
Kempeleen

Lapsiystävällinen kunta -hanke Kempeleessä

Kempele haki ja pääsi mukaan Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin 
viime vuoden lopussa, joulun alla. Tämän 
vuoden aikana olen koordinaattorina 
tehnyt kartoitustyötä siitä, miten meil-
lä Kempeleessä menee. Työskentelyä 
olen tehnyt monella eri tasolla mm. päät-
täjien, viranhaltijoiden, esihenkilöiden, 
nuorten aikuisten, sekä lasten ja nuorten 
kanssa. Viime viikolla olin mukana es-
kareiden unelmatyöpajassa miettimäs-
sä mitä turvallisuus lapsille merkitsee. 
Myös vanhemmilta on laajasti kysytty 
varhaiskasvatuksen vanhempainilloissa, 
mitä varhaiskasvatuksessa turvallisuus 
merkitsee. Tästä tullaan kertomaan tar-
kemmin mm. viikolla 46, joka on Lapsen 
oikeuksien viikko.

Kesän aikana olen kerännyt Amazing 

Kempeleessä, lasten liikennepuistossa 
ja Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtu-
massa lasten, nuorten ja perheiden aja-
tuksia Lapsiystävällinen kunta -työs-
kentelyyn. Olen käynyt myös lasten ja 
nuorten Pikkuparlamentin kokoukses-
sa sekä nuorten työpajalla keräämässä 
näkemyksiä siitä, mistä lapset ja nuoret 
ovat huolissaan omassa arjessaan, ja 
mitä he haluaisivat kehitettävän tulevai-
suudessa.Käyn vielä miettimässä toimin-
tasuunnitelmaa lasten ja nuorten fooru-
meissa marraskuun puolella. 

Kartoituksen tavoitteena on saa-
da Lapsen oikeuksien teemojen kautta 
selville Kempeleen kunnan ja sen alu-
eella olevien toimijoiden näkemystä sii-
tä, kuinka meillä huomioidaan lasten yh-
denvertaisuus, lapsen etu, lapsen oikeus 

hyvään elämään ja kehittymiseen sekä 
lapsen osallisuus toiminnassa sekä ra-
kenteissa. Kartoitusvaihe alkaa olla val-
miina ja on aika tehdä yhdessä toiminta-
suunnitelma kartoituksen pohjalta. Tämä 

toimintasuunnitelma on seuraavien vuo-
sien työsuunnitelma, jota Lapsiystävälli-
nen kunta -toimintamallissa toteutetaan 
meillä Kempeleessä. 

Joulukuun alussa Kempeleen Lapsiys-
tävällinen kunta -toimintamallin ohjaus-
ryhmä palaveeraa Unicefin kanssa toi-
mintasuunnitelmasta. Heiltä tulee tuki, 
ohjaus ja seuranta toimintasuunnitelman 
rakentamiseen ja toteuttamiseen. Ta-
voitteena on kääriä hihat toimintasuun-
nitelman osalta ensi vuoden alussa ja al-
kaa yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa 
Lapsiystävällinen kunta -yhteistyöhön. 

Tästä on hyvä jatkaa!

Aurinkoista syksyä,
Sanna Tauriainen
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori

”Kartoitusvaihe 
alkaa olla valmiina ja 
on aika tehdä yhdessä 
toimintasuunnitelma 
kartoituksen pohjalta. 
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Sarkkirannan päiväkodin lasten ja aikuisten yhteinen taideviikon teos. Kuva: Pauliina Meyer

Zemppi Areena
pe 4.11.   Jarkko Tamminen – Kuuleeko Kempele
la 5.11.   Armottomat Joulut – Klamydia, Mokoma, Atomirotta
pe 2.12.   PikkuZet – joulut – Heli Sutela, Jaakko Saariluoma, Lasse Oikarinen
la 3.12.   Pikkujoulut 2022 – Antti Tuisku, Ida Paul & Kalle Lindroth
su 4.12.   Ti-Ti Nalle – Hirsimetsän juhlat – konsertti

Kempeleen kulttuuripalvelut
la 26.11.   Klovni Sebastianin joulu, Kempeleen kirjasto (vapaa pääsy)
la 10.12.   klo 15 ”Ortotopologian lopulliset alkeet – dosentti Aapo Heikkilä” -näytelmä. 
                         Lavalla Mika Nuojua. Kirkonkylän koulun D-talon Sali
la 17.12.   klo 10-14 Pirilän joulumarkkinat, Piriläntie 175

Kauppakeskus Zeppelin
la-su 19.-20.11.   Joulun avaus
pe 25.11.   Pimiä Perjantai
29.11.-23.12.   Joulutori – Joulupukki ja muori tavattavissa la-su 3.-4.12 ja la-su 17.-18.12.

Finlandia Hotel Airport Hotel Oulu
Pikkujoulumenut ryhmille sekä joululounas katettuna to-pe 15.-16.12. ja ma-to 19.-22.12.  
Tunnelmallinen kotaruokailu avotulen äärellä varattavana ryhmille

Boulis
Sauna, kabinetti, keilaus, ohjelmapalvelut ja pikkujouluruokailut 

Vihiluodon Torppa
la 5.11.   Halloween partyt
la 12.11.   The Southgates
la 26.11.   Apulanta tribuutti
la 17.12.   Timo Nykyrin Ukulele -orkesteri

Katso lisää tapahtumia ja pikkujoulukauden ohjelmaa: 
visitkempele.fi/joulu2022

Joulunalusaikana   

Kempelee�ä

Antti Tuisku
Heli Sutela
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Asumisoikeusasuntoon 
tarvittavan järjestysnu-
meron hakeminen muut-
tuu – vanhat järjestysnu-
merot vanhenevat
Asumisoikeusasunnon hakeminen 
on muutoksessa. Uuden asumisoi-
keuslain myötä järjestysnumeroa ei 
enää haeta omasta kaupungista/
kunnasta vaan Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskuksesta (ARA).

Vanha järjestysnumero
Kaupunki tai kunta myöntää järjes-
tysnumeroita vielä vajaan vuoden 
ajan, 31.8.2023 saakka. Näitä jär-
jestysnumeroita voi käyttää paikal-
lisesti asumisoikeusasunnon hake-
miseen 31.12.2023 saakka, jonka 
jälkeen ne vanhenevat. 

Uusi järjestysnumero ARAsta
1.9.2023 alkaen uusia järjestysnu-
meroita haetaan ARAsta. Uudella 
järjestysnumerolla voi hakea asu-
misoikeusasuntoa valtakunnallisesti 
kaikista niistä kunnista, joissa asun-
toja on. Numero maksaa noin 10 eu-
roa ja on voimassa kaksi vuotta.
1.1.2024 alkaen asuntoa voi hakea 
vain ARAn järjestysnumerolla.

Toimita asuntohakemus sekä tie-
to järjestysnumerosta sille asumis-
oikeusyhteisölle, jonka asunnoista 
olet kiinnostunut. Kaupungin/kun-
nan verkkosivustolta ja palveluneu-
vonnasta saat lisätietoa asumisoike-
usyhteisöistä. 

Lisätietoja muutoksista:
• ARAn verkkosivut: ara.fi/uusi-

asolaki 
• sähköposti: asumisoikeus@ara.fi
• puhelimitse 02952 50990 tiistai-

sin klo 9-11

Vanhojen valokuvien ja muistojen keräys 
kotiseutuarkistoon
Kempeleen kunnan perinnetoimikunta 
toimii paikallisen perinnetyön säilyttämi-
seksi. Perinnetoimikunnan tavoitteena 
on paitsi vaalia veteraaniperintöä myös 
laajemmin kerätä, taltioida, järjestää ja 
tuoda esille paikallista historiaa, perin-
teitä, kulttuuria, kuvia ja kirjoituksia.

Perinnetoimikunta käynnistää vanho-
jen valokuvien ja muistojen keräyksen 
kotiseutuarkistoon. Tarkoituksena on 
kerätä laaja kuvatietokanta. Kaikki muis-
tot ovat arvokkaita ja niiden arvo kasvaa 
ajan kuluessa.

Kuvat voivat kertoa kempeleläisis-

tä maisemista eri aikakausina ja niiden 
muutoksista, kadonneista rakennuksis-
ta, kempeleläisistä henkilöistä, eri vuosi-
kymmenten vaatetuksesta ja kulkuneu-
voista sekä muusta mielenkiintoisesta. 
Muistelmat voivat olla mm. omia muistel-
mia, henkilökuvauksia, haastatteluja tai 
vaikkapa kirjeitä. Keräyksen yhtenä pai-
nopisteenä ovat sota-ajan kirjeet, sodan 
kokemushistoria ja kenttäposti.

Paras tapa lähettää materiaalia on di-
gitaalisessa muodossa osoitteeseen 
kotiseutuarkisto@kempele.fi. Omatoi-
miseen skannaamiseen voi hyödyntää 

Zeppeliinin kirjaston monitoimilaitetta. 
Materiaalia voi toimittaa myös muisti-

tikulla tai alkuperäisessä muodossa, esi-
merkiksi kameran kuvina. Voimme myös 
ottaa kuvat vain lainaksi, jos haluat itse 
säilyttää alkuperäiset. 

Kuvien yhteydessä on mainittava kuvi-
en luovuttaja sekä kuvaaja, mikäli se on 
tiedossa. On tärkeää, että lahjoittama-
si materiaali on sinun omistuksessasi ja 
ettet luovuta keräykseen toisen ottamia 
valokuvia ilman kuvaajan lupaa. 

Kuvista on hyvä kirjata ylös mitä ku-
vassa on/tapahtuu, henkilöiden nimet, 
kuvausaika ja kuvauspaikka. 

Kaikki kerätty aineisto tallennetaan 
Kempeleen kunnan kotiseutuarkistoon. 
Luovutetut kuvat ovat pääsääntöisesti 
rajoituksetta kunnan käytettävissä. Ku-
via voidaan käyttää erilaisissa näytte-
lyissä sekä julkaisuissa ja niitä voidaan 
julkaista kunnan verkkosivuille. Kaikkea 
ei tarvitse luovuttaa vapaaseen käyt-
töön, aineistolle voi halutessaan määrätä 
määräaikaisen julkaisukiellon. Arkistos-
sa tieto kuitenkin säilyy ja on tulevaisuu-
dessa esimerkiksi tutkijoiden käytössä 
arvokkaana lähdemateriaalina.

Ota yhteyttä: 

Anne Toppari
p. 050 463 6457
anne.toppari@kempele.fi

Mirva Karjalainen
p. 040 543 9471
mirva.karjalainen@kempele.fi

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi

Kempeleen arvonnan perusteella myy-
tävät tontit haettavana 31.10.-10.11.2022. 
Osalla tonteista on myös vuokrausmah-
dollisuus.

Metsärinne, 14 kpl omakotitontteja ja 1 
paritalotontti.

Tähkälä, 12 kpl omakotitontteja.

Tontit on tarkoitettu oman asunnon ra-
kentamiseen. 
Lisätietoja osoitteesta:
www.kempele.fi/tonttitarjonta

Haettavana omakoti- ja paritalotontteja

Kempeleen osallistuvan budjetoinnin ää-
nestys on päättynyt ja äänestystulos on 
selvillä. Ääniä annettiin yhteensä 278 ja 
kolmen eniten ääniä saaneiden ehdo-
tuksien kesken käytiin tiukka kamppai-
lu. Voittajaksi valikoitui muutaman äänen 
kaulalla lasten luontopolku.

Kolmen kärki:
• Lasten luontopolku (59 ääntä)
• Puistoalueiden lisääminen ja viihtyvyy-
den parantaminen (56 ääntä)
• Linnalammen viihtyisyyden parantami-
nen (54 ääntä)

Voittanut ehdotus:
Lasten luontopolku: Köykkyriin tehdään 
lasten oma luontopolku, jonka varrel-
la tulee olemaan erilaisia lapsille suun-
nattuja toimintapisteitä ja polulle luo-
daan oma tarina, jota polkua kiertämällä 
voi seurata. Luontopolun toteutus ote-

taan osaksi ensi vuoden talousarviota ja 
Kempeleen lapset osallistetaan luonto-
polun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvo-
taan kolme Kempele-aiheista tuotepal-
kintoa. Voittajille ilmoitetaan henkilökoh-
taisesti.

Osallistuvan budjetoinnin äänestystulos on 
selvillä - voittaja on lasten luontopolku

Asemakaavoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 
63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 
Kempeleen kunta on ryhtynyt laati-
maan asemakaavan muutosta Kes-
kustan tilastoalueen Ollilan piena-
lueella (001/101) koskien korttelin 
1016 tontteja 8 ja 9.

Asemakaavamuutoksen valmis-
teluvaiheen aineisto on nähtävillä 
2.11.-2.12.2022 kunnan verkkosivuil-
la osoitteessa www.kempele.fi po-
lussa Ajankohtaista > Viralliset kuu-
lutukset sekä suunnitelmapankissa. 
Aineistot ovat nähtävillä toimitilo-
jen aukioloaikoina myös Kempeleen 
pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja 
kunnan toimitiloissa Vihikari 10:ssä. 

Hanketta koskevat lausunnot ja mie-
lipiteet voi esittää kuulemisaikana 
kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tek-
niset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 
90441 Kempele tai sähköpostiosoit-
teeseen kirjaamo@kempele.fi.

26.9.2022 
Kempeleen kunnanhallitus
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Tervetuloa keskustelemaan kahvikupposen 
ääressä kuntalaisten kanssa Kempeleen 
taloudesta ja tulevan vuoden talousarviosta 
Kempele Akatemialle ke 2.11.2022 klo 18.

Kuntalaiskahvit             KE 2.11. klo 18

Paikalla ovat kunnanjohtaja Tuomas Lohi, 
valtuuston puheenjohtaja Pia Hanski ja 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti 
Ollikainen. Tervetuloa!

Sarkkirannan urheilukeskuksen 
kehittämissuunnittelu on käynnissä. 
Tervetuloa keskustelemaan 
kehittämistoimista ja ideoimaan 
suunnittelutyötä keskiviikkona 

9.11. klo 18. Tilaisuus järjestetään 
Pirilätalon auditoriossa osoitteessa 
Piriläntie 145, Kempele.

Tilaisuus on kaikille avoin.

Sarkkirannan urheilukeskuksen  
kehittämissuunnitelma -yleisötilaisuus 9.11.2022

Influenssarokotukset aloitetaan mar-
raskuussa viikolla 44

Influenssarokotteen saavat mak-
sutta riskiryhmiin kuuluvat (THL): 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/rokotteet-a-o/influenssa-
rokote
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Raskaana olevat naiset
• Alle 7-vuotiaat lapset
• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryh-

miin kuuluvat
o Krooninen sydänsairaus
o Krooninen keuhkosairaus
o Krooninen aineenvaihduntasai-

raus
o Krooninen maksasairaus
o Vastustuskykyä heikentävä hoito
o Krooninen neurologinen sairaus 

tai hermolihastauti
• Influenssalle alttiiden henkilöiden lä-

hipiiri
o toistuvasti läheisessä kontaktis-

sa vakavalle influenssalle eri-
tyisen alttiiseen ihmiseen

o toistuvasti läheisessä kontaktis-
sa sellaisen vakavalle influens-
salle alttiin ihmisen kanssa, jota 
ei voida suojata influenssaro-
kotteella

o Toistuvasti läheisellä kontaktil-
la tarkoitetaan tilannetta, jossa 
henkilö asuu samassa asun-
nossa tai on viikoittain kasvo-
tusten tekemisissä suojattavan 
ihmisen kanssa.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lääkehuollon henkilöstö

• Varusmiespalveluksensa aloittavat 
miehet ja vapaaehtoisen asepalve-
luksen aloittavat naiset

Ajan rokotuksiin voi varata viikosta 
42 lähtien kansalaisen ajanvarauksen 
kautta tai numerosta 08 5587 2110 ti 
-to 12-15. Influenssarokotuksia anne-
taan myös muiden vastaanottokäyn-
tien yhteydessä. Koronarokotuksia 

annetaan vain rokotuspisteissä.
Rokottamien toteutetaan pääsään-

töisesti terveyskeskuksessa hallin-
non ja kuntoutuksen tiloissa, sisään-
käynti A 3 sekä myös vastaanotolla 
muiden käyntien yhteydessä. 

Lasten influenssarokotukset 
kampanjapäivät neuvolassa ke 9.11 
ja ti 22.11 klo 14–18. Lasten rokotuk-
sia annetaan myös neuvolakäyntien 
yhteydessä.

Rokotteen voi ottaa myös omakus-
tanteisesti

Myös riskiryhmiin kuulumaton voi 
halutessaan ottaa kausi-influenssa-
rokotteen. Tällöin rokotetta varten tu-
lee hankkia resepti, jonka saa soitta-
malla numeroon 08 5587 2110 ti -to 
12-15.

Yksi henkilö voi pyytää reseptiä ko-
ko perheelle. Resepti on sähköinen ja 
sen voi nähdä Omakanta-palvelussa. 
Aiemman vuoden reseptin voi myös 
uusia Omakanta-palvelusta tai aptee-
kin kautta.

Koronarokotukset
Koronarokotuksen tehosteannoksen 
kohderyhmät (THL)
• kaikille 65 vuotta täyttäneille
• 18 vuotta täyttäneille lääketieteelli-

siin riskiryhmiin kuuluville
• voimakkaasti immuunipuutteisille 12 

vuotta täyttäneille
Tehosteannoksen kohderyhmien 

osalta ei enää lasketa, kuinka monta 
rokotetta henkilö on aiemmin saanut 
tai kuinka monta kertaa hän on mah-
dollisesti sairastanut koronan. Tehos-
teannokseksi suositellaan varianttiro-
kotteita.

Rokotteet annetaan pääsääntöi-
sesti yhtä aikaa influenssarokotuk-
sen kanssa marras-joulukuussa.

Lisätietoa Kempeleen terveyspalve-
lujen tai kunnan ajankohtaista sivuilta.

Kausi-influenssa- ja  
koronarokotukset syksyllä 2022

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
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Syksyn viikottainen nuorisotilatoiminta 2022
Lastenvuorot ovat 3.-6.lk ja nuortenvuorot 7.lk-17.-vuotiaille.
ma  klo 13.00 - 15.00 lastenvuoro Kempele Akatemialla
 klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
ti klo 13.00 – 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
 klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla (UUSI vuoro!)
ke klo 13.30 - 15.30 lastenvuoro - Hox aika!
 klo  17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
to klo 13.00 – 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
pe klo 18.00 - 23.00 nuorten Yökahvila Kempele Akatemialla

Nuorisopalvelut
Kempeleen nuorisopalvelut

@kempeleen_nuorisopalvelut

Riikka Kärkkäinen       Pirjo Ranta   
p. 044 4972 288        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/nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria varten. Etsiviltä voit 
saada tukea ja ohjausta esimerkiksi työnhakuun, opiskeluun, hyvinvointiin tai it-
senäistymiseen liittyvissä asioissa. Työskentelymme perustuu vapaaehtoisuu-
teen ja lähtökohtana on aina nuoren omat toiveet, tavoitteet sekä voimavarat. 
Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi oppilaitosten, työllisyys-, mielenterveys- 
ja päihdepalveluiden kanssa.

Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön osoit-
teessa www.kempele.fi/etsivanuorisotyo olevan sähköisen yhteydenottolom-
akkeen kautta.

Kempeleen etsivä nuorisotyö

@kempeleenetsivanuorisotyo

Heidi Ohukainen Heikki Tervola (ma-ke)   Tiina Konola (to-pe)
p. 040 595 6922  p. 044 497 2286     p. 050 316 3741 

 

Nuorten työpajatoiminta
Kempeleen Starttipaja tarjoaa tukea 18-28-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskel-
upaikkaa olevien nuorten elämänhallintaan. Starttivalmennus toteutetaan ryh-
mämuotoisena toimintana, mutta sisältää myös yksilövalmennusta. Starttipajalle 
hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, kaikki hakijat haasta-
tellaan. 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

Nuorisopalvelut

Ohjaamo Kempele
Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla! 
Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa 
ja ohjausta alle 30-vuotiaille ja kokoaa eri palvelut yh-
den katon alle. Meille jalkautuu viikoittain kattava määrä 
eri alojen ammattilaisia, ja sen lisäksi järjestämme er-
ilaisia teemailtapäivä, kursseja ja tietoiskuja. Tarkista 
ajankohtainen kalenterimme nettisivuiltamme tai so-
siaalisen 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-kahvila Ohjaamolla keskiviikkoisin klo 14-16. Ohjausta ja vertaistukea 

aiheesta kiinnostuneille. Ei vaadi diagnoosia!
• 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
palveluohjaaja p. 040 1821 244 
Voit jättää meille yhteydenottopyynnön 
myös nuorisopalvelujen nettisivuilla ole-
van yhteydenottolomakkeen kautta.
Lisätietoa: www.ohjaamot.fi
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/
nuorisopalvelut/ohjaamo-kempele.html
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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
• Ke 9.11 Vesisankarit (kouluille). Halli on suljettu muilta käyttäjiltä 8.30-

14.30 välisen ajan.
• La 5.12 - Ma 7.12 Zimmari on kiinni (työntekijöiden koulutus ja 

itsenäisyyspäivä)
• Ti 8.12 Aukeaa normaalisti 6.30-21.00
• To 8.12 Tunnelmauinti (aikuisille) klo 18.00-21.00. Halli avoinna 6.30-17.30
• Joulunaika: Pe 23.12 - Ma 26.12. Halli on kiinni.
• Ti 27.12 Avoinna klo 12.00-21.00

Löytötavaroiden säilytys Zimmarissa 
• Löytötavarat löytyvät aulasta mustasta lipastosta, josta ne voi hakea 

omatoimisesti. 
• Lipastosta löytyy kuluvan kuukauden tavarat. Löytötavaroita säilytetään 

3 kuukautta.

Altaiden lämpötilat 
Monitoimiallas + 30 Lasten pikkuallas + 30
Rata-allas + 26,5  Opetusallas + 26,5 
Kaikissa Kunnan kohteissa on siirrytty sähkönsäästöön, niin myös 
Zimmarissakin.

• klo 17.00–17.30 Yleinen 
vesivoimistelu –Teho

Lauantai
• klo 8.00–11.00 Vauvauinti (20.8-17.12.)

Sunnuntai
• klo 15.45-16.30 Kempele-opisto (11.9-

27.11)

Yleisten vesivoimistelu-
iden viikko-ohjelma 
Vesijumppiin saavat osallistua 
kaikenikäiset vesiliikkujat. 
Muutokset ovat mahdollisia.

Maanantai
• klo 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, 

monitoimiallas
• klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu, 

monitoimiallas, musiikki 

Tiistai
• klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoal-

las 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, isoal-

las ja musiikki.
• klo 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, 

monitoimiallas ja musiikki. 
• klo 18.30 Yleinen vesivoimistelu, 

FinnHitz, monitoimiallas ja musiikki

Perjantai
• klo 17.00 Yleinen vesivoimistelu - 

Teho, monitoimiallas ja musiikki

Sunnuntai
• klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, 

isoallas ja musiikki.  

Liikuntapalvelut

Monitoimialtaan varaukset

Monitoimiallas suljettu muulta toiminn-
alta 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)
• klo 18.00-18.30 Yleinen 

vesivoimistelu-Musiikki

Tiistai
• klo 8.40-9.40 Medifamilia (16.8-

28.3.)
• 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 (17.8-

29.3.) 
• klo 15.30–16.00 TK Tyrnävä (14.9-

7.12./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 (18.8-

15.12.)
• 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)

Allasvaraukset

Senioreiden liikunta

ASUKASTUVAN TUOLIJUMPAT
Tuolijumppa sisältää musiikin mukaan tehtäviä helppoja liikkeitä, joita kukin 
tekee oman jaksamisen mukaan. Maanantain jumppa on kevyempi ja teh-
dään koko ajan istuen, joten se sopii myös pyörätuolissa istuville. Keskiviikon 
jumpalla noustaan välillä seisomaan. Juomapullo mukaan.  Ei ennakkoilmoit-
tautumista. 
Maanantai  klo 10.00-10.45 (ei 5.12.)
Keskiviikko klo 12.00-12.45 (ei 9.11. ja 7.12.)

KUNTOSALIHARJOITTELU KEMPELEHALLILLA
Tarkoitettu kempeleläisille senioreille, joilla ei ole vielä kokemusta kuntosali-
harjoittelusta. Mahdollisuus käydä salilla ohjaajan kanssa kahdestaan tai 
pienryhmissä. Ota rohkeasti yhteyttä. Osallistuminen mahdollistuu sen-
iorikortilla tai liikuntapassilla. Lisäksi kuntosalille tulee ostaa 8 euron hintain-
en magneettikortti, jolla sisäänpääsy salille mahdollistuu. 

Lisätietoja senioreiden liikuntaryhmistä:
Liikunnanohjaaja Minna Lammassaari 
p. 040 664 3872 
minna.lammassaari@kempele.fi
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LIIKUNTA 

830191 Hyvän olon lauantai, 
marraskuu 
• Ylikylän päiväkoti, Pekurintie 9, La 

26.11.2022 klo 11:00-13:15, opettaja 
Kilkki Heidi, 18,00 €     

Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tun-
nista. Ensin lämmitellään kehoa afro-
brasilialaisen musiikin rytmeissä. Tämän 
tunnin aikana keho soljuu musiikin mu-
kaan kuin aalto ja hiki virtaa. Pehmeät 
afroliikkeet poistavat selän, hartiaseu-
dun ja rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat 
45 minuuttia sujuu Hatha Yoga Flow`n 
merkeissä. Nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet vir-
taavat alkuasennosta toiseen. Hatha 
Yo-ga Flow sopii aloitteleville ja jo joo-
gaa harrastaneille. Hathajoogasta ote-
taan tunnin sisältöön kehonhallintaa, 
mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Sy-
vät ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja 
tietoisuus omasta kehosta kasvaa har-
joitusten avulla. Viimeiset 45 minuut-
tia rentoudutaan äänimaljojen parissa. 
Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lem-
peä värähtely johdattaa kehon rentou-
tumiseen, jossa päästetään irti kehon 
jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. 
Hyvän olon päivään tarvitset mukavat, 
rennot vaatteet ja juomapullon. Voit ol-
la avojaloin tai tuoda mukanasi jumppa-
tossut. Lisäksi ota mukaan oma jumppa-
matto, tyyny ja viltti.

110511 Sambic ® - Brasilialaisia 
tansseja, kevään lyhyt kurssi
• Ylikylän päiväkoti, Pekurintie 9, Pe 

13.1.2023 - 17.2.2023 klo 17:00-
18:00, opettaja Kilkki Heidi, 24,00 €

Vauhdikasta tanssiliikuntaa brasilialaisil-
la tansseilla (samba-reggae, axé-tanssit 
ja brasilialainen samba). Kaikille sopival-
la tunnilla kohotamme kuntoa ja lisääm-
me vartalon liikkuvuutta ihanilla brasi-
lialaisilla rytmeillä. Pehmeät reggaen 
liikkeet poistavat selän, hartiaseudun ja 
rintarangan jäykkyyttä ja samba pistää 
puolestaan lantioon liikettä! Myös ryhti ja 
lihaskunto paranevat! Selkeät askelku-
viot perinteisin tai trendikkäin lisukkein. 
Rentoa, hauskaa ja hikistä sekä aitoa 
brassifiilistä! Mukaan tarvitset rennot 
vaatteet, tanssitossut tai tanssilenkkarit, 
juomapullon sekä jumppamaton.

MUSIIKKI

110197 GarageBand-
musiikkiohjelman ja laulun 

tekemisen alkeita
• Santamäkitalon koulu, mus.lk., 

Peltomiehentie 5, Pe 16:15-19:15, La 
9:30-15:30 13.1.2023 - 21.1.2023, 
opettaja Rasinkangas Jussi, 42,00 €

Kurssilla tutustutaan GarageBand-mu-
siikkiohjelmaan. Sen avulla harjoitellaan 
tekemään laulujen taustoja. Lisäksi käy-
dään läpi säveltämisen ja sanoittamisen 
perusasioita.  Kurssin työvälineenä käy-
tetään ipadia. Kurssipäivinä mahdollis-
ta käyttää koulun ipadeja. Kurssi sovel-
tuu jo 10 vuotta täyttäneille opiskelijoille. 
Kouluttajana Jussi Rasinkangas. Kurssi-
hinta 42 €. Kempele-opiston taiteen pe-
rusopetuksen oppilaille kurssi on mak-
suton. 

MUOTOILU, KÄDENTAIDOT
110303 Akvarelllimaalauksen 
perusteet
• Taitola, monitoimitila, Honkasentie 

15 B, Ti 10.1.2023 - 18.4.2023 klo 
17:00-19:30, opettaja Teija Esta-
brook, 73,00 €

Kurssilla harjoitellaan akvarellimaalauk-
sen perusteita, veden ja värien käyttöä 
paperilla. Valon ja varjon suhdetta akva-
rellien avulla. Osallistujat saavat käyttää 
omia kuva-aiheita. Tavoitteena on kehit-
tää akvarellien avulla itseilmaisua, löytää 
omat vahvuudet tekniikassa. Kurssille 
osallistuminen ei vaadi aiempaa koke-
musta. Materiaalit kuuluvat kurssin hin-
taan.

110405 Nuorten ompelupaja 
kevät
• Taitola, ompelutila, Honkasentie 

15 B, Ke 11.1.2023 - 22.2.2023 klo 
15:30-17:45, opettaja Henna Luok-
kanen, 41,00 €

Sinä käsitöistä kiinnostunut nuori! Tule 
oppimaan ja ompelemaan itsellesi vaat-
teita ja asusteita. Halutessasi voit om-
mella myös sisustustekstiilejä. Riippu-
en kurssilaisten toiveista voimme painaa 
myös printtejä tai tehdä esimerkiksi nah-
katöitä. Kurssilaiset hankkivat tarvitse-
mansa kankaat ja ompelutarvikkeet itse. 
Suositusikäraja kurssille on viidesluok-
kalaisista ylöspäin.

110458 Kirjan uusi elämä
• Taitola, ompelutila, Honkasentie 15 

B, Pe 18:00-21:15, La 9:00- 15:45 
13.1.2023 - 14.1.2023, opettaja Visuri 
Maria, 32,00 € 

Kurssilla valmistetaan vanhoista kirjois-
ta ihastuttavia uusia käyttö- ja koriste-
esineitä, esimerkiksi rasioita, muistolaa-
tikoita, säilytyslokerikkoja ja kansioita. 

Kempele-opisto

Kursseille on mahdollista ilmoittautua 
läpi lukuvuoden. Ilmoittautuminen on 
voimassa lukuvuoden loppuun saakka 
eikä kevätlukukaudeksi tarvitse ilmoit-
tautua uudelleen. Kursseille voi ilmoit-
tautua netissä osoitteessa uusi.opis-
topalvelut.fi/kempele tai puhelimitse 
050 4636 431.

Ryhmäopetuksen ja taiteen perus-
opetuksen syyslukukausi päättyy vii-

kolla 49/50. Musiikin yksilöopetuk-
sen syyslukukausi päättyy viikolla 48. 
Muutoksista ja mahdollisista korvaus-
kerroista ilmoitetaan erikseen opiske-
lijoille.  Kevätlukukausi alkaa viikolla 
2/2023.

Tutustu maksuetuuksiin ja perumiseh-
toihin opiston nettisivuilla:
www.kempele.fi/kempele-opisto.

Kurssi sopii vasta-alkajille ja kurssilaiset 
voivat valita vapaasti, mitä tuotteita halu-
avat tehdä.

110463 Makrameella 
monenlaista kevät
• Kirkkotien kudontatila, Kirkkotie 13 A 

1, Ke 11.1.2023 - 5.4.2023 klo 17:30-
20:00, opettaja Oikkonen Leena, 
46,00 €

Kurssilla solmeilemme seinätekstiilejä, 
amppeleita, verhotekstiilejä sekä muita 
kodin sisustustekstiilejä erilaisin makra-
meesolmuin. Teemme myös pienempiä 
töitä kuten käsi-, korva- ja kaulakoruja. 
Et tarvitse aiempaa kokemusta makra-
meesolmeilusta. Kurssilaiset hankkivat 
itse tarvikkeet, opettaja neuvoo materi-
aalihankinnassa.

110471 Naisten puutyöt
• Santamäkitalon koulu, tekn.lk., 

Peltomiehentie 5, Ti 10.1.2023 - 
28.2.2023 klo 17:30-20:45, opettaja 
Ronkainen Leila, 41,00 €

Nikkaroi kotiisi esim. naulakko, kenkäte-
line, hyllykkö tai jokin muu pienehkö ja 
keveä puutyö. Kurssi sopii myös pajun-
punontaa harrastaneille, jotka haluavat 
valmistaa töihin puuosia. Aikaisempaa 
puutyökokemusta ei vaadita. Kurssilai-
set hankkivat itse tarvitsemansa mate-
riaalit; puut, liimat, pintakäsittelyaineet, 
ruuvit, naulat yms. Ensimmäisellä ko-
koontumisella suunnitellaan työt ja mie-
timme minkälaista materiaalia ja kuinka 
paljon pitää hankkia. Mukaan tarvitset 
omat kuulosuojaimet. HUOM! kurssin 
alaikäraja on 18 vuotta.

219803 Unelmien elämä 
-työpaja 2
• Kokkokankaan päiväkoti, liikuntasali, 

Haukkakaarto 13, Pe 13.1.2023 klo 
18:00-20:00, opettaja Tulppo Riikka, 
40,00 €

Kurssilla pääset tutkimaan omia ajatuk-
sia ja rakentamaan omaa unelmien elä-
mää. Työskentelyssä ohjaaja käyttää 
ratkaisukeskeistä valmennusta ja osal-
listujien avoimuus ja osallisuus on kes-
keisessä roolissa. Hyödynnetään myös 
ryhmätyöskentelyä. Kurssin aikana pää-
set tekemään oman unelmakartan, jonka 
saat mukaasi. Unelmakartan työstämi-
nen selkiyttää tavoitteita ja unelmia, tuo 
iloa ja voimaa arkeen, antaa suuntaa ja 
selkeyttä. Unelmien elämän työpaja voi-
maannuttaa.

 

Yhteystiedot
Hallinto
Eero Kauppi
Kempele Akatemian johtaja
Kempele-opiston rehtori
p.040 614 8853

Hely Takalahti
opistosihteeri
p.050 463 6431

Saara Holappa
Kempele Akatemian palvelusihteeri
p. 050 316 9694

Opettajat
Henna Luokkanen
suunnittelijaopettaja, tekstiilityö
p. 050 463 6499

Kari Suvilehto 
musiikinopettaja
p. 050 523 6832

Heli Suihkonen (opintovapaalla 
1.11.2022 alkaen)
suunnittelijaopettaja, taiteen pe-
rusopetus (musiikki, yleinen oppi-
määrä)
p. 040 141 8095

Riikka Piippo
vs. suunnittelijaopettaja, taiteen 
perusopetus (musiikki, yleinen op-
pimäärä)
p. 040 141 8095

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Kempele Akatemia - 
Kempele-opisto

Kädentaitojen esittely 
@taitola_kempele.

Käyntiosoite:
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele

Postiosoite:
Kempeleen kunta
Kempele-opisto
PL 12
90441 Kempele

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!

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/akatemia-action

TERVETULOA HARRASTAMAAN!
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Kulttuuri

Pirilän joulumarkkinat 
Pirilän joulumarkkinat järjestetään jälleen lauantaina 

17.12.2022 klo 10-14 Pirilän tunnelmallisella tilalla osoitteessa 
Piriläntie 175, 90440 Kempele.

Ohjelmassa joulumarkkinat, joulupukki, tiernapojat, 
Melodiset-kuoro, Aiolos-kuoro, Kempele-opiston 

puhallinorkesteri. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
www.kempele.fi/joulumarkkinat

Nuu-teatteri esittää:  
Euroopan taivaan alla

⭐ Pikkujoulutarjous ❄
Kempeleen kulttuuritoimi on varan-
nut lippuja esitykseen sunnuntaina 
4.12.2022 klo 14.00 Kempeleen Nuo-
risoseurantalolla. Liput 11 e / sis. kah-
vit ja joulutortut. 

Ennakkoilmoittautuminen: Kempeleen 
kirjastoon ti 29.11. mennessä, p. 050-
316 9409.

Euroopan taivaan alla on Ryhmäteatte-
rin sekä Leskinen & Keski-Vähälä -kaksi-
kon keskimmäinen osa työelämän muu-
tosta käsittelevästä trilogiasta. Sarjan 
kaksi muuta osaa, Päällystakki ja Jatku-
vaa kasvua, on esitetty menestyksek-
käästi Nuu-teatterissa vuosina 2012 ja 
2015. Nyt trilogia saa päätöksensä, ja se 
päätös on huikea.

Näytelmä on hauska, koskettava ja yh-
teiskunnallisesti kantaaottava komedia 
työelämän liikkuvuudesta. Suuri kerto-
mus paremman työn, elämän ja onnen 
etsimisestä, hyvän ja pahan kohtaami-

sesta ja myös armollisuudesta. Teksti on 
ajankohtainen monin tavoin, nyt kun Eu-
roopassa kuohuu ja maanosa yhtenäis-
tyy konfliktin kourissa monella lailla. Esi-
tys jättää jäljen katsojaan – ja tekijöihin.
Nuu-teatterille esityksen ohjaa ja sovit-
taa Marko Pohjanrinne.

Esitykset Kempeleessä 
(Kempeleen Nuorisoseurantalo, Kirkko-
tie 19, Kempele)

11.11. pe 19.00
13.11. su 14.00
25.11. pe 19.00
26.11. la 16.00
27.11. su 14.00
3.12. la 16.00
4.12. su 14.00 (⭐ Pikkujoulutarjous ❄)
9.12. pe 19.00
10.12. la 14.00
6.1.23 pe 19.00
7.1.23 la 16.00
8.1.23 su 14.00

Haukiputaalla (Teatterikuoppa, Revon-
tie 45, Haukipudas)
14.1.23 la 18.00
15.1.23 su 16.00

Esitystä ei suositella alle 12-vuotiaille.

Kulttuurin syksy
La 26.11. klo 11.00 Klovni Sebastianin Joulu-
show, Kempeleen kirjasto. Vapaa pääsy.

La 10.12. klo 13.00 Rakkaimmat joululaulut 
-yhteislaulutilaisuus, Kempeleen kirjasto. Ve-
täjänä Duo Ritunski. Vapaa pääsy.

La 10.12. klo 15.00 ”Ortotopologian lopulliset 
alkeet – dosentti Aapo Heikkilä” -näytelmä. 
Lavalla Mika Nuojua. Kirkonkylän koulun D-ta-
lon sali. Liput 20/25e. Liput myy Kempeleen 
kirjasto ja Tiketti.

Ke 14.12. klo 18.00 Rakkaimmat joululaulut 
-yhteislaulutilaisuus, Pirilä-sali. Vetäjänä Duo 
Ritunski. Vapaa pääsy.

La 17.12. klo 10-14 Pirilän joulumarkkinat, Piri-
län tila. Vapaa pääsy.  
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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. 90450 Kempele
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
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.
Huom. Pe 4.11. avoinna klo 10-16, la 5.11. suljettu (pyhäinpäivä)

Tietotorin omatoimikirjasto  
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)

Linnakankaan omatoimikirjasto 
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, 90450 Kempele 
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)

Kirjasto somessa
Kempeleen kirjasto

@kempeleenkirjasto

Kirjallisuuspiirit
To 3.11. klo 18.00 Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri. Kirjana 
Whitehead, Colson: Maanalainen rautatie

Sari Holapan kirjallisuuspiiri marraskuussa (päivä ilm. myöhem-
min). Kirjana Desai, Kiran: Menetyksen perintö

Celian äänikirjapalvelut
Tarkoitettu kaikille, joille lukeminen on hankalaa esim. lukivaikeu-
den, heikon näön, vamman tai vastaavan syyn vuoksi.

Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen Celiasta on täysin 
maksutonta. Tavallisimmin kirjat lainataan ja kuunnellaan känny-
källä 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

Kirjasto

Tapahtumat
 
Ke 9.11. klo 17.30 Kirjailijavieraana Mirja Heikkilä. Heikkilä 
esittelee kirjaansa Herkkäkorvainen tyttö.

To 17.11. klo 18.00 Kempele-opiston musiikkituokio

La 19.11. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit tavattavissa

La 26.11. klo 11.00 Klovni Sebastianin Joulushow

La 10.12. klo 13.00 Rakkaimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus, 
vetäjänä Duo Ritunski

Näyttelyt
 
Marraskuu: Leena Kyyrön näyttely "Sanojen keskellä"
Joulukuu: Esa Niskasen valokuvanäyttely
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? Ota 
yhteyttä kirjastoon!

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

Varattava työskentelytila Smartblock
Tila on tarkoitettu työs-
kentelyyn, opiskeluun ja 
neuvotteluihin. Tilaan sopii 
enintään neljä henkilöä ja 
se on äänieristetty. Smart-
blockin voi varata max. 4 
tunniksi kerrallaan. Vara-
ukset suoraan kirjastolta, 
puhelimitse p. 050 3169 
409 tai sähköpostilla kir-
jasto@kempele.fi. Pidät-
hän huolen siisteydestä 
käyttäessäsi neuvottelu-
tilaa!

Käytettävissä oleva koko-
ustekniikka:• 32” Full HD -näyttö 

kaiuttimilla• HDMI-kaapeli (myös 
DisplayPort-valmius)• 2 pistorasiaa• kirjaston langaton 
nettiyhteys

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

