
Kempeleen

Matkailun merkitys kasvaa
Otsikon lause on suoraan Kempele-so-
pimuksesta eli kunnan strategiasta. Nyt 
koronavuosien jälkeen voimme todeta, 
että näin on käynyt ja suunnitelmien mu-
kaan kasvu tulee myös jatkumaan. Kem-
peleen rekisteröidyt yöpymiset ovat täl-
lä hetkellä 44 % korkeammat kuin vuosi 
sitten ja 14 % korkeammat kuin aikana 
ennen koronaepidemiaa. Rekisteröityjä 
yöpymisiä Kempeleessä on ollut huippu-
vuonna 2019 miltei 54 000 ja tänä vuon-
na päästäneen reilusti tämän yli. Ulko-
maisten yöpymisten osuus tästä on noin 
10 %. 

Matkailijat tuovat kuntaan elinvoimaa 
yöpymisten lisäksi päiväkäynneillään. 
Matkailijaksi luetaan henkilö, joka tulee 
kunnan ulkopuolelta muissa tarkoituk-
sissa kuin päivittäisellä työ- tai opiske-
lumatkalla. Näitä kävijöitä Kempeleessä 
on sijaintinsa vuoksi paljon; tammi – lo-
kakuussa 2022 tuo luku oli 2,4 miljoo-
naa!  Kaikkien näiden kävijöiden jättämät 
eurot ovat täysin uutta tuloa alueellem-

me. Tulo ei siis ole suoraan pois jostain 
muusta palvelusta, kuten pelkät oman 
alueemme eurot saattavat olla, eikä se 
rasita palveluverkkoamme merkittäväs-
ti. Päiväkävijöitä ajatellen Kempeleen si-
jainti Oulun kehyskuntana on merkittävin 
seikka, mutta nelostie tuo myös kauem-
paa Suomesta asiakkaita. Kempeleen 
eteläpuolella sijaitsevista kunnista tulee 
myös paljon päiväkävijöitä kuntaamme. 
Kaiken kaikkiaan saavutettavuutemme 
on erinomainen. Nelostien lisäksi lento-
asema on lähellä ja kunnassa on oma 
rautatieasema. Myös julkinen liikenne ja 
kevyen liikenteen väylät toimivat alueel-
la hyvin. 

Ostos-, tapahtuma- ja työmatkailu 
ovat Kempeleessä suuressa osassa. Li-
säksi urheilujoukkueet ovat yksi tärkeä 
ryhmä, joille majoitusvaihtoehtomme so-
pivat loistavasti. Oulun seudun elinvoi-
maisuus ja kasvu on tärkein tekijä myös 
Kempeleen matkailun kasvulle. Matkailu-
liiketoiminnasta ajatellaan usein, että ve-

tovoimatekijänä on oltava jokin harvinai-
nen nähtävyys, kuten vaikka revontulet 
tai jättimäinen huvipuisto. On totta, että 
molemmat näistä ovat huikeita vetovoi-
matekijöitä, mutta kasvu voi syntyä myös 
muuta kautta. Kaupunkiseutu kohteena 
ei useinkaan ole vetovoimainen pelkäs-
tään yhden tai kahden kohteen takia, 
vaan yleinen toimeliaisuus tuo kasvua; 
kasvaneet yritystoimipaikat tuovat työ-
matkustusta, alueiden rakentaminen tuo 
urakointiväen matkustusta, urheiluse-
urojen kilpailut tuovat urheilujoukkueita, 
viihdetapahtumat tuovat kulttuurimat-
kailijoita, luontoreittien rakentaminen tuo 

luontomatkailijoita jne. Kaikki nämä mat-
kailijaryhmät tarvitsevat palveluita, kuten 
majoitusta, kauppoja ja ravintoloita sekä 
jotain mitä tehdä, nähdä ja kokea. 

Yleisen alueen kasvun tukemisen li-
säksi kuntien ja kaupunkien kannattaa 
toki pyrkiä saamaan alueelle yksi tai 
useampi merkittävä vetovoimatekijä. Ze-
niitin matkailualueesta on kasvamassa 
tällainen tulevaisuudessa. Kokonainen 
matkailu- ja harrastepalveluita tarjoava 
alue, jonka keskellä on uniikki kalliojär-
vi, on jo vetovoimatekijä itsessään tulla 
matkalle Kempeleeseen ja viipyä pidem-
pään. Koko Oulun seudulle on suunnit-
teilla merkittävä määrä matkailuinves-
tointeja tulevina vuosina, ja kaikki tämä 
tulee varmasti tuomaan lisää matkailijoi-
ta seudun kuntiin. Yhdessä nämä teki-
jät ja Oulu2026 kulttuurivuoden sisällöt 
ja näkyvyys luovat pohjaa matkailutoi-
mialan kasvulle. Matkailun lisäksi inves-
toinnit luovat viihtyisämpää ja monipuo-
lisempaa asuinympäristöä kuntalaisille 
sekä lisää työpaikkoja alueelle.  

Soile Pitkänen
Elinkeinokoordinaattori
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”Kaikkien 
näiden kävijöiden 
jättämät eurot ovat 
täysin uutta tuloa 
alueellemme. 

Harri Tarvainen

jouluista ohjelmaa � ulkoliikuntaa
nuotiomakkaraa � kahvio avoinna

Köykkyrin laavun avajaiset
LA 17.12.2022 klo 14 - 17

Pirilän joulumarkkinoiden jälkeen 
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Nyt haettavissa: 
jääkiekkokaukaloiden 
harjoitteluvuorot 
kaudelle 2022-2023

Jääkiekkokaukaloiden harjoitusvuo-
roja kaudelle 2022-2023 voi hakea 
12.12.2022 saakka. Vuoroja on tarjol-
la Linnakangastalon, Ylikylän yhte-
näiskoulun ja Sarkkirannan urheilu-
keskuksen kaukaloihin. Tasokkaimmin 
huolletaan Sarkkirannan kaukaloa.
Hakuohjeet ja lisätiedot: 
www.kempele.fi/tilavaraus

Tekniset palvelut myyvät tarjousten pe-
rusteella polttopuita.
Myytävät kasat sijaitsevat:  

Linnakankaalla Vedenneidontien 
varrella 35 kasaa

Puukasat on numeroitu (35 kasaa). Tar-
jouksen voi jättää kaikista kasoista, mut-
ta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain 
kaksi kasaa.  

Tarjoukset tulee jättää ensisijaises-
ti sähköisellä tarjouslomakkeella (vaatii 
tunnistautumisen mobiilivarmenteella tai 
pankkitunnuksilla).

Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voi 
noutaa Kempeleen pääkirjastolta Zep-
peliinintie 1, kirjaston aukioloaikana (Ma-
to klo 10–19, pe klo 10–17, la 10–15, su sul-
jettu).

Tarjoukset tulee jättää Perjantaihin 
16.12.2022 klo 14.00 mennessä, 

• sähköisellä tarjouslomakkeella
• kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi
• Vihikari 10 ulko-oven vieressä ole-

vaan Kempeleen kunnan postilaa-
tikkoon (suljetussa kirjekuoressa)

• postitse os. Kempeleen kunta PL 12, 
90441 Kempele

Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi teks-
tillä POLTTOPUUT.

Maksu laskutetaan. Polttopuut voi 
hakea, kun lasku on maksettu.

Lisätietoja: 
Laura Tornberg 044 4972512 tai 
Heli Jokela p. 040 1832280
8.12.2022
Tekniset palvelut

Myytävänä polttopuita

Asemakaavoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 
63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 
Kempeleen kunta on ryhtynyt laa-
timaan asemakaavan muutosta Vi-
hiluodon korttelin 23005 ympäris-
töön Vihiluodon alueelle (113/023) 
ja asettaa kaavaa koskevan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) nähtäville.

OAS on nähtävillä 8.12.2022-
13.1.2023 Kempeleen kunnan il-
moitustaululla www.kempele.fi > 
Viralliset kuulutukset tai toimitilo-
jen aukioloaikoina Vihikari 10:ssa ja 
Kempeleen kirjastolla (Zeppelinin-
tie 1) sekä verkkosivuilla Suunnitel-
mapankissa.

OAS:aa koskevat lausunnot ja 
mielipiteet toimitetaan kuulemisai-
kana kirjallisesti: Kempeleen kunta, 
Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 
12, 90441 Kempele tai sähköposti-
osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

29.11.2022 
Kempeleen kunnanhallitus

Kempeleen kunta toivottaa rauhallista joulun 
aikaa ja onnellista uutta vuotta 2023!

9.-luokkalaiset juhlivat itsenäisyyttä Linnakankaalla

Kempeleen ysiluokkalaisten perintei-
nen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto 
järjestettiin perjantaina 2.12.2022 Lin-
nakangassalissa.

Kättelyjonossa oli jälleen noin 400 
reipasta kempeleläisnuorta. Kunnan 
tervehdyksen tilaisuuteen toi valtuus-
ton puheenjohtaja Pia Hanski. Veteraa-
nin puheenvuorosta puolestaan vastasi 
99-vuotias kunnallisneuvos Onni Tolja-
mo. Nuorisopalveluiden päällikkö Heidi 
Alatalo julkisti Kempeleen Vuoden Nuo-
ren 2022, joka on tänä vuonna Vanessa 

Väliaho. Hän käytti aiemmin tilaisuudes-
sa myös nuoren puheenvuoron. Kempe-
le-Seuran tervehdyksen lausui seuran 
puheenjohtaja Elisa Tervonen. Musiikis-
ta tilaisuudessa vastasivat puhallinor-
kesteri Viventi Sauli Orbinskin ja Esa La-
pin johdolla, sekä Linnakankaan koulun 

upea kuoro Eija Ruotasen johtamana ja 
Ulla-Maija Bromanin säestämänä. Lin-
nakankaan koulun 8. luokan draama- ja 
musiikkiryhmä esittivät vaikuttavan esi-
tyksen ”Pohjola” (ohjaus Kaisa Kuha ja 
Eija Ruotanen). Tilaisuuden lopuksi nau-
tittiin juhlakahvit.   

Onni Toljamo pitämässä puhetta
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 Uusyritysneuvontaa Varaa neuvonta-aika 
elinkeinokoordinaattorille: 

soile.pitkanen@kempele.fi, 
p. 040 626 7271 

Oletko suunnittelemassa 
yrityksen perustamista?

Ajanvaraus myös osoitteessa: www.kempele.fi/uusyrityspalvelut

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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Viikottainen nuorisotilatoiminta 
kevät 2023 (aukiolot jatkuu ma 9.1.2023)
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
ke klo 13.30 - 15.30 lastenvuoro
 klo  17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
to klo 13.00 - 15.00 lastenvuoro Tietotorilla (peruttu to 22.12.)
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 

 
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
p. 040 595 6922  p. 044 497 2286  

Nuorisopalvelut

Kempeleen starttipaja
Starttipaja/kuntouttava työtoiminta siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulle.

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.

Poikkeavat aukioloajat
• 5.12-7.12 Työntekijöiden koulutus ja itsenäisyyspäivä.  

Zimmari on suljettuna. 
• To 8.12 Aukeaa 6.30-17.30
• To 8.12 Tunnelmauinti aikuisille klo 18.00-21.00.  

Halli on avoinna 6.30-17.30
• Joulunaika: 23.12-26.12. 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. Saunojen päälläoloajat löytyvät nyt jokaisen saunan ovesta.

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)
• 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)

Liikuntapalvelut

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, 

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 17.00 Yleinen vesivoimistelu - 

Teho, monitoimiallas ja musiikki

Sunnuntai
• klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, 

isoallas ja musiikki

Monitoimialtaan 
varaukset

Monitoimiallas suljettu muulta toiminn-
alta varattujen vuorojen aikana. Allas on 
tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. 
Muutokset mahdollisia. 
 

Senioreiden liikunta
Lämpimät kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta. Ohjatut ryhmät kokoontu-
vat sovitusti joulukuun ajan ja jatkuvat loppiaisen jälkeen viikolla 2.

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 (viimeinen 12.12., jatkuu 9.1.2023)
Keskiviikko klo 12.00-12.45 (viimeinen 21.12., jatkuu 11.1.2023)

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.   
Ennakkoilmoittautuminen.

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

110511 Sambic ® - Brasilialaisia 
tansseja, kevään lyhyt kurssi, 
24,00 €
• Ylikylän päiväkoti, Pekurintie 9, Pe 

17:00-18:00 13.1.2023 - 17.2.2023, 
Heidi Kilkki

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. 

830145 Juoksukoulu, kevät, 
33,00€
• KEMPELEEN LUKIO, liikuntasali, 

Koulutie 4 B, Ti 18:30-20:00 
24.1.2023 - 4.4.2023, Maija 
Karvonen

Juoksukoulu on tarkoitettu juoksus-
ta kiinnostuneille ja juoksuharrastusta 
aloittaville aikuisille. Osallistujilla ei tar-
vitse olla aikaisempaa juoksukokemusta, 
toki jo juoksua harrastavatkin ovat ter-
vetulleita. Ensimmäisellä kerralla teem-

me helpot kuntotestit ja alkukartoituk-
set ryhmäläisille, samat testit tehdään 
myös viimeisellä tapaamiskerralla. Juok-
sukoulussa tehdään helppoja juoksutek-
niikkaharjoituksia ja käydään läpi hyvän 
juoksuasennon perusteita. Juoksemme 
helppoja lenkkejä. Yksi harjoituskerta tu-
lee olemaan juoksua tukeva lihaskunto-
harjoitus, kehonpainolla tehtynä. Samoin 
yksi kerta on liikkuvuutta ja kehonhuol-
toa. Teemme myös helppoa mäkitree-
niä. Ryhmässä keskustelemme myös le-
von ja ravitsemuksen tärkeydestä. Kaikki 
kerrat suunnitellaan ja toteutetaan ryh-
mäläisten tason mukaan.

MUSIIKKI

110197 GarageBand-
musiikkiohjelman ja laulun 
tekemisen alkeita, 42,00€
• Santamäkitalon koulu, mus.lk., 

Peltomiehentie 5, Pe 16:15-19:15, La 
9:30-15:30 13.1.2023-21.1.2023

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. 

Kempele-opisto

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.

Kempele-opiston kevätlukukausi al-
kaa viikolla 2/2023. Tutustu kevään 
kursseihin ja ilmoittaudu mukaan ne-
tissä uusi.opistopalvelut.fi/kempe-
le tai puhelimitse 050 4636 431. Ko-

ko lukuvuoden kestäville kursseille on 
mahdollista ilmoittautua läpi lukuvuo-
den. Ilmoittautuminen on voimassa 
lukuvuoden loppuun saakka eikä ke-
vätlukukaudeksi tarvitse ilmoittautua 
uudelleen.

Tutustu maksuetuuksiin ja peru-
misehtoihin opiston nettisivuilla www.
kempele.fi/kempele-opisto.

Kiitos opettajille, opiskelijoille ja 
vanhemmille syyslukukaudesta 2022!

MUOTOILU, KÄDENTAIDOT

110303 Akvarelllimaalauksen 
perusteet, 73,00€
• Taitola, monitoimitila, Honkasentie 

15 B, Ti 17:00-19:30 10.1.2023 - 
18.4.2023, Teija Estabrook

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, 41,00€
• Taitola, ompelutila, Honkasentie 

15 B, Ke 15:30-17:45 11.1.2023 - 
22.2.2023, Henna Luokkanen

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, 
32,00€
• Taitola, ompelutila, Honkasentie 15 

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

Kurssilla valmistetaan vanhoista kirjois-
ta ihastuttavia uusia käyttö- ja koriste-
esineitä, esimerkiksi rasioita, muistolaa-
tikoita, säilytyslokerikkoja ja kansioita. 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja kurssilaiset 
voivat valita vapaasti, mitä tuotteita halu-
avat tehdä.

110463 Makrameella 
monenlaista kevät, 46,00€
• Kirkkotien kudontatila, Kirkkotie 

13 A 1, Ke 17:30-20:00 11.1.2023 - 
5.4.2023, Oikkonen Leena

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, 41,00€
• Santamäkitalon koulu, tekn.lk., 

Peltomiehentie 5, Ti 17:30-20:45 
10.1.2023 - 28.2.2023, Ronkainen 
Leila

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, 40,00€
• Kokkokankaan päiväkoti, liikuntasali, 

Haukkakaarto 13, Pe 18:00-20:00 
13.1.2023, Tulppo Riikka

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.
 

Rauhallista joulunaikaa sekä intoa ja iloa 
opiskeluun vuodelle 2023! 

toivottaa Kempele-opiston väki

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

Heli Suihkonen (opintovapaalla 
1.11.2022 alkaen)
suunnittelijaopettaja, taiteen 
perusopetus (musiikki, yleinen 
oppimäärä)
p. 040 141 8095

Riikka Piippo
vs. suunnittelijaopettaja, taiteen 
perusopetus (musiikki, yleinen 
oppimäärä)
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
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Kulttuuri

ARJA KORISEVA

LAULUTARINOITA JA
TARINALAULUJA

LÄMMINHENKINEN
AKUSTINEN KONSERTTI

Pe 10.2. klo 18.00, Pirilä-sali, Kempele

 Erikoisvieraana ARJA KORISEVA
 EIJA HINKKALA - sanoitukset, tarinat
 TIINA PITKÄNEN - laulu
 MARKUS SALO - laulu, kitara
 MASI LUOMA - koskettimet

Ennakkoliput 20 e (Kempeleen kirjasto ja Tiketti), ovelta 25 e

ARJA KORISEVA

LAULUTARINOITA JA
TARINALAULUJA

LÄMMINHENKINEN
AKUSTINEN KONSERTTI

Pe 10.2. klo 18.00, Pirilä-sali, Kempele

 Erikoisvieraana ARJA KORISEVA
 EIJA HINKKALA - sanoitukset, tarinat
 TIINA PITKÄNEN - laulu
 MARKUS SALO - laulu, kitara
 MASI LUOMA - koskettimet

Ennakkoliput 20 e (Kempeleen kirjasto ja Tiketti), ovelta 25 e

ARJA KORISEVA

LAULUTARINOITA JA
TARINALAULUJA

LÄMMINHENKINEN
AKUSTINEN KONSERTTI

Pe 10.2. klo 18.00, Pirilä-sali, Kempele

 Erikoisvieraana ARJA KORISEVA
 EIJA HINKKALA - sanoitukset, tarinat
 TIINA PITKÄNEN - laulu
 MARKUS SALO - laulu, kitara
 MASI LUOMA - koskettimet

Ennakkoliput 20 e (Kempeleen kirjasto ja Tiketti), ovelta 25 e

LAULUTARINOITA JA 
TARINALAULUJA

Lämminhenkinen akustinen konsertti
Pe 10.2. klo 18.00, Pirilä-sali, Kempele

Erikoisvieraana ARJA KORISEVA
EIJA HINKKALA - sanoitukset, tarinat

TIINA PITKÄNEN - laulu
MARKUS SALO - laulu, kitara
MASI LUOMA - koskettimet

Ennakkoliput 20€  
(Kempeleen kirjasto ja Tiketti), ovelta 25€

ARJA KORISEVA

MARKUS SALO

EIJA HINKKALA

MASI LUOMA

TIINA PITKÄNEN
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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. Ma 19.12. kirjasto suljettu henkilökunnan 
koulutuspäivän vuoksi.

Joulun 2022 aukioloajat pääkirjastossa
Pe 23.12.    avoinna klo 10-16
La 24.-Ma 26.12. suljettu
Ti 27.-Pe 30.12.   normaalin aukioloajan mukaisesti
La 31.12.    suljettu
To 5.1.     klo 10-16
Pe 6.1.     suljettu

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)
Joulun 2022 aukioloajat
La 24.-Ma 26.12. suljettu
Ti 27.-Pe 30.12.   normaalin aukioloajan mukaisesti
La 31.12.    suljettu
Ma 2.1.-To 5.1.   normaalin aukioloajan mukaisesti
Pe 6.1.     suljettu
La 7.1.    normaalin aukioloajan mukaisesti

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)
Joulun 2022 aukioloajat
La 24.-Ma 26.12. suljettu
Ti 27.-Pe 30.12.   klo 9-20
La 31.12.    normaalin aukioloajan mukaisesti
Ma 2.1.-To 5.1.   klo 9-20
Pe 6.1.     suljettu

Kirjasto somessa
Kempeleen kirjasto

@kempeleenkirjasto

Kirjallisuuspiirit
Sari Holapan kirjallisuuspiiri to 15.12. klo 17.30. Kirjana Ihimaera, 
Witi: Valasratsastaja.

Molemmat kirjallisuuspiirit jatkuvat jälleen vuonna 2023! Seuraa 
ilmoittelua.

Satutuokiot
Torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. Henkilökunta lukee ja kertoo 
satuja. Sopii parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Satutuokion kesto 
n. 20-30min. Vuoden viimeinen satutuokio on 15.12. Satutuokiot 
jatkuvat jälleen 12.1.2023!

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
 
La 10.12. klo 13.00 Rakkaimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus, 
vetäjänä Duo Ritunski
La 17.12. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit tavattavissa
Ti 3.1.2023 klo 17.30 Kirjailijavieraana Heli Suutari

Näyttelyt
 
Joulukuu: Esa Niskasen valokuvanäyttely "Kuvia ajasta"
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? Ota 
yhteyttä kirjastoon!

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, pu-
helimitse p. 050 3169 409 tai säh-
köpostilla kirjasto@kempele.fi. 
Pidäthän huolen siisteydestä käyt-
täessäsi neuvottelutilaa!

Käytettävissä oleva kokoustek-
niikka:• 32” Full HD -näyttö kaiuttimilla• HDMI-kaapeli (myös 

DisplayPort-valmius)• 2 pistorasiaa• kirjaston langaton nettiyhteys

Kirjasto toivottaa 
asiakkailleen oikein 

lämmintä joulua 
ja onnea uudelle 

vuodelle 2023!

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

