu-
ta ohjelmaa sekä mahdollisuus järjestää 
omaa Kempele-viikon toimintaa. 

Maastopyöräilyreitistön avajaisia vie-
tetään 26.8. Köykkyrissä, ja avajaisis-
sa vierailee Peltsi. Hänen johdollaan on 
mahdollisuus käydä tutustumassa omal-
la mastopyörällä Köykkyrin retkireitis-
töön 40 km:n lenkillä. Tarjolla on myös 
lyhyempi paikallisen ohjaajan vetä-
mä lenkki. Kesän kruunaa Hyvä kasvaa 

Kempeleessä -tapahtuma lauantaina 
27.8. Pirilän tilalla. Tapahtumassa esiin-
tyvät muun muassa Liikkuva Laulureppu, 
Roni Bäck sekä Peltsi, ja illan ilmaiskon-
sertissa nähdään Silvennoinen & Hela 
& band. Samana päivänä museolla pal-
jastetaan myös Luutamummo – patsas.  
Tarkemmat tiedot kesän tarjonnasta löy-
tyy www.kempele.fi/kesaesite

Nähdään tapahtumissa, upea kesä tu-
lossa!

Anne Toppari
kirjasto- ja kulttuurijohtaja

Kuva: Harri Tarvainen

Tilaa yrittäjän uutiskirje! 
Haluatko pysyä kärryillä ajankohtaisista asioista? 
Tilaa Kempeleen kunnan yrittäjien uutiskirje!  
www.kempele.fi/yrittajienuutiskirje

Harkitsetko yrityksen perustamista? 
Kempeleen kunnan uusyritysneuvonta on käytettävissäsi  
maksutta muun muassa seuraavissa asioissa: 

• Liiketoimintasuunnitelman laatiminen  
• Taloussuunnitelmien laatiminen 
• Starttirahan tai perustamistuen hakeminen  

Varaa aika kalenterista www.kempele.fi/yritysneuvonta 
tai ota yhteyttä soile.pitkanen@kempele.fi p. 040 6267271

”Nähdään  
tapahtumissa, 
upea kesä  
tulossa!
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Myytävänä polttopuita
Tekniset palvelut myy tarjousten perus-
teella polttopuita.

Myytävät kasat sijaitsevat:  
• Linnakankaalla Vedenneidontien var-

rella 3 kasaa
• Metsärinteellä Hovinmetsäntiellä Jä-

niksenkäpälän ja Karhunlenkin välis-
tä lähtevän kuntopolun varressa 6 
kasaa

Puukasat on numeroitu 1-9. Vedennei-
dontiellä 1-3 ja metsärinteellä 4-9. Tar-
jouksen voi jättää kaikista kasoista, mut-
ta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain 
kaksi kasaa.  

Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomak-
keilla, joita saa Kempeleen kunnan inter-
net-sivuilta osoitteesta www.kempele.fi/
polttopuut

Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voi 
noutaa Kempeleen pääkirjastolta Zep-
peliinintie 1, kirjaston aukioloaikana (Ma 
ja ke klo 11 - 19, Ti, to ja pe klo 11 – 17, La 
suljettu)

Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla 
tai suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 
10.6.2022 klo 14.00 mennessä:
• kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi
• Vihikari 10 ulko-oven vieressä ole-

vaan Kempeleen kunnan postilaatik-
koon

• postitse os. Kempeleen kunta PL 12, 
90441 Kempele

 
Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi tekstil-
lä POLTTOPUUT.

Maksu laskutetaan. Polttopuut voi ha-
kea, kun lasku on maksettu.

Lisätietoja: 
Laura Tornberg  p. 044 4972512
Anne Määttä  p. 044 4972313

Kempeleen kunnan puisto-osasto edes-
auttaa luonnon monimuotoisuutta tarjo-
amalla pölyttäjille suoja- ja lisääntymis-
paikkoja, pörriäispeltoja!

Pörriäispeltoja on kahdeksassa eri 
kohteessa, joiden yhteispinta-ala on n. 
2,5 hehtaaria ja ne sijoittuvat viheralueil-
le siten, että tonttien ja pyöräteiden reu-
na-alueet leikataan normaalisti. Osalle 
alueista leikataan ruohonleikkauskier-

roksien aikana polkuja, joista voi seurata 
pörriäisten elämää.

Pörriäispellot leikataan 1-2 kertaa ke-
sän aikana. Syksyn leikkaus tehdään vii-
meistään syyskuun alussa.

Santamäen koulun 4. luokan oppilaat 
ovat kuvittaneet infotaulut, jotka sijoite-
taan pörriäispeltojen läheisyyteen.

Infotauluin merkittyjä Pörriäispeltoja 
löytyy Vihiluodosta lintutornille menevän 

polun varrelta sekä nuotiopaikalle mene-
vän polun varrelta ns. Vihiluodon oksan-
kanava-alueelta, Sarkkirannan urheilu-
keskuksesta, Hovintieltä museon takaa, 
Santamäessä Kyntömiehentieltä, Kos-
kelasta Pääskyläntien päädystä, Nero-
lantien ja Kitulankujan väliseltä alueelta, 
Haapamaalta Pajukujan pyörätien lähei-
syydestä, Kokkokankaan Haukkakaar-
rosta Kissaojan varrelta.

Kempeleen kunta laittaa 15 kappaletta 
ilmaisia viljelylaatikoita kuntalaisten va-
rattaviksi kesäajan viljelyyn. Viljelylaati-
kot ovat Kirkkotie 20 kiinteistöllä, Koti-
seutumuseon viereisellä tontilla.  

Viljelylaatikon koko on noin 40 cm kor-
kea, 80 cm leveä ja 120 cm pitkä. 

Puurakenteiset viljelylaatikot ovat val-
miina viljelyyn keskiviikkona 1.6. 2022. 
Kasvualustana käytetään seulottua, pe-
ruslannoitettua ja kalkittua puutarhamul-
taa.

Viljelylaatikoiden viereen tuodaan ve-
sisäiliö kastelua varten. Säiliöön tuodaan 
kasteluvettä 1x/viikko.

Viljelylaatikoiden varaus kasvukaudel-
le on avoinna 23.5. – 3.6.2022. Viljelylaa-
tikoita voi varata yhden kotitaloutta koh-
den.

Laatikkoviljelijä sitoutuu noudatta-
maan seuraavia ohjeita:

• Viljelijä hankkii tarvitsemansa sieme-
net ja taimet.

• Viljelijä vastaa kasvien hoidosta.
• Työvälineitä ja tavaraa ei saa säilyt-

tää viljelyalueella.
• Viljelijä huolehtii laatikon ympäristön 

siisteydestä. Viljelylaatikoiden vie-
reen tuodaan bio-ja sekajäteastiat 
viljelystä tulleille jätteille.

• Viljelykauden loputtua viljelijä kerää 
satonsa ja siistii oman laatikkonsa. 

• Kempeleen kunta kuljettaa laatikot ja 
mullat pois kiinteistöltä viljelykauden 
päätyttyä, viimeistään 30.9.2022.

Lisätietoja ja varaukset: 

kunnanpuutarhuri 
Paula Taskila p. 050-316 9669 
kunnallistekniikan työnjohtaja 
Laura Tornberg p. 044-4972 512

Pörriäispellot Kempeleessä

Viljelylaatikoiden varaus kasvukaudelle 2022

Uudet toripaikat varat-
tavissa Kempeleessä!
Kempeleen keskeisin paikka, entinen 
kunnantalon tontti keskustassa ote-
taan torikäyttöön kesäksi 2022! Torille 
on suora näkyvyys liikenneympyrästä, 
joka yhdistää keskustassa Kempeleen-
tien, Eteläsuomentien ja Ketolanperän-
tien. Rautatieasema sijaitsee aivan torin 
vieressä ja kevyen liikenteen baana tulee 
torille saakka. Torin osoite on Asemantie 
1, 90440 Kempele.

Alueella on n. 6000 m² nurmikenttä 
toripaikoille ja vieressä n.1600 m² pysä-
köintialue. Lisäksi Rautatieaseman aika-
rajaton pysäköinti radan eteläpuolella on 
vain alikulun päässä. Keskustan kauppa-
kortteli sijaitsee viereisessä korttelissa 
ja tori on helposti saavutettavissa kes-
kustassa asioiville. Torin toisella puolella 
on pientalo- ja kerrostaloasutusta. Kunta 
tuo kesäksi istutuksia ja penkkejä alueel-
le. Alue on suuri ja numeroituja myynti-
paikkoja ei ole, vaan paikan voi vapaasti 
valita alueelta.

Toripaikat ovat jo varattavissa ja myyn-
tiaika on joka päivä klo 9 -20. Sähköttö-
mät paikat ovat veloituksettomia. Sähköt 
on saatavilla 5 paikalle (varaukset säh-
köpaikoille 3 vrk ennen myynnin aloitus-
ta. Sähköpaikan hinta 10€ /vrk). 

Toripaikkojen varaukset:
Paula Taskila, kunnanpuutarhuri
paula.taskila(at)kempele.fi
050 3169669

Bussien kesäaikataulut 

Bussien kesäaikataulut ovat voimassa 
6.6.–9.8.2022

Joukkoliikenteen bussit ajavat ke-
säaikataulujen mukaan 6. kesäkuu-
ta ja 9. elokuuta välisen ajan. Kesän 
2022 aikataulut näkyvät Reittioppaassa  
https://oulu.digitransit.fi/
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HYVA KASVAA 
KEMPELEESSA
27.8.2022

www.kempele.fi/hkk

Varaa esittely-/myyntipöytä tapahtumasta!
Yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus varata paikka 
esittely-/myyntipaikka HKK-tapahtumasta.
Paikat ovat ulkona ja sähköttömiä. Teltallisia paikkoja on 
rajattu määrä. Paikat ovat maksuttomia.

Paikkavaraukset ja lisätiedot: www.kempele.fi/hkk

Ilmoittaudu 15.6. mennessä!

HKK:ssa mukana: 
Peltsi 

Roni Back 
Liikkuva Laulureppu 

Silvennoinen & 
Hela & Band!

Pirilän tilalla la 27.8.2022

Lisätiedot:
Anne Toppari, anne.toppari@kempele.fi, p. 050 463 6457
Minna Lehtomaa, minna.lehtomaa@kempele.fi, p. 040 186 5975

Klubit torstaisin klo 18.00

 

Vapaa pääsy! 

Sopii kaikenikäisille! 

MUSEOKLUBI KEMPELEEN

KOTISEUTUMUSEOLLA

ESIINTYMÄSSÄ:

 

16.6. Väisänen

 

30.6. Peltokurki

 

7.7. Hietakettu

 

14.7. Anna Kokkonen

Kirkkotie 18, 90440 Kempele

Vetäjänä
tiistaisin

vuoroviikoin
 DuoRitunski 

sekä
Äkkinäiset,

sunnuntaisin
Äkkinäiset

Rantalakeuden
suosituimmat

yhteislaulut
KESÄ -JA HEINÄKUUSSA 

TIISTAISIN KLO 13.00 
JA SUNNUNTAISIN KLO 18.00 

KEMPELEEN KOTISEUTUMUSEOLLA

Kempeleen kotiseutumuseo
Kirkkotie 18, 90440 Kempele

 

V A P A A
P Ä Ä S Y

Nukketeatteri PikkuKulkuri:
Leppäkerttu Pilkuton

La 16.7. klo 10.30
Kempeleen museolla

Vapaa pääsy!
Kirkkotie 18, 90440 Kempele

Leppäkerttu Pilkuton on uudenlainen, 
interaktiivinen sing along -tyyppinen 
nukketeatteriesitys, joka pohjautuu 

Niina Bell’in Leppäkerttu ilman pilkkuja
 -nimiseen lasten kuvakirjaan. 

 
Esitys sopii parhaiten 2-8 –vuotiaille 

lapsille ja perheille. 

To 2.6. klo 10.00

Kempeleen

kotiseutumuseolla

Kirkkotie 18, 

90440 Kempele

Vapaa pääsy!
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Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla! 
Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa maksu-
tonta neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuo-
tiaille ja kokoaa eri palvelut yhden katon 
alle. Meille jalkautuu viikoittain kattava 
määrä eri alojen ammattilaisia, ja sen 
lisäksi järjestämme erilaisia teemail-
tapäivä, kursseja ja tietoiskuja. Tarkista 
ajankohtainen kalenterimme nettisivuil-
tamme tai sosiaalisen median kanavis-
tamme!
Sinun ei tarvitse tietää, kuka on oikea 
taho hoitamaan asiaasi - riittää, kun as-
tut ovesta sisään. Jos et tiedä mistä 
aloittaa – aloita Ohjaamosta! 
Tulossa olevia tilaisuuksia ja tapahtumia:

Ma 20.06. klo 10-12 Kotitumisaamu-
päivä Ohjaamolla: 
Onko armeijan tai sivarin aamukampa 
koluttu loppuun ja mietit, mitä tehdä 
seuraavaksi? Tule käymään Ohjaamolla, 
niin tsekataan seuraavat askeleet yh-
dessä kuntoon!

Mistä meidät löytää? 
Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs 
(Subwayn yläpuolella) 

Milloin? 
Palvelemme avoimin ovin
ma-ke klo 12–16
to klo 12–18 (parilliset viikot)
to klo 12-16 (parittomat viikot)
Huomioithan, että olemme kiinni 
04.07.-31.07.2022.

Tukea ja neuvontaa myös etänä, soita 
tai laita viestiä (myös WhatsApp).
koordinaattori  
Juho: 040 6116 885
ohjaaja  
Annika: 040 1821 244 (16.6. saakka)
Voit jättää meille yhteydenottopyynnön 
myös nuorisopalvelujen nettisivuilla ole-
van yhteydenottolomakkeen kautta.  

Lisätietoa

www.ohjaamot.fi 
www.kempele.fi/ohjaamo

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on 15–28-vuotiai-

ta kempeleläisiä nuoria varten. Etsiviltä 
voit saada apua esimerkiksi työnhakuun, 
opiskeluun, hyvinvointiin tai itsenäistymi-
seen liittyvissä asioissa. Työskentelym-
me lähtökohtana on aina nuoren omat 
toiveet, tavoitteet ja voimavarat.

Meihin voit olla yhteydessä puhelimit-
se tai jättää yhteydenottopyynnön osoit-
teessa www.kempele.fi/etsivanuorisotyo 
olevan sähköisen yhteydenottolomak-
keen kautta.

Tarkemmat tiedot löydät netti-sivuilta.

Kesätoiminta 
Nuorisopalvelut järjestää kesäkuussa 6.-30.6. lapsille ja nuorille monenlaista 
kesätekemistä. Nuorisopalveluiden kesätoiminta on netissä www.kempele.fi/
nuorisopalvelut. Lisäksi kouluilla on jaettu Kesäesite 2022. Osaan 
tapahtumista tulee ilmoittautua.

Kesätoimintaa järjestetään lapsille (kouluikäiset)  ja nuorille (seiskasta ->) 
kesäkuussa Kempele Akatemialla.

Tarkempia tietoja nettisivulla. Hox. Äänitarinat ke 15.6. ja 22.6. ja keilaukset 
8.6. ja 20.6.

Ma klo 13-16 Lasten ohjattua toimintaa   
       klo 17-20 Nuorten ilta 
Ke  klo 13-16 Lasten ohjattua toimintaa
       klo 17-20 Nuorten ilta 
Pe  klo 16-22 nuorten Kesäkahvila (perjantait 10.6. ja 17.6.)

Lisätietoja www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Retket
Ti  14.6. Perheretki RanuaZoon eläinpuistoon. 
Hinnat: 40 € (aik, yli 15 v), 30 € lapset (4-14v) ja 20 € (0-3 v) 
Hinnat sisältävät kuljetuksen, rannekkeen ja tapaturmavakuutuksen. 
Ilmoittautumiset pe 3.6. mennessä.

Ti 21.6. Päiväretki Kalajoen Jukuparkiin tai Kiipeilypuistoon. 
Hinnat ovat  Jukupark-vesipuistoon: 35 €/hlö  ja 20 €/hlö 0-3 v ja kyyti). 
Kiipeilypuistoon: 30 €/hlö (lapset 110-130 cm), 40 €/hlö ( lapset ja aikuiset yli 
130 cm) ja 20 €/hlö (0-3 v ja kyyti). Hinnat sisältävät rannekkeen, kuljetuksen 
sekä tapaturmavakuutuksen.

Ti 2.8. Päiväretki Powerparkiin. 
Hinnat:  55 € (alle 130 cm), 65 € (yli 130 cm) ja 35 € (alle 2 v/kyyti) sisältyy 
matka, sisäänpääsy huvipuistoalueelle ja tapaturmavakuutus.

Tulevia tapahtumia
#Eikiusita -kampanja pe 3.6.2022 klo 18–21
Kempele Akatemian parkkipaikalla (mikäli ilmat sallii).
Tapahtumassa mukana: Kempeleen Nuorisopalvelut, Kempeleen Seurakunta, 
Limingan Moottoripaja, Oulun MC, Vanhat Bensalenkkarit.

Nuorten Kesäkahvila la 4.6.2022 klo 18-21 Kempele Akatemialla (7.lk-17v)
Koulujen päättäjäisiä ja kesäloman alkamista on hyvä startata Kempele 
Akatemialta. Kaffetta ja pientä purtavaa tarjolla, unohtamatta hyvää seuraa!

Yhteystiedot
Vs. nuorisopalvelujen päällikkö
• Heidi Alatalo,  

p. 050 3078 981

Nuorisotyöntekijät
• Eetu Heikkinen,  

p. 044 497 2287 (Whatsapp      )
• Riikka Kärkkäinen,  

p. 044 4972 288 (Whatsapp      )
• Pirjo Ranta,  

p. 050 3078 678 (Whatsapp      )

Etsivät nuorisotyöntekijät
• Heidi Ohukainen,  

p. 040 5956 922 (Whatsapp      )
• Jemina Maijanen,  

p. 050 3163 741 (Whatsapp      )
• Kempeleen etsivä  

nuorisotyö (Facebook       )
• @kempeleenetsivanuorisotyo 

(Instagram       )

Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä,  

p. 050 3163 768
• Sanna Pitkänen-Viinamäki,  

p. 050 3163 766
• @kempeleen_starttipaja 

      (Instagram      )

Ohjaamo Kempele
• Hankekoordinaattori,  

p. 040 6116 885 (Whatsapp      )
• Ohjaaja p. 040 1821 244  

(Whatsapp      )
• @ohjaamokempele  

(Instagram      )
• Ohjaamo Kempele  

(Facebook      )

Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• Sähköpostit:  

etunimi.sukunimi@kempele.fi
• Kempeleen  

nuorisopalvelut (Facebook      )
• @kempeleen_nuorisopalvelut 

(Instagram      )

Alle 10-vuotiaille
Ajokortit: 2€ päivä, 5€ 1kk, 10€ koko kesä

Varattavissa kesäkuulle yksityiset 
lastenjuhlat ma–ke iltoina klo 16–20.  
Kesto 1,5h, hinta 75€, max. 15 lasta. 

Kesähulinat, ilmainen koko perheen 
tapahtuma to 30.6. klo 16–18
Lisätiedot Riikka Kärkkäinen, p. 044 497 
2288, riikka.karkkainen@kempele.fi

Nuorisopalvelut

Työpajatoiminta
Kempeleen Starttipaja tarjoaa tukea 

18-28-vuotiaiden työttömien ja ilman 
opiskelupaikkaa olevien nuorten elä-
mänhallintaan. Starttivalmennus toteu-
tetaan ryhmämuotoisena toimintana, 
mutta sisältää myös yksilövalmennusta. 
Starttipajalle hakeudutaan kunnan koti-
sivuilla olevan lomakkeen kautta, kaikki 
hakijat haastatellaan. Hakea voi ympä-
ri vuoden! 

Voit olla myös suoraan yhteydessä 
työvalmentajiin Sanna Härmä ja Sanna 
Pitkänen-Viinamäki, p. 050 316 3766

Lomailemme heinäkuun!

Avoinna 6.6.–29.7.2022 ma-pe klo 10–16

http://www.kempele.fi/nuorisopalvelut
mailto:etunimi.sukunimi@kempele.fi


4 • 2022Kempeleen kunnan KUNTATIEDOTE

Ajax-Sarkkiranta ry

#reilupelireilukaveri 
#keskimääräistätaitavampi #ajatteleva 
#taisteleva #urheilullinen

Ajax-Sarkkiranta on 1997 perustettu 
kempeleläinen jalkapalloon erikoistunut 
urheiluseura. Teemme vahvaa juniori-
työtä laadukkaissa olosuhteissa, mistä 
Palloliiton valtakunnallisena tunnustuk-
sena saimme Vuoden Grassroot Seura 
palkinnon 2021 sekä lisäksi Palloliiton 
alueellisen Vuoden Seura- ja Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta ry:n Vuoden Ur-
heiluseura -palkinnot 2021. Noin 700 
pelaajaamme harjoittelevat erinomai-
sissa olosuhteissa Kempeleen nurmi- 
ja tekonurmikentillä sekä vuonna 2019 
valmistuneessa täysimittaisessa yli-
painehallissa, jonka yhteyteen valmistui 
syksyllä 2021 urheiluklubitalo ravintola-, 
kuntosali- ja fysioterapiapalveluineen. 
Lisäksi pelaajia palvelee talvisin myös 
pienempi harjoitushalli. Teemme tiivistä 
seurayhteistyötä Oulun alueen muiden 
jalkapalloseurojen kanssa. Vahvan olo-
suhdekehittämisen lisäksi seuramme 

panostaa entisestään pelaajan laaduk-
kaaseen arkeen ja seurayhteistyöhön 
laadukkaan pelaajapolkumme edelleen 
kehittämiseksi. Seuratoiminnan tukena 
ovat toiminnanjohtaja, valmennuspäällik-
kö, nappulapäällikkö, harrastemanageri 
sekä lähes 200 vapaaehtoistoimijaa, 
joiden avulla takaamme laadukkaan to-
iminnan.

Jokainen jalkapallosta kiinnostunut 
on tervetullut Ajaxiin ja seura pyrkii tar-
joamaan jokaiselle toimintaa, joka on 
sopivaa niin tavoitteiden kuin sen het-
kisten kykyjen mukaisesti. Seura tarjoaa 
mahdollisuuden tavoitteelliseen pe-
laamiseen ja harjoitteluun, mutta myös 
mahdollisuuden kaikille niille, jotka halu-
avat mukavan ja mielekkään harrastuk-
sen ilman menestymisen painetta.
Tervetuloa mukaan!

Ajax-Sarkkiranta ry
www.ajaxsarkkiranta.fi
toimisto@ajaxsarkkiranta.fi
p. 050 321 9980

Kempeleen-Oulunsalon 
Sydänyhdistys ry

Yhdistys toimii Kempeleen kunnan ja 
Oulun kaupungin, Oulunsalon alueella. 
Jäseniä on myös muista lähikunnista. 
Toimintaperiaatteemme on sydäntervey-
den ja sydänystävällisten elämäntapojen 
edistäminen, sydän- ja verisuonitautien 
ennaltaehkäisy, toisista välittäminen yh-
dessäololla ja virkistystoiminnalla.

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, ei 
tarvitse olla sydänsairas. Vilkkaassa 
toiminnassamme pidämme sydäniltoja 

syyskuusta alkaen joka kuukauden kol-
mas keskiviikko Kempeleessä keskustan 
seurakuntatalolla. Illoissa kuulemme 
luentoja terveyteen liittyvistä asioista. 
Järjestämme retkiä, pidämme kevät- ja 
joulujuhlat sekä meillä on varatut lento-
pallo- ja keilavuorot.

Meidät löytää: 
https://sydan.fi/kempele-oulunsalo/

Ketolanperän kyläyhdistys ry

40-vuotiaan Ketolanperän Kyläyh-
distyksen tarkoituksena on lisätä kylän 
asukkaiden yhteistyötä ja edistää ky-
läkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden 
viihtymistä. 
Järjestämme erilaisia tapahtumia joihin 
kaikki kyläläiset ovat tervetulleita. Ta-
pahtumat ovat yleensä joko koululla tai 
luontopolun Sammalkatto -laavulla.
Viime vuosi oli yhdistyksen perustamis-
en juhlavuosi. Yhdistys täytti 40 vuotta 
ja perustajajäsenille järjestettiin kahviti-
laisuus koululla. 
Huhtikuulla kevättapahtuman kohokohta 
oli nappulahiihdot, johon osallistuivat pi-
enimmät lapset kukin omalla tyylillään. 
Lopuksi kaikki osallistujat saivat kultami-
talin kaulaansa. 

Kesäkussa järjestetään laavulla jo per-
inteeksi tullut kevätkirkko seurakun-
nan kanssa yhteistyössä.   Syksyllä on 
luvassa sienikurssi pätevän ohjaajan 
johdolla. Loppuvuodesta on kaksi tapah-
tumaa, joista ilmoitamme, kun saamme 
yhteistyökumppaneilta varmistuksen. 
Kuntolaatikoita laitetaan kaksi lisää. Jo 
koulun luona olevan laatikon lisäksi yksi 
tulee Kuusiniityntien risteykseen ja toin-
en Kaunistonkujan risteykseen. 
Tapahtumista ilmoitetaan kyläyhdistyks-
en fb-sivulla ja kyläläisille jaettavilla il-
moituksilla. Tervetuloa mukaan!

Yhteystiedot 
puhelin: 0413132995 
sähköposti: kettupera1980@gmail.com 

Kuvassa perustajajäsenet, vasemmalta Maija Mikkonen, Leila Heikkinen ja Timo Pa-
akki. Kuvasta puuttu Leila Soini, ent Visuri.

Oulun Seudun KILPI ry

Yhdistyksemme toimii Pohjois-Pohjan-
maan, Kainuun ja Koillismaan alueella, 
kotipaikkamme on Oulu. Keväällä 2022 
vertaistukiryhmät kokoontuivat 10 eri 
paikkakunnalla. Kempeleen vertaistuki-
illat pidetään Kempeleen asukastuvalla 
yleensä alkukuusta ja ryhmän luot-
sina toimii Helena Lievetmursu. Ranta-
lakeuden seuratoimintapalstalta löydät 
Kempeleen tapaamispäivät.

Toimintamme tarkoitus on tarjota ti-
etoa, neuvontaa ja tukea kilpirauhas- 
ja lisäkilpirauhassairaille sekä heidän 
läheisilleen parantaen samalla heidän 
hyvinvointiaan. Yhdistyksen jäsen saa 
4 kertaa vuodessa Kilpi-lehden, missä 
on paljon tietoa kilpirauhassairauksista. 

Olemme Suomen Kilpirauhasliiton jäsen-
järjestö.

Yhdistyksessämme on yli 1000 
jäsentä ja toimintaa on ollut jo 24 vuotta. 
Kerran kuukaudessa pidettävissä jäse-
nilloissa on vaihtelevia teemoja esim. 
luentojen muodossa, käydään retkillä tai 
museoissa. Ensi syksynä tehdään teat-
terireissu Kajaaniin. Meidän omassa Pi-
lates-ryhmässä on vapautunut paikkoja, 
kokoonnumme tiistaisin Oulun uimahal-
lilla -ilmoittaudu mukaan.

Tarkempaa tietoa yhdistyksemme to-
iminnasta löydät yhdistyksemme nettisi-
vuilta www.oulunseudunkilpi.com ja Fa-
cebookista. Jos olet jo yhdistyksemme 
jäsen, varmistathan, että meillä on 
sähköpostiosoitteesi, niin saat kerran 
kuussa jäsenkirjeen ja siinä uusimmat 
tapahtumatiedot. Mikäli haluat lisätietoja 
toiminnastamme, voit myös soittaa tai 
laittaa sähköpostia. 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja 
tapahtumiin.

Kirsti Uhlgren, puheenjohtaja puh. 
0500 385609 tai oskilpi.oulu@gmail.
com



4 • 2022 Kempeleen kunnan KUNTATIEDOTE

Kempeleen Wanhan  
Kirkon Ystävät  ry

Vuonna 1691 valmistuneesta vanhasta 
kirkosta on huolehdittu vuosisatojen 
ajan kempeleläisten toimesta yhteisöl-
lisesti.  Kempeleläisten toivoessa mah-
dollisuutta osallistua meneillään olevaan 
Kempeleen Vanhan kirkon kunnostuk-
seen perustettiin tammikuussa 2018 
Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät jat-
kamaan tätä yhteisöllisyyttä. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
Kempeleen vanhan kirkon tunnettavu-
utta ja historian tuntemusta. Tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii 
edesauttamaan Kempeleen vanhan 
kirkon restaurointi- ja peruskorjaustyötä, 
järjestää infotilaisuuksia sekä osallistuu 
eri tavoin peruskorjaustyön organisoin-
tiin. 

Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät 
on järjestänyt useita kirkkoa käsitteleviä 
esitelmätilaisuuksia, osallistunut kunnan 
ja seurakunnan tapahtumiin esittely-/
myyntipöydillä, tuonut kirkkoa esille 
lehtiartikkeleissa ja sosiaalisessa medi-
assa sekä myynyt virtuaalisia kirkon ni-

mikkopaanuja.
Meidän nykysukupolvemme tehtävä 

on nyt vuorollamme pitää huolta tästä 
Kempeleen ylivoimaisesti merkittävim-
mästä kulttuuriperinnöstä. Vielä on mah-
dollisuus osallistua kirkon kunnostuksen 
tukemiseen ostamalla itselle tai lahjaksi 
virtuaalinen nimikkopaanu, jolloin saa 
muistoksi myös käsin taotun paanu-
naulan sekä nimen tukijoiden listaan.  
Paanun voit ostaa netistä osoitteesta 
www.kempeleenvanhakirkko.fi taikka 
maksamalla 50€ (kattopaanu) tai 100€ 
(tornipaanu) Kempeleen Wanhan Kirkon 
Ystävien tilille FI51 4600 0010 9091 
96. Paanunaulan saat sitten muistoksi 
puheenjohtajalta, yhteystieto alla.

Puheenjohtaja 
Heikki Mattila puh. 040 0630 540
Sihteeri 
Timo Hakkarainen puh. 045 8073 100
Facebookissa 
Kempeleen Wanhan kirkon ystävät

Kempele-Seura ry

Kempele-Seura on aktiivinen ja yhteisöl-
linen kotiseutuyhdistys.

Seura tuottaa kotiseutukirjallisuutta 
sekä on aktiivisesti mukana kulttuurita-
pahtumissa ja kehittämässä Kempelettä.

Kempele-Seura Ry
www.kempele-seura.fi

Facebook: 
https://www.facebook.com/kempel-
eseurary/

Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/ 
UC0CTuAzlMESN6WZ9JEMT2yw

LC Kempele Sampola

Toimintaa Yhdessäoloa 
Palvelua 

Lions Club Kempele Sam-
pola täyttää ensi vuonna 
40 vuotta. Jäsenmäärä on 

tällä hetkellä 25. Järjestämme tapah-
tumia, yritysvierailuja ja aktiviteetteja. 
Toimintansa aikana klubi on auttanut 
avuntarpeissa olevia, erityisesti lapsia, 
nuoria ja vanhuksia. Lisäksi olemme tar-
vittaessa mukana erilaisissa palvelute-
htävissä. Apu voi olla pienille ryhmille tai 
yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävä. 
Klubimme on osa kansainvälistä palve-
lujärjestöä. Leijonia on yli 200 maassa 
yhteensä 1,4 miljoonaa. Suomessa 
jäseniä on yli 19 000. Vuonna 2007 lion-
sjärjestö arvioitiin maailman arvostetu-
immaksi palvelujärjestöksi.

Jouluaktiviteetti

Kauppakeskus Zeppelinin ympäristöön 
sytytämme 50 joulupataa viikonloppuisin 
marraskuun puolivälistä jouluviikolle sa-
akka. Tällä tapahtumalla kauppakeskuk-
sen kauppiaat toivottavat kymmenet 
tuhannet asiakkaat tervetulleiksi kaup-
pakeskukseen.

Kirjaston kotipalvelu                         
                                                     
Vuodesta 2013 alkaen olemme toimit-
taneet Kempeleen kirjaston kirjakassit 
kerran kuukaudessa kirjaston kotipalve-

luasiakkaille. Palvelu on tarkoitettu niille, 
jotka eivät itse pääse asioimaan kirjas-
toon esim. korkean iän, sairauden tai toi-
mintakyvyn muunlaisen heikentymisen 
takia. 

Baana puhtaana   
Kempeleen kunnan 150 juhlavuoden 
merkeissä LC Kempele Sampola ja LC 
Kempele Aurora ottivat hoitaakseen 
roskien keräämisen Baanalta. Keräys 
toteutetaan viikoittain toukokuun ja 
lokakuun välisenä aikana. Tempauksell-
aan leijonat haluavat kiinnittää huomiota 
ympäristön omaehtoiseen siisteyteen.

Ympäristönhoito
Ympäristöhoito toukokuussa päättää to-
imintakauden aktiviteettien osalta. Tämä 
aktiviteetti on jatkunut vuodesta 1997.

Tule mukaan 
Klubissa saat mielenkiintoisia tehtäviä 
ja osallistut palveluaktiviteetteihin sekä 
tapahtumien suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Klubissa opit uusia asioita asuin-
paikkakunnastasi. Jos intoa riittää, voit 
edetä oman klubisi ja piirin eri tehtäviin 
ja jopa valtakunnan tai kansainvälisiin 
tehtäviin.

kempele.sampola@lions.fi 
Kotisivut: 
https://e-clubhouse.org/sites/kempele-
sampola/
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Kempeleen maa- ja 
kotitalousnaiset ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koota 
aktiivisia naisia toimimaan aineellisen 
ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi, 
ammattitietojensa ja -taitojensa kehit-
tämiseksi sekä kylä- ja asuinyhteisönsä 
hyväksi.

Yhdistys järjestää jäsenilleen kuu-
kausitapaamisia, joissa käsitellään ajan-
kohtaisia jäsenistöä kiinnostavia aiheita. 
Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa 
tapahtumissa järjestämässä kahvituk-
sia. Virkistäydymme retkiä tehden sekä 
yhteisellä jouluaterialla.

Yhdistyksellä on vuokrattavana as-
tioita, kahvinkeitin, hääkakkuteline 
ja hyötykasvikuivuri. Varaukset puh. 
0503387201.

Jos sinulle on tärkeää lähialueen 
hyvinvointi, ruoka, koti, piha, luonto ja 
ympäristö tai kokoontuminen hyvässä 
seurassa, Olet sydämellisesti tervetullut 
joukkoomme.

Meidät tavoitat sähköpostilla: kemp-
eleen.maa.kotitalousnaiset@gmail.com 
Löydät meidät myös facebookista.

Kempeleen nuorisoseura ry

Kempeleen nuorisoseura ry on jo vuon-
na 1894 perustettu yhdistys. Seurantalo 
sijaitsee Kempeleen keskustan kupees-
sa, kirkkojen ja terveyskeskuksen lähellä 
osoitteessa Kirkkotie 19. Nykyinen 
seurantalo on valmistunut vuonna 1987.

Onko juhlapaikka hakusessa? Nuori-
soseurantalolla on toimivat, ajanmukai-
set ja viihtyisät tilat kaikenlaisiin juhliin, 
tapahtumiin ja monenlaiseen liikuntaan. 
Talossa vietetään häitä, ristiäisiä, syn-
tymäpäiviä ja muita perhejuhlia. Tiloissa 
harrastetaan tanssia, verestetään kät-
tentaitoja ja tehdään teatteria. Puitteet 
sopivat hyvin kokouskäyttöön. Tiloihin 
on esteetön kulku liikuntaesteisille.

Nuorisoseuralla toimii aktiivinen har-
rastajateatteri, Nuu-teatteri. Lisätietoja 

teatterista kotisivuilta www.nuuteatteri.
net

Seuran tiloissa toimii myös hieronta- ja 
hyvinvointipalvelu Jamice, www.jamice.fi

Tervetuloa nuorisoseura toimintaan mu-
kaan! Lisätietoja löydät kotisivuiltamme 
www.kempeleennuorisoseura.fi.  Jäse-
nille on luvassa hyviä jäsenetuja.

Yhteystiedot:
Puh. 050 570 5610 (yhteydenotot mielu-
iten klo 14-18 välisenä aikana)
Sähköposti: 
kempeleennuorisoseura(at)gmail.com

Kuva: Mirka Pohjanrinne

Nuu-teatteri

Nuu-teatteri on Kempeleessä toimiva 
harrastajateatteri. Teatterin kotinäyt-
tämönä toimii Kempeleen nuoriso-
seurantalo ja teatteri tekee yhteistyötä 
Kempeleen nuorisoseuran kanssa. 
Nuu-teatterin esitysten näytelminä to-
imii ammattiohjaaja, ja toiminta on am-
mattimaista ja kunnianhimoista. Teatteri 
tarjoaa hienon harrastuksen esiintymis-
estä ja teatterinteosta kiinnostuneille. 
Nuu-teatterissa nähdään vuodessa 
yleensä yksi tai kaksi kokopitkää ensi-
iltaa. Esiinnymme Kempeleessä, mut-
ta teemme vierailuja myös muualle. 
Lisäksi järjestämme tilauksesta lyhyitä 
ja viihdyttäviä ohjelmapalveluita pien-
oisnäytelmien tai sketsien muodossa ja 
osallistumme harrastajateatterifestivaal-
eille. 

Nuu-teatteriyhdistyksen toiminnan 

tarkoituksena on tehdä mieleenpainuvia, 
koskettavia ja viihdyttäviä esityksiä. Nuu-
teatteri tarjoaa korkeatasoista teatteria 
katsojilleen. Ryhmä on tärkeä osa kun-
nan kulttuuritarjontaa ja tarjoaa positi-
ivista kuvaa kunnan kulttuuritoiminnasta. 
Nuu-teatteri on Suomen harrastajateat-
teriliiton jäsen ja järjestää jäsenilleen 
koulutusta, teatterimatkoja ja mahdol-
lisuuden tutustua harrastajateatteritoi-
mintaan niin Kempeleessä kuin valtakun-
nallisellakin tasolla.

Onko teatterikärpänen puraissut? 
Tule mukaan toimintaamme! Etsimme 
aina uusia kykyjä lavalle ja myös kulissei-
hin monenlaisiin tehtäviin: lavastukseen, 
puvustukseen, valoihin, ääniin, tarpeis-
toon ja kuiskaukseen muiden muassa. 
Sähköposti: nuuteatteri@gmail.com ja 
kotisivut: www.nuuteatteri.net

Kuva: Ester van Dam

Eläkeliiton Kempeleen 
yhdistys ry

Yhdistyksemme on aidosti sitoutumaton 
yhdistys, jossa kaikilla on samat oikeu-
det ja velvollisuudet..Perustamisvuosi 
1973 ja jäsenia on n.450.Kokoonnumme 
Kempeleen nuorisoseuran talolla Kirk-
kotie19.

Ma: Senioritanssia klo 15.30 17.00
Ti: Keilaus klo 11.00 Boulis halli. 
Ti: Keppijumppa klo 8.00
Keskiviikkotapahtuma parillisilla viikoil-
la: ikäihmisiä kiinnostavia asiapitoisia 
esityksiä, kulttuuria ja ennenkaikkea 
hauskaa yhdessäoloa pulla kahvien lo-
massa.
Ke: Timon reissuteatteri 
parittomilla viikoilla klo 12.00
To: Käsityökerho Sukkis klo 14.00
Pe: Jumppa klo 8.00, 
Pe: Karaoke klo 9.45,
Mummu- ja pappatoimintaa 
Santamäen koululle.

Teemme teatteri ym.matkoja, retkiä ja si-
nulla on mahdollisuus hakea Eläkeliiton 
myöntämiä lomia.

Joululehti ja EL Sanomat jokaiseen 
jäsentalouteen. Vaikutamme ikäihmisten 
asioihin Kempeleen Seniorineuvostossa.

TERVETULOA MUKAAN JA TUO 
YSTÄVÄSIKIN!

Yht. tiedot:
Heikki Mattila puh. 0400 630 540

Siht.
Riitta Polvi Karjalainen puh. 040 7199034

www.elakeliitonkempeleenyhdistys.fi

Facebook:
www.facebook.com/
kempeleenelakeliitto
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Yhdistyksemme on pe-
rustettu 19.11.2003 

Vuosi 2022 / Kevätkau-
si päättyi toukokuussa ja 
siirryimme kesän ajan toi-
mintaan. Kesä/elokuussa 

tiistaisin pelataan klo 13 alkaen mölk-
kyä Sarkkirannan montulla. Perinteisiin 
kuuluvaa nuotioiltaa yhteislauluineen vi-
etämme heinäkuussa, ja myös kesäteat-
terimatka virkistää.

Syyskausi käynnistyy torstaina 
15.9.2022, tutussa paikassa Kemp-
eleen Nuorisoseuran talolla Kirkkotie 19.  
Maanantaisin kävelemme yhdessä, lähtö 
klo 10.00 Tiistaisin pelataan bocciaa 
kello 13 alkaen ja senioritanssijat  jatka-
vat tanssilla klo 14.30 -16.00. Torstaisin 
kerhossa jumpataan kello 10 alkaen ja 
sen jälkeen juodaan kahvit ja kuullaan 
tiedotukset. 

Vierailijoiden esitykset piristävät ker-
hopäiviä, myös bingo ja yhteislaulu ker-
ran kuussa ja sekä jäsentemme esi-
tykset. 

Toiminta jatkuu kello 14 saakka 
käsitöillä ja kuoron harjoituksilla. Kuo-
romme Vuokot ja Veikot ovat tärkeä osa 

toimintaamme. Heidän ohjelmassa ovat 
yhteislaulut ja konsertit sekä laitosvier-
ailut.  Kuoroamme johtaa Suvi Partanen.

Myös omat kurssit ovat osa toi-
mintaamme. Liikunnan haastekampan-
ja  maalis/huhtikuussa on haaste joka 
saa meidät liikkumaan monin eri tavoin.  
EKL:n Oulun piirin keilan ja boccian me-
staruuskisat haastavat myös harjoitte-
luun. Perinteiset vappu- ja joulumyyjäiset 
saavat yhdistyksemme vapaaehtoiset 
ahertamaan.  Matkat lähelle ja kauas 
tuovat vaihtelua elämään.

Yhdistyksemme jäsenmaksu 2022 
on 17,00 €/vuosi.  Siihen sisältyy myös 
Eläkkeensaaja-lehden kuusi numeroa.  
Maanantaisin on mahdollisuus osallis-
tua omakustanteiseen keilailuun Boulik-
sessa. Yhdistyksemme edustaja toimii 
jäsenenä Kempeleen seniorineuvostos-
sa.

Olette lämpimästi tervetulleita mukaan 
toimintaamme. Ajankohtainen tieto löy-
tyy: www.rantalakeus.elakkeensaajat.fi

Kerttu Mömmö puheenjohtaja
050 514 5422

Rantalakeuden Eläkkeen-
saajat RES ry

Keilaseura Kempeleen 
Kertalaaki  ry

Keilaseura Kempeleen Kertalaaki ry 
järjestää keilausta niin aloitteleville kuin 
pidemmälle ehtineille. Järjestämme 
myös erilaisia kilpailuja pitkin vuotta,  

jäsenistölle ja yleisiä kilpailuja rekisteröi-
tyneille keilaajille.

Osallistumme myös erilaisiin joukkue-
kilpailuihin: seuraotteluihin, paikallis- ja 
valtakunnansarjoihin sekä SM-kilpailui-
hin.

Tervetuloa mukaan mukavan harras-
tuksen pariin!

Boulis-keilahallilta Pekurintie 2:sta löy-
dät yhteystietomme.

Voit myös soittaa 0400-591181.

Kempeleen Eläkeläiset ry
Tervetuloa Kempeleen Eläkeläiset ry:n 
jäseneksi!

Liikettä ja kulttuuria eläkeläisten 
parissa

Kempeleen Eläkeläiset ry on vajaa 50 
-vuotias yhdistys, perustettu 4.9.1972. 
Jäseniä yhdistyksessä on 180 ( 2021)  
Jäsenmaksun määrä v 2021  on  18 €/v ja 
siihen sisältyy Eläkeläinen lehti, joka ker-
too monipuolisesti ikäihmisten elämästä.

Teemme yhdessä matkoja, retkiä 
ja teatterivierailuja. Perinteiset juhlat 
ovat äitienpäivä (yhdessä vasemmis-
ton kanssa), römppäjuhla marraskuulla 
ja joulujuhla. Osallistumme  Eläkeläi-
set ryn muiden eläkeläisjärjestöjen ja 
myös muiden kempeleläisten eläkeläis-
järjestöjen järjestämiin  juhliin ja tapah-
tumiin.

Kempeleen Eläkeläisten aluejärjestö 
on   Eläkeläiset ryn Jokilaaksojen Alue-
järjestö  ja se on   Eläkeläiset ry.n jäseny-
hdistys.   www.elakelaiset.fi

Eläkeläiset ry on  vanhin Suomessa to-
imiva eläkeläisjärjestö. Se on puolueisiin 
sitoutumaton eläkeläisten etujen puo-
lustaja ja yhdessäolojärjestö.

Toimimme Kempeleen Työväentalolla ,  
Koskelantie 24, Kempele.

Kerhopäivämme on torstai , aloitamme 
klo 9.30 jumpalla . Kerhoon pyrimme 
saamaan asiantuntija-alustuksia, pe-
laamme bocciaa, tietovisailuja ja  laul-
amme yhteislauluja.

Kahvittelemme hyvien voileipien ja pul-
lan kera. Lopuksi pelaamme bingoa.

Kaikesta toiminnasta tiedotamme 
kerhossa,  ilmoitamme Forumi-lehden 
toimintapalstalla ja netissä yhdistykset.
elakelaiset.fi/kempele

Yhteystietoja:
puheenjohtaja Veikko Keränen 
p 044 2699 046
sp veikkopkeranen@gmail.com

Sihteeri Toivo Piira
p 044 0512751 
sp  toivi.piiraätppinet.fi

matkavastaava
Matti Myllylä
p 050 530 7876
sp mattimyllyla@mail.suomi.net

Tervetuloa toimintaan mukaan!
Johtokunta

Tule mukaan Suomen suurimpaan 
LEIJONA-joukkueeseen! 

Suomen Jääkiekkoliiton kaudella 
2010-2011 lanseeraamat Leijona-

kiekkokoulut alkavat meidän seurassa 
syyskuussa 2022.

Pääsääntöisesti alle 8-vuotiaille 
suunnattu kiekkokoulu tarjoaa 

liikkumisen riemua ja 
pelin oppimisen iloa erilaisten 

harjoitteiden, leikkien ja kisojen avulla. 

Lisätietoja: k-laser.fi ja 
www.leijonat.fi/lkk

KIEKKO-LASER JUNIORIT LKK
- Startti syyskuussa 2022 Oulunsalon jäähallilla

- 2016-2017 syntyneet koko kausi vain 160€

- 2018 syntyneet ja nuoremmat koko kausi vain 100€

Ilmoittautuminen www.k-laser.fi
Suomen Jääkiekkoliiton Leijona-
kiekkokoulun yhteistyökumppanit



4 • 2022Kempeleen kunnan KUNTATIEDOTE

Virkistysuimala Zimmarin vuosihuolto on 23.6-14.8 välisenä aikana 
ja zimmari on suljettu tämän ajan. Zimmari aukaisee ovensa 15.8 
normaaleilla aukioloajoilla. 

Kesän aukioloajat 30.5-23.6.
   Uimala  Kahvio

Maanantai  10.00–18.00*  10.00-16.30

Tiistai–perjantai 8.00–18.00*  8.00–16.30

Lauantai-sunnuntai suljettu  suljettu

*Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu 
puoli tuntia ennen hallin sulkemista.

Poikkeusaukioloajat

• 30.5. alkaen Zimmari siirtyy kesäaukioloaikoihin.
• 30.5.-23.6. Kesäkuun uimakoulut ja ilmoittautuminen  

Hellewiin 11.5. alkaen
• Pe 3.6. avoinna klo. 8–16.
• To 23.6. avoinna klo. 8–16.
• 26-27.8 Uimaliiton alueleiritys Perjantai ja Lauantaina  

Zimmari aukeaa klo 10.00 

Ouluntullin kalliomontulla järjestetään tänäkin kesänä uimavalvon-
taa 6.6.-31.7 välisenä aikana maanantaista-perjantaihin klo 12-18.00. 
Valvontakopista löytyy tavalliset haavan puhdistus- ja sidonta tarpeet. 
Muistutuksena, että lapset ovat aina vanhempien vastuulla uimaran-
nalla. Rannalla tavataan!

Yleisten vesivoimisteluiden viikko-ohjelma 
Vesijumppiin saavat osallistua kaikenikäiset vesiliikkujat. Muutokset 
mahdollisia. Viikolla 21 ei vesivoimistelua ollenkaan. 
Vesivoimistelut viikoilla 22-25 vain tiistai ja torstai klo 8.30-9.00. 
Vesivoimistelut alkavat normaalisti 15.8 alkaen.

Maanantai
• klo 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
• klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki

Tiistai
• klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki
• klo 14.30 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
• klo 17.30 Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas

Keskiviikko
• klo 7.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki
• klo 15.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki

Torstai
• klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.
• klo 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas ja musiikki. 
• klo 18.30 Yleinen vesivoimistelu, FinnHitz, monitoimiallas ja musiikki

Perjantai
• klo 13.30 Yleinen vesivoimistelu - Iisi, monitoimiallas ja musiikki
• klo 17.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki

Sunnuntai
• klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.  

Liikuntapalvelut

Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumista 
ja ne ovat maksuttomia. Ulkoliikunnassa 
säävaraus. Juomapullo mukaan. Ota 
ystävä tai naapuri mukaan. Tervetuloa!

Ulkoliikuntaryhmät
Maanantai klo 14.00-15.00  
BOCCIA, Ristisuon kenttä, Rasvatie 25

Tiistai klo 9.00-9.45 (7.6. ja 14.6.)  
Tuolijumppa musiikin tahdissa,  
Museon piha, Kirkkotie 18

Tiistai klo 13.00-14.00 (14.6. asti, jatkuu 
9.8.) Kävely kevyemmäksi jumppa, Ilon 
pilke puisto, Suolatie

Torstai klo 13.00-13.45 (16.6.asti, jatkuu 
11.8.) Tuolijumppa musiikin tahdissa, 
Museon piha, Kirkkotie 18

Perjantai klo 10.00-11.00 (17.6.asti, 
jatkuu 12.8.) Yhteinen alkulämmittely ja 
sauvakävely lenkki, Köykkyri

Asukastuvan tuolijumpat
Tuolijumppa sisältää musiikin mukaan 
tehtäviä helppoja liikkeitä, joita kukin 
tekee oman jaksamisen mukaan. 
Maanantain jumppa on kevyempi ja 
tehdään koko ajan istuen, joten se 
sopii myös pyörätuolissa istuville. 
Keskiviikon jumpalla noustaan välillä 
seisomaan. Juomapullo mukaan.  Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
• Maanantai  klo 10.00-10.45  

(13.6. asti, jatkuu 8.8.)
• Keskiviikko klo 12.00-12.45  

(15.6. asti, jatkuu 10.8.)

Lisätiedot: 

Liikunnanohjaaja Minna Lammassaari,  
p. 040-664 3872

Mika Raudasoja (Boccia)  
p. 040-352 5896

Senioreiden liikunta
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Touko-kesäkuussa 
alkavia uusia kursseja

Kempele-opiston kursseille 
ilmoittautuminen tapahtuu netissä 
osoitteessa  
www.kempele.fi/kempele-opisto tai 
puhelimitse numerossa 050 463 6431.

Kuvataiteet
110306 Lasten kuvataide 
kesäkerho 8-10 v. 
• Opinkukka Kempele 

Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 9.00–11.30
• 6.–10.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 

Kerhossa harjoitellaan luovaa kuval-
lista ilmaisua, sommittelua, perspektii-
viä ja värien käyttöä. Kokeilemme myös 
kierrätys- ja luonnonmateriaaleja työs-
kentelyssä. Käydään ainakin yhtenä 
päivänä lähimetsässä. Tavoitteena on 
itseilmaisun vahvistuminen ja kuvatai-
detekniikoiden harjoittelu eri materiaa-
leilla. Kuvataidekerhoon ei ole pohjavaa-
timuksia. Utelias ja reipas mieli riittää. 
Omat eväät mukaan; mehua, leipää, 
hedelmää yms. Metsäretkeä varten 
(maanantaina) on hyvä olla pitkävarti-
set kengät ja sukat sekä sään mukai-
nen varustus. Hyönteissuojaa voi myös  
laittaa. Ensimmäisenä päivänä ryhmäy-
dymme metsässä. Ilmoitathan, jos lap-
sella on sairaus tai lääkitys, joka on otet-
tava huomioon. 

110307 Lasten kuvataide 
kesäkerho 8-10 v. 
• Opinkukka Kempele 

Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe  9.00–11.30 
• 13.–17.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 

Kerhossa harjoitellaan kuvan sommitte-
lua, värien käyttöä ja luovaa itseilmaisua 
piirtäen ja maalaten. Harjoitellaan ku-
vallista ilmaisua erilaisilla materiaaleilla 
esimerkiksi kierrätys- ja luonnonmate-
riaaleja hyödyntäen. Kesäkerhossa riit-
tää utelias ja reipas mieli sekä kokeilun-
halu. Ilmaisua toteutetaan lasten oman 
mielenkiinnon mukaan. Kerhossa ei tar-
vitse olla aikaisempaa kuvataiteen koke-
musta. Metsäretkeä varten 13.6. on hyvä 
olla kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-
teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. Omat 
eväät mukaan; mehua, leipää, hedelmää 
yms. Ilmoitathan, jos lapsella on sairaus 
tai lääkitys, joka on otettava huomioon. 

110308 Lasten kuvataide 
kesäkerho 8-10 v. 
• Opinkukka Kempele  

Piriläntie 175, Kempele
• Ma-To  9.00–11.30 
• 20.–23.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 20,00 € 

Kerhossa harjoitellaan kuvan sommitte-
lua, värien käyttöä ja luovaa itseilmaisua 
piirtäen ja maalaten. Harjoitellaan kuval-
lista ilmaisua erilaisilla materiaaleilla esi-
merkiksi kierrätys- ja luonnonmateriaa-

leja hyödyntäen. Kesäkerhossa riittää 
utelias ja reipas mieli sekä kokeilunhalu. 
Ilmaisua toteutetaan lasten oman mie-
lenkiinnon mukaan. Kerhossa ei tarvitse 
olla aikaisempaa kuvataiteen kokemus-
ta. Tarvittaessa kuunnellaan musiikkia 
ja tunnelmoidaan kesää, yhteinen taide-
teos. Metsäretkeä varten 20.6. on hyvä 
olla kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-
teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. Omat 
eväät mukaan; mehua, leipää, hedelmää 
yms. Ilmoitathan, jos lapsella on sairaus 
tai lääkitys, joka on otettava huomioon. 

110309 Lasten kuvataide 
kesäkerho 10-12 v. 
• Opinkukka Kempele  

Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe  12.00–14.30 
• 6.–10.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 

Kerhossa harjoitellaan luovaa kuvallis-
ta ilmaisua, sommittelua, perspektiiviä ja 
värien käyttöä. Kokeilemme myös kier-
rätys- ja luonnonmateriaaleja työskente-
lyssä. Käydään ainakin yhtenä päivänä 
lähimetsässä. Tavoitteena on itseilmai-
sun vahvistuminen ja kuvataidetekniikoi-
den harjoittelu eri materiaaleilla. Lapset 
voivat toteuttaa myös omia aiheita, joi-
ta ryhmänä suunnitellaan. Kuvataideker-
hoon ei ole pohjavaatimuksia. Utelias ja 
reipas mieli riittää. Omat eväät mukaan; 
mehua, leipää, hedelmää yms. Metsäret-
keä varten (maanantaina) on hyvä olla 
pitkävartiset kengät ja sukat sekä sään 
mukainen varustus. Hyönteissuojaa voi 
myös laittaa. Ensimmäisenä päivänä 
ryhmäydymme metsässä. Ilmoitathan, 
jos lapsella on sairaus tai lääkitys, joka 
on otettava huomioon. 

110310 Lasten kuvataide 
kesäkerho 10-12 v. 
• Opinkukka Kempele  

Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 12.00–14.30
• 13.–17.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 

Kerhossa harjoitellaan kuvan sommitte-
lua, värien käyttöä ja luovaa itseilmaisua 
piirtäen ja maalaten. Harjoitellaan ku-
vallista ilmaisua erilaisilla materiaaleilla 
esimerkiksi kierrätys- ja luonnonmate-
riaaleja hyödyntäen. Kesäkerhossa riit-
tää utelias ja reipas mieli sekä kokeilun-
halu. Ilmaisua toteutetaan lasten oman 
mielenkiinnon mukaan. Kerhossa ei tar-
vitse olla aikaisempaa kuvataiteen ko-
kemusta. Tarvittaessa kuunnellaan mu-
siikkia. Metsäretkeä varten 13.6. on hyvä 
olla kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-
teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. Omat 
eväät mukaan; mehua, leipää, hedelmää 
yms. Ilmoitathan, jos lapsella on sairaus 
tai lääkitys, joka on otettava huomioon. 

110311 Lasten kuvataide 
kesäkerho 10-12 v. 
• Opinkukka Kempele 

Piriläntie 175, Kempele
• Ma-To 12.00–14.30
• 20.–23.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 20,00 € 

Kerhossa harjoitellaan kuvan sommitte-
lua, värien käyttöä ja luovaa itseilmaisua 

piirtäen ja maalaten. Harjoitellaan kuval-
lista ilmaisua erilaisilla materiaaleilla esi-
merkiksi kierrätys- ja luonnonmateriaa-
leja hyödyntäen. Kesäkerhossa riittää 
utelias ja reipas mieli sekä kokeilunhalu. 
Ilmaisua toteutetaan lasten oman mie-
lenkiinnon mukaan. Kerhossa ei tarvitse 
olla aikaisempaa kuvataiteen kokemus-
ta. Tarvittaessa kuunnellaan musiikkia 
ja tunnelmoidaan kesää, yhteinen taide-
teos. Metsäretkeä varten 20. 6. on hy-
vä olla kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-
teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. Omat 
eväät mukaan; mehua, leipää, hedelmää 
yms. Ilmoitathan, jos lapsella on sairaus 
tai lääkitys, joka on otettava huomioon.

Muotoilu, käden taidot
110419 Ompelun urakkailta 
kesä 
• Taitola, ompelutila,  

Honkasentie 15 B 
• Pe 16.00–0.00 
• 10.6.2022 
• Henna Luokkanen 
• 26,00 € 

Tule urakoimaan ompeluksia ja muita kä-
sitöitä yhdeksi illaksi Taitolaan. Voit teh-
dä omien tarpeidesi mukaan joko vaat-
teita, asusteita tai sisusteita. 
 

Liikunta
830170 Kuntokamppailu yli 
8-vuotiaille lapsille ja nuorille 
• Piriläsali, Piriläntie 145 
• Ti 15.30–16.30 
• 7.6.–26.7.2022 
• Ulla Hämeenaho 
• 18,00 € 

Kuntokamppailu on vauhdikas liikunta-
tunti lapsille ja nuorille. Kurssilla opetel-
laan kamppailulajeista tuttuja potkuja ja 
lyöntejä ja tehdään kamppailutaitoja ke-
hittäviä harjoitteita. Kurssin aikana tasa-
paino ja motoriikka kehittyy, kunto ko-
henee ja ilo liikuntaan löytyy. Kurssi ei 
vaadi aikaisempaa kokemusta kamppai-
lulajeista. Harjoituksissa ollaan avojaloin. 

830171 Taekwon-Don 
jatkokurssi 
• Piriläsali, Piriläntie 145 
• Ti 16.30–18.00 
• 7.6.–26.7.2022 
• Ulla Hämeenaho 
• 26,00 € 

Taekwon-Do:n jatkokurssilla harjoitel-
laan laajasti kaikkia Taekwon-Do:n osa-
alueita, joihin kuuluu mm. perustekniikka, 
liikesarjat, ottelu, itsepuolustus ja murs-
kaus. Kehitämme myös lajin vaatimia 
fyysisiä ominaisuuksia ja käymme läpi 
lajin teoriaa. Kurssille voivat osallistua 
peruskurssin käyneet, vähintään ylem-
män valkoisen vyön omaavat harjoitteli-
jat. Kurssilla jokainen harrastaja etenee 
oman vyöarvon vyöarvokohtaisissa vaa-
timuksissa. Mukaan tarvitset harjoitus-
puvun ja ottelusuojat. Kurssimaksuun ei 
sisälly urheiluseura Taekwon-Do Akate-
mian jäsenmaksua eikä Suomen Taek-
won-Do liiton lajilisenssiä. Jäsenyys ja 
lisenssi ovat edellytyksiä lajin muihin ta-
pahtumiin osallistumiselle. Näitä tapah-
tumia ovat esimerkiksi leirit, vyökokeet 
ja kilpailut. 

nettisivullamme: 
kempele.fi/vapaa-aika/Kempele-
opisto

Otamme ilmoittautumisia 
vastaan lauantaina 27.8. klo 
9.00-12.00
• Kempele-opiston toimistolla, 

osoite on Honkasentie 15 B
• puhelimitse 050 463 6431
• netti-ilmoittautuminen 

on mahdollista ympäri 
vuorokauden 27.8. klo 9 
alkaen

Lukuvuoden 2022-2023 opinto-opas 
jaetaan koteihin keskiviikkona 24.8.  
ilmestyvän Rantalakeuden välis-
sä. Opinto-oppaan voi myös noutaa 
opiston toimistolta tai Zeppelinin kir-
jastolta 24.8. alkaen.

Uusien oppilaiden ennakkoil-
moittautuminen musiikin yk-
silöopetukseen lukuvuodelle 
2022-2023

Ilmoittautuminen on alkanut. Voit teh-
dä ilmoittautumisen nettisivullam-
me kempele.fi/vapaa-aika/Kempele-
opisto tai puh. 050 463 6431.

Huom! Kaikki ennakkoilmoittautu-
neet saavat aluksi varasijan.
Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Opetus on yksi-
löopetusta 30 min. / vko / opiskelija.

Opiskelupaikan varmistumisesta il-
moitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu laskutetaan opiskelu-
paikan varmistuttua. Yksilöopetuk-
seen liittyvät tiedustelut musiikin-
opettaja Kari Suvilehto p. 050 5236 
832.

Musiikin yksilöopetusta annetaan 
seuraavissa instrumenteissa: pia-
no, huilu, harmonikka, viulu, alttoviulu, 
sello, rummut, klassinen kitara, säh-
kökitara, sähköbasso, klarinetti, sak-
sofoni, klassinen yksinlaulu ja pop/
jazz - yksinlaulu 

Kempele-opiston toimisto on suljettu-
na 24.6.-31.7.2022.

Kempele-opiston väki toivot-
taa opiskelijoilleen aurinkois-
ta ja lämmintä kesää!

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022-2023 
opintoihin alkaa LA 27.8.2022 klo 9.00

Kempele-opisto
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Kulttuuri

Kempeleen kotiseutumuseo avaa 
jälleen ovensa yleisölle keskiviikkona 
1.6.2022! Museo on avoinna 1.6. - 13.8. 
tiistaista lauantaihin klo 10-16.

Museon kesän ohjelmaa
(ohjelmamuutokset mahdollisia)

• Museon jumpat
Torstaisin 2. - 16.6. klo 13.00 - 13.45. 
Lisäksi tiistaisin 7. ja 14.6. klo 9.00-9.45. 
Kesätauon jälkeen jumpat jatkuvat to 
11.8. Säävaraus.

• Liikkuva Laulureppu
to 2.6. klo 10.00

• Lastentunti
kesä-heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10

• Kempeleen seurakunnan 
aamuhartaudet
tiistaisin 21.6., 5.7. ja 19.7. klo 10.00

• Vanhan ajan viikko 6.-11.6.

• Museoklubit
kesä-heinäkuussa torstaisin klo 18.00. 
Klubit sopivat koko perheelle!

16.6. klo 18 Väisänen

30.6. klo 18 Peltokurki

7.7. klo 18 Hietakettu

14.7. klo 18 Anna Kokkonen

• Juhannusjuhla
pe 24.6. klo 17-21

Järjestäjänä Kempeleen seurakunta

• Kansanlaulukirkko
la 25.6. klo 8-12

Järjestäjänä Kempeleen seurakunta

• Yhteislaulutilaisuudet
Tiistaisin klo 13.00 7.6. alkaen ja 
sunnuntaisin klo 18.00 5.6. alkaen 

kesä -ja heinäkuussa. Järjestäjinä 
tiistaisin vuoroviikoin DuoRitunski sekä 
Äkkinäiset ja sunnuntaisin Äkkinäiset.

• Kesämarkkinat
la 9.7. klo 10-14

Markkinatunnelmaa ja myyjiä, 
poniratsastusta, Elias Kvist: taikashow 
ja lähitaikuutta, pomppulinna, 
makkaraa. (Tarkka ohjelma päivittyy) 
Ilmoittaudu mukaan: p. 044 497 2301 
tai sähköpostilla minna.lehtomaa@
kempele.fi.

• Nukketeatteri PikkuKulkuri: 
Leppäkerttu Pilkuton
la 16.7. klo 10.30

Leppäkerttu Pilkuton on uudenlainen, 
interaktiivinen sing along -tyyppinen 
nukketeatteriesitys, joka pohjautuu 
Niina Bell’in Leppäkerttu ilman pilkkuja 
–nimiseen lasten kuvakirjaan. Esitys 
sopii parhaiten 2-8 –vuotiaille lapsille ja 
perheille.

• Kesäkirppis
la 23.7. klo 10-14

Tervetuloa pitämään kirpputoria 
museon pihapiirissä. Pöydät saa ottaa 
tulojärjestyksessä. Voit tuoda myös 
oman pöydän/maton ja pystyttää oman 
kirppispaikan. Museon tarjoamia pöytiä 
rajallinen määrä.

• Lauantaitanssit nurmikolla
la 30.7. klo 13.00

Museo auki myös Hyvä kasvaa 
Kempeleessä -päivänä la 27.8. klo 10-
14. Luvassa Luutamummo-patsaan 
julkistaminen klo 14.30.

Museon tapahtumiin on  
vapaa pääsy!

Lisätiedot:  
www.kempele.fi/museo

Kempeleen kotiseutumuseo

Vanhan ajan viikko 
6.-11.6.2022

Maanantai ja tiistai 6.-7.6.
Agnes ja unen avain -mysteeriseik-
kailu lapsille ja perheille. Seikkailu 
perustuu samannimiseen kirjaan. 
Seikkailijat pääsevät kiertämään 
vanhaa autiota kartanoa ja jäljit-
tämään sen kadonnutta sala-
peräistä omistajaa. Ennakkoilmoit-
tautuminen:  
www.kempele.fi/museo

Keskiviikosta lauantaihin 8.-11.6. 
Mahdollisuus seurata ja kokeilla 
porrasrallin tekoa, tehdä heinätöitä 
ja kutoa kangaspuilla mattoa, 
pestä nyrkkipyykkiä, kokeilla pitsin-
nypläystä sekä käydä tutustumas-
sa pitsinnypläysnäyttelyyn.

Keskiviikko 8.6.
Poniratsastusta ja kärryajelua 4€/
kierros, Puutyöpiste: tule tekemään 
itsellesi siili tai pajupilli. 
Klo 10-13 Kansakouluopettaja 
pitää lapsille pieniä, koulutuokioita 
kuin ennen vanhaan, voit tehdä 
räsymattoa ja räsynuken.

Torstai 9.6. 
Klo 10 Seurakunnan järjestämät 
kinkerit ja kahvit
Klo 11 Kempeleessä 1880 
-näytelmä 
Klo 12 Juurella leipominen -luento, 
Salme Meriläinen
Klo 13 Kempeleessä 1880 
-näytelmä
Klo 18 Iltakonsertti: Ritunski-duo 
esittää vanhoja viihdeklassikoita

Perjantai 10.6.
Klo 13 Opastettu kierros: historiaa 
Kempeleen kylästä. Kesto 1h. 
Lähtö museon pihasta.

Klo 14-16 Saappaanheitto-tark-
kuusheittokisat 
Klo 14-20 Vanhanajan heittolajeja 
(vapaasti kierrettävissä)
Klo 17.00 Kempeleessä 1880 
-näytelmä
Klo 18-20 Museopiknik: museon 
alueelle järjestetään museopiknik, 
jonne kyläläiset ja museovieraat 
saavat ennakkoilmoittautua mu-
kaan. Jokainen tuo omat eväät 
mukanaan ja vietämme aikaa 
yhdessä toisiimme tutustuen ja 
ohjelmasta nauttien. Ohjelmassa: 
musiikkia, laulua, runonlausuntaa. 
Museopiknikiin ilmoittautuminen: 
Jussi-Pekka Heinonen, jussi-pekka.
heinonen@kempele.fi, p. 044 - 497 
2301.

Lauantai 11.6.
Tule tuulettamaan kansallispuku-
asi ja tapaamaan muuta kansal-
lispukukansaa!
Poniratsastusta ja talutusratsastusta 
4€/kierros
Klo 10.30 Kepposet-kansantanssiry-
hmä esiintyy
Klo 11.00 Kempeleessä 1880 
-näytelmä 
Klo 12.00 Laula kanssain -yhteislau-
lumatinea. Tunnin mittainen yhteis-
laulumatinea, jossa lauletaan laulu-
vihkosta kaiken kansan tuntemia ja 
rakastamia ikivihreitä sävelmiä aina 
Kotkan ruususta Dingon hitteihin. 
Laulattajana ja seremoniamesta-
rina toimii TV:stäkin tuttu kapellimes-
tari/ pianisti Jari Puhakka.
Klo 13.00 Kansallispukujen esittelyä 
ja kansallispukuluento

Tervetuloa!
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Ota yhteyttä
Kempeleen kunta

Postiosoite: 
PL 12, 90441 Kempele

Kunnan postilaatikot: 
terveyskeskus, (Kirkkotie 21, 
A1) ja Vihikari 10.

Käyntiosoite: 
Vihikari 10, 90440, Kempele.

Puh: 08 5587 2200, 
kempele@kempele.fi, 
www.kempele.fi.

Kierrätyskeskus 
Kirkkopolku 24, 
Puh: 050 316 3787.

Hammashoitola 
Hammashoitola, 
terveyskeskus, 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 5587 2170.

Hammashoitola, Ylikylä, 
Mustikkapolku 4, 
Puh: 08 5587 2170.

Terveyskeskus 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 558 72100.

Ajanvaraus, kiireetön: 
(ma-to klo 10-16 ja pe 10–15), 
Puh: 08 558 721 40.

Ajanvaraus, kiireellinen: 
(ma–to klo 8–16 ja pe 8–15), 
Puh: 08 558 721 02.

Ikäihmisten neuvola 
Kirkkotie 21, B1, 
Puh: 08 558 721 40.

Puhelintunti:  
ma klo 15–16 ja  
ke klo 11.30–12.30,  
Puh: 050 467 9390.

Mielenterveysneuvola 
Kirkkotie 21, B1 
050 463 6385.

Äitiys-, lasten- ja  
perhesuunnitteluneuvola 
Kirkkotie 21, B1, 2. krs, 
08 558 721 37.

Sosiaali- ja 
työllistämispalvelut 
Voimatie 6 A, 
Puh: 08 558 72200.

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

Tietotorin 
omatoimikirjasto, 
Lasten- ja nuortentila 
Koulutie 4B, 
Puh: 050 316 9409.

Kempele Akatemia, 
Lasten- ja nuortentila 
Honkasentie 15 A

Kempele-opisto 
Honkasentie 15 B, 
Puh: 050 463 6431.

Pääkirjasto 
Zeppelinintie 1, 
Puh: 050 316 9409.

Virkistysuimala Zimmari 
Pekurintie 1, 
Puh: 050 316 9406.

Toimintakeskus Zytyke 
Kuivaamontie 1, 
Puh. 08 5587 2200.

Kempeleen pääkirjasto 
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs., Zeppelinintie 1.
• Puhelin: 050 3169 409
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
• Kirjaston kotisivu: www.kempele.fi/kirjasto 
• Lainojen varaukset ja uusinnat: outi.finna.fi

• eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto 

Aukioloajat
• Ma–to klo 10–19
• Pe  klo 10–17
• La  klo 10–15

Pyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16. Palautusluukku 
on kiinni pitkien sulkuaikojen aikana. Palautusluukun 
koko on rajallinen, jonka vuoksi emme voi pitää palau-
tusluukkua auki pitkiä aikoja. Pitkien kiinnioloaikojen 
aikana luukkua ei ole mahdollista tyhjentää. 

Kesäaukioloajat pääkirjastossa 16.5. – 14.8.2022
• Ma ja ke  klo 11–19
• Ti, to ja pe  klo 11–17
• La   suljettu

Poikkeuksia aukioloaikoihin:
• ti 7.6. suljettu kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi 

(koskee kaikkia OUTI-kirjastoja. Tällöin myös verkko-
palvelut ja omatoimikirjastot pois käytöstä.)

• ke 8.6. avoinna  klo 12-19
• to 23.6. avoinna  klo 11-16
• pe 24.6.   suljettu (juhannusaatto)

Pyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16. Palautusluukku 
on kiinni pitkien sulkuaikojen aikana.  Palautusluukun 
koko on rajallinen, jonka vuoksi emme voi pitää palau-
tusluukkua auki pitkiä aikoja. Pitkien kiinnioloaikojen 
aikana luukkua ei ole mahdollista tyhjentää.

Tietotorin omatoimikirjasto  
Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele. 
Sisäänkäynti Kempelehallin puoleisesta ovesta 
p. 050 3169 409 
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi

Aukioloajat
• Ma–pe  klo 8–20 (omatoimiaika)
• La   klo 10–15 (omatoimiaika) 

Suljettu 13.6.–7.8.2022. Varaukset siirtyvät noudettavak-
si pääkirjastolle.

Linnakankaan omatoimikirjasto 
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, E-ovi (sisäpiha). 
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi 
p. 050 3169 409 (pääkirjasto) 
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi

Aukioloajat
• Ma–pe klo 16–20 (omatoimiaika)
• La  klo 10–15 (omatoimiaika)

Suljettu 13.6.–7.8.2022. Varaukset siirtyvät noudettavak-
si pääkirjastolle.

Kirjasto somessa
• Kempeleen kirjasto (Facebook      )
• Kempeleenkirjasto (Instagram      )

Tapahtumat
 
La 13.8.  klo 13 Muusajuhlien vieraana: Pauliina Vanhatalo

La 17.9.  klo 13 Kauko Röyhkä

Näyttelyt
 
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä?  
Ota yhteyttä kirjastoon!

Uutta pääkirjastolla! 
 
Varattava työskentelytila Smartblock! 

Tila on tarkoitettu työskentelyyn, opiskeluun ja neuvotteluihin. 
Tilaan sopii enintään neljä henkilöä ja se on äänieristetty. Smart-
blockin voi varata max. 4 tunniksi kerrallaan. Varaukset suoraan 
kirjastolta, puhelimitse p. 050 3169 409 tai sähköpostilla  
kirjasto@kempele.fi.

Käytettävissä oleva kokoustekniikka:
• 32” Full HD -näyttö kaiuttimilla
• HDMI-kaapeli (myös DisplayPort-valmius)
• 2 pistorasiaa
• kirjaston langaton nettiyhteys

Lainattavat Kempeleen Kirin kausikortit! 

• KeKin miesten ja naisten Superpesiksen kausikortit
• laina-aika on 7 vrk
• asiakkaalla voi olla yksi kausikortti kerrallaan lainassa
• kausikortteja ei voi uusia eikä varata
• myöhästymismaksu 0,40 €/päivä
• korvaushinta on kortin hankintahinta
• palauttamatta jäänyt kortti mitätöidään väärinkäytösten 

välttämiseksi

Tutustu uudistettuun  
Pohjoisen eKirjastoon! 
 
eKirjastosta löydät maksutta e-kirjoja ja e-äänikirjoja, 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia!
Palveluiden käyttöön tarvitset kirjastokortin ja siihen liitetyn PIN-
koodin. Pohjoisen eKirjaston löydät osoitteesta:  
outi.finna.fi/Content/ekirjasto.

Kirjasto

mailto:kempele@kempele.fi
http://www.kempele.fi

