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Terveyskeskuksessa harjannostajaiset
Rakennusväki nautti kakkukahvit urakan etenemisen kunniaksi. Keskellä olevassa kuvassa näkyy uudisrakennus ulkoapäin. Hernekeiton 
syönnin lomassa vaihdettiin kuulumisia ja nautittiin Hanuripartion harmonikkasävelistä.

Kempeleen terveyskeskuksen laa-
jennuksen ja peruskorjauksen har-
jannostajaisia vietettiin maaliskuun 
16. päivänä perinteisin menoin. Ra-
kennusväki vahvistettuna kunnan 
viranhaltijoilla ja luottamushenki-
löillä sai nautittavakseen hernekeit-
toa ja kakkukahvit kempeleläisen 
Hanuripartion haitarimusiikin tah-
dittamana. 

Kunnan tervehdyksen tilaisuuteen 
toi kunnanjohtaja Tuomas Lohi. Ra-
hoittajana toimivan Kuntarahoituk-

sen terveiset toi rahoituspäällikkö 
Daniel Eriksson ja rakentajien pu-
heenvuoron piti päätoteuttaja-
na toimivan Lemminkäinen Talo 
Oy:n aluejohtaja Marko Palonen. 
Puheenvuoroissa korostettiin, että 
hanke on tähän mennessä eden-
nyt suunnitellusti eikä ongelmia ole 
esiintynyt. 

Lisäksi kaikissa puheenvuoroissa 
tuotiin esiin kunnan rohkeus lähteä 
kokeilemaan hankkeessa käytet-
tävää uutta urakointimuotoa. Työ-

maan henkilökunnan toiminta on 
ollut myös esimerkillistä. 

Urakka etenee suunnitellusti 

Rakennustyömaa etenee aikatau-
lujen mukaan. Laajennusosan ve-
sikattotyöt on pääosin tehty ja sisä-
puolen työt ovat käynnissä mm. vä-
liseinien osalta. Ulospäin näkyvänä 
työvaiheena on käynnissä julkisivu-
muuraus Kempeleentien puolella. 
Sisäpuolella etenevät myös LVI- ja 

sähkötyöt aikataulun mukaisesti.

Syksyllä työmaa siirtyy 
vanhaan rakennukseen

Uudisrakennusosa valmistuu syk-
syksi ja siihen pääsevät muutta-
maan terveyskeskussairaala ja kun-
toutus. Tämän jälkeen rakennustyö-
maa siirtyy vanhaan rakennukseen 
kahdessa erillisessä vaiheessa. En-
simmäisessä vaiheessa, joka käsit-
tää tiloista noin kolme neljäsosaa, 

peruskorjataan tilat mm. suun ter-
veydenhuollolle ja laboratoriolle. 
Toisessa vaiheessa peruskorjataan 
tilat mm. lääkärinvastaanotolle. 
Terveyskeskuksessa toimiva neuvo-
latoiminta siirtyy peruskorjauksen 
ajaksi väistötiloihin Hovintiellä ole-
viin tilaelementtiparakkeihin. Koko 
hanke valmistuu vuoden vaihteessa 
2017-2018.

Risto Sarkkinen 
tekninen johtaja

Kempeleen kunta järjestää yhteisöjen 
ja järjestöjen välisen yhteistyöillan 
keskiviikkona 8.6.2016 Kirkonkylän 
koulukeskuksessa  klo 16.30 alkaen.

Illan ohjelma:

klo 16.30 -17.00  Kahvitarjoilu
klo 17.00 -17.10 Avaus, 
yhteisöllisyysvaliokunnan 
puheenjohtaja Pertti Sankilampi
klo 17.10 -17.30  Yhteistyö tänään
hallintojohtaja Virva Maskonen
klo 17.00 - 18.45  Miten yhteistyötä voisi 
tehdä paremmin:
1. kunnan ja yhteisöjen kesken
2. järjestöjen keskinäinen yhteistyö
- ryhmätyöskentely
klo 18.45- 19.00  Illan koonti 
yhteisöllisyysvaliokunnan
puheenjohtaja Pertti Sankilampi

Tervetuloa!
Virva Maskonen
hallintojohtaja
044 497 2238

Kutsu 
yhteistyöiltaan



Ympäristöpalvelut
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ARA:N TUET VUODELLE 
2016 HAETTAVANA

Kempeleen kunta julistaa haettavaksi seuraavat ARA:n 
(Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tuet:

KORKOTUKILAINAT VUOKRA- JA ASUMISOIKEUSTALOJEN 
PERUSPARANTAMISEEN
-  Hakemukset toimitetaan Kempeleen kuntaan. 
Hakuaika on jatkuva.

TAKAUSLAINAT ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN 
PERUSPARANTAMISLAINOILLE
-  Hakemukset toimitetaan Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskukselle. Hakuaika on jatkuva.

PURKUAVUSTUKSET
-  Hakemukset toimitetaan Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskukselle. Hakuaika on jatkuva

Lomakkeet ja ohjeet ovat luettavissa ja tulostettavissa Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta: www.ara.fi/Rahoitus
Lisätietoja saa Kempeleen kunnan ympäristöpalveluista, puh. 
0503169538 tai 0444972313.

Kempele 
9.3.2016 
Ympäristöpalvelut

KUNNANTALO ON 
SULJETTUNA 

HELATORSTAIN JÄLKEISENÄ 
PERJANTAINA 6.5. 

 
TULEVANA KESÄNÄ KUNNANTALO 

ON KIINNI 4.-29.7. 
VÄLISENÄ AIKANA.

MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi

Ympäristöpalvelut  myy tarjousten perusteella 
polttopuuta.
Myytävät kasat sijaitsevat:  
Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - 
Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella 
(10 kasaa,  nro 1-10)
Metsärinteellä, Hovinmetsäntie  
( 21 kasaa,  nro 11-31) 

Puukasoista on erillinen kartta.
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kai-
kista kasoista, mutta tarjoajalla on   mahdollisuus 
saada vain  kaksi kasaa.  

Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joi-
ta saa kunnan varikolta osoitteesta Ekohaka 5, 
90440 Kempele, kunnantalon neuvonnasta  os. 
Asemantie 1 tai Kempeleen kunnan internet-si-
vuilta osoitteesta www.kempele.fi/ajankohtaista/
viralliset-kuulutukset

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa  
perjantaihin 29.4.2016  klo 12.00 mennessä, 
merkillä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5  
(ma-to klo 7.00-15.30 ja pe klo 7.00-13.30) 
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1  
(klo 9.00-15.00)
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .

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

 Lisätietoja antaa  
Paula Taskila p. 050-3169669

20.4.2016
Ympäristöpalvelut

Metsärinteen kasat Hovinmetsäntiellä

Kokkokankaan puukasat Haukkakaarrossa

Lämpöä maasta, 
virtaa taivaasta

- Uusiutuvan energian 
vaihtoehtoja koteihin tiistaina 
10.5.2016 klo 17 Kempeleen 

kunnantalolla

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, 
mahdollisuus kokeilla sähköautoa 
sekä keskustella lämpöpumppu- ja 
aurinkoenergiaratkaisuja tarjoavien 

asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuus on osa 
"Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille" 

-hanketta, johon Kempeleen kunta 
osallistuu.

Tervetuloa!
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KEMPELEEN 
REKRYTOINTILISÄ 2016

Kempeleen kunta kannustaa rekrytointilisällä työnantajia tarjo-
amaan työtä työttömille kempeleläisille.  Rekrytointilisä on har-
kinnanvarainen tuki, jota myönnetään varattujen määrärahojen 
puitteissa. Rekrytointilisä koostuu rekrytointituesta ja rekry-
tointipalkkiosta ja sitä voivat hakea kaikki työnantajat (yritykset, 
yhdistykset ja järjestöt).  

Rekrytointitukea maksetaan 500 e / kk / henkilö 6 kuukauden 
ajan. Rekrytointituki myönnetään, kun työnantaja palkkaa vähin-
tään 6 kk ajaksi joko kempeleläisen työttömän 18 - 29 vuotiaan 
nuoren, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk tai kempe-
leläisen, yli 300 pv passiivista työmarkkinatukea työttömyyden 
perusteella saaneen henkilön.

Rekrytointituki on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta synty-
viin muihin kuin palkkauskustannuksiin (rekrytointi-, työtila-, 
työväline-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin). 
Rekrytointitukea voi hakea TE-toimiston palkkatuen lisäksi, koska 
se myönnetään muihin kuin palkkauskustannuksiin. 
Rekrytointituen lisäksi työnantajalla on mahdollisuus hakea kerta-
suorituksena maksettavaa 1500 euron rekrytointipalkkiota, jos 
työsuhde jatkuu vähintään vuoden ja vähintään 85 % työajalla.

Lue lisää http://www.kempele.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollistamis-
palvelut/rekrytointilisa.html 
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JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN 
AVUSTUKSET 2016

Kempeleen kunnanhallitus julistaa järjestöjen ja yhteisöjen 
avustukset haettavaksi 13.5.2016 klo 15.00 mennessä. Avus-
tuksen saajan tulee olla kempeleläinen yhteisö tai yhdistys ja 
henkilökohtaisen avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa kunnantalon neu-
vonnasta, Asemantie 1, avoinna ma - pe klo 9.00 -15.00 tai 
kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.fi/ajankoh-
taista/viralliset-kuulutukset.
Hakemuksessa tulee ilmetä, mihin tarkoitukseen avustusta 
haetaan. Yhteisöjen ja yhdistysten tulee pyydettäessä esittää 
edellisen vuoden toimintakertomus/kuluvan vuoden toimin-
tasuunnitelma. Kulttuuritoimen avustushakemuksen liitteenä 
tulee olla projektisuunnitelma.

Hakemus tulee liitteineen toimittaa osoitteeseen Kempeleen 
kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen 
merkintä  ’Avustushakemus’.

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen, p. 044 
497 2238 tai sähköpostilla virva.maskonen@kempele.fi ja hal-
linnon sihteeri Marja Harjunen, p. 050 463 6280 tai sähköpos-
tilla marja.harjunen@kempele.fi.
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URHEILUSEUROJEN 
TOIMINTA-AVUSTUKSET 

2016

Kempeleen kunnanhallitus julistaa rekisteröityjen urheiluseuro-
jen toiminta-avustukset haettavaksi vuodelle 2016.
 
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 13.5.2016 klo 15.00 
mennessä osoitteeseen Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, 
PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä ’Urheiluseurojen 
toiminta-avustukset 2016’.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa Kempeleen kunnanta-
lon neuvonnasta Asemantie 1, avoinna ma – pe klo 9.00 -15.00 
tai kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.fi/ajankoh-
taista/viralliset-kuulutukset.

Aikaväliltä 1.4.2015 - 31.3.2016 kertyneet harjoittelupäiväkirjo-
jen tiedot siirretään lomakkeelle. Harjoituspäiväkirjoja ei tarvitse 
lähettää, mutta ne on pyydettäessä pystyttävä esittämään.

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen p. 044 497 
2238 tai sähköpostilla virva.maskonen@kempele.fi ja hallinnon 
sihteeri Marja Harjunen, p. 050 463 6280 tai sähköpostilla mar-
ja.harjunen@kempele.fi.

Kempeleen kunnan 
auto- ja pienkone-
korjauspaja avattu 

Pirilän konekoululla
Auto- ja pienkonekorjaamon palvelut:
• Henkilöautojen 
huolto ja korjaus 
mm. 
- renkaan vaihdot
- öljynvaihdot
- määräaikais-
huollot
 - vikakoodien luku 
ja poisto
- jarrupalojen 
vaihto
• Pienkoneiden huollot ja korjaukset (mootto-
risahat, ruohonleikkurit, perämoottorit, mopot, 
skootterit, polkupyörät ym.).

Pajatoiminnan tavoitteena on luoda uusia työ- 
ja työkokeilupaikkoja ja vaikuttaa niiden kautta 
yksilön hyvinvointiin sekä vaikuttaa syntyneiden 
työpaikkojen kautta Kelalle maksettavaan TMT:n 
kuntaosuuteen.

 
Tervetuloa tutustumaan!

Avoinna  ma – pe klo 8.00 – 16.00
Osoite: Piriläntie 175, 90440 Kempele
Puh: 040 621 4477
E-mai: mikko.kiljander@kempele.fi

TOIMINTAA

Kerhot jäävät kesätauolle 
huhtikuun lopusta. Uusi 
kerhokausi alkaa syyskuun 
alusta. Kiitos kuluneesta 
toimintakaudesta 
kerholaisille perheineen.

Viljelypalstoja 
vuokrataan Pirilän pellolta. 
Palstan koko on noin 
yhden aari verran, jolla voi 
kivasti kasvattaa kukkia, 
vihanneksia ja juureksia. 
Palstan vuokra 25 e / kesä. 
Voit varata oman palstasi 
netissä tai soittamalla.

Alueellinen 
kotitalouskisa pidetään 
Kempeleessä to 12.5.16 
klo 17 alkaen Kirkonkylän 
koulun kotitalousluokassa. 
Kilpailussa on sarjat 
8-10 vuotiailla, 11-13 
vuotiailla ja 14-vuotiailla 
ja sitä vanhemmilla 
nuorilla. Ilmoittautumiset 
kisaan 4H-toimistolle 2.5. 
mennessä. Samalla tulee 
ilmoittaa mahdolliset 
ruoka-aineallergiat. 
Tervetuloa mukaan!

Olemme mukana AmaZing 
Kempele-tapahtumasta. 
Tervetuloa mukaan 
seikkailemaan!

Kempeleen 
kotitalouksien 
vaarallisten jätteiden 
ja SER-jätteen 
vastaanottopiste on 
osoitteessa Zatelliitintie 17 
C 1. Asema on avoinna 
KE klo 16.00–19.00 
(suljettu pyhäpäivinä.) 
Lisäohjeita lajittelusta 
saat Oulun Jätehuollon 
kotisivuilta. Jätteen tuonti 
vastaanottopisteeseen 
aukioloaikojen 
ulkopuolella on 
ehdottomasti kielletty!

Kempeleen 
4H-yhdistys 
tiedottaa

Tervetuloa 
mukaan!

Kempeleen 4H-yhdistys ry. 
p. 040 513 0137, 
kempele(at)4h.fi,
www.kempele.4h.fi
instagram #4hkempele

Kempeleessä toimivat järjestöt ja yhteisöt voivat 
käyttää veloituksetta kunnantalon kokoushuoneita. 
Tilavarauksen voi tehdä kunnantalon neuvonnasta, 

os. Asemantie 1, p. 044 497 2300 tai neuvonta.
kunnantalo@kempele.fi. 

Neuvonta on avoinna 
arkisin klo 9 – 15.

KUNNANTALON KOKOUSTILAT



ILMOITTAUTUMISOHJEET 

• Ilmoittautuminen alkaa perjan-
taina 13.5.2016 klo 8.00 internetin 
kautta osoitteessa http://www.
kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/
liikunta/virkistysuimala-zimmari/
uimakoulut.html
• Jokaisen uimakoulun kohdalle 
tulee linkki ilmoittautumislomak-
keeseen, kun ilmoittautuminen 
alkaa. Kun ilmoittautuminen on-
nistuu, ohjelma ilmoittaa: ”Kiitos 
ilmoittautumisesta, tervetuloa ui-
makouluun.” Ilmoittautumisen yh-
teydessä ei tule erillistä vahvistus-
viestiä sähköpostiin.
• Muista kirjata itsellesi uimakoulu-
aika, johon lapsesi on tulossa.
• Alkeisuimakoulut on tarkoitettu 
uimataidottomille.
• Huomaa ikärajat uimakouluissa.
• Lapsen voi ilmoittaa vain yhteen 
uimakouluun.
• Jos uimakoulut ovat jo täynnä, 
voit ilmoittaa lapsesi varasijalistal-
le. Otamme yhteyttä, jos paikkoja 
vapautuu.
• Uimakoulumaksut ensimmäisel-

lä kerralla Zimmarin palvelupistee-
seen.
• Lapset on vakuutettu uimakou-
lun ajaksi.
• Jos haluat perua uimakouluilmoit-
tautumisen, ota yhteyttä Zimmarin 
palvelupisteeseen
p. 050 - 3169 406. 

Vesileikkikoulu 5v. 
(5 krt) 30 e
Tutustutaan leikkien veteen ja uin-
ninalkeisiin. Opetus lastenaltaassa.
8. – 12.8. klo 10.00 – 11.00
8. – 12.8. klo 11.00 – 12.00

Alkeisuimakoulu 5 – 6v. 
(5 krt) 30 e
Opetellaan kellumaan, liukumaan 
ja sukeltamaan. Yhdessä leikkien ja 
harjoitellen voitetaan mahdollinen 
vesipelko. Opetus lastenaltaassa. 
(Kempeleen esikoululaiset ovat 
käyneet vastaavan uimakoulun).
23. – 27.5. klo 15.00 – 16.00
23. – 27.5. klo 16.30 – 17.30
30.5. – 3.6. klo 13.30 – 14.30
30.5. – 3.6. klo 15.00 – 16.00
30.5. – 3.6. klo 16.30 – 17.30

6. – 10.6. klo 12.00 – 13.00
6. – 10.6. klo 15.00 – 16.00
1. – 5.8. klo 12.00 – 13.00
1. – 5.8. klo 14.00 – 15.00
8. – 12.8. klo 12.00 – 13.00

Alkeisuimakoulu 7 – 8 v. 
(5 krt) 30 e
Opetellaan uinnin perusteita. Lap-
sille, jotka ovat käyneet talvella esi-
koulussa tai ekaluokalla uimassa ja 
tarvitsevat rohkaisua uintiin. Opetus 
lastenaltaassa.
6. – 10.6. klo 11.00 – 12.00
6. – 10.6. klo 14.00 – 15.00
1. – 5.8. klo 11.00 – 12.00
1. – 5.8. klo 13.00 – 14.00
1. – 5.8. klo 16.00 – 17.00
8. – 12.8. klo 14.00 – 15.00
8. – 12.8. klo 15.00 – 16.00
8. – 12.8. klo 16.00 – 17.00

Alkeisuimakoulu 9 – 10 v. 
(5 krt) 30 e
Opetellaan uinnin perusteita. Ope-
tus lastenaltaan syvässä päässä.
1. – 5.8. klo 10.00 – 11.00

Jatkouimakoulu 5 – 6 v. 

(5 krt) 30 e
Tarkoitettu lapsille, jotka osaavat jo 
liukua ja sukeltaa. Opetellaan alkei-
suintilajeja. Opetus lastenaltaassa.
6. – 10.6. klo 16.00 – 17.00
1. – 5.8. klo 15.00 – 16.00
8. – 12.8. klo 13.00 – 14.00

Jatkouimakoulu 7 – 8 v. 
(5 krt) 30 e
Opetellaan eri uintilajeja. Tarkoi-
tettu lapsille, jotka osaavat uida jo 
vähintään 10 metriä. Opetus laste-
naltaassa ja osin isossa altaassa.

6. – 10.6. klo 11.00 – 12.00
1. – 5.8. klo 12.00 – 13.00
8. – 12.8. klo 14.00 – 15.00
8. – 12.8. klo 15.00 – 16.00

Jatkouimakoulu 9 – 12 v. 
(5 krt) 30 e
Opetellaan uintitekniikoita rinta-, 
selkä- ja vapaauinnissa. Opetus 
isossa altaassa. Uimakoulun aika-
na suoritetaan harrastus- tai taito-
merkki.
1. – 5.8. klo 13.00 – 14.00

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

POIKKEAVAT 
AUKIOLOAJAT
• Vapunpäivä 1.5. suljettu
• Helatorstai 5.5. avoinna 9.00-
17.00

KESÄAUKIOLOAJAT 
(4.-12.6. ja 1.-14.8.)
- Maanantai klo 10 – 18
- Tiistai-perjantai klo 8 – 18
- Lauantai ja sunnuntai suljettu 
 
Zimmari suljettu 13.6.-31.7.2016 
(vuosihuolto)

• Maraton -vesivoimistelu keski-
viikkona 11.5. klo 18.00 – 19.30 
isossa altaassa. Kaksi vesivoi-
mistelua, voit osallistua vaikka 
molempiin!
• Ensimmäinen vesivoimistelu klo 
18.00 – 18.40
•Toinen vesivoimistelu klo 18.50 
– 19.30
Sisältyy uimalipun hintaan, 

tervetuloa!

• Zimmari haluaa tarjota turvalli-
sen uintihetken sekä lapsille että 
heidän vanhemmilleen. Uinnin-
valvojilla on yleinen valvonta-
vastuu kaikista asiakkaistamme. 
Lapset ovat aina vanhempiensa 
vastuulla.

• Suosittelemme, että yhden van-
hemman vastuulla uimalassa oli-
si korkeintaan kolme alle koulu-
ikäistä lasta.
• Kellukkeita käytetään ainoas-
taan vedessä, missä lapsi voi sei-
soa ja on aikuisen valvonnassa.
• Isoallas on tarkoitettu vain ui-
mataitoisille.
• Alle 8-vuotias tai uimataido-
ton lapsi saa tulla uimaan vain 
yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Ui-
mahallin sääntöjä on hyvä ker-
rata lasten kanssa säännöllisesti.

• Vauvauintiryhmät ovat tällä 
hetkellä täynnä. Vauvauintiin liit-
tyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä 
vauvauinninohjaajiin sähköpostitse 
zimmari.vauvat@gmail.com. Ilmoi-
tukset poissaoloista Zimmariin, p. 
050 316 9406. Kolme peräkkäis-
tä ilmoittamatonta poissaoloa => 
paikka annetaan varasijalla olevalle.
• Ilmoittaumisinfot syksyllä alka-
viin vauvauintiryhmiin seuraavassa 
kuntatiedotteessa, joka ilmestyy 1.6.
• Vauvauinnin valokuvaus 23.4.
• Viimeinen vauvauintikerta tälle 
keväälle 21.5.

• Seniorikortti on tarkoitettu kem-
peleläisille, liminkalaisille, tyrnävä-
läisille ja lumijokisille 65 vuotta täyt-
täneille senioreille omaehtoiseen 
liikuntaan.

• Seniorikortti maksaa 50 eu-
roa, käyttöaikaa vuosi kortin 
ostopäivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryhmi-
en vesivoimisteluihin (terveyskes-
kus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arki-
sin ennen klo 16, viikonloppuisin 
ei rajoitusta.
• Kempeleläisillä senioreilla mah-
dollisuus käydä myös Kempe-
lehallin kuntosalilla arkisin klo 
8.00 - 16.00 koulujen lukuvuo-
den aikana, varattujen vuorojen 
ulkopuolella. Kempelehallin vas-
taanotosta on hankittava mag-
neettikulkukortti (hinta 6 e). Mag-
neettikortti on henkilökohtainen 
ja leimattava joka kerta, kun käy 
kuntosalilla. Ohjattuja kuntosalin 
starttikursseja järjestetään, lisä-
tietoja liikuntasihteeri Katja Vä-
häkuopukselta p. 050 316 3804.

• Liikuntapassi on tarkoitettu 
kempeleläisille työttömille ja alle 
65-vuotiaille eläkeläisille omaeh-
toiseen liikuntaan.

• Käyttöaika työttömillä puo-
li vuotta (25 e) ja eläkeläisillä 
vuosi (50e) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityisryh-
mien vesivoimisteluihin (terveys-
keskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arki-
sin ennen klo 16, viikonloppuisin 
ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdollisuus 
käydä myös Kempelehallin kun-
tosalilla arkisin klo 8.00 - 16.00 
koulujen lukuvuoden aikana, va-
rattujen vuorojen ulkopuolella. 
Kempelehallin vastaanotosta on 
hankittava magneettikulkukortti 
(hinta 6 e). Magneettikortti on 
henkilökohtainen ja leimattava 
joka kerta kun käy kuntosalilla. 
Ohjattuja kuntosalin starttikurs-
seja järjestetään, lisätietoja liikun-
tasihteeri Katja Vähäkuopukselta 
p. 050 316 3804.

•Autoilijoita pyydämme huomi-
oimaan seuraavaa:

• Invapysäköintipaikat (4 kpl) 
tarkoitettu vain ko. luvalla varus-
tetuille autoille.
• Henkilökunnan pysäköintipai-
kat varattu ainoastaan henkilö-
kunnan käyttöön, tämä erityisesti 
huomioitava klo 8 – 17.

• Ajankohtaista tietoa Zimmarin 
tapahtumista ja poikkeavista au-
kiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta www.kem-
pele.fi/zimmari

YLEISET 
VESIVOIMISTELUT  
22.5. asti ja 15.8. alkaen
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)

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

YLEISET VESIVOIMISTELUT  
viikoilla 21-22
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)

Tiistai
7.30 isoallas
Keskiviikko
7.00 monitoimiallas
Torstai
7.30 isoallas

YLEISET VESIVOIMISTELUT  
viikoilla  23 ja 31-32
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)

Tiistai
8.30 isoallas
Torstai
8.30 isoallas

MONITOIMIALTAAN 
VIIKKO–OHJELMA
Allas suljettu muulta toiminnalta. 
Monitoimiallas on tarkoitettu en-
sisijaisesti erityisryhmille. 
Koululaisten lomaviikoilla ei ole va-
rattuja vuoroja.

Maanantai
14.15 - 15.15 Kempeleen veteraa-
nit (viim. 16.5.)
15.00 - 15.30 TK Liminka (11.1. 
- 30.5.)

Tiistai
10.00 - 10.30 Erityisryhmän vesi-
voimistelu, kansalaisopisto (viim. 
26.4.)
11.00 - 11.30 Maa- ja kotiseutu-
naiset  (3.5.)
15.00 - 15.30 Vesivoimistelu se-
nioreille 
17.30 - 18.00 Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko
7.00 -   7.30 Yleinen vesivoimistelu
10.00 - 10.30 TK Rantsila (13.1. 
– 1.6.)
12.00 - 12.30 TK Kempele (16.3.-
18.5.) 
13.00 - 13.30 Zytyke (4.5. / 1.6.)
14.30 - 15.00 TK Lumijoki (13.1. 
- 13.4.) 
15.30 - 16.00 TK Tyrnävä (13.1. - 
27.4.)
   
Torstai
10.00 - 10.30 TK Rantsila (14.1. - 21.4.) 
11.00-11.30 LImingan palveluko-
ti (28.4./ 26.5. / 15.9. / 13.10. / 
10.11. / 8.12.)
14.00 - 14.30 Vesivoimistelu se-
nioreille 
18.30 - 19.00 Yleinen vesivoimistelu 

Perjantai
17.00 - 17.30 Vesitreeni

Lauantai
8.00 - 11.00 Vauvauinti (viim. 21.5.)

Tervetuloa 
virkistymään!
Zimmariin!

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 
Kempele

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

Lasten uimakoulut kesällä 2016



Kempeleen pääkirjasto 
perjantaina 27.5. klo 18.

Peltsin 
kanssa 
luonnossa 
on matka-
kertomus-
tyyppinen, 
interaktii-
vinen tilai-
suus, jossa 
televisiosta 
ja radiosta 
tuttu Mik-
ko “Peltsi” 
Peltola kertoo luontoretkeilykoke-
muksistaan. “Intohimoa pitää olla 
– muuten synkkyys ottaa vallan. 
Mulle intohimo on luonto, sen 
rauha ja siellä tehtävät aktivitee-
tit.” Peltsi kuvailee.

Tilaisuuden aikana Peltsi näyttää 
ainutlaatuista valokuvamateri-
aalia eräretkeilystään ja kertoo 
niiden avuilla reissuistaan, rei-
teistään, tapaamistaan ihmisistä 
sekä kokemuksistaan luonnossa. 
Esityksen jälkeen jää vielä aikaa 
kuuntelijoiden kysymyksille ja 
yhteiselle keskustelulle. Vapaa 
pääsy. Tervetuloa!

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin kol-
mannessa kerroksessa osoitteessa: 
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu http://www.kem-
pele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat sa-
lanumeron avulla www.outikirjas-
tot.fi.

Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 11-20
La        10-15 
Kirjaston kesäaika 16.5.-14.8.:
Pääkirjasto avoinna ma-pe 11-19
La suljettu

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Vihiluodontie 586,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma    11-16
Ti      Suljettu
Ke     11-16
To      Suljettu
Pe      11-15
Poikkeukset aukioloaikoihin:
kirjaston on suljettu kesän ajan 
6.6.-14.8.

OUTI-kirjastojen kirjastojärjes-
telmä vaihtui vuoden vaihteessa
Mikä muuttui?
• Lainata voi vain OUTI-kortilla
• Lainat voi palauttaa maksutta mi-

hin tahansa OUTI-kirjastoon.
• Päiväkohtaiset myöhästymismak-
sut tulevat käyttöön kaikkiin OUTI-
kirjastoihin.
• Varaaminen muuttuu maksutto-
maksi. Noutamattomasta varauk-
sesta peritään maksu.
• Kaikkien OUTI-kirjastojen kokoel-
mat ovat varattavissa.
• Noutoilmoituksen saapuneesta 
varauksesta saa tekstiviestillä, säh-
köpostitse tai postitse.
• Laina-aika on 28 vrk, poikkeuksi-
na dvd-levyt, Blu-ray-levyt, konso-
lipelit, lehdet ja pikalainat, joiden 
laina-aika on 14 vrk.
• Ilmoituksen lähestyvästä eräpäi-
västä voi saada sähköpostiin.
• Laina- ja palautuskuitit voi saada 
sähköpostiin 
• Kaukolainoja voimme tilata aineis-
tosta, jota ei ole OUTI-kirjastoissa

MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN:
• myöhästymismaksu 0,15 e / pv / 
teos, korkeintaan 5 e / teos
• pikalainan myöhästymismaksu 
0,40 e/ pv / teos, korkeintaan 5  
e / teos
• palautuskehotus 1 e
• noutamaton varaus 1 e
• kaukolaina 1 e + lähettävän kir-
jaston perimät kulut
• uusi kirjastokortti 3 e
- Lasten ja nuorten aineistosta ei 
mene myöhästymismaksuja.
- Myöhästymismaksut kertyvät myös 
kiinniolopäiviltä.
- Palautuskehotuksen lähettämi-
sestä peritään aina maksu.
- Kaikki maksut tulee suorittaa ker-
ralla, lyhennysmahdollisuutta ei ole.
- Lainaaminen, uusiminen ja va-
raaminen estyy, jos maksuja on 8 
euroa tai enemmän.

Satutuokiot ovat pääkirjastolla 
torstaisin klo 10. Kesto noin 20 min. 

Satutuokiot sopivat parhaiten 3-6 
-vuotiaille. Kevään viimeinen satu-
tuokio pidetään 26.5. Satutuokiot 
jatkuvat taas kesän jälkeen syys-
kuussa. Tervetuloa!

Sydänviikon luento
Kardiologi Kalevi Kervinen luennoi 
pääkirjastolla torstaina 21.4. klo 18 
sepelvaltiomotaudin hoidosta. Jär-
jestäjänä Kempeleen ja Oulunsalon 
Sydänyhdistys. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri pääkirjastolla
Kirjallisuuspiiri ti 10.5. klo 18.00.
Kevään viimeinen kirjallisuuspiiri 
kokoontuu tiistaina 10.5. klo 18.00.  
Käsiteltävä kirja tiedotetaan kirjas-
tossa, nettisivulla ja Facebookissa.  
Piiriä vetää Sari Holappa. Kahvi-/
tee-/mehutarjoilu, tervetuloa!

Näyttelyt: 

Toukokuu
Tomi Iskulehdon näyttely "Kera-
miikkaa & öljymaalauksia" pää-
kirjastolla 2.-31.5. Tervetuloa
Kesäkuu
Kesäkuussa pääkirjastolla on  Las-
tenkirjainstituutista kuvitusnäytte-
ly, jossa on Markus Majaluoman ja 
Hannu Tainan lastenkirjakuvituksia. 
Tervetuloa!

Kirjastolla InBody 
-mittaus 25.-29.4.
Ajanvaraus alkaa 18.4. Hinta 5 e. 
Tervetuloa!

Kirjasto ja kulttuuri

Näyttelyt
Kansalaisopiston taidepiirin kevätnäyttely 
kunnantalon näyttelytilassa 20.4. – 20.5. 

Tulevat tapahtumat
Satuseikkailu pääkirjastolla 
lauantaina  23.4. kello 11
Onnen Lähettilään liikunnallinen & musikaalinen satuseikkailu. 
Onnen Lähettiläs on leppäkerttu, jonka tarkoituksena on tuoda 
onnea ja iloa maailman lapsille. Tule mukaan Onnen Lähettilään 
mukaansa tempaavalle liikunnalliselle seikkailulle. Satuseikkailu 
alkakoon! Kesto 1 tunti, vapaa pääsy.

Taidepaja kirjastolla
Pääkirjastolla on taidepaja lauantaina 14.5. klo 11-15. Poistokir-
joista tehdään taidetta ammattitaiteilijan Antti Ylösen johdolla. 
Pajaan voi osallistua vaikka hetkeksi tai koko pajan ajan. Tarkoi-
tettu kaikenikäisille. Vapaa pääsy. Tule sinäkin kantamaan kirjasi 
kekoon!

Lasten teatteripäiväleirit
Leirillä tutustutaan teatteriin ja esiintymiseen.  
Tarkoitettu 9 – 12 -vuotiaille Hinta: 30 euroa.
Hintaan sisältyy: opetus ja tapaturmavakuutus. 
Huom! ota omat eväät.
Lisätietoja: Sanna Tauriainen 050-3078981
Leirin järjestää: Kempeleen nuoriso- ja kulttuuripalvelut
 Ilmoittautuminen nuorisopalveluiden kotisivujen  kautta 22.5. 
mennessä http://www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuori-
sopalvelut/ajankohtaista.html

Nuorten 
teatteripäiväleirit
Järjestämme Pirilän ulkolavalla nuorten teatterileirin  13 – 18 
vuotiaille 14.-17.6. klo 12 – 16. Hinta: 30 e
Hintaan sisältyy: opetus ja tapaturmavakuutus. Huom! ota omat 
eväät. Lisätietoja: Sanna Tauriainen 050-3078981
Leirin järjestää: Kempeleen nuoriso- ja kulttuuripalvelut
Teatterileirillä tutustutaan teatteriin ja esiintymiseen. Teemme 
yhdessä monenlaisia näyttelijäntyön harjoituksia, rohkaistumme 
ilmaisemaan itseämme ja opettelemme näyttämöilmaisun alkei-
ta. Etsitään yhdessä esiintymisen ilo ja luovan ilmaisun vapaus!
Kurssin vetäjänä toimii teatteri-ilmaisun ohjaaja Marko Pohjan-
rinne. Ilmoittautuminen nuorisopalveluiden kotisivujen  kautta 
29.5. mennessä http://www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/
nuorisopalvelut/ajankohtaista.html

Kulttuuripyöräily
Kulttuuripyöräily lauantaina 14.5. klo 12.
Kokoontuminen kunnantalon P-alueelle, josta lähtö klo 12. Siel-
tä pyöräillään radan itäpuolelle Vanhalle meijerille, siellä kerro-
taan meijerin historiaa. Pyöräily jatkuu Pirilään, siellä tutustum-
me ja kuulemme Pirilän toimintojen vaiheisiin, sitten matkaam-
me Museolle, jossa mehu pienoispurtavatarjoilu ja tutustuminen 
museoon. Järjestäjänä Kempele Seura. Vapaa pääsy.

Vanhat valokuvat talteen
Kempeleen kunta on kiinnostunut tallettamaan sähköisesti van-
haa Kempelettä esittäviä valokuvia. Kuvat voi toimittaa museon-
hoitajalle p. 044 4972301 tai Anne Topparille p. 050 4636457. 
Skannaamme/kopioimme kuvat talteen ja järjestämme niistä 
myöhemmin näyttelyn.

Peltsin 
kanssa 
luonnossa

Kempeleen kotiseutumuseo on avoinna kesällä 2.5.-30.9.  
Avoinna toukokuussa ja syyskuussa ma - pe klo 10 - 16. Ke-
säkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ti - pe klo 12 - 18, lauan-
taisin klo 12 - 16. Heinäkuussa sunnuntaisin Kempele seuran 
tarinapiiri klo 12 – 16.
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla vietämme museon kesäkau-
den avajaisia. Luvassa mukavaa ohjelmaa koko viikolla. Ohjel-
ma tarkentuu myöhemmin, lisätietoa www.kempele.fi/museo. 
Keskiviikkoisin  kesäkuusta alkaen klo 12 lastentunti. Luvassa 
mukavaa yhdessäoloa perinneleikkien ja -askartelujen parissa.

Museolla  maanantaina 9.5. klo 17 – 19 pyörien pientä huol-
toa (Pyörävelhot). 
Puistojumppa tiistaina 31.5. klo 9 museon pihalla. Sää vara-
us. Vapaa pääsy.

Kempeleen kotiseutupäivä LUUTAJUHLA lauantaina 18.7. 
Yhteistyöhön toivotaan erityisesti kempeleläisiä yhdistyksiä ja 
yhteisöjä, yhteydenotot toukokuun aikana: Maria/044 497 2301.

Tervetuloa viihtymään Matturin pihapiiriin!

Kotiseutumuseo



Kansalaisopisto

Veteraanijuhla 2016
Kansallisen veteraanipäivän 
valtakunnallinen pääjuhla pidetään 
Oulussa keskiviikkona 27.4.2016. 

Järjestämme tilaisuuteen Kempeleestä mak-
suttoman kuljetuksen, johon tulee ilmoittau-
tua 20.4. mennessä Anne Topparille p. 050-
4636457.
Vuoden 2016 Kansallisen veteraanipäivän tee-
ma on: Vastavirtaan nousee lohen suku– Mot-
ströms stiger laxarnas släkte

Juhlan päävieraita ovat sotiemme veteraanit 
läheisineen.  Heidän lisäkseen kutsumme 
tapahtumaan kaikenikäiset 
veteraaniasioista kiinnostuneet henkilöt. 

Kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhlan ohjelma
Ouluhallissa, osoitteessa  Ouluhallintie 20
keskiviikkona 27.4.2016

Klo 10.00–10.30  
Juhlallinen lipunnosto 
ja hartaustilaisuus
Klo 10.30-12.30 Lounas
Klo 13-14.30  Pääjuhla

Tumma puku ja 
kunniamerkit

KEVÄÄN KURSSITARJONTAA
710301 Viihtyisä kotipiha
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105, 
Vihiluodontie 580  
ma - ti 18.00-21.15
25. - 26.4.2016
Paula Taskila
Kurssimaksu 24,00 e
Pihan suunnittelu, rakentami-
nen ja hoito. Kurssilla saat tietoa 
pihasuunnittelun perusteista: 
nurmialueiden teko ja hoito, 
koristekasvien istutus ja hoito ja 
kompostointi kotipuutarhassa. 
Kurssi on tarkoitettu kotipihan 
rakentajille ja kunnostajille. 

120803 Italiaa matkailijoille 
– intensiivikurssi
LINNAKANGASTALON KOULU 
LK. 1081, Linnakaarto 20  
ma - pe 17.00-19.15
9. - 13.5.2016
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 40,00 € 
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, 
jotka eivät ole aiemmin opis-
kelleet italiaa. Kurssin aikana 
käymme läpi matkalla tarvitta-
via fraaseja, numeroita ja perus-
sanastoa. Harjoittelemme yh-
dessä arkipäiväisiä tilanteita ja 
tutustumme Italian kulttuuriin 
mm. videoiden avulla. Materiaa-
lin saat opettajalta. Tervetuloa! 

830143 Kuntosali senioreille 
– tutustuminen
KEMPELE-HALLI, Koulutie 3  
pe 10.15-11.00

13.5.2016
Katja Vähäkuopus
Kurssi sopii senioreille, jotka 
kaipaavat ohjausta kuntosali-
harjoittelussa tai joilla on ter-
veyteen tai liikkumiseen liittyviä 
ongelmia. Ilmainen tutustumis-
kerta syksyllä alkavalle kunto-
salikurssille! Järjestetään yhteis-
työssä kunnan liikuntapalvelu-
jen kanssa. 

110192 Klassisen yksinlau-
lun intensiivikurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄIS-
KOULU, B-TALO, LK. 031, Vi-
hiluodontie 585  
ma - pe 15.30-20.45
16. - 20.5.2016
Sanna Jaako
Kurssimaksu 60,00 e
Klassisesta yksinlaulusta kiin-
nostuneille tarkoitettu kurssi. 
Viikon kestävällä intensiivikurs-
silla pääset sukeltamaan klassi-
sen yksinlaulun saloihin. Ope-
tus on yksilöopetusta 30 min. 
/ päivä. Tarkemmat laulutunnin 
ajat sovitaan opettajan kanssa 
ennen kurssin alkua. Opetus 
tapahtuu klo 15.30- 20.45 vä-
lisenä aikana. 

Voit ilmoittautua kursseille 
netissä osoitteessa www.
kempele.fi/kansalaisopisto 
tai soittamalla opiston toi-
mistoon 050 4636 431.

UUSIEN OPPILAIDEN 
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
MUSIIKIN 
YKSILÖOPETUKSEEN 
LUKUVUONNA 
2016 – 2017

Ilmoittautuminen alkaa ma 2.5. klo 
9.00 netissä osoitteessa www.kem-
pele.fi/kansalaisopisto

HUOM! Kaikki 
ennakkoilmoittautuneet 
saavat aluksi varasijan.

Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja 
vapautuu.
Opetus on yksilöopetusta 30 min. 
/ vko / opiskelija.

Opiskelupaikan varmistumisesta 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu laskutetaan opiskelu-
paikan varmistuttua.
Yksilöopetukseen liittyvät 
tiedustelut musiikinopettaja 
Kari Suvilehto 
p. 050 5236 832

Yksilöopetusta 
annetaan seuraavissa 
instrumenteissa: 
PIANO, HUILU, HARMONIKKA, VIU-
LU, SELLO, RUMMUT, KLASSINEN 
KITARA, SÄHKÖKITARA, KLARINETTI, 
SAKSOFONI, KLASSINEN , YKSINLAU-
LU, POP/JAZZ–YKSINLAULU.



Ajankohtaista tietoa 
saat toiminnastamme osoitteesta
www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/
nuorisopalvelut
Nuorten sivut: Seutunapin 
kuukausiteemoina  ovat marraskuussa 
kansainvälisyys ja joulukuussa pohditaan 
miten verkossa toimitaan. 
Tutustu myös Nuorten elämä –sivustoon 
osoitteessa www.nuortenelama.fi.

Kempeleen nuorisotoimi 
sosiaalisessa mediassa:
Facebookissa: 
Kempeleen nuorisotoimi 
Tietotorin Lasten Ja Nuortentalo
Honkasen Lasten Ja Nuortentalo
Etsivä Laura Kempele
Etsivä Sari Kempele
Instagramissa: nuorisotoimi_kempele
Twitterissä: Nuorisotoimi Kempele
Tervetuloa seuraamaan meitä!

Nuorisotoimen yhteystiedot: 
-Nuorisotyön palveluyksikön 
vastuuhenkilö (toimisto on lukion ala-
aulassa) Sanna Tauriainen 
p. 050 3078 981.
-Nuoriso-ohjaaja  Pirjo Ranta  
050-3078 678 (Honkasen lasten- ja 
nuortentalo)
- Nuoriso-ohjaaja Matti Jurmu 
p. 044 4972 288 (Tietotorin lasten- ja 
nuortentalo

Etsivä nuorisotyö
Kirkkotie 13 B:
-Etsivä nuorisotyöntekijä Laura Sinkkonen 
050 3163 740 
-Etsivä nuorisotyöntekijä Sari Okkonen 050 
3163 741 
 
Zuumi-paja 
Nuorten Zuumi-paja on tällä hetkellä 
täynnä. Mikäli paikkoja vapautuu, otetaan 
ensisijaisesti yhteyttä keväällä 2016 haas-
tatteluihin. Seuraava hakuaika pajalle on 
elokuussa 2016. Lisätietoja saat pajaohjaa-
jalta: 
Työvalmentaja Mira Naukkarinen
mira.naukkarinen@kempele.fi
p. 050 3163768
 
Sähköpostiosoitteet muotoa: 
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Nuorisotoimen uutisia 
 - Pikku Parlamentti 25.4. klo 8.30-10.00 
Linnakangastalolla
- Lasten ja nuortentalojen talotoiminta 
jää kesätauolle 16.5. alkaen. Kesän 
aukiolot ilmoitetaan seuraavassa 
Kuntatiedotteessa.  
 
LASTEN- JA NUORTENTALOJEN  
TOIMINTA 2016

Talojen ohjelma löytyy netistä www.kem-
pele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuoriso-
palvelut
Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista 
kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, internetis-
sä Kempele-sivulla ja Facebookissa.

Honkasen lasten- ja nuortentalo  (monari)  
Honkasentie 11, 90450 Kempele, 
p. 044-4972 286
FB:ssä nimellä Honkasen Lasten Ja 
Nuortentalo.
Vastuuhenkilö Pirjo Ranta 
p. 050 3078 678

Tietotorin lasten- ja nuortentalo  
(Tietotori)
Kirkonkylän koulukeskus, Vihiluodontie 
586, 90440 Kempele, p. 044-4972 287
FB:ssa nimellä Tietotorin Lasten Ja 
Nuortentalo.
Vastuuhenkilö Matias "Matti" Jurmu
p. 044 4972 288

Lasten- ja nuorten talot avoinna:
Maanantaisin  klo 13.00 – 16.00 lapset ja 
klo 17.00 – 20.00 nuoret  MONARI 
Tiistaisin klo 14.00-16.00 lapset ja klo 
17.00-20.00 nuoret TIETOTORI
Keskiviikkoisin  klo 13.00 – 16.00 lapset ja 
klo 17.00 – 20.00 nuoret / K-18 MONARI
Torstaisin klo 13.00 – 16.00 lapset ja klo 
17.00 – 20.00 nuoret TIETOTORI
Perjantaisin  klo 17.00 – 20.00 nuoret/
tai Yökahvilat klo 17.00 – 23.00 vuoroin 
MONARI / TIETOTORI

TALOINFO:
- perjantaisin vuorotellaan Monarin ja  
Tietotorin kanssa joko klo 17.00-20.00 tai 
klo 17.00-23.00 (yökahvilat)
-> seuraava perjantai 22.4. Monari klo 17-
20,  pe 13.5. klo 17-20 Tietotori, pe 20.5 
Yökahvila Monarilla klo 17-23.

K-18 -illat
-K-18-ilta ke 27.4. klo 17-20  Monarilla!
Vain 18v. täyttäneet ovat tervetulleita – 
ohjelmaa nuorten aikuisten toiveitten 
mukaan; biljardin ja pingiksen peluuta - 
kahvia ja pullaa tarjolla! 
K-18-ilta on päihteetön ja ilmainen.  
K-18-ilta on joka toinen keskiviikko 27.4., 
11.5 ja 25.5. 
Mukana Kempeleen etsivätyö ja 
nuorisotyö.

KESÄTOIMINTAA 
NUORISOPALVELUT 2016 
Kesä- ja heinäkuun aikana tarjotaan 
mukavaa ja ilmaista kesä tekemistä 
9-14-vuotiaille. Sateen sattuessa 
ulkoliikunta kerrat on peruttu. 
Lasten ja nuorten perhe-elokuvapäivä 
tiistaina 7.6. Tietotorilla
Näytökset alkavat klo 12, 14, 16 ja nuorille 
klo 18. 
Katusähly: Kirkonkylän koulun piha 
(sählykaukalo) ti klo 13.00 -14.00 ja 
Ylikylänkoulun piha (sählykaukalo) ti klo 
14.30 -15.30
Jalkapallo: Kirkonkylä, Alangon kenttä to 
klo 13.00 -14.00 ja Ylikylän koulun piha 
(jalkapallokaukalo) to klo 14.30 -15.30
Frisbeegolf: Kerää ryhmä ja ilmoittaudu 
mukaan. Pelejä on joka viikko. Tarkempaa 
tietoa ja aikataulut löydät facebookista.
Liikennepuisto: 1.6.-5.8. avoinna ma-pe 
klo 10.00-16.00. Liikennepuiston maksu 2 
e. ja Liikennepuiston päättäjäistapahtuma 
la 6.8.

ILMOITTAUTUMISET RETKILLE JA 
LEIREILLE ALKAA 9.5 KLO 12.00. 
http://www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-
liikunta/nuorisopalvelut/ajankohtaista.html

Leirit
VARUSMIESKOULUTUS TUTUKSI –
LEIRI/ airsoft  pe-su  14.-15.5.2016 
yli 12-vuotiaille Hinta: 35 €
Hintaan sisältyy: matka (lähtö 
Hiukkavaarasta), ruoat, majoitus 
armeijan leirikeskuksessa, armeijan 
varusteet (maastopuvun + kengät ) ja 
tapaturmavakuutus.
Ilmoittautuminen on loppunut. 
Leirin järjestää: Tyrnävän, Limingan ja 
Kempeleen nuorisotoimet.

LASTEN TEATTERI -päiväleiri ti - pe 7.-
10. 2016 klo 12 -16 + esiintyminen pe 
klo 16.00 Pirilän ulkolava
9-12 -vuotiaille
Hinta: 30 €
Ilmoittautumiset: 22.5. mennessä
Hintaan sisältyy: opetus ja 
tapaturmavakuutus. Huom! ota omat 
eväät.
Lisätietoja: Sanna Tauriainen 050-
3078981
Leirin järjestää: Kempeleen nuoriso- ja 
kulttuuripalvelut

NUORTEN TEATTERI – päiväleiri ti - pe 
14.-17.6  klo 12-16 Pirilän ulkolava
13-18 - vuotiaille
Teatterileirillä tutustutaan teatteriin 
ja esiintymiseen. Teemme yhdessä 
monenlaisia näyttelijäntyön harjoituksia, 
rohkaistumme ilmaisemaan itseämme ja 
opettelemme näyttämöilmaisun alkeita. 
Etsitään yhdessä esiintymisen ilo ja luovan 
ilmaisun vapaus! Kurssin vetäjänä toimii 
teatteri-ilmaisun ohjaaja (TiO, FM) Marko 
Pohjanrinne.
Ilmoittautumiset su 29.5. mennessä.
Hinta: 30 €
Hintaan sisältyy: opetus ja 
tapaturmavakuutus. Huom! ota omat 
eväät.
Lisätietoja: Sanna Tauriainen 050-
3078981
Leirin järjestää: Kempeleen nuoriso- ja 
kulttuuripalvelut

SCOOTTILEIRI ma-ke 20-22.6  klo 12-16
Sarkkirannan urheilukeskus  
(skeittiparkki)
11-15 -vuotiaille
Hinta: 35 e
Hintaan sisältyy: yhteensä 12 h opetusta 
+ vapaata harjoittelua. Ota omat eväät. 
Kypäräpakko.
Ilmoittautumiset: su 29.5. mennessä. 
Kempeleestä mukaan mahtuu max 8 
osallistujaa.
Lisätiedot: Sanna Tauriainen p. 050-307 
8981.
Leirin järjestää: Kempeleen, Tyrnävän, 
Lumijoen ja Limingan nuorisotoimet.
Skuuttileirin päätöstapahtuma ke 
22.6 klo 16.00 -18.00 Sarkkirannan 
urheilukeskus (skeittiparkki)

Lani-leiri ma-ti 13.-14.6.Tietotorin lasten 
ja nuortentalo Vastuuhenkilö Pirjo Ranta 
p. 050 3078 678
Poikaryhmä -leiri ma-ti 20.-21.6. 
Tietotorin lasten ja nuortentalo
Vastuuhenkilö Matias ”Matti” Jurmu p. 
044 497 2288

Tulossa syyskuussa: Kempeleen Hyvä 
kasvaa Kempeleessä 10.-11.9. 2016!

Retket
KALASTUSPÄIVÄ Suutarin järvellä ti 
7.6.2016
Hinta: 10 e, sis. kyydin, retkimuonan ja 
vakuutuksen, 
Mukaan tarvitset: ulkoiluun sopivan 
vaatetuksen ja kengät. 
Ilmoittautumiset su 22.5. mennessä. 
Lisätiedot: Pirjo Ranta p, 050 307 8678
Retken järjestää: Tyrnävän, Lumijoen, 

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen lasten- ja 
nuortentaloilla, retkillä, 
leireillä ja tapahtumissa 
energiajuomat ovat 
kiellettyjä sekä 
kaikki toiminnot ovat 
päihteettömiä.

Limingan ja Kempeleen nuorisotoimet

 POWER PARK –HUVIPUISTO 
Härmä ke 8.6.2016
Hinta: yli 130 cm 60 e, alle 130 cm 50 e, 
sisäänpääsy + kyyti 32 e.     
Hintaan sisältyy: matka, ranneke ja 
tapaturmavakuutus. Ruokailut jokainen 
maksaa itse.
Ilmoittautumiset su 22.5. mennessä. 
Alle 10 –vuotiaille huoltaja mukaan. 
Lisätiedot: Pirjo Ranta p. 050-307 8678.
Retken järjestää: Kempeleen, Lumijoen, 
Hailuodon ja Tyrnävän nuorisotoimet

KOITELINKOSKET –retki  (Kiiminki) pe 
10.6.2016
Hinta: 10 e henkilö
hintaan sisältyy: matka, retkimuona ja 
tapaturmavakuutus.
Ilmoittautumiset su 22.5. mennessä. 
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan. 
Lisätiedot: Sanna Tauriainen 050-
3078981
Retken järjestää: Tyrnävän, Lumijoen, 
Hailuodon ja Kempeleen nuorisotoimet

ESCURIAL –perheretki (Liminka) ti 
14.6.2016
Hinta: 16 e, alle 3 –vuotiaat 9 e.
Hintaan sisältyy: sisäänpääsy, matka ja 
tapaturmavakuutus.
Ilmoittautumiset su 29.5. mennessä. 
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan. 
Lisätiedot: Sanna Tauriainen 050-
3078981
Retken järjestää: Lumijoen, Tyrnävän, 
Hailuodon ja Kempeleen nuorisotoimet

Päiväretki JUKUPARKIIN KALAJOELLE 
to 16.6.2016
Hinta: 44 e, alle 4 v. 14 e
Hintaan sisältyy: matka, sisäänpääsy 
Jukuparkiin ja Sanifaniin sekä 
tapaturmavakuutus. Ruokailut jokainen 
maksaa itse.
Ilmoittautumiset su 29.5. mennessä.           
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan.
Lisätiedot: Matias ”Matti” Jurmu p. 044-
497 2288.
Retken järjestää: Lumijoen, Tyrnävän, 
Limingan, Hailuodon ja Kempeleen 
nuorisotoimet.



Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ti ja 
pe klo 9-15, ke klo 9-14, to klo 9-17.

JUMALAN-
PALVELUSELÄMÄ

Lämpimästi tervetuloa sunnuntaisin 
messuun Pyhän Kolminaisuuden 
kirkkoon klo 10. 
Voit myös kuunnella jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kem-
peleenseurakunta.fi
Äitienpäivän kansanlaulumessu 
su 8.5. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Äitienpäivälounas su 
8.5. klo 11.30-13 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Liput 12€/6€. Lip-
puja voi ostaa ennakkoon kirkkoher-
ranvirastosta.  Tuotto lähetystyölle. 
Messu su 29.5. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Varhaiskas-
vatuksen kerhojen kevätkirkko.
Yhteiskristillinen Sanan ja ruko-
uksen ilta su 22.5. klo 17 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Illan ai-
heena Salattu Jumala. Illan lopussa 
iltapala ja rukouspalvelu.

VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

Olisitko kiinnostunut toimimaan eh-
toollisavustajana messussa? Halu-
atko kuulla ehtoollisen teologiasta? 
Kahden illan koulutus ehtoollis-
avustajille klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa:
Ti 3.5. osa I: Ehtoollisen teologiaa
Ti 10.5. osa II: Käytännön harjoitus
Kouluttajana Vesa Äärelä. Koulu-
tuksen käyneiden on mahdollisuus 
saada lupa ehtoollisavustajana toi-
mimiseen messuissa.
Kempeleen hautausmaan siivous-
talkoot ke 4.5. klo 12-16. Makka-
ranpaistoa ja kahvittelua talkoilun 
lomassa kirkonmäellä. Tervetuloa 
talkoilemaan, otathan oman hara-
van ja hanskat mukaan!
YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA

Vappupiknik la 30.4. klo 14-17 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Ohjelmassa mm.  ilmapallotaiku-
rishow

Valto Savolainen, pomppulinna, 
kasvomaalausta, ponitalutusta, 
makkaranpaistoa, arvontaa, simaa 
ja munkkeja.
Kokkokirppis peräkonttikirp-
piksenä la 21.5 klo 10-14 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksen 
parkkipaikalla. Paikkamaksu 10e. 
Myyntipaikkoja 40. Kahvi + pulla 
2 e. Varaa paikkasi 13.5. mennes-
sä: www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.

LAPSET, VARHAISNUORET 
JA PERHEET 

Perhekerhot: Kirkko: to klo 9.30 
– 11. Vanha Pappila ti klo 9.30 – 
11. Keskustan srk-talo: ti klo 9.30 
– 11. Kokkokankaan srk-keskus: ti 
klo 9.30 – 11 ke klo 9.30 – 11 ja pe 
klo 9.30 - 11 (perhepäivähoitajien 
ja hoitolasten ryhmä).  
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
kaudelle 2016-2017 www.kempe-
leenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
22.5. mennessä. Vanhemmat voi-
vat ilmoittaa lapsen päiväkerhoon, 
kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta.
Lapsiparkki Kokkokankaan srk-
keskuksella ma 25.4.  2.5.  9.5.  ja 
16.5.  klo 9-11.30. Hinta 5 €/ ker-
ta, maksetaan paikan päällä. Omat 
eväät mukaan. Varaa paikka lapsel-
lesi: Enni Ravander  p. 0400 279881 
ja Satu Alaluusua p. 044 7790037.
Iltaperhekerho – Isien ja lasten 
vauhdikas peli-ilta! 
Torstaina 28.4. klo 17.30-19 on Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa 
menoa ja meininkiä! 
Isien ja lasten omassa iltaperhe-
kerhossa kokoonnutaan silloin pe-
laamaan ja leikkimään.  Vauhdissa 
mukana papit Paulus ja Teemu. 
Iltaperhekerho - Koko perheen 
Bangladeshiläinen ilta to 19.5. klo 
17.30 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. 
Iltaperhekerhoihin ilmoittautumi-
nen: www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen.
Varhaisnuorten kerhot www.kem-
peleenseurakunta.fi/41-varhais-
nuorten-kerhot . Kerhojen päätös-
juhla ti 17.5. klo 17 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

NUORET

Nuorten illat to klo 19 Vanhassa 

pappilassa.
Nuorten raamis ke 20.4. ja 4.5. klo 
18 Vanhassa pappilassa.
Yöpappila pe 22.4. ja 13.5. klo 20 
Vanhassa pappilassa.

AIKUISET

Työikäisten naisten raamattu- ja 
keskustelupiiri joka toinen ke klo 
19-20.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Kevään 2016 kokoon-
tumiset:  20.4.  4.5.  18.5.
Miesten raamattu- ja keskuste-
lupiiri joka toinen ma klo 18.30-
20 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Kevään 2016 kokoontumiset:   
25.4.  9.5.  23.5.
Ikämiesten raamattu- ja keskus-
telupiiri joka toinen ke klo 18.30-
20 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Kevään 2016 kokoontumiset: 
27.4.  11.5.
Naisten raamattu- ja keskustelu-
piiri joka toinen ke klo 18-20 Kir-
konkylän srk-salissa salissa.  Kevään 
2016 kokoontumiset:   20.4.  4.5.  
Hanna-rukouspiiri ti 26.4. ja 10.5. 
klo 18 Keskustan srk-talon kokous-
huoneessa.
Seurakuntaretki Hengen uudis-
tuksen kesäjuhlille Riihimäelle 
5.-7.8.2016 Retken hinta n. 200 e. 
Hinta sis. bussimatkat ja hotellima-
joituksen aamiaisella 2 hh/huoneis-
sa. Ilmoittautumiset www.kempe-
leenseurakunta.fi/ilmoittautuminen  
tai  arkisin klo 9-15 p. 044 7790 
016/Sari

MUSIIKKI
 
Kuorokonsertti/Nederluleå kyr-
kokör pe 6.5. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Kuoroa johtaa 
Andreas Söderberg. Kuoro esittää 
mm. ruotsalaisten säveltäjien kirk-
komusiikkia ja ruotsalaisen virsikir-
jan virsiä.
Kairos-yhtyeen konsertti su 8.5. 
klo 14 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Vapaa pääsy. Ohjel-
mamaksu 5 e.
Lapin sotilassoittokunta konsertti 
ke 11.5. klo 19 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.

DIAKONIA

Eläkeläisten piirit: 
Päiväpiiri to klo 12 Kokkokankaan 

seurakuntakeskuksessa ja Seura-
kuntapiiri to klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Eläkeläisten ja Oma Hetki 
-ryhmän kevätkirkko to 26.5. klo 
13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Ruokapankki Manna ti klo 17-19 
Kirkonkylän srk-kodilla ja Asukas-
tuvalla. 
Aamukahvila ma klo 10-12 Kir-
konkylän srk-kodilla.
Oma Hetki –omaishoitajaryhmä 
ti 26.4. ja 31.5. klo 12.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Musiikkipainotteinen 
muistiryhmä ti 3.5. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. Tule 
virkistämään muistiasi vanhojen 
laulujen parissa ja yhdessä rupa-
tellen ja kahvitellen. 
Aamukahvila Asukastuvalla 5.4. klo 
10-12, Honkasentie 11.

LÄHETYS

Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti, 
to, pe klo 14-17, Tiilitie 1.
Äitienpäivälounas su 8.5. klo 
11.30-13 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Liput 12e/6e. Lippuja voi 
ostaa ennakkoon kirkkoherranviras-
tosta.  Tuotto lähetystyölle.
Retki valtakunnallisille lähetys-
juhlille Vihtiin 10.-12.6. Lisätie-
toja Rauhan Tervehdyksestä tai 
lähetystyön koordinaattorilta p. 
0407797705. Katso tarkemmat 
tiedot Limingan seurakunnan il-
moituksesta.

www.kempeleenseurakunta.fi

Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200 
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi 

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 050 463 6330

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 316 9535

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun päiväkoti
Pekurintie 9, Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 Puh. 044 497 2243

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100, Fax: 08 554 8189

Sosiaali- ja 
mielenterveystoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: 08 5587 2200

Vanhusten ja 
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483, Fax: 08 512 537

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Vihiluodontie 585
Puh: 050 316 9598

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu 
Vihiluodontie 578 
Puh. 050 316 9430, 
Fax: 08 554 8671

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4 
Puh: 050 316 9555, 
Fax: 08 554 8602 

Linnakangastalon koulu 
Linnakaarto 20 
Puh: 050 316 9488, 
Fax: 08 554 8404 

Lukio 
Vihiluodontie 580
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520 
8088

Tietotorin lasten- 
ja nuortentalo
Vihiluodontie 586, 
Puh: 044 497 2287

Honkasen lasten- 
ja nuortentalo 
Honkasentie 11, 
Puh: 044 497 2286

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409, 
Fax: 08 520 4216

Tietotori
Vihiluodontie 586, 
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  m.kempele.fi

Kempeleen seurakunta

Kempeleen 
Asukastupa
- kaikkien 
kuntalaisten 
olohuone
Kempeleen asukastupa toimii 
Honkasen monitoimitalossa 
osoitteessa Honkasentie 11. 
Olemme avoinna arkisin kello 
10-15.

Tuvan aukioloaikana myynnissä 
on joka päivä kahvia ja pullaa 
sekä joka perjantai leivomme 
pullaa myös kotiin ostettavaksi. 
Kannatuksen ja jännityksenkin 
vuoksi on mahdollista osallistua 
arpajaisiin!
Lisäksi myytävänä on itse 
tehtyjä tuotteita mm. sukkia, 
lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita 
ajankohtaisia tuotteita kotiin, 
tuliaisiksi tai vaikka lahjaksi. 
Tuotot käytetään asukastuvan 
toiminnan tukemiseksi. 

Maksuvälineeksi käy vain 
käteinen raha.
Tuvalla voi lukea kirjoja ja 
lehtiä. Tietokoneelta voi hakea 
ja etsiä tietoja, hoitaa asioita ja 
pienimuotoinen tulostaminenkin 
on mahdollista. Tarvittaessa 
annamme opastusta. Myös 
kaikkeen tuvalla järjestettävään 
toimintaan ovat kaikki 
tervetulleita.

Tuvan tapahtumia:
Tiistaisin klo 10-12 Käsityöpiiri
Keskiviikkoisin (parittomat 
viikot) klo 17-20 Käsityö-/
askasteluryhmä.
Perjantaisin klo 11 alkaen 
tuoretta pullaa ja leivonnaisia 
myös kotiin ostettavaksi.
27.4.klo 17  "Muistelot" 
Mietitään yhdessä muistojen 
tallentamista kirjalliseen 
muotoon. Esittelijä vieraana 
toimittaja-kirjailija Rita 

Kupulainen 
29.5. alkaen klo 10 
Vappumyyjäiset, simaa ja 
munkkeja  
Asukastupayhdistyksen 
kevätkokous 11.5.2016  klo 18
Lauantai 14.5. klo 11-15 Kirppis 
/ myyjäiset. Pöytämaksu 5 
euroa. Varaukset tuvalta.
Peräkärrykirppis lauantaina 
11.6.

Asukastuvalla tapahtuvasta 
toiminnasta ja ajankohtaisista 
tapahtumista ilmoitamme 
viikottain Rantalakeuden 
seuratoimintapalstalla sekä 
netissä osoitteessa www.
kempeleenasukastupa.net, 
tuvalla ja facebookissa. 
P. 044-2735545

Asukastupa


