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Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu perustuu vahvasti varhaiskasvatukseen
Kempeleen kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, johon
on valittu opetus- ja kulttuuriministeriön
satunnaisotannalla yhteensä 105 kuntaa. Kokeilu on käynnistetty elokuussa
2021 ja se kestää vuoden 2024 kevääseen. Kokeilun avulla pyritään selvittämään muun muassa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lasten kehitys- ja
oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Toisaalta kokeilun avulla halutaan
vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa,
kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen
sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja.
Kokeiluun osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä osa kempeleläisistä vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä lapsista. Valituissa kunnissa osa
päiväkodeista toteuttaa itse kokeilua ja
osa toimii kokeilun verrokkeina. Kokeilupäiväkoti ja verrokkipäiväkoti asetelmalla halutaan kokeiluun liittyvässä valtakunnallisessa tutkimuksessa selvittää
kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia
yksilön, että palvelujärjestelmän tasoilla.
Kempeleessä kaksivuotista esiopetusta
järjestetään Ylikylän päiväkodissa, jossa esiopetusta toteutetaan lähes yhdeksässä lapsiryhmässä toimintakaudella
2022–2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kokeilulain nojalla valinnut kokeiluun osallistuvat lapset, eikä kunnalla ole
siten ollut mahdollista käyttää valinnassa omaa harkintaa. Kokeilua ohjaa oma
esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma sekä mukana olevat kunnat ja päiväkodit osallistuvat säännöllisesti valtakunnalliseen tutkimukseen.
Tunnelma Ylikylän päiväkodilla kuin
myös varhaiskasvatuksen hallinnossakin oli innostuksen ja odotuksen täyteinen, kun kokeilun käynnistämistä ja paikallista opetussuunnitelmaa aloitettiin
valmistelemaan viime vuoden keväällä.
Mahdollisuus osallistua Suomen mittakaavassa ainutlaatuiseen kokeiluun, ja
saada samassa yhteydessä näköalapaikka esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kehittämiseen tuntui luontevalta
jatkumolta Kempeleen maksuttoman viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen kokeilulle. Kunnille annettu tiukka aikataulu
järjestää itse kokeilun käytännön asiat,
vain muutamassa kuukaudessa kevään
2021 aikana, oli haastavaa. Oli laaditta-

”

Vaikka kokeilua
on takana vasta
yksi toimintakausi
ja toinen on juuri
käynnistynyt, ovat
kokemukset niin
lasten, huoltajien ja
kuin henkilöstönkin
tahoilta olleet
lupaavan positiivisia.

va paikallinen kokeilun opetussuunnitelma, järjesteltävä käytännössä kokeiluun
liittyvät asiat päiväkodissa sekä tiedotettava huoltajia. Koronaepidemian rajoitustoimet haastoivat omalta osaltaan
päiväkotien arkea ja yhteistyön tekemistä. Kempeleen varhaiskasvatuksen
ja esiopetuksen ammattilaisten innostus sekä sitoutuminen järjestelyiden tekemiseen ja opetussuunnitelmatyöhön
takasivat kutenkin sen, että ensimmäinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun ikäluokka pääsi aloittamaan elokuussa 2021 kokeilun Ylikylän päiväkodissa
ja kaikki valmistelut saatiin vietyä aikataulussa.
Useimmille esiopetuksesta tulee ensimmäisenä mieleen lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen kaltaiset akateemiset taidot. Esiopetus on kuitenkin
mitä suurimmassa määrin myös kaverija tunnetaitojen harjoittelua. Kokeilussa
opetussuunnitelma tukee suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, mutta mitään
taikatemppuja ei kuitenkaan kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa ole tehty
opetussuunnitelmatasolla, vaan esiopetus pohjautuu vankasti varhaiskasvatuksen hyvään perustaan. Esiopetuksessa korostetaan leikkiä, ihmettelevää
tutkimista ja toiminnallisuutta. Opetussuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu
esiopetuksen jakaantuminen kahdelle
vuodelle ja nuorimmat kokeiluun osallistujat, jotka voivat olla vielä 4-vuotiai-

ta kokeilun alkaessa. Kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista
on vahvistettu sekä lasten monilukutaitoon että matemaattisen osaamiseen
liittyviä opetuksen tavoitteita on tuotu
selkeämmin esille. Kaksi vuotta kestävä
esiopetus mahdollistaa lapsen yksilöllisyyden huomioimisen, lapsentahtisuuden ja mahdollisuuden jatkuvuuteen, sillä kaksivuotisessa esiopetuksessa aikaa
on kaksi kertaa enemmän nykykäytäntöön verrattuna. Tuo aika on mahdollista
käyttää lapsiryhmän tarpeista ja mielenkiinnonkohteista nousevaan toimintaan
ja yksilöllisen kasvun tukemiseen. Esiopetuksessa tutustutaan asioihin leikin
avulla ja painotetaan sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, kaveritaitoja ja yhdessä
olemisen taitoja. Kokeilua ohjaava opetussuunnitelma korostaa erityisesti lasten mielenkiinnon kohteiden hyödyntämistä pedagogisen toiminnan pohjana,
jossa keskeinen menetelmä on leikki,
kuten varhaiskasvatuksessakin. Oppimisen näkökulmasta katsottuna voidaan
todeta, että se mikä lapsia kiinnostaa,
niin se heitä myös motivoi ja herättää
halun tutkia sekä oppia lisää. Kokeilussa lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa ja oppimisessa
hyödynnetään kaikkia varhaiskasvatuksen hyväksi havaittuja menetelmiä myös
leikki mukaan lukien. Esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma on laadittu siten, että sen mukainen toiminta ja opetus muodostavat luontevan osan lasten
oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta
perusopetukseen. Opetussuunnitelmat
kannustavatkin ammattilaisia kehittävään työotteeseen ja ketterään kokeilemisen toimintakulttuuriin. Kempeleessä
on ansioituneesti kehitetty jatkumoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä. Yhteinen näkemys kokonaisuudesta onkin tärkeä lähtökohta
kehittämiselle. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu antaa myös varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen
ammattilaisten näkökulmasta mahdollisuuden kokeilla myös uusia pedagogisia
avauksia ja yhteistyön muotoja.
Vaikka kokeilua on takana vasta yksi
toimintakausi ja toinen on juuri käynnistynyt, ovat kokemukset niin lasten, huoltajien ja kuin henkilöstönkin tahoilta olleet lupaavan positiivisia. Huoltajat ovat
olleet tyytyväisiä järjestelyihin päiväko-

dissa sekä nostaneet esille lasten osaamisen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen
opettajat ja lastenhoitajat vastaavasti
ovat kokeneet mielekkääksi, kun esiopetukseen on mahdollista käyttää enemmän aikaa. Yksi merkittävä tekijä Kempeleessä saatuihin hyviin kokemuksiin
on ollut luottamus vahvaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön
ammatilliseen osaamiseen, jota on tuettu lähijohtamisella sekä kehittävällä työotteella. Kempeleessä esiopetusryhmissä työskentelee pääasiassa kaksi
esiopetuspätevää varhaiskasvatuksen
opettajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä lisäksi kasvun ja kehityksen
tuen järjestämiseksi tarpeen mukaan
erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Kokopäiväpedagogiikka, turvalliset
ihmissuhteet, vertaisryhmä ja lapsen
päivän eheys tuovat laatua esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tutkimuksen yhtenä selvityksen kohteista on
valtakunnallisesti myös perheiden palveluvalinnat varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle. Kempeleessä suurin osa
esiopetusikäisten lasten huoltajista tarvitsee lapselleen esiopetuksen lisäksi
täydentävää varhaiskasvatusta. Kokeilun toteuttamisen ehtona kokeilukunnille asetettiinkin vaatimus esiopetuksen
ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen
tarjoamisesta. Tässä vaiheessa kokeilua voidaan todeta, että järjestettäessä
esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta samassa lapsiryhmässä samojen
aikuisten toimesta, muodostuu lapsen
päivästä lapsen edun mukainen turvallinen ja eheä kokonaisuus.
Tuleeko kaksivuotisesta esiopetuksesta sitten pysyvä käytäntö, kun kokeilu päättyy? Tähän kysymykseen haetaan
vastauksia kokeiluun liittyvän laajan valtakunnallisen tutkimushankkeen kautta, jossa on mukana useita yliopistoja ja
tutkimuksesta saatua tietoa käytetään
valtakunnallisen päätöksenteon pohjana. Ensimmäinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vaikuttavuuden arviointi valmistuu vuonna 2025. Kaksivuotisen
esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa, joka päättyy 31.5.2024.
Virpi Uutela
Varhaiskasvatuksen johtaja

Sivusto avattu!

zeniittikempele.fi
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Myytävänä polttopuita
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita. Myytävät kasat sijaitsevat:
Linnakankaalla Vedenneidontien varrella 38 kasaa
Puukasat on numeroitu (38 kasaa). Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain
kaksi kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä sähköisellä tarjouslomakkeella (vaatii tunnistautumisen mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla), joka löytyy osoitteesta:
www.kempele.fi/polttopuut
Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voi
noutaa Kempeleen pääkirjastolta Zeppelinintie 1, kirjaston aukioloaikana (ma–
to klo 10–19, pe 10–17 ja la klo 10–15, su
suljettu).
Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla
tai suljetussa kirjekuoressa perjantaihin
23.9.2022 klo 14.00 mennessä:
• sähköisellä tarjouslomakkeella
• kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi
• Vihikari 10 ulko-oven vieressä olevaan Kempeleen kunnan postilaatikkoon (suljetussa kirjekuoressa)
• postitse os. Kempeleen kunta PL 12,
90441 Kempele
Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi tekstillä POLTTOPUUT.
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi
hakea, kun lasku on maksettu.
Lisätietoja:
Laura Tornberg p. 044 4972512
Anne Määttä
p. 044 4972313

Kunta luopuu pihateiden
aurauspalvelusta
Yksityistielain muutoksen seurauksena
ovat tiekunnat vuodesta 2021 lähtien tilanneet talvikunnossapidon suoraan palveluntuottajalta.
Kempeleen kunnassa samaa toimintamallia toteutetaan jatkossa myös yksityisten kiinteistönomistajien osalta.
Palvelusta saatavat maksut eivät kata
nykyisellään aurauksesta syntyviä kustannuksia eivätkä sisällä työnjohdon tai
muun henkilöstön resursseja tai esimerkiksi laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Palvelu on sisältänyt lumisateen
jälkeisen aurauksen 5 cm toimenpiderajan ylityttyä. Hintaan ei ole sisältynyt polanteen tai sohjon poistoa eikä liukkaudentorjuntaa.
Seuraavalla talvikunnossapitokaudella (syksy 2022 - kevät 2023) Kempeleen
kunta ei tarjoa kuntalaisille enää mahdollisuutta tilata yksityistien (nk. pihatie)
aurausta kunnan välittämänä. Aurauspalvelu on palvelua, joka on kuntalaisen
mahdollista ostaa suoraan palveluntuottajalta eli kunnossapitoa tarjoavalta yrittäjältä.
Lumityöpalveluita voi tilata alalla toimivilta kiinteistöhuolloilta, traktoriurakoitsijoilta tai muilta yksityisiltä toiminnanharjoittajilta. Talvikunnossapidon hinnan ja
laatumääritykset voi siten jokainen kiinteistön omistaja sopia itse valitsemansa
palveluntuottajan kanssa.
Asiasta lähetetään tarkempi tiedote
myös viime talvikautena aurauspalvelua tilanneille asiakkaille.

Kempeleen terveyskeskuksen vastaanoton uudistamishankkeet: Polku-poliklinikka ja kutsusovellus
Lääkäreiden kiireetön normaali ajanvarausvastaanotto on jonoutunutta suuren kysynnän takia. Kiireettömiä asioita on jouduttu hoitamaan kiireellisten,
päivystyksen vastaanotoilla, joka ei ole
tarkoituksen mukaista. Terveyskeskus
on mukana Hyvinvointialueen ja THL:n
vastaanottotoiminnan kehittämishankkeessa. Tavoitteena on, että kiireellisten
asioiden vastaanotolta lääkäriresurssia
voidaan jatkossa siirtää enemmän normaali ajanvarausvastaanotoille.
Kiirevastaanottojen eli päivystyksen
toimintamallia muutetaan maanantaista 19. syyskuuta alkaen. Kiireasioissa ei
enää varata aikaa puhelimitse vaan saavutaan suoraan terveyskeskukseen päivystysvastaanotolle. Kyseessä on uusi
ns. Polku-poli toimintatapa, tarkoitukse-

na löytää oikea hoitopolku omahoitoon
ja tarpeellisten terveyspalveluiden oikea-aikaiseen käyttöön.
Päivystyksessä Polku-polin sairaanhoitaja tekee ns. hoidon tarpeen arvioinnin eli hän arvioi potilaan oireiden ja
haastattelun perusteella hoidon tarpeen
ja kiireellisyyden. Hän antaa hoito-ohjeet
ja ohjaa tarvittaessa päivystävälle lääkärille tai lääkärin konsultaation perusteella kiireellisiin tai ei-kiireellisiin jatkotutkimuksiin, ja tarvittaessa samalla varataan
kontrollivastaanottoajat. Aiemmin päivystykseen varatuista lääkäreiden työresurssista siirretään aikaa kiireettömään ajanvarausvastaanottoon, jolloin
potilasasioita voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.
Kiireellisissä päivystysasioissa voi toki

edelleen soittaa terveyskeskuksen kiirelinjalle, mutta pääsääntöisesti päivystysasioissa saavutaan suoraan Polku-polin
hoitajan luokse.
Kiireettömien asioiden ajanvarauslinja säilyy ennallaan. Uutena toimintana
aloitetaan ns. kutsusovelluksen käyttö.
Kontrolliaika määräaikatarkastukseen
voidaan jatkossa vastaanoton ja puhelun
yhteydessä ennakoida Kutsusovelluksessa esim. puolen vuoden päähän, jolloin vastaanottoaika ilmoitetaan potilaalle kirjeitse, eikä aikaa tarvitse erikseen
soitella. Kutsusovellus sopii hyvin mm.
pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrolleihin ja se tukee myös hyvin omahoitaja/lääkäri toimintaa sekä potilaan hoidon jatkuvuutta.

Kempeleen seniorineuvosto ikääntyneiden asialla
Kempeleen seniorineuvoston jäsenet:
		
Kerttu Mömmö, pj
kerttu.mommo@gmail.com
puh. 050 5145 422
Jaana Ervasti, vpj
jaana.k.ervasti@gmail.com
puh. 040 7032 155
Riitta Polvi-Karjalainen
riipoka@gmail.com
puh. 040 719 9034

Teemu Kakko
teemu.kakko.tk@gmail.com
puh. 040 964 2359
Kalevi Kerttula
penne.kerttula@gmail.com
045 1259 650
Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueen
vanhusneuvoston jäsen Kerttu Mömmö
ja varajäsen Valto Salonperä.

Varajäsenet: Jouko Etelä, Anitta Pellikka, Alpo Myllymäki, Eija Keränen, Teija Estabrook, Vilho Ronkainen, Paula
Pohjarinne, Antti Nuoristo, Sirpa-Helena
Karjalainen, Marjatta Kerttula
Olemme yhteisten asioiden äärellä.
Ollaan yhteydessä!

Ritva Rundgren
ritva.rundgren@gmail.com
puh. 041 457 5185
Kai Similä
kai.simila@kolumbus.fi
puh. 0400 660 295
Valto Salonperä
valto.salonpera@kirjasalo.net
puh. 0400 591 181
Anu Mäkelä
anumake7@gmail.com
puh. 040 843 5902
Toivo Piira
toivo.piira@pp.inet.fi
puh. 044 051 2752

Kenestä vuoden 2022
Kempeleen seniori?
Kempeleen kunnan seniorineuvosto järjestää Kempeleessä vuoden seniorin
valinnan syksyllä 2022. Vuoden seniori julkistetaan vanhustenviikon juhlassa.
Kuntalaiset, yhdistykset, järjestöt, ym.
voivat ehdottaa aktiivista yli 70-vuotiasta
kempeleläistä.
Voit antaa ehdotuksesi verkossa
osoitteessa www.kempele.fi, tai postittaa oheisen lipukkeen suljetussa kirjekuoressa maksutta 28.9.2022 mennessä Kempeleen Seniorineuvostolle
kunnan postilaatikoihin, jotka sijaitsevat
Kempeleen terveyskeskuksen A1-oven
pielessä sekä Vihikari 10 pääoven vieressä.
Voit myös postittaa Seniorineuvostolle osoitetun lipukkeen suljetussa postimerkillä varustetussa kirjekuoressa
22.9.2022 mennessä osoitteeseen:
Kempeleen Seniorineuvosto
PL 12
90441 Kempele

Kempeleen vuoden 2022 aktiivinen seniori -ehdotus:

								
Henkilön suostumus: kyllä / ei
Perustelut:

								
								
								
								
Vastaajan nimi ja puh.nro:
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Ehdota
Kempele-tuotetta!
Onko sinulla Kempeleessä tehty
tuote, jota kunta voisi jakaa
yrityslahjana?
Lue lisää ja ehdota tuotetta
osoitteessa:
kempele.fi/yrityslahja
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Mietityttääkö arjessasi jokin?
Kaipaatko neuvoa, mutta et
tiedä keneltä voisit kysyä?

www.kempele.fi/perhekeskus

Perhekeskuksen palveluneuvonta
Perhekeskuksen palveluneuvonta
• on kynnyksetöntä palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
tai konsultaatiota.
• tavoitteena on, että löydät tarpeitasi vastaavan palvelun.
• on suunnattu kempeleläisille lapsille, nuorille ja perheille sekä
heidän kanssaan työskenteleville.
• on vapaaehtoista ja maksutonta.
Palveluneuvojalle voit soittaa ma-to klo 9-15 p. 040 662 0443,
tai voit jättää yhteydenottopyynnön Pyydä neuvoa –napin kautta:
www.kempele.fi/perhekeskus.

@

email
perhekeskus@kempele.fi
Facebook
kempeleen.perhekeskus

PERHEKESKUS

Instagram
@kempeleenperhekeskus

Kirjailijavieraana
Kempeleen kirjastossa

Akatemia Action tarjoaa monipuolisia ja
maksuttomia harrastusmahdollisuuksia
kempeleläisille lapsille ja nuorille iltapäivisin
koulupäivän päätyttyä. Tarjolla mm.
liikuntaleikkejä, pallopelejä, uintia, keilailua,
padelia, kuntosaliohjausta, frisbeegolfia, tanssia,
thainyrkkeilyä, pingistä, jääurheilua, kiipeilyä,
kuvataidetta, käsitöitä, Minecraft -suunnittelua,
kirjastoseikkailua, sirkustelua, teatteria ja
soittamista!

ESKO
VALTAOJA
LA 8.10.2022
KLO 13.00

Toiminnot ovat alkaneet, mutta mukaan pääsee
kesken lukuvuodenkin, jos ryhmässä on tilaa.
Varapaikoilta nostetaan mukaan, jos paikkoja
vapautuu.
Lisätietoa, ilmoittautumislinkin ja Action
lukujärjestykset löydät nettisivuiltamme:
www.kempele.fi/vapaa-aika/akatemia-action
TERVETULOA HARRASTAMAAN!

Tapahtuma
on osa
Vanhustenviikon
ohjelmaa.

KAUPPAKESKUS
ZEPPELIN, 3.KRS

Kuva: Tanja Ahola

Johanna Iivanainen
To 20.10.2022 klo 19.00
Pirilä-sali,
Piriläntie 145, 90440 Kempele

Liput 20/25€
Liput ennakkoon: Kempeleen kirjasto
(Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 2.50€ palvelumaksu)

www.kempele.fi/kulttuuri

Vanhustenviikolla 2.-9.10.2022 ohjelmassa mm.
Vanhustenviikon pääjuhla 5.10. Kempeleen vanhassa
kirkossa, vuoden seniorin julkistaminen, luentoja, liikuntaa ja ulkoilua, hoivakotivierailuja ja kimppakävely
kunnanjohdon kanssa ma 3.10. Seuraa ilmoittelua!
www.kempele.fi/vanhustenviikko
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Nuorisopalvelut
Syksyn viikottainen nuorisotilatoiminta 2022
ma
ti
ke
to
pe

klo 13.00 - 15.00 lastenvuoro Kempele Akatemialla
klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
klo 13.00 – 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla (UUSI vuoro!)
klo 13.30 - 15.30 lastenvuoro - Hox aika!
klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
klo 13.00 – 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
klo 18.00 - 23.00 nuorten Yökahvila Kempele Akatemialla

Syyslomatoimintaa vk 43:
• ma 24.10. klo 17-20 Pool Party Zimmarissa, maksullinen (liput Zimmarista)
• ke-pe 26.-28.10. lastenleiri Luurinmutkassa, maksullinen (ilmoittautuminen:
Kempeleen seurakunta)
Lasten ja nuorten tilatoiminta keskitetään loma-aikoina Kempele Akatemian
tiloihin, aukioloajoista tiedotamme lähempänä syyslomaa.
Lisätietoja www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut
Kempeleen nuorisopalvelut
@kempeleen_nuorisopalvelut
Eetu Heikkinen

p. 044 497 2287

Riikka Kärkkäinen

p. 044 4972 288		

Pirjo Ranta

p. 050 3078 678

Vs. nuorisopalvelujen päällikkö, Heidi Alatalo p. 050 307 8981
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme osoitteesta: www.kempele.fi/nuoriso

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria varten. Etsiviltä voit
saada apua esimerkiksi työnhakuun, opiskeluun, hyvinvointiin tai itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Työskentelymme lähtökohtana on aina nuoren omat
toiveet, tavoitteet ja voimavarat.
Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa www.kempele.fi/etsivanuorisotyo olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta.

Kempeleen etsivä nuorisotyö
@kempeleenetsivanuorisotyo
Heidi Ohukainen Tiina Konola
p. 040 595 6922

Heikki Tervola (ma-ke)

p. 050 316 3741 p. 044 497 2286

Oletko huolissasi lapsesi
kiukkuisuudesta,
itsehillinnän puutteesta,
uhmakkuudesta,
riitelystä, sosiaalisten
suhteiden vaikeudesta?

Menetätkö malttisi
lapsen kanssa?
Onko arki raskasta ja
ilo kateissa?

Kempeleen
Ihmeelliset vuodet
-vanhemmuusryhmä
Järjestämme Kempeleessä Ihmeelliset vuodet -ohjelman
mukaista 3-6 -vuotiaiden käytöksellään oireilevien lasten
vanhempien ryhmää, johon mahtuu 5-7 perhettä.

Maikki Pöyskö
maikki.poysko@kempele.fi
p. 040 662 0443

Ryhmä kokoontuu viikoittain 2 tuntia kerrallaan klo 15-17.
Kokoontumisia on 14 kertaa 1.11.2022 alkaen helmikulle
2023 saakka.

Marja Jarva
marja.jarva@kempele.fi
p. 044 497 2281

Löydä omat voimavarasi, etsi uusia ideoita lasten kanssa
pärjäämiseen ja opettele iloitsemaan arjesta!
Ilmoittautumiset 30.9.2022 mennessä ja lisätietoja:

PERHEKESKUS

Nuorten työpajatoiminta
Kempeleen Starttipaja tarjoaa tukea 18-28-vuotiaiden työttömien ja ilman
opiskelupaikkaa olevien nuorten elämänhallintaan. Starttivalmennus toteutetaan
ryhmämuotoisena toimintana, mutta sisältää myös yksilövalmennusta. Starttipajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, kaikki hakijat
haastatellaan. Hakea voi ympäri vuoden!
Voit olla myös suoraan yhteydessä työvalmentajiin:
Sanna Härmä p. 050 316 3768 ja Riikka Kälkäjä, p. 050 316 3766

@kempeleen_starttipaja

Ohjaamo Kempele

Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla!
Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille ja kokoaa eri palvelut
yhden katon alle. Meille jalkautuu viikoittain kattava määrä eri alojen ammattilaisia, ja sen lisäksi
järjestämme erilaisia teemailtapäivä, kursseja ja
tietoiskuja. Tarkista ajankohtainen kalenterimme nettisivuiltamme tai sosiaalisen median kanavistamme!
Sinun ei tarvitse tietää, kuka on oikea taho hoitamaan asiaasi - riittää, kun astut
ovesta sisään. Jos et tiedä mistä aloittaa – aloita Ohjaamosta!
Tulossa olevia tilaisuuksia ja tapahtumia:
• Nepsy-kahvilat alkavat syksyllä Ohjaamossa! Seuraa tiedotustamme.
• Työnhakutyöpajat kuntakokeilun asiakkaille joka toinen maanantai klo 14-16.
Ilmoittautuminen työllisyyspalvelujen omavalmentajien kautta.

@ohjaamokempele
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)

Tukea ja neuvontaa myös etänä, soita tai laita viestiä (myös WhatsApp):
koordinaattori Juho Ljokkoi p. 040 6116 885
ohjaaja p. 040 1821 244
Voit jättää meille yhteydenottopyynnön myös nuorisopalvelujen nettisivuilla
olevan yhteydenottolomakkeen kautta.
Lisätietoa: www.ohjaamot.fi
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut/ohjaamo-kempele.html
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Liikuntapalvelut
Yleisten vesivoimisteluiden viikko-ohjelma

Aukioloajat

			Uimala		Kahvio
Maanantai		

12.00–20.00*		

12.30-18.30

Tiistai–torstai

6.30–21.00*		

8.00–19.30

Perjantai

9.00–20.00*		

9.00–18.30

Lauantai-sunnuntai 9.00–17.00*		

9.00–15.30

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

Poikkeusaukioloajat
•
•

24.10 Poolparty (lapsille) 17-20.00, Halli avoinna12.00-16.30
9.11 vesisankarit (kouluille), Halli suljettuna 8.30-14.30

Allasvaraukset
Monitoimiallas suljettu muulta
toiminnalta varattujen vuorojen aikana.
Allas on tarkoitettu ensisijaisesti
erityisryhmille. Muutokset mahdollisia.
Maanantai
• klo 14.15–14.45 Yleinen
vesivoimistelu – Kevennetty
• klo 15.00–15.30 TK Liminka (29.8.12.12.)
Tiistai
• klo 8.40-9.40 Medifamilia (16.828.3.)
• klo 9.45–10.30 Kempele-opisto
(13.9-4.4.)
• klo 11.00–11.30 Maa- ja
kotitalousnaiset (6.9/4.10/1.11/13.12)
• klo 14.30–15.00 Yleinen, Senioreiden
vesivoimistelu
• klo 17.30–18.00 Yleinen
vesivoimistelu
Keskiviikko
• klo 7.00–7.30 Yleinen vesivoimistelu
– Teho
• klo 10.05-11.05 Medifamilia (17.829.3.)
• klo 15.30–16.00 TK Tyrnävä (14.97.12./11.1-26.4)

Torstai
• klo 8.30-9.15 Kempele opisto (15.9.13.4.)
• klo 10.00–10.30 Tk Siikajoki
• klo 11.15–12.00 Voitas-ryhmä (18.815.12.)
• klo 14.00–14.30 Yleinen, Senioreiden
vesivoimistelu
• klo 14.30-15.15 Medifamilia ( 25.8 )
• klo 18.30–19.00 Yleinen
vesivoimistelu – FinnhitZ
Perjantai
• klo 9.15-9.45 Virtaa Vedestä- kurssi
(4.11-16.12.)
• klo 9.45–10.30 Santamäki (varattu
parittomilla viikoilla 19.8.-9.12.22)
• klo 13.30–14.00 Yleinen
vesivoimistelu – Kevennetty
• klo 17.00–17.30 Yleinen
vesivoimistelu –Teho
Lauantai
• klo 8.00–11.00 Vauvauinti (20.817.12.)
Sunnuntai
• klo 16.00-16.45 Kempele-opisto
(11.9-27.11)

Vesijumppiin saavat osallistua kaikenikäiset vesiliikkujat.
Muutokset mahdollisia.
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 - Kevennetty, monitoimiallas ja musiikki
• klo 17.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki
Sunnuntai
• klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.
Zimmarikortti info:
Jatkamme laminoitujen korttien vaihtoaikaa uusiin 30.9.2022 asti.

Avantouintikausi on alkanut
Avantouintikausi on alkanut Ouluntullin
kalliomontulla 1.9.2022. Muistathan käydä aktivoimassa avaimesi käyttöaika Virkistysuimala Zimmarin palvelupisteellä. Avantouintikauden maksu on 20 € ja
avantouintikausi on 1.9.2022-4.6.2023
välisenä aikana.
Mikäli sinulta jo löytyy avantouintiavain, jota et halua aktivoida uudelleen,
voit palauttaa avaimen Palvelupisteelle. Palauttaessasi avaimen saan 1 kerran ilmaisen uimalipun, joka on voimassa
1 kuukauden avaimen palautuspäivästä!
Avaimen palautus tarjous on voimassa
30.9 asti.

KUNTOSALIHARJOITTELU
KEMPELEHALLILLA
Tarkoitettu kempeleläisille senioreille,
joilla ei ole vielä kokemusta
kuntosaliharjoittelusta.
Mahdollisuus käydä salilla ohjaajan
kanssa kahdestaan tai pienryhmissä.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Osallistuminen mahdollistuu seniorikortilla
tai liikuntapassilla, jonka voi hankkia
Zimmarin palvelupisteeltä.
Lisäksi kuntosalille tulee ostaa 8€
hintainen magneettikortti, jolla
sisäänpääsy salille mahdollistuu.
Ennakkoilmoittautuminen.

SENIORIKORTTI
Senioreiden liikuntaryhmät on
tarkoitettu kempeleläisille
senioreille. Tarjonnassa on
matalankynnyksen ryhmiä,
joihin ei ole ilmoittautumista sekä
suljettuja pienryhmiä.

ULKOLIIKUNTARYHMÄT
Ryhmät jatkuvat syyskuun loppuun asti.
Säävaraus.
Ei ennakkoilmoittautumista.

ASUKASTUVAN
TUOLIJUMPAT

Tiistai klo 13.00-14.00
Kävely keveämmäksi
Ilon pilke -puisto, Suolatie

Maanantai klo 10.00-10.45 (ei 3.10)
Keskiviikko klo 12.00-12.45

Torstai klo 13.00-13.45
Tuolijumppa musiikin tahdissa
Museon piha, Kirkkotie 18

Honkasentie 11

Maanantain jumppa on kevyempi ja
tehdään koko ajan istuen. Keskiviikon
jumpalla noustaan välillä seisomaan.

Ei ennakkoilmoittautumista!

Perjantai klo 10.00-11.00
Jumppa ja sauvakävely
Köykkyri, Pyrinnöntie

on tarkoitettu yli 65-vuotiaille omaehtoiseen
vesiliikuntaan, joiden kotikunta on Kempele.
Kortti on voimassa yhden vuoden
ostopäivästä lähtien. Seniorikortilla voi
osallistua yleisiin vesivoimisteluihin.
Kempeleläiset seniorikortin haltijat voivat
käyttää Kempelehallin kuntosalia arkisin klo
8.00–16.00 koulujen lukuvuoden aikana,
varattujen vuorojen ulkopuolella. HUOM! Ei
iltaisin ja koulujen loma-aikoina.
Kempelehallin kahviossa on myynnissä
kulkulätkiä (hinta 8 €/lätkä), johon
seniorikortin voimassaolo ladataan.

SOVELTAVA KUNTOSALI
Soveltava kuntosali on tarkoitettu
henkilöille, joiden on vaikea osallistua
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja
joiden liikunta vaatii soveltamista ja
erityisosaamista ja jotka tarvitsevat
apua kuntosalilaitteiden
käytössä ja niille menemisessä.
Ennen ryhmän alkua tehdään
alkukartoitus ja mietitään
yhdessä sopiva ryhmä.
Lisätiedot ja ryhmiin ilmoittautuminen:

Ikäihmisten liikunnanohjaaja
Minna Lammassaari
minna.lammassaari@kempele.fi
p. 040 664 3872

Erityisliikunnan koordinaattori
Juha Vuoti
juha.vuoti@kempele.fi
p. 040 570 4711
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Kempele-opisto
Ilmoittautuminen lukuvuoden
2022-2023 opintoihin
Kursseille voi ilmoittautua Kempele-opiston nettisivun kautta tai puhelimitse p. 050 4636 431.
Opinto-ohjelma on noudettavissa
kirjastolta tai Kempele-opiston toimistolta, osoite on Honkasentie 15
B (toimistoaikana ma-pe klo 8-16).
Opinto-ohjelman sähköinen näköisversio on luettavissa Kempele-opiston nettisivulta, mistä se on myös
mahdollista tulostaa.

Seuraavilla kursseilla
on vielä tilaa:
MUSIIKKI
110178 Ukulelen alkeet
UUSI KURSSI!
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
B-TALO, LK. 026, Koulutie 4 A 6
• 15.10.2022
• La 10.00–15.00
• Jussi Rasinkangas
• 15,00 €
Ukulele-kurssi aloittelijoille. Kurssilla
opetellaan ukulelen soiton alkeita. Opetuksen perusajatuksena on säestyksen
harjoittelu. Sopii kaikenikäisille lapsista
aikuisiin. Ja mikseipä kurssille voi tulla
vaikka lapsi yhdessä isän/äidin kanssa.
•

110101 Piano

Kirkonkylä, ilmoittautuminen
Opetus on yksilöopetusta 30 min/vko/
opiskelija. HUOM! Kaikki ennakkoilmoittautuneet saavat aluksi varasijan. Uusia
opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja vapautuu.
Paikan varmistumisesta, soittoajasta ja
-paikasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu (180 euroa/lv) laskutetaan
opiskelupaikan varmistuttua.

110107 Viulu

Ilmoittautuminen
Opetus on yksilöopetusta 30 min/
vko/opiskelija. HUOM! Kaikki
ennakkoilmoittautuneet saavat
aluksi varasijan. Uusia opiskelijoita
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä,
mikäli paikkoja vapautuu. Paikan
varmistumisesta, soittoajasta ja
-paikasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu (180 euroa/lv) laskutetaan
opiskelupaikan varmistuttua.

110176 Nokkahuilu
UUSI KURSSI!
Kirkonkylän koulu B-rakennus,
musiikkiluokka
• 14.9.–7.12.2022
• Ke 16-17
• Seppo Karppinen
• 21€
Nokkahuilun soitosta hauska harrastus –
monipuolista ilmaisua puhaltaen
Nokkahuilun ryhmäopetusta aloittelijalle ja harrastelijalle Kempele-opistossa
syyskuusta alkaen! Saat soittimen aluksi lainaan opistolta tai voit ostaa oman
musiikkiliikkeestä noin 10 eurolla. Nok•

Huom! Mikäli olet oikeutettu johonkin
opiston tarjoamaan maksuetuuteen,
älä maksa kurssi-maksua ilmoittautumisen yhteydessä vaan ota yhteyttä opiston toimistoon maksuetuuden
saamiseksi. Kempele-opisto ei ole
velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet
maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Maksuetuuksista voit lukea tarkemmin nettisivultamme.

• 84,00€
Oman soittimen alkeiden hallinta on suotavaa. Bändin instrumentit ovat rummut,
basso, sähkökitara, kosketinsoittimet ja
laulu. Eri soittimia voi soittaa jaksoina,
kutakin useamman viikon jaksoina.

sitöitä yhdeksi illaksi Taitolaan. Voit tehdä omien tarpeidesi mukaan joko vaatteita, asusteita tai sisusteita.

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

TAITOLA, OMPELUTILA, Honkasentie 15 B
• Ma 18.00–21.15
• 19.9.–5.12.2022, 16.1.–3.4.2023
• Kati Pistemaa
• 61,00 €
Kurssilla tutustutaan märkähuovutukseen, neulahuovutukseen ja villakirjontaan. Opit taso- ja kolmiulotteisen tuotteen huovuttamisen lampaanvillasta.
Hankaus-, rullaus- ja saumatekniikka sekä erilaiset kuviointitavat tulevat tutuiksi.
Kurssilla voit valmistaa esimerkiksi tossuja, hattuja, laukkuja, sisustustekstiilejä
tai pienempiä koristeita tai koruja. Opiskelija hankkii huovutusvillat ja muut perustarvikkeet, kuten saippuan ja huovutusneulat. Opettajalta voi ostaa pieniä
määriä villaa ja neuloja.

110403 Käsityöasema

kahuilun avulla on mahdollista opetella
monia musiikin perustaitoja, nuotinlukutaitoa, melodiasoittoa, erilaisia rytmejä,
musiikillista hahmotusta, yhteissoittotaitoa ja säveltasojen tunnistamista. Sopiva
aloitusikä on 6-12v, mutta myös varttuneempikin voi oppia soittamaan ”nokkista”. Nokkahuilut ovat laaja soitinperhe,
johon kuuluvat sopraano, altto- ja tenorihuilu, joiden aukkoja sormenpään pehmeällä osalla peittäen saadaan aikaan
ääniä. Soitto tukee hienomotoriikkaa, kinesteettistä ja auditiivista hahmottamista, hengittämistä ja keskittymistä. Tervetuloa mukaan!

TAITOLA, OMPELUTILA, Honkasentie 15 B
• Ma 12.30–15.45
• 19.9.–28.11.2022, 16.1.–27.3.2023
• Henna Luokkanen
• 15,00 €
Käsityöasema on palannut takaisin!
Täältä voit varata 1-3 kertaa kerralla milloin tulet Taitolaan ompelemaan vaatteita, asusteita, sisusteita, painamaan
kangasta, tekemään ajankohtaisia sisustustuotteita, viimeistelemään keskeneräisiä töitä tai oppimaan uutta. Käsityöaseman idea nousee kurssilaisten
tarpeista päästä hyödyntämään Taitolan
tiloja ja hyviä koneita, eikä kurssilaisten
tarvitse sitoutua kurssille koko lukuvuodeksi. Ilmoittautuminen tapahtuu puhelimitse soittamalla Henna Luokkaselle puh. 0504636499. Yksi kurssikerta
maksaa 15 euroa, kaksi kertaa 25 euroa
ja kolme kertaa 35 euroa. Käsityöasema
syksyllä 2022: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10.,
21.11., 28.11. Käsityöasema keväällä 2023:
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3.

110177 Kantele / Viisikielinen
UUSI KURSSI!

110411 Valmiiden kaavojen
muokkaus

KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
B-TALO, LK. 078, Koulutie 4 A 6
• 14.9.2022–5.4.2023
• Ke 15.30-16.15
• Ahti Sepp
• 42,00€
Soitamme viisikielistä kanteletta pienryhmässä. Opettelemme kansanlauluja
ja -melodioita helpoilla soinnuilla. Opettelemme kanteleensoiton sormituksia.
Aloittelijalle ja kokeneelle sopiva ohjelmisto.
•

110184 Bändi nuorille
AKATEMIA LASTEN JA NUORTEN
TILA, Honkasentie 15 A
• 15.9.2022–13.4.2023
• To 16.00-17.00
• Sami Keinonen
• 42,00€
Vasta-alkajille sopiva. Soittimet löytyvät
Akatemialta: rummut , basso, kitara, laulumikki, koskettimet.
•

110185 Bändi A
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
B-TALO, LK. 051, Koulutie 4 A 6
• 13.9.2022–4.4.2023
• Ti 17.30-19.00
• Mika Juola
• 84,00€
Kurssin sisältö muotoutuu opiskelijoiden
toiveiden ja tason mukaan. Bändiin kaivataan kitaristeja, basisti, kosketinsoittaja, laulaja / laulajia, puhallinsoittaja (esim.
saksofoni).
•

110186 Bändi B
•
•
•
•

KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
B-TALO, LK. 051, Koulutie 4 A 6
14.9.2022–5.4.2023
Ke 15.30-17.00
Sami Keinonen

•

TAITOLA, OMPELUTILA, Honkasentie 15 B
• Pe 18.00–21.15, La 9.00–15.45
• 7.–8.10.2022
• Sanna Kärki
• 32,00 €
Kurssilla saat vinkkejä miten muokata valmiista kaavoista itsellesi sopivia.
Opit myös helppoja niksejä miten saada pelkistettyyn malliin uutta ilmettä
uusia kaavoja tekemättä. Kurssille olisi hyvä miettiä etukäteen jokin malli tai
kaava, jota haluaisit muokata sopivaksi. Kurssilta löytyy kaavalehtiä ja kaavojen piirtämiseen tarvittavat välineet sekä
mahdollista ompelua varten saumurit ja
ompelukoneet. Kankaat, sakset ja muut
tarvikkeet jokainen tuo itse.
•

110415 Villavaatteen uusi
elämä
TAITOLA, OMPELUTILA, Honkasentie 15 B
• Pe 18.00–21.15, La 9.00–15.45
• 21.–22.10.2022
• Henna Luokkanen
• 32,00 €
Tule tekemään vahingossa vanuttuneista, pieneksi käyneistä tai rikkinäisistä
villavaatteista uusia tuotteita. Tehdään
eilaisia lapasia ja tossuja tai muita asusteita. Ota mukaan ompelutarvikkeet sekä vanuttuneet villavaatteet (tai vanuta
etukäteen pesukoneessa).
•

110416 Ompelun urakkailta
syksy
TAITOLA, OMPELUTILA, Honkasentie 15 B
• Pe 16.00–0.00
• 14.10.2022
• Henna Luokkanen
• 26,00 €
Tule urakoimaan ompeluksia ja muita kä•

110431 Huovutus- ja
villakirjontakurssi B
•

110455 Essuja ja patalappuja
kierrätyskankaista
TAITOLA, OMPELUTILA, Honkasentie 15 B
• Pe 18.00–21.15, La 9.00–15.45
• 23.–24.9.2022
• Maria Visuri
• 32,00 €
Kurssilla tehdään aikuisen ja lapsen essuja sekä patalappuja kierrätyskankaista. Essuissa hyödynnetään miesten paitoja, patalappuihin käytetään paitojen
lisäksi farkkuja ja villapaitoja. Puuvillaisista verho- tai liinavaatekankaista tehdään chenille-tekniikalla patalappuja.
•

110468 Hopeakoru B
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.
LK., Peltomiehentie 5
• Pe 17.30–21.00, La 9.00–13.45
• 23.–24.9.2022
• Leila Ronkainen
• 32,00 €
Kurssilla voit valmistaa hopeakorusi hopealangasta, levystä, hopea- tai alpakkalusikoista. Opit hopeatyöskentelyn
perustyötapoja esim. lenkkien tekoa,
ketjujen punontaa, juottamista, pintakuviointia, levyn muotoilua sekä kapussimuotoisen (sileäpohjainen, päältä pyöreäksi hiottu) kiven/lasin istuttamista
koruusi. Voit ottaa mukaasi myös reiällisiä kiviä, parittomia korviksia ym. vanhoja korun osia liitettäväksi työhösi. Ohjaajalla on lankoja ja levyä myytävänä
kurssilla tehtäviin töihin.
•

110486 Boheemi kranssi
kuivista ja vihreistä B
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA,
Honkasentie 15 B
• La 14.00–17.15
• 24.9.2022
• Minna Ekdahl
• 15,00 €
Tehdään kokonainen tai puolikas kranssi
sisä- tai ulkokäyttöön. Materiaaleina erilaiset vihreät kuten ruskus, eukalyptus ja
ajankohtaiset vihreät, sekä runsaat luonnonmateriaalit. Käytetään kuivia heiniä,
erilaisia kuivattuja tai kauniisti kuivuvia
kasveja. Kranssi viimeistellään kauniilla
nauhoilla. Kurssi ei edellytä aiempaa kokemusta kukkasidonnasta. Opettaja perii materiaalimaksun 25€.
•
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ESITTÄVÄ TANSSI

TIETOTEKNIIKKA

110501 Lasten showtanssi 9-10
-vuotiaille

340100 Ikäihmisten digikurssi

KEMPELEEN LUKIO, LIIKUNTASALI,
Koulutie 4 B
• Ke 17.00–17.45
• 28.9.–21.12.2022, 11.1.–5.4.2023
• Jouni Uosukainen
• 40,00 €
9-10 -vuotiaille suunnattu showtanssin alkeistunti, jossa opetellaan tanssin
perusteita show- ja jazztanssin kautta.
Kurssi kehittää myös ketteryyttä ja notkeutta. Mukaan tarvitset verkkarit tai
muut vaatteet, jotka eivät kiristä.
•

110502 Nuorten showtanssi 1116 -vuotiaille
KEMPELEEN LUKIO, LIIKUNTASALI,
Koulutie 4 B
• Ke 17.45–18.45
• 28.9.–21.12.2022, 11.1.–5.4.2023
• Jouni Uosukainen
• 53,00 €
11-16 -vuotiaille suunnattu showtanssin
alkeistunti. Tanssiin tutustuttaa show- ja
jazztanssin tekniikan kautta. Kurssi kehittää koordinaatiota ja notkeutta. Tarvitset mukaan liikuntavarusteet, esim.
verkkarit.
•

110504 Paritanssin
alkeiskurssi
KEMPELEEN LUKIO, LIIKUNTASALI,
Koulutie 4 B
• Ke 20.00–21.00
• 28.9.–21.12.2022, 11.1.–5.4.2023
• Jouni Uosukainen
• 53,00 €
Opettelemme yleisimpien paritanssien
perusteet ja käymme läpi vienti- ja seuraamistekniikkaa. Varaa mukaasi rennot
liikuntavaatteet.
•

KEMPELEEN TERVEYSKESKUS,
KOULUTUSTILA, Kirkkotie 21
• Ti 14.30–16.00
• 20.9.–29.11.2022
• Jari Leinonen
• 28,00 €
Kurssilla harjoitellaan tietokoneen ja internetin peruskäyttöä. Kurssilla harjoitellaan kirjautumaan ikäihmisten peruspalveluihin, mm. OmaVero, Kela,
Omakanta yms. unohtamatta tietoturvaa. Kurssin aikana opetellaan käyttämään omaa tablet- tai älypuhelinlaitetta ja niiden liittämistä verkkoon. Kurssille
voit halutessasi ottaa oman laitteen mukaan. Sisäänkäynti ovesta A2, labra
•

LIIKUNTA
830151 Taekwon-Don
jatkokurssi alle 18-vuotiaille
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI, Peltomiehentie 5
• Su 16.30–18.00
• 25.9.–4.12.2022, 15.1.–30.4.2023
• Tatu Ollanketo, Ulla Hämeenaho
• 79,00 €
Kurssi on tarkoitettu Taekwon-Dossa
vähintään ylemmän valkoisen vyön suorittaneille alle 18-vuotiaille harrastajille. Kurssilla käydään läpi mm. vyöarvokohtaisia perustekniikoita, liikesarjoja,
ottelua, itsepuolustusta ja murskausta.
Kurssilla annetaan valmiudet osallistua
vyökokeeseen ja jatkaa harrastusta kohti ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista peritään vyökoemaksu, joka on 25 euroa.
Kurssilaisilta edellytetään TaekwonDo Akatemian jäsenmaksun maksamista. Jäsenmaksun suuruus kaudella
2022-2023: 60 € (sis. lajiliiton lisenssimaksu 32 €). Lisätietoja jäsenyydestä: https://tkd-akatemia.fi/jasenyys/
[https://tkd-akatemia.fi/jasenyys/]
•

Lisenssin hankkineiden on mahdollista lunastaa myös Taekwon-Do- harrastamisen kattava tapaturmavakuutus.
Lisätietoja vakuutuksesta: https://tkdakatemia.fi/lajilisenssi/ [https://tkd-akatemia.fi/lajilisenssi/]
Lisätiedot: Tero Koivunen, p. 044
0402861 Tatu Ollanketo, p. 040
3010667
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akatemia.fi/lajilisenssi/ [https://tkd-akatemia.fi/lajilisenssi/]
Lisätiedot: Tero Koivunen, p. 044
0402861 Tatu Ollanketo, p. 040
3010667

830190 Hyvän olon lauantai,
lokakuu
YLIKYLÄN PÄIVÄKOTI, Pekurintie 9
La 11.00–13.15
• 8.10.2022
• Heidi Kilkki
• 18,00 €
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tunnista. Ensin lämmitellään kehoa afrobrasilialaisen musiikin rytmeissä. Tämän
tunnin aikana keho soljuu musiikin mukaan kuin aalto ja hiki virtaa. Pehmeät
afroliikkeet poistavat selän, hartiaseudun ja rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat
45 minuuttia sujuu Hatha Yoga Flow`n
merkeissä. Nimi tulee tavasta suorittaa
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasennosta toiseen. Hatha Yoga Flow sopii aloitteleville ja jo joogaa
harrastaneille. Hathajoogasta otetaan
tunnin sisältöön kehonhallintaa, mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Syvät ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja tietoisuus
omasta kehosta kasvaa harjoitusten
avulla. Viimeiset 45 minuuttia rentoudutaan äänimaljojen parissa. Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä värähtely
johdattaa kehon rentoutumiseen, jossa
päästetään irti kehon jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Hyvän olon päivään tarvitset mukavat, rennot vaatteet
ja juomapullon. Voit olla avojaloin tai tuoda mukanasi jumppatossut. Lisäksi ota
mukaan oma jumppamatto, tyyny ja viltti.
•

830152 Diesel Taekwon-Don
perus- ja jatkokurssi aikuisille
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI, Peltomiehentie 5
• Su 18.00–19.30
• 25.9.–4.12.2022, 15.1.–30.4.2023
• Tatu Ollanketo, Ulla Hämeenaho
• 79,00 €
Taekwon-Do on korealainen kamppailulaji, jossa opetellaan monipuolisesti perustekniikkaa, potkuja, liikesarjoja, ottelua sekä itsepuolustusta. Kurssi
on tarkoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille miehille ja naisille, jotka haluavat kohottaa kuntoaan ja samalla oppia itsepuolustustaitoja. Lisäksi kurssilla
kehitetään liikkuvuutta ja lihaskuntoa.
Vaatetuksena peruskurssille riittävät
verkkarit ja t-paita. Kurssille ei ole kuntorajoituksia, vaan kuntoa kohotetaan
kurssin myötä omien rajojen mukaan.
Peruskurssilla annetaan valmiudet osallistua vyökokeeseen ja jatkaa harrastusta kohti ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista
peritään vyökoemaksu, joka on 25 euroa.
Jatkokurssilaisten kanssa edetään
tuttuun tapaan vyöarvokohtaisesti.
Kurssilaisilta edellytetään Taekwon-Do
Akatemian jäsenmaksun maksamista.
Jäsenmaksun suuruus kaudella 20222023: 60 €(sis. lajiliiton lisenssimaksu
32 €). Lisätietoja jäsenyydestä: https://
tkd-akatemia.fi/jasenyys/ [https://tkdakatemia.fi/jasenyys/]
Lisenssin hankkineiden on mahdollista lunastaa myös Taekwon-Do- harrastamisen kattava tapaturmavakuutus.
Lisätietoja vakuutuksesta: https://tkd•

•

Kulttuuri

Kempeleen kirjastossa
EKALUOKKALAISTEN ILTA
Ti 20.9. klo 16-19
Onko sinulla jo
kirjastokortti?
Jos ei vielä,
me teemme sen!

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI ESITTÄÄ:

KEMPELEEN KIRJASTOSSA:

Voi leipä!

Kirjanmerkkien
askartelua

MA 31.10.2022 KLO 18.00
Seikkailurata
ja kilpailuja
Lukulemmikit
esittäytyvät

Tervetuloa!

KIRKONKYLÄN KOULU,
D-TALON SALI
KOULUTIE 4, 90440 KEMPELE
LIPUT 15€
ENNAKKOLIPUT MYY
KEMPELEEN KIRJASTO JA TIKETTI.
(Tiketistä ostettuihin lippuhin
+1,50e palvelumaksu)
Kesto n. 1 t 10 min, ei väliaikaa.
Sopii kaikenikäisille!

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs

www.kempele.fi/kulttuuri

KAUKO RÖYHKÄ
LA 17.9.2022
KLO 13.00
Röyhkä on pitkän linjan
kirjailija ja rockmuusikko,
joka on vuodesta 1980
lähtien ärsyttänyt,
järkyttänyt ja ihastuttanut
Suomen kansaa
lauluillaan ja
romaaneillaan.
Tilaisuudessa musiikkia
ja keskustelua
Röyhkän teoksista.

VAPAA PÄÄSY!
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs

Kuva: Nauska
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Kirjasto

Kempeleen pääkirjasto
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs., Zeppelinintie 1.
Puhelin: 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
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

Kulttuuri
Tapahtumat

Ota yhteyttä

La 17.9. klo 12.00 Lukulemmikit tavattavissa

Kempeleen kunta

La 17.9. klo 13.00 Kauko Röyhkä. Tilaisuudessa luvassa musiikkia
ja keskustelua Röyhkän teoksista.

Postiosoite:
PL 12, 90441 Kempele

Ti 20.9. klo 16-19 Ekaluokkalaisten ilta. Ohjelmassa
kirjastokorttien tekoa, seikkailurata, kirjanmerkkiaskartelua ja
kilpailuja. Myös lukulemmikit mukana menossa. Mehutarjoilu!

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

Ke 21.9. klo 18.00 Esa Niskanen: Pimeys on armollinen. Tuokio
kirjastossa Niskasen runokirjan ja runollisuuden hengessä.

Käyntiosoite:
Vihikari 10, 90440, Kempele.

La 24.9. klo 11.00 Nuojuan teatteripaja: Kaikki on ihan KRAAK! –
Vahvuusvaris maatilalla. Sopii kaikenikäisille!

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

To 29.9. klo 18 Jarkko Martikainen, Pirilä-sali. Liput ennakkoon
15e, ovelta 20e.

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

La 8.10. klo 13.00 Esko Valtaoja. Tapahtuma on osa
Vanhustenviikon ohjelmaa.

Tietotorin omatoimikirjasto

La 26.11. klo 11 Klovni Sebastianin joulu, kirjasto. Vapaa pääsy.

Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele.
Sisäänkäynti Kempelehallin puoleisesta ovesta
Puhelin: 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Aukioloajat
Ma–pe klo 8–20 (omatoimiaika)
La
klo 10–15 (omatoimiaika)

La 10.12. klo 15 Mika Nuojua: ”Ortotopologian lopulliset alkeet”
-näytelmä. *paikka varmistuu myöhemmin* Liput 20 euroa.

Linnakankaan omatoimikirjasto

Lokakuu | Janne Hakalahden näyttely, öljyvärimaalauksia

Linnakangastalo, Linnakaarto 20, E-ovi (sisäpiha).
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi
Puhelin: 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Aukioloajat
Ma–pe klo 16–20 (omatoimiaika)
La
klo 10–15 (omatoimiaika)

To 20.10. klo 18 Johanna Iivanainen, Pirilä-sali. Liput ennakkoon
20e, ovelta 25e.
Ma 31.10. klo 18 Kajaanin kaupunginteatteri: Voi leipä!,
Kirkonkylän koulun D-sali. Liput 15e.

La 17.12. klo 10-14 Pirilän joulu, Pirilän tila. Vapaa pääsy.

Näyttelyt
Syyskuu | Riitta Polvi-Karjalaisen näyttely: Luutamummopatsaita
ja naisreliefejä keramiikasta.
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä?
Ota yhteyttä kirjastoon!

Celian äänikirjapalvelut
Tarkoitettu kaikille, joille lukeminen on hankalaa esim. lukivaikeuden, heikon näön, vamman tai vastaavan syyn vuoksi.
Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen Celiasta on täysin
maksutonta. Tavallisimmin kirjat lainataan ja kuunnellaan kännykällä tai tabletilla.
Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi voi liittyä kirjastossa. Voit
tiedustella palvelua myös esim. omaisesi puolesta. Kysy lisää
kirjastosta, p. 050-3169409. Lisätietoja myös osoitteessa:
www.celia.fi

Uutta pääkirjastolla!

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

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.

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

@kempeleenkirjasto

To 13.10. klo 18.00 Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri. Kirjana
Gogol, Nikolai: Kuolleet sielut.

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

Mielenterveysneuvola
Kirkkotie 21, B1
050 463 6385.

Kempeleen kirjasto

To 22.9. klo 17.30 Sari Holapan kirjallisuuspiiri. Kirjana Ishiguro,
Kazuo: Menneen maailman maalari.

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

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

Kirjasto somessa

Kirjallisuuspiirit

Kierrätyskeskus
Kirkkopolku 24,
Puh: 050 316 3787.

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

Kuva: Tomi Palsa

Jarkko Martikainen
To 29.9.2022 klo 18.00
Pirilä-sali,
Piriläntie 145, 90440 Kempele

Liput 15/20€
Liput ennakkoon: Kempeleen kirjasto
(Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 1.50€ palvelumaksu)

www.kempele.fi/kulttuuri

Satutuokiot
Torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. Henkilökunta lukee ja kertoo
satuja. Sopii parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Satutuokion kesto
n. 20-30min.

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.

